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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และรถไฟฟ้า ดว้ยความมุ่งมัน่ด าเนินงานตามเจตนารมณ์ทีจ่ะมสี่วนช่วยบรรเทา
ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจร 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และขบัเคลื่อนอนาคตของระบบขนสง่และระบบคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บรษิทั
ด าเนินธุรกจิอยู่บนพืน้ฐานของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ในธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
ทางพเิศษ และธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต 
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิัท โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งใหเ้กดิประโยชน์
และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  จงึได้มกีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และเป็น
ส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน
อย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัิทีเ่ป็น
เลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการใหค้ าแนะน าทีมุ่่งเน้นวธิปีฏบิตัิตามแนวทางด้านการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าไดม้กีารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.2.1  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

ในฐานะผู้ให้บรกิารทางพเิศษของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคญัส่วนหนึ่งของการ
พฒันาประเทศ บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัชัน้น าดา้นการใหบ้รกิารทางพเิศษดว้ยระบบการจดัการทีด่ ี
มีความสะดวก ปลอดภัย ภายใต้การบริหารงานที่มีคุณภาพและมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ 
ยงัค านึงถงึมติทิางสงัคม ไดแ้ก่ การมพีนัธกจิทางสงัคม (Social Mission) ทีช่ดัเจนเพื่อใหมุ้่งสู่การเป็น
บริษัทที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและมีการเติบโตที่ยัง่ยืนได้โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

การทีจ่ะสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการเตบิโตของบรษิทัตามพนัธกจิทางสงัคม 
(Social Mission) ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้พื่อเป็นการสรา้งพืน้ฐานทีด่ใีหแ้ก่คนในสงัคมอนัน าไปสูก่ารพฒันาของ
สงัคมในอนาคต สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งม ีไดแ้ก่  

- กระบวนการสร้างพื้นฐานแนวคิดที่ค านึงถึงพันธกิจทางสงัคมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงาน สอดประสาน และพัฒนาสังคมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพของสงัคมโดยรอบเสน้ทางใหด้ขีึน้ ซึง่จะเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะ
ส่งผลกระทบต่อการขยายแนวคดิไปสู่การด าเนินงานในบรษิทัความส าคญัต่อการปลูกฝังแนวคดินี้ 
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เกิดจากลักษณะบริบทของการด าเนินงานของบริษัทที่จะต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
ตามแนวของเสน้ทางพเิศษตัง้แต่เริม่ตน้ก่อสรา้งไปจนถงึการใหบ้รกิารนัน่เอง  

- การปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพของเสน้ทางซึง่มกีระบวนการทบทวนการท างาน
อยู่เสมอ โดยไม่ไดค้ านึงเพยีงแค่ความเหมาะสมกบัการด าเนินงานในปัจจุบนัเท่านัน้แต่ยงัค านึงถงึ
การปรบัปรุงและพฒันาเพื่ออนาคตอกีดว้ย (Preventive Thinking) อนัน ามาซึง่การลดความเสีย่ง 
ผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้เพื่อก่อใหเ้กดิการบรหิารการจดัการทีร่วดเรว็ ตอบสนองอย่างทนัท่วงท ี
และบรหิารตน้ทุนไดอ้ย่างแม่นย ายิง่ขึน้อกีดว้ย  

- การเป็นส่วนส าคญัในการบรรเทาปัญหาจราจรใหแ้ก่คนในสงัคม เป็นทีท่ราบกนัดอียู่แลว้ว่าปัญหา
การจราจรแออดันัน้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านของสงัคมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ  
การประสานงานทางธุรกจิของคนในสงัคม ดา้นสงัคมที่ส่งผลถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้คน และ
สิง่แวดล้อมอนัเนื่องจากการปล่อยมลพษิสู่สงัคมและโลกใบนี้ บรษิัทจงึมุ่งทีจ่ะลดผลกระทบต่างๆ 
เหล่าน้ีผ่านการค านึงถงึการสรา้งเสน้ทางทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุใหแ้ก่สงัคม  

- การได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ของบริษัท ที่ด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคมอย่างแท้จริงผ่านการ
ด าเนินงานของพนักงานที่ดูแลคุณภาพของเสน้ทางให้พร้อมใช้งานและปลอดภยัอยู่เสมอ รวมถึง  
ยงัดูแล แบ่งปันความรู้ โอกาส ให้แก่สงัคมโดยรอบเส้นทางที่ด าเนินการอยู่  และในอนาคตที่จะ 
เขา้ไปด าเนินการอกีดว้ย 

จากอุดมการณ์ความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นบริษัทจึงให้ความส าคัญกับ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด โดยยดึถือเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกจิ  
การมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” โดยการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล มคีวามพรอ้มในการลงทุนโครงการทางพเิศษ ทางต่อเชื่อม รวมถงึโครงการ  
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ฐับาลมนีโยบายใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติ พฒันาสงัคมไทยใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

การมุ่งมัน่ให้บรกิารทางพเิศษที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในทุกขัน้ตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาและส่ง เสริมนวัตกรรมที่มุ่ ง เ น้น  
สร้างประสทิธภิาพ ประสทิธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวขอ้งด้วยความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนใจผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และสงัคมโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ทีไ่ดก้ าหนดไวทุ้กกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย  
2.  ผูม้สี่วนได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผูใ้ห้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สงัคม ชุมชน 

โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นประจ า ทัง้การประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี่ยมเยยีน การระดม 
ความคดิเหน็ การศกึษาส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถงึความสนใจและ 
ข้อห่วงใยส าหรบัน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี
แผนการในการพฒันาแนวทางการเชื่อมโยงกบัผูม้สี่วนได้เสยีใหเ้ป็นกระบวนการทีทุ่กหน่วยงานได้มี
โอกาสมสีว่นร่วม รวมถงึการน าเสนอขอ้มูลส าหรบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก าหนดกลยุทธข์อง
องคก์รในปีต่อไป 
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เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฏบิตัอิย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักส าคัญคือ  
ความครอบคลุมต่อผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้และอาจมต่ีอผูม้สี่วนไดเ้สยีส าคญั 
และพจิารณาจากกระบวนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัได้ก าหนดขอบเขตของความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมไว ้3 ขอบเขตดงันี้ 

1. ต้นทางแห่งความสุข มุ่งเน้นต่อการปฏิบัติ พัฒนาและดูแลพนักงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต  
มศีกัยภาพมคีุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนินงาน การมสีว่นร่วมในการด าเนินงานทัง้ภายในองคก์ร
และกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งมอบคุณภาพของการบรกิารทีด่ใีหก้บัผูใ้ชบ้รกิารสงูสุดทัง้ในยาม
ปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2.  เสน้ทางแห่งความสุข มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภยันับตัง้แต่การก่อสร้าง การดูแลบ ารุงรกัษา 
รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ คู่ค้า ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นธรรม และการมุ่งสร้างนวตักรรม 
ในการใหบ้รกิารทีม่คีุณค่าต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตลอดกระบวนการด าเนินงาน 

3.  สงัคมแห่งความสุข มุ่งเน้นการปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงดีมีความรบัผิดชอบต่อชุมชนรอบเส้นทาง 
ในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีการใหค้วามส าคญักบัสงัคมในวงกวา้งจากการด าเนินงานของบรษิทั  

ผลการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

จากแนวคิดในการด าเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของบริษัทเพื่อมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่ง
ความสขุ” จงึน าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิผ่านการด าเนินงานของพนกังานของบรษิทัร่วมกบัชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อมที่ตอบสนองต่อพนัธกิจทางสงัคมของบริษัทให้บรรลุผลและด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ดงัต่อไปนี้ 

1.  ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิัทจดัให้มกีารพฒันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลกั  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการบรกิารทีเ่ป็นหนึ่ง สรา้งความพอใจและประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทัไดจ้ดั
หลกัสตูรอบรมความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื 
ที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทัง้ด้านกู้ภัยจัดจราจร จัด เก็บค่าผ่านทาง และ 
การบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง  

1.1  งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

มีการฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ  การอบรม 
ด้านความปลอดภยัทุกปี การอบรมทกัษะการใช้รถปฏิบตัิการช่วยเหลอืบนทางพิเศษ การ
อบรมอาสาจราจรการอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิ (On The Job Training) การอบรมพนกังานใหม่
ก่อนขึน้ไปปฏบิตังิานจรงิบนทางพเิศษเป็นระยะเวลา 3 เดอืน การอบรมดา้น Service Mind  

1.2  งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง  

บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นน้ี ประกอบดว้ย บุคลากรซึง่มหีน้าทีจ่ดัเกบ็ค่าผ่านทางจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิัทจดัให้มกีารอบรมทกัษะในด้านการ
จดัเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ
สามารถช าระค่าผ่านทางได้โดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบรษิัทที่ปฏิบตัิงานด้านรายได้     
ค่าผ่านทางมหีน้าทีค่วบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางใหถู้กต้อง โปร่งใสและเทีย่งตรง โดยท างาน
ร่วมกบัภาครฐั คอื กทพ. ซึง่มหีน้าทีใ่นการจดัเกบ็ค่าผ่านทางจากผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทั
จดัใหม้กีารอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าที่
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ของพนกังานควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ ทีส่ าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบ
ขอ้มลูการนบัรถและบนัทกึการปฏบิตังิานตอ้งถูกตอ้งและแม่นย า  

นอกจากนี้ตอ้งตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เกบ็ค่าผ่านทางใหส้มบูรณ์พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพื่อ
ความถูกต้องของการจดัเกบ็ค่าผ่านทางซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่มัน่คงของบริษัทเพื่อดูแลรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผู้มสี่วนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้บุคลากรด้านนี้ได้มี
โอกาสศกึษาดงูานระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

1.3  งานด้านบ ารุงรกัษาโครงสร้างเพื่อให้ทางพเิศษมสีภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยั  บรษิัทมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้
มาตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่างต่อเนื่องตลอดปี  

2.  บนเส้นทางแห่งความสุข 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้มส่งมอบและปรบัปรุงการบรกิาร 
บนทางพเิศษใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมที่          
ลดผลกระทบจากการด าเนินงานทีม่ต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยี นับตัง้แต่การก่อสรา้ง 
การซ่อมบ ารุง ดูแลรกัษาใหท้างพเิศษมศีกัยภาพรองรบัการใช้งานของผู้ใช้บรกิารไดอ้ย่างสะดวก
ปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของความ
รบัผดิชอบทีบ่รษิทัมต่ีอผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ 

2.1  การก่อสร้างทางพิเศษ  บริษัทน าเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบคานรูปตัดเหลี่ยมกลวง 
(Segmental Box Girder) ไดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO 
(American Association of State Highway Transportation Officials) ซึง่ทนัสมยัมาก 
ในขณะนัน้ เกิดผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุด ช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสียง
รบกวนระหว่างการก่อสร้าง การก่อสรา้งเป็นไปตามแผนงาน ไม่มกีารต่อต้านจากสงัคมและ
ชุมชน ทางพิเศษมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทาง  
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิทัมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสรา้งหลกัของทางพเิศษ
อย่างสม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรที่ปรกึษาอสิระเพื่อติดตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมิน
คุณภาพของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มัน่คงแข็งแรง มีมาตรฐานและ
ปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นทางยกระดบัและมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทัง้สิ้น 256.1 กิโลเมตร  
จงึท าใหท้างพเิศษเป็นเสน้ทางยุทธศาสตรส์ าคญัในการล าเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชน 
ทีป่ระสบเหตุ การขนสง่ยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกดิเหตุการณ์
หรอืภยัต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพืน้ล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี
ซึง่ยนืยนัการเป็นเสน้ทางยุทธศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้บรษิทัในฐานะทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การบรหิารจดัการทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดร
รถัยา จงึก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพื่อใหท้างพเิศษสามารถ
ใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉินและกลบัคนืสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1.  มศีูนย์ควบคุมทางพเิศษ โดยมพีนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูล
การเดินทางแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV       
บนทาง มรีะบบวทิยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรบัการท างานตลอด 24 ชัว่โมง  
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มกีารประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิมทีมีกู้ภยัวิง่ตรวจตราบนทาง
พิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่าง
ทนัท่วงที นอกจากนี้ยงัประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏบิตัิงานบนทางพิเศษและ   
ถนนพืน้ล่างเพื่ออ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง โดยเจา้หน้าทีต่ ารวจพืน้ล่างสามารถดู
สภาพการจราจรบนทางพเิศษผ่านกลอ้งวงจรปิดทีบ่รษิทัด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้

2.  การใหบ้รกิารช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัหิรอื Easy Pass ซึง่เป็นระบบเกบ็เงนิอตัโนมตัิ 
บรษิทัใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐันอกเหนือจากขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ดว้ยเจตนาใน
การปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากปัญหาจราจร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ทางพเิศษประหยดัเวลาในการเดนิทางและน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ลดมลพษิหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ และสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

3.  ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บริษัทมีหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการวจิยัและพฒันา 
(R&D) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอ มีการศึกษาและ
ตรวจสอบความปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้น าผลที่
ไดม้าปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้  

ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภยัพิบตัิ ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ หรอืมปัีจจยัภายนอกที่ก่อให้เกิด 
เหตุสุดวิสยักะทนัหนั เช่น ภัยพิบตัิ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจาก  
การก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกดิจากกลุ่ม 
ผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน มีแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ รวมถึงมกีารเตรยีมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รบัผิดชอบปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ทันที และจัดตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุร้ายแรง มกีารควบคุมดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ยงัเพิม่มาตรการในการตรวจแนวเสน้ทาง และพืน้ที่
ในเขตทางมากยิง่ขึน้ รวมถงึประสานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจในบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ บรษิัท
ไดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  
ความเสยีหายของโครงสรา้งทางด่วน (Property Damage) ของทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสาย
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ 
(Business Interruption) รวมถงึการประกนัความเสยีหายทีเ่กดิกบับุคคลภายนอก (Public 
Liability) เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบจากความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้  

ภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สง่ผลใหก้ารจราจรบนพืน้ราบตดิขดั รวมถงึเสน้ทาง
ขึ้น-ลงทางพิเศษบางแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณจุดชุมนุม เกิดการจราจรติดขัดเช่นกัน เพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจดัท าแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกดิขึน้ ซกัซอ้มพนกังานทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้แกไ้ขปัญหา มกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ตดิตามการเตอืนภยัและประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเฝ้าสงัเกตการณ์และ 
เขา้ด าเนินการแกไ้ขระงบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดท้นัท ี

ในช่วงเทศกาลพิเศษ บริษัทร่วมกับ กทพ. จัดโครงการอ านวยความสะดวก มัน่คง และ
ปลอดภยั รองรบัการเดนิทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจดัตัง้หน่วยบรกิารบนทางพเิศษ
เพื่อให้บรกิารตรวจเชค็เครื่องยนต์เบื้องต้นโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย รวมทัง้บรกิารน ้าดื่ม ผ้าเย็น 
เพื่อเพิม่ความสดชื่นในการเดนิทางไกลเป็นการช่วยลดอุบตัเิหตุอกีทางหนึ่งดว้ย 
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2.4 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ เนื่องดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะและต้อง
ใชเ้งนิทุนในการด าเนินงาน ดงันัน้ การสรา้งความเชื่อถอืดว้ยการประกอบกจิการดว้ยความเป็น
ธรรมกบัคู่คา้และผูส้นับสนุนทางการเงนิถอืเป็น Key Success Factor ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถ
ส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพให้กบัผู้ใช้บรกิารทางพเิศษได้แม้ในยามวกิฤต จงึได้ก าหนดแนว
ปฏบิตัิต่อคู่ค้า โดยการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิาร
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยดึมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า โดยมี
วตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทาง
เทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่     
เสมอภาค และมคีวามเป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานว่าดว้ย
การจดัซือ้จดัจา้งตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 โดยวธิกีารและมาตรการ
ที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของคู่คา้ และปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิ ด าเนินธุรกจิต่อห่วงโซ่อุปทานตาม
มาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดล้อม        
ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ด้วยการให้ความรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชดิท าให้มัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิัทที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานด้วยการ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนในการท าธุรกิจร่วมกัน ส าหรับกลุ่ม
ผูส้นับสนุนทางการเงนิ ได้แก่ ผูใ้ห้กู ้ผู้ถอืหุน้กู้ เจ้าหนี้ บรษิทัยดึมัน่ปฏบิตัิตามสญัญา และ    
ขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

3.  สงัคมแห่งความสุข 

บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การด าเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการส ารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมใกล้เขตทางพิเศษตามแผนงาน  
อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ 
ผลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อชุมชนรอบขา้ง ในขณะเดยีวกนัไดม้กีารจดัท ามวลชนสมัพนัธช์ีแ้จง
ถงึขอ้มูลพรอ้มรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากโครงการต่างๆ ที่บรษิทัได้ด าเนินการ เพื่อมใิหชุ้มชนโดยรอบทาง
พเิศษไดร้บัความเดอืดรอ้น  

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจน สามารถวดัผลได้ 
และเป็นที่ยอมรบั บรษิัทจงึได้ประยุกต์ใช้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบาย
สิง่แวดลอ้มดงันี้ 
 ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของผู้ใช้บริการทางพิเศษ พนักงาน และ
ชุมชน 

 สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

 เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1  การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ  
บรษิทัแต่อย่างใด 
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3.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหาร
จดัการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผู้ถือหุ้น และการให้ความส าคญักบัชุมชน
โดยรอบ รวมทัง้การดูแลสงัคมใกล้ และสงัคมไกล โดยปี 2559 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมที่มปีระโยชน์ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนแม่ลูกเท่ียวฟารม์ออแกนิก CORO field จ.ราชบุรี”  

เน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิซึง่ถอืเป็นวาระพเิศษของครอบครวั บรษิทัจงึเป็นสว่นหนึ่งในการ
เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีในครอบครวัโดยน าครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษจ านวน 14 
ครอบครวั รวม 42 คน ร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไป จ.ราชบุร ี
เรียนรู้การเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมท ากิจกรรมกระชับความสมัพนัธ์ในครอบครวัซึ่งเ ป็น
ช่วงเวลาพเิศษทีพ่่อแม่ลูกร่วมกนัตกแต่งต้นไม ้ท่ามกลางบรรยากาศอนัอบอุ่นของความรกัใน
ครอบครวั  

“กิจกรรมพ่อลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนพ่อลูกเท่ียววงั ย้อนถ่ินศิลป์ท่ี จ.นครปฐม” 

บริษัทให้ความส าคัญกับกิจกรรมกระชับความสมัพันธ์ในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และใน             
เดือนธนัวาคมซึ่งเป็นเดือนของวนัพ่อ บริษัทจึงได้จดักิจกรรม “BEM ชวนพ่อลูกเที่ยววงั     
ยอ้นถิ่นศลิป์ที ่จ.นครปฐม” โดยน าผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ จ านวน 13 ครอบครวั รวม 39 คน 
ร่วมเยีย่มชมศนูยค์วบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7)  และเดนิทางโดยใช้
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ทางพเิศษเชื่อมสุข กรุงเทพ-กรุงธน ไป จ.นครปฐม 
ชมความงดงามของพระราชวงัสนามจนัทร์ เรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ในสมยัรชักาลที่ 6 ไหว้พระ
สกัการะขอพรองค์พระปฐมเจดีย์ เที่ยวชมตลาดนัดในสวน Little Tree พร้อมกระชับ
ความสมัพนัธใ์นครอบครวักบักจิกรรมวาดภาพดว้ยสธีรรมชาต ิ

2) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
อย่างจรงิจงั บรษิทัจงึไดจ้ดัโครงการ “BEM ชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม” เพื่อรณรงคส์รา้งจติส านึก
การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยน าคณะผู้บรหิารและพนักงานร่วมกจิกรรมก าจดั
วัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อเพิ่มพื้นที่พืชอาหารให้กับสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่           
จ.นครราชสมีา  

3)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม  

“BEM ชวนฟังธรรม” เพื่อการส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดสีู่พนักงานจะ
สามารถปลูกฝังใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมฟังการ
บรรยายธรรม โดยหลวงปู่ ไม อินทสิริ เจ้าอาวาส วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา ให้แก่    
คณะผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อใหส้ามารถน าหลกัธรรม ค าสอนมาเป็นแนวทางในด าเนินชวีติ
ปัจจุบนัและการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม  
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“บริจาคโลหิต” การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับ
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จดักจิกรรม
บรจิาคโลหติ จ านวน 3 ครัง้ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมบรจิาค
เป็นจ านวนมาก 

4)  กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

การร่วมมอืร่วมใจเพื่อส่งมอบการบรกิารที่ดสีู่ผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ
สูงสุด ถือเป็นเป้าหมายหลกัของทัง้ 3 หน่วยงานที่ท างานร่วมกนั คือ พนักงานของบริษัท 
พนกังาน กทพ. และเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชบัความสมัพนัธอ์นัจะท าใหเ้กดิ
ความสามคัคใีนการท างานและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการบรกิารสงูสดุ บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรม 
ดงันี้  

“ทางด่วนชวนดหูนัง” ครอบครวัพนักงาน กทพ. ครอบครวัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 
แ ละค รอบครัวพนัก ง าน ของบริษัท ร่ วมพบปะสัง สร รค์แ ล ะชมภาพยนตร์ เ รื่ อ ง               
“Batman v Superman : Dawn of Justice” ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์โดย
สมาชกิทุกครอบครวัร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตรใ์นรปูแบบ 3 มติอิย่างสนุกสนาน  

“มอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แก่ กทพ. และสถานีต ารวจ สน.ทางด่วน 2” บรษิัท
ดูแลและให้ความส าคญัในการส่งเสรมิการปฏบิตัิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ท างานคล่องตัว สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ โดยมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และต ารวจจราจร  
สน.ทางด่วน 2 ส าหรบัใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่บนทางพิเศษศรีรัช เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการเดนิทางและความปลอดภยัสงูสดุแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  

5) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชน 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชน 
อย่างยัง่ยนื เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมอืงที่ดแีละมคีุณภาพของสงัคม บรษิัทจงึได้ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี” บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตร-ธดิาพนักงาน
ของบรษิทัทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอุดมศกึษา  

“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บริษัทจัดโครงการ “BEM มอบ
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มี 
ผลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละทุนพฒันาโรงเรยีน เพื่อสรา้งประโยชน์ดา้นการศกึษา
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และ     
ทางพเิศษอุดรรถัยา จ านวน 15 โรงเรยีน 

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.”  บรษิทัร่วมกบั กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน 
กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษศรีรัช และ  
ทางพเิศษอุดรรถัยา โดยมผีูบ้รหิารจากทัง้สองหน่วยงานร่วมมอบทุน 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต ารวจ สน. ทางด่วน 2” บรษิทัมอบทุนการศกึษา
แก่บุตรขา้ราชการต ารวจ สน.ทางด่วน 2 ทีป่ฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในการอ านวยความสะดวก
และปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  
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6)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูน้อกห้องเรียน  

บรษิทัเหน็ว่าการเรยีนรูไ้ม่ไดม้เีพยีงในหอ้งเรยีนเท่านัน้ การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งต่างๆ  
ไดอ้ย่างลกึซึง้และชดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ไดใ้นอนาคต บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงันี้ 

“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด” บริษัทตระหนักถึง
ความส าคญัของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างยัง่ยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วม
โครงการหอ้งสมุดเสยีง สอ่งทางสรา้งฝันใหน้้องในโลกมดืซึง่จดัโดยบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 เพื่อช่วยเหลอืและแบ่งปันความรูใ้หก้บัเยาวชนทีบ่กพร่องทางการมองเหน็ 
โดยการบนัทึกหนังสอืเสยีงส าหรบัจดัท าเป็นห้องสมุดเสยีงให้น้องๆ “ชวนน้องปลุกยกัษ์ 
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2559”  เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นหาความสามารถที่ตนเองถนัดจาก
กจิกรรมทีส่นุกสนาน โดยมบีุตรพนักงาน และบุตรเจา้หน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 นักเรยีน
จากโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก”   

7)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพฒัน์” ตามแนวพระราชด าริ” 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ ทรงห่วงใย  
ในชวีติและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรงค านึงถึงการพฒันาบุคคลและ
ชุมชนให้มสีุขภาพกายที่แขง็แรงและสุขภาพใจที่ด ีส านักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงาน  
ที่ปฏิบตัิงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีภารกิจ
ประการหนึ่ง คอื การมุ่งปฏบิตังิานถวายสนองพระราชประสงคใ์นดา้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
ของราษฎร เพื่อสนองพระราชประสงค์นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างลานกีฬาส าหรับ
ประชาชนชื่อ “โครงการลานกีฬาพฒัน์” อนัหมายถึง “ลานกีฬาเพื่อความเจรญิ” ด าเนินการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรม การสนัทนาการ การกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรม  
เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคคลและชุมชน
อย่างยัง่ยนื อนัเป็นการสบืสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสบืสานพระราชปณิธานดงักล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และ 
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกฬีาพฒัน์”  
มีโครงการน าร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
ซึง่ปัจจุบนัไดแ้ลว้เสรจ็และเปิดบรกิารประชาชนแลว้ และลานกฬีาพฒัน์ 2 บรเิวณพืน้ทีใ่ต้ทาง
พเิศษอุรุพงษ์ เขตราชเทวทีีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  

“ร่วมมอบรายได้จากกิจกรรมว่ิงสามคัคีให้กบั สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 
(โรงพยาบาลเดก็)” บรษิทัร่วมกบั การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มอบรายไดโ้ดยไม่
หกัค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมวิ่งสามัคคี ศรีรัช -วงแหวนรอบนอกฯ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็ก      
มหาราชนิี (รพ.เดก็) เพื่อสนับสนุน “โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษามหาราชนิี” ในการพฒันา
สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิีใหพ้ร้อมในการเป็นหลกัของประเทศดา้นการดูแลรกัษา
ทารกและเดก็พกิารแต่ก าเนิดรวมทัง้คลอดก่อนก าหนดครบวงจร  
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10.2.2  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

10.2.2.1 ภาพรวม  

จากการที่บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็น
ส าคญัเพื่อการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื บรษิทัยงัค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ต่อผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม  

โดยผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 
ประกอบดว้ย พนกังาน ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ คู่แขง่ คู่ความร่วมมอื เจา้หนี้ หน่วยงานก ากบั
ดแูล สือ่มวลชน สงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้าตลอดจนการ
ส่งเสริมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้า งที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม มกีารดูแลและพฒันาศกัยภาพพนักงาน รวมถึงดูแลสงัคมด้วยการพฒันา
อาชพีและส่งเสรมิการศกึษา การมรีะบบจดัการด้านสิง่แวดล้อม การจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรหมุนเวยีน และสง่เสรมินวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม และบรษิทั
ยงัไดร้่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนและความเชีย่วชาญ
เทคโนโลยรีะบบขนสง่ทางรางของประเทศอกีดว้ย   

10.2.2.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลดา้นการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื (CSR in Process และ CSR 
after Process) ผ่านรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยใชแ้นวทางการรายงานความยัง่ยนื
ของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ผ่านตวัชีว้ดั 4 มติ ิคอื เศรษฐกจิและการเงนิ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สังคมและชุมชน การก ากับดูแล  นอกจากนี้บริษัทยังให้
ความส าคญัต่อการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึสงัคม/ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ เพื่อจะไม่เอารดัเอาเปรยีบต่อสงัคมส่วนรวม โดย
ค านึงถึงความรบัผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัในการท าประโยชน์ต่อ
สงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

10.2.2.3  การด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 5 ดา้น อนัจะน าไปสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั 

1.     พนักงาน  บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานทุกคนมคีุณค่าและเป็นสว่นส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิจงึสนับสนุนการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ และยดึมัน่การปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการ
ไม่เลอืกปฏบิตัิและให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานภายใต้ระเบยีบปฏบิตัิงาน
และกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชือ้
ชาติและศาสนา ทุกต าแหน่ง หรือทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทียมกัน     
ทุกคนไดร้บัการปฏบิตัดิแูลทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นลกัษณะงาน ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ โอกาสและ
ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารโดยการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่
ชดัเจนในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งตาม Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมด้วยการ Benchmark กบัอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ และด้านอื่นๆ อีก     

หลายดา้น ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานร่วมกับบรษิทั อนัน าไปสู่
การเกิดแรงผลกัดนัที่จะท างานจนบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิัทและการ
สรา้งบรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและการท างานเป็นทมี รวมถงึการจดัใหม้ี
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สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภยัและมสีุขอนามยั และการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงออกซึ่งศกัยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีค่า 
และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจ และมุ่งมัน่ใน
การปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บรษิทัยงัไดด้ าเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน
สถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
“Happy Workplace” จากการที่บรษิทัตระหนักว่าความสุขในการท างานเป็นเรื่อง
ส าคญั เมื่อพนักงานมคีวามสุขในการท างาน กจ็ะส่งผลใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และส่งมอบงานทีม่คีุณภาพใหก้บัลูกค้าขององคก์รได้ ซึง่ท าใหอ้งคก์ร
สามารถเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัท ากจิกรรมตามโครงการ “Happy 
Workplace”ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และท างานได้อย่างมีความสุข 
ควบคู่กนัไป โดยครอบคลุมองคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1) Happy Body : เป็นการส่งเสรมิสุขภาพใหพ้นักงานมคีวามแขง็แรงทัง้ร่างกาย
และจิตใจ โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ด้านสุขภาพ ให้ค าแนะน าปรกึษาด้านโภชนาการ การออกก าลงักาย การดูแล
สขุภาพจติ และการควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน แก่พนกังาน เพื่อน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี เ ป็นต้น นอกจากนี้              
ยงัส่งเสรมิดา้นกฬีา อาทเิช่น การจดัตัง้ชมรมเดนิวิง่เพื่อสุขภาพ ชมรมฟุตบอล 
รวมทัง้มกีจิกรรมกฬีาเชื่อมความสมัพนัธก์บัพนักงานในกลุ่ม ช.การช่าง  และ
บริษัทในเครือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกันอย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2) Happy Society : เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานอยู่รวมกนัดว้ยความรกัและ
สามัคคี เอื้อเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและ
สภาพแวดลอ้มโดยรวมดขีึน้ โดยบรษิทัไดม้กีารสือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร 
(Intranet) อย่างสม ่าเสมอ 

2.1)  สงัคมภายใน บริษัทได้ดูแลใส่ใจพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานเจบ็ป่วยไดม้กีารเยี่ยมเยยีนใหก้ าลงัใจเสมอ
มา และในยามทีโ่ศกเศรา้เมื่อสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั เพื่อนพนักงานก็
ไดร้่วมแสดงความเสยีใจ และร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภธิรรมศพ พรอ้ม
ทัง้มอบเงนิช่วยเหลอืในการจดัพธิ ี

2.2)  สงัคมภายนอก บรษิทัจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานเอือ้เฟ้ือต่อสงัคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานมอบทุนการศกึษา และบรจิาคอุปกรณ์
สิง่ของ เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา หนังสอื และเครื่องเขยีนต่างๆ ให้แก่เด็ก
นักเรยีนและโรงเรยีนที่ขาดแคลน หรอืมูลนิธิต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต่้อไป 

3) Happy Heart : กิจกรรมส่งเสรมิการมนี ้าใจและเอื้อเฟ้ือซึ่งกนัและกนั และ
เอือ้เฟ้ือน ้าใจจากภายในสู่ภายนอก ไดแ้ก่ การท าบุญในกจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น 
ท าบุญตกับาตรเนื่องในโอกาสขึน้ปีใหม่ ท าบุญครบรอบการเปิดให้บรกิารเดิน
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รถไฟฟ้า MRT การบรจิาคสิง่ของใหก้บัวดั การฟังบรรยายธรรม กจิกรรมบรจิาค
โลหติใหส้ภากาชาดไทย การจดังานพธิทีอดกฐนิสามคัคปีระจ าปี กบัวดัทีต่ัง้อยู่
ในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท านุบ ารุงพุทธศาสนา และ
สรา้งพฤตกิรรมในการใหข้องพนักงาน อนัเป็นความสุขทางใจอนัพงึไดจ้ากการ
ท าบุญ และเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจในการท างานให้กบัพนักงาน นอกจากนี้ ยงั
เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าดว้ย 

4) Happy Relax : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายและมโีอกาสไดแ้สดง
ความสามารถ เช่น กิจกรรม “เลี้ยงขอบคุณพนักงานประจ าปี” การแสดง
ดนตรขีองพนกังาน  และการแสดงกจิกรรมบนเวท ีเป็นตน้ 

5) Happy Family : กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้กีจิกรรมร่วมกนั และสรา้ง
ความผูกพันกนัเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนัทัง้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ท างาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีไทย และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแรง ได้แก่ กิจกรรม 
“สงกรานตร์วมใจ สืบสานประเพณีไทย” โดยไดจ้ดัซุม้สรงน ้าพระ และรดน ้า
ขอพรจากผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

6) Happy Money : กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหพ้นักงานรูจ้กัการบรหิารการเงนิ ใชช้วีติ 
แบบพอเพียง รู้จ ักใช้ รู้จกัเก็บและไม่มีหนี้สิน เช่น โครงการคลินิกกฎหมาย  
เพื่อพนกังาน เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัค าปรกึษาดา้นกฎหมายทีถู่กต้อง เหมาะสม  
โดยไม่มคี่าใชจ้่าย และโครงการ Happy Hour by Happy Workplace ทีเ่ปิด
โอกาสให้พนักงานและครอบครัวจ าหน่าย สินค้า ขนม อาหารว่าง และงาน
ประดษิฐ์ต่างๆ ที่พนักงานและครอบครวัท าเอง มาจ าหน่ายที่ห้องอาหารของ
บรษิทัไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย ตลอดจนกจิกรรม “ Marketplace” ทีบ่รษิทัจดัอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อจ าหน่ายสนิค้าราคาพิเศษให้กบัพนักงาน  หรือการให้ข้อมูล
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่พนกังานในเรื่องการออมทรพัย ์หรอืการบรหิารหนี้สนิ
จากสถาบนัการเงนิต่างๆ เป็นตน้ 

7) Happy Soul : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดใ้ชห้ลกัธรรมะในการด าเนินชวีติ  
ทัง้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน  ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ได้แก่           
ให้พนักงานมสี่วนร่วมในพธิสีงฆใ์นวนัส าคญัทางประเพณี กิจกรรม “ฝึกสติ
เจริญสมาธิ ใจเบิกบานงานผ่อนคลาย” โดยพนักงานร่วมกนัสวดมนต ์       
นัง่สมาธิ และฟังการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการท างาน      
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ มีสมาธิในการท างานผ่านการท ากจิกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นตน้ 

8) Happy Brain : กจิกรรมส่งเสรมิความรูใ้ห้พนักงาน ซึ่งมหีลากหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ รปูแบบการสง่เสรมิความรูผ้่านช่องการการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นอาหาร
สมองให้พนักงานทนัต่อข่าวสารต่างๆ ที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา อาทเิช่น การ
ดแูลสขุภาพ รายงานตดิตามสถานการณ์โรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ การใหค้วามรู้
ผ่านบทความของสถาบันการเงิน และความรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการดูแล
ตนเองและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของพนกังานได ้
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“โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน”  บริษัทได้มีการปรบัปรุงโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างระดบัต าแหน่งงาน เสน้ทางความกา้วหน้า (Career Path)  และ
โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาส
ความกา้วหน้าในการท างานใหก้บัพนกังาน ประกอบกบัการเพิม่จ านวนบุคลากรอย่าง
น้อย 3 เท่าตวัเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถงึ
โอกาสในการเป็นผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้าในเสน้ทางใหม่ที่จะเกดิขึน้ ดงันัน้ การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนด
แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพดา้นทรพัยากรบุคคลใหม้ีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรปัจจุบัน และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับการ
ขยายตวั พรอ้มทัง้พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม่และพนักงานปัจจุบนั 
และปรบัเปลีย่นลกัษณะงานใหม้คีวามเหมาะสม รวมถงึการโอนยา้ยพนกังานเพื่อใหม้ี
ความเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ และเพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างาน
มากยิง่ขึน้ 

“การพฒันาศกัยภาพพนักงาน”  บรษิทัมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร          
ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร เพื่อรกัษาองคค์วามรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพื่อกา้วไปสูก่ารใหบ้รกิารรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
โดยมกีารฝึกอบรมดงันี้ 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิทัด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management Project)  
ซึง่เป็นแผนกลยุทธใ์นระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการ
บ่งชี้องค์ความรู้หลักที่ส าคัญและจ าเป็นขององค์กร และเพื่อให้มีการจดัเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้อย่างทัว่ถึง มกีารน าความรู้เหล่านัน้มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกระทัง่สามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูไ้ด ้(Learning Organization) นอกจากการบรหิารจดัการองคค์วามรู้หลกั
เกีย่วกบัการเดนิรถแลว้ บรษิทัยงัตอ้งการจะส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
(Community Of Practice : CoPs) เพื่อให้เกดิการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท างาน ปัญหา รวมทัง้แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

2) โครงการอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจ 

การอบรมหลกัสตูรนี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนไดต้ระหนัก
ถงึความรบัผดิชอบในการท างานในหน้าทีข่องตนเอง โดยมคีวามรู้ ความเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิที่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ 
ภารกิจและวฒันธรรมขององค์กร ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของ
หลกัสตูรและทดสอบความรูด้ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) และ
จดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้  
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3) การฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual 
Training & Development) 

บรษิัทมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานด้วยการปรบัปรุงแผนการ
ฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั 
ได้แก่ ระดบัผู้บริหาร ระดบัหวัหน้างาน และระดบัปฏิบตัิการ เพื่อให้มัน่ใจว่า
พนกังานมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิาน ทัง้ใน
ส่วนทีเ่ป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) 
และทกัษะการบรหิารและจดัการทัว่ไป (Soft Skill) ซึง่ทัง้ 2 หลกัสตูรไดร้บัการ
ก าหนดเป็นหลกัสูตรพื้นฐานภาคบังคบั (Mandatory Program) ส าหรับ 
พนักงานใหม่ ไดแ้ก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัระบบรถไฟฟ้า รวมถึงกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน หลกัสตูร
เกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นต้น และส าหรบัพนักงานเดมิที่เป็นพนักงาน
ประจ า จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้พื้นฐานต่างๆ ทุกปี        
ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็พื่อใหพ้นกังานไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและ
การปรบัตัวให้เข้ากับวฒันธรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและ
พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร   

2. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชัน้น าของโลกดว้ย
คุณภาพการบรกิารที่ประทบัใจ บรษิัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการให้บรกิารเทยีบเท่า
ระบบขนส่งมวลชนชัน้น าของโลก ดว้ยการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารให้เป็นที่
ประทบัใจแก่ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้ บรษิทัจงึเอาใจใสใ่นการดแูลลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารใน
ทุกด้าน พร้อมทัง้ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่องตามผลการ
ส ารวจความพงึพอใจ ความต้องการและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารทีม่ต่ีอคุณภาพ
การบริการของรถไฟฟ้า MRT ประจ าปี ผลการตรวจติดตามกระบวนการภายใน    
ผลการตรวจตดิตามจากหน่วยงานภายนอก เป็นตน้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจในการใช้
บรกิารรถไฟฟ้า MRT แก่ลูกค้าผู้ใช้บรกิารซึง่เป็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีส าคญั อนัจะ
น าไปสูค่วามประทบัใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร และดว้ยภารกจิของบรษิทัทีมุ่่งมัน่ในการ
ใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืไดแ้ละตรงเวลา 
จงึไดถู้กน ามาประยุกตส์ูแ่ผนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่มลูค่าการใหบ้รกิาร 
ดงันี้ 

1) การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภยั บรษิัทให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความปลอดภยัทัง้ต่อผูโ้ดยสาร พนกังาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่ในระบบ
รถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จึงได้น าระบบการจัดการความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลมาใช้เ ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่  มาตร ฐาน 
OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็น
บริษัทที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อให้ค าแนะน าในการบริหารความ
เสีย่งและการน าเทคนิคในการบรหิารความปลอดภยัใหม่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรุง
กระบวนการท างานของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สถิติ
อุบตัเิหตุในการท างาน รวมถงึสถติกิารไดร้บับาดเจบ็ของผูโ้ดยสารระหวา่งการใช้
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บรกิารรถไฟฟ้า MRT มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยทีผ่่านมา บรษิทัไดร้บั
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ ปี 2556-2557 ต่อเนื่องตดิกนั 2 ปี 

2) การสรา้งคุณค่าดา้นความสะดวก เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มี
ความรวดเรว็ และมตีารางเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่น่นอน ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บั
ความสะดวกในการเดนิทาง เพราะสามารถคาดการณ์เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางได้
ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได ้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัใน
การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บรกิาร ตัง้แต่เขา้สถานี การเขา้ใช้
บรกิาร จนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิัทไดเ้ตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ 
เพื่อให้เกดิความสะดวกต่อผู้โดยสารผูใ้ช้บรกิารในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ระบบการให้ขอ้มูล ระบบการเชื่อมต่อระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

3) การสร้างคุณค่าดา้นความรวดเรว็  เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่
น าเสนอบรกิารดว้ยความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเลอืก
เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่น ตัง้แต่ผูโ้ดยสาร
เดินเข้ามาในสถานี จนกระทัง่เดินออกจากสถานี ที่มีความรวดเร็ว โดยการ
พฒันาประสทิธิภาพในการให้บรกิาร ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ผู้โดยสารเดนิทางเขา้ใช้
บรกิารภายในสถานีและระหว่างการใชบ้รกิาร จากการลดบางขัน้ตอนที่ซ ้าซอ้น
หรอืก่อให้เกดิความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรอืเพิม่บางขัน้ตอนที่ก่อให้เกดิความ
ประทับใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสาร 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชัน้ชานชาลา การให้บริการที่รวดเร็วในช่วงที่มี
ผูโ้ดยสารคบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัรโดยสารหรอืเตมิ
เงนิบตัรโดยสาร โดยพนกังานทีร่วดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

4) การสรา้งคุณค่าดา้นความเชื่อถอืได ้บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการใหบ้รกิารให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการ
เข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการก าหนด
แผนการบ ารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรูปแบบ Preventive และ 
Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก      
การปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏบิตัิต่อผูโ้ดยสาร อย่างมี
จรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้  ทางบรษิัทยงัรบัฟังขอ้ร้องเรยีนจากลูกค้า 
เพื่อน าไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้นต่อไป โดยความสามารถในการ
ใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ไดป้ระเมนิจาก Train Service Delivery ซึง่ทีผ่่านมา
บรษิัทมคีวามสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดย
ตลอด โดยในปี 2559 บรษิทัมคีวามสามารถใหบ้รกิารรถไฟฟ้า (Train Service 
Delivery) คดิเป็น 99.78% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70% 

5) การสร้างคุณค่าด้านการให้บรกิารตรงต่อเวลา  จากการก าหนดตารางเวลาใน
การใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทีช่ดัเจนและสามารถใหบ้รกิารไดต้ามตารางเวลาที่
ก าหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของ
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ผูโ้ดยสารโดยตรง ซึง่การใหบ้รกิารตรงต่อเวลาสามารถประเมนิไดจ้ากการเทยีบ
จอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality 
(Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2559 บรษิทัมคีวามสามารถการเทยีบจอดของ
รถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality (Delay 
within 5 Min.)) คดิเป็น 99.93% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.75% 

นอกจากนี้ การที่บรษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่ม
ของประเทศสมาชกิผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาติเพื่อการเปรียบเทียบ    
ผลการปฏิบัติงานของระบบรถไฟฟ้า มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ
ปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานใหม้ผีลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ช้
สะท้อนผลการปฏิบตัิงานในด้านการให้บริการแล้ว บริษัทได้จดัท าดชันีชี้วดัที่
แสดงผลการปฏบิตังิานเพื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการ (Benchmarking) กบั
สมาชกิ NOVA Group of Metros ในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีจ่ะน ามาสู่การปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารใหด้ียิง่ขึน้ และจาก
การเปรยีบเทยีบขอ้มูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบรษิทัมผีลการด าเนินงานที่อยู่ใน
ล าดบัตน้ๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อเทยีบจากตารางเดนิรถ 
การซ่อมบ ารุงทีท่ าใหม้รีถพรอ้มใชบ้รกิาร และการดแูลดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

3. คู่ค้า 

บรษิทัมนีโยบายการปฏบิตัต่ิอคู่ธุรกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิใหเ้กดิความรูค้วาม
เขา้ใจการปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกจิ
ของบรษิทัซึง่เป็นสว่นส าคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิมคีวาม
แขง็แกร่งและหากห่วงโซ่ทางธุรกจิ (Business Supply Chain) ของบรษิทัมคีวาม
แขง็แรงแลว้ ย่อมสง่ผลใหบ้รษิทั เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง 

การปฏบิตัทิางธุรกจิอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการปฏบิตัใิดๆ อย่างมจีริยธรรมของบรษิทั 
กบัองค์กรอื่นหรือภาครฐั ทัง้ที่เป็น คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่สญัญา คู่แข่ง รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดีกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเหล่านี้  โดยมุ่งเน้นที่การต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่ ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ การแข่งขนัอย่างยุติธรรม การสนับสนุน
ความรบัผดิชอบทางสงัคม และการเคารพต่อสทิธทิางทรพัยส์นิ โดยมุ่งเน้นแนวทาง
และแนวปฏิบัติที่บริษัทกระท าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ เช่น การด าเนิน
ธุรกรรมใดๆ ต่อคู่คา้/ผูส้่งมอบ และคู่แข่ง ภายใต้แนวทางการด าเนินธุรกจิอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส การส่งเสรมิการใชแ้รงงานทีถู่กต้อง และการส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื   

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา 
บรษิทัมกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคลอ้งกบักฎหมายไทย และมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่ TIS 18001:2011 และ 
มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ไดร้บัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานโดย
บรษิทั ทูฟ นอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดัวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพ ในการ
ปฏบิตังิานในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของ
พนกังานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า รวมถงึมกีารจดัท า
เอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสือ่สารกบัพนกังานใหต้ระหนกัใสใ่จในเรื่อง
ความปลอดภยั คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 
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4. สงัคม 
เนื่องดว้ยบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) 
และสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) หรอืรถไฟฟ้า MRT ทีค่รอบคลุมเสน้ทางส าคญั   
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ดังนัน้ชุมชนที่อยู่บริเวณเส้นทางการให้บริการ       
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัทให้ความส าคัญ การให้บริการที่ไม่สร้าง
ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนและสงัคม รวมถึงการส่งเสรมิและพฒันา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่ด าเนินธุรกิจ และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น         
จงึนบัเป็นความรบัผดิชอบทีส่ าคญัในฐานะของการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองบรษิทั 

ทัง้นี้บรษิัทได้ก าหนดเป้าหมายที่การพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนเป็นหลกั  
โดยเน้นการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและชุมชน ด้านสุขภาพกายของคนในชุมชน ด้านสุขภาพใจและด้าน
สิง่แวดลอ้มในชุมชน และบรษิทั เชื่อมัน่ว่าปัจจยัทีด่เีหล่าน้ีจะก่อใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อ
คุณภาพชวีติของคนในชุมชนและส่งผลต่อสงัคมที่ดขี ึน้ในอนาคต ซึง่ทีผ่่านมาบรษิัท
ไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติให้กบัชุมชนและสงัคม อาท ิโครงการ
ส่งเสรมิการบรกิารในดา้นการศกึษา (MRT พาน้องพชิติ GAT) โครงการร่วมมอืกบั
ภาครฐัและเอกชนในการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในการ
ใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT (โครงการ M Care สุขภาพดชีวีปีลอดภยั) โครงการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวัน
สงกรานต)์ โครงการส่งเสรมิความส าคญัของสถาบนัครอบครวั ชุมชน องคก์รพฒันา
เอกชน รวมทัง้สถาบนัศาสนา (เช่น กจิกรรมวนัพ่อ วนัแม่ วนัผู้สงูอายุ กจิกรรมกฐนิ
สามคัค)ี และกจิกรรมสง่เสรมิสงัคมภายใน ภายใตโ้ครงการ Happy Society 

5. ส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14000 โดย
ไดม้กีารด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม และ
การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน บนพื้นฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ด้าน คอืด้าน
สงัคม (Society) ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)  

โดยที่ผ่านมา ไดย้ดึมัน่ในแนวทางการด าเนินธุรกจิที่มุ่งเน้นการใช้นวตักรรมทีช่่วย
อนุรกัษ์พลงังานควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืตามนโยบายอนุรกัษ์
พลงังาน และคู่มือการจดัการพลังงาน (Energy Management Manual) และ
ก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและแผนตรวจตดิตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้กับส านัก
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม และมกีารใชท้รพัยากรหมุนเวยีน เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 
เช่น โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โครงการคนืบตัรรถไฟฟ้า โครงการแปรรูป
กระดาษและหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่  

ส าหรบัปี 2559 ได้ด าเนินงานตามแผนโครงการประหยดัพลงังาน เพื่อการประหยดั
พลงังาน และเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด ์(CO2) ให้ไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
ต่อปี โดยด าเนินงานโครงการหลกั คอื 
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1) ควบคุมการเดนิระบบปรบัอากาศหลกัที่สถานีให้เหมาะสม โดยเลอืกเดนิระบบ
ปรบัอากาศหลกัชุดทีม่กีารใชก้ าลงัไฟฟ้าต ่า และสามารถท าความเยน็ใหก้บัพืน้ที่
ไดต้ามความตอ้งการ ทีส่ถานีสวนจตุจกัร และสถานีหว้ยขวาง 

2) จดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนักงานหรอืเจ้าหน้าที่ทุกคน โดย
การน าไปดงูานทีอ่งคก์รหรอืบรษิทัชัน้น าอื่น ทีม่กีารด าเนินงานเรื่องการประหยดั
พลงังานประสบความส าเรจ็ เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาปรบัปรุงการท างานให้
องคก์รมกีารใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป และน าไปสู่ภาพลกัษณ์ คอื 
“BEM คอื องค์กรชัน้น าแห่งหนึ่งที่ให้ความส าคญัในเรื่องการสนับสนุนการลด
การใชพ้ลงังานใหก้บัประเทศ” 

ส าหรบัปี 2560 มแีผนการด าเนินงานโครงการประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื ดงันี้   

1) โครงการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซน็ต ์ที ่9 สถานี (สว่นใต)้ 
2) โครงการจดัท า Energy Baseline ที่สถานีเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของ 

การจดัการพลงังานขององคก์ร 
3) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนกังานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน 

การส่งเสริมนวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อม  บริษัทมุ่งเน้นการใช้นวตักรรมที่ช่วยอนุรกัษ์
พลงังานควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื โดยก าหนดเครื่องมอืในการด าเนินการ
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด อาท ิคู่มือการจดัการพลงังาน 
แผนการอนุรกัษ์พลงังานประจ าปี โดยทีผ่่านมา บรษิทัไดส้รา้งนวตักรรมในการท างานเพื่อ
ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในการใหบ้รกิารการเดนิรถอย่างต่อเนื่อง และมกีารเทคโนโลยมีา
เพื่อช่วยประหยดัต้นทุนในการให้บรกิารเดนิรถ ซึ่งเป็นการอนุรกัษ์พลงังานควบคู่กบัการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญัในการก าหนด และออกแบบรถไฟฟ้าในส่วนของ
สายใหม่ๆที่ดูแล ให้ระบบรถไฟฟ้ามีโครงสร้าง มีอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถไฟฟ้า และระบบ
ความคุม ใหม้ผีลการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และในส่วนของอุปกรณ์หลกั
ในสถานีกม็กีารน าเอาเทคโนโลย ีVSD (Variable Speed Drive) มาใชค้วบคุมการท างาน
ระบบปรบัอากาศภายในสถานี การศกึษาน าหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED มาทดสอบเพื่อ
ใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบธรรมดาที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานี โครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการพลังงานกับ
หน่วยงานในระดบัสากล จาก NOVA group of metros เป็นตน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้ง
และปลูกจิตส านึกเรื่องการประหยดัพลงังานและการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับมุ่งมัน่ในการสร้างภาพลักษณ์ของรถไฟฟ้า       
ว่า รถไฟฟ้าคอืทางเลอืกใหม่ในการเดนิทาง เพื่อลดปัญหาจราจรทีต่ดิขดัในกรุงเทพมหานคร 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสิ่งแวดล้อม(ควนัรถ) และ ลดการใช้พลังงานของประเทศ 
(น ้ามนัเชือ้เพลงิ) และถอืเป็นองคก์รชัน้น าแห่งหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญัในเรื่องการสนับสนุนการ
ลดการใชพ้ลงังานใหก้บัประเทศ 
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10.2.2.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) ในปีท่ีผา่นมา 

“โครงการคืนบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาส่ิงแวดล้อม พร้อมพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน” 
บริษัทมุ่งมัน่ในการรกัษาสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม เพื่อการพฒันาสงัคม
อย่างยัง่ยนืและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อย่างครบถว้น ดว้ยการด าเนินกจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอื
สงัคมควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษา
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” เชญิชวนใหผู้โ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคนืบตัร
โดยสารชนิดบตัรจ ากดัวนัทีห่มดอายุแลว้ บตัรโดยสาร 1 ใบ มคี่าแทนเงนิบรจิาค 10 บาท 
เพื่อน าเงนิทุนไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน ผ่านการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเป็นอยู่ของชุมชน อาท ิการจดักจิกรรม Share 2 child 
เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการน าเยาวชนเรียนรู้ระบบการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อ        
ทศันศกึษาตามสถานทีต่่างๆ และการจดักจิกรรม M Care สุขภาพด ีชวีปีลอดภยั ร่วมกบั
หน่วยงานพนัธมติร เพื่อใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุขแก่ผูโ้ดยสารและประชาชนทัว่ไป รวมถงึ
กจิกรรมเพื่อสงัคมกรณีพเิศษอื่นๆ อกีดว้ย  

โครงการฯนี้ จงึเปรยีบเสมอืนก าลงัใจจากผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน บรษิทัมคีวาม
มุ่งมัน่สร้างสรรค์และมสี่วนร่วมผลกัดนัการพฒันาคุณภาพชีวติของสงัคมควบคู่ไปกบัการ
ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อคุณภาพชวีติที่ดขีองทุกคนในสงัคม และเพื่ออนาคตที่สดใส
ของลกูหลานของเราทีจ่ะพฒันาและเจรญิเตบิโตต่อไปอย่างยัง่ยนื 

โดยในปี 2559 บริษัทได้น าเงินทุนที่ได้รบัจากโครงการฯดงักล่าว ไปด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพในดา้นต่างๆของชุมชนรายลอ้มเสน้ทางการเดนิรถไฟฟ้า MRT ทัง้โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้ าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร        
สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

1. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านการศึกษา 

“กิจกรรม Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 

9 มกราคม 2559 บรษิทัร่วมกบัศนูยร์าชการจงัหวดันนทบุร ีออกบูธกจิกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ ประจ าปี 2559 โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ความรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการใช้บริการระบบ โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่- 
เตาปนู) ใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรม ไดแ้ก่ 
กิจกรรม ตอบสนุก คิดสนัน่ / กิจกรรมแต้มสีสนั น้องเอ็ม
สดใส /กิจกรรม ทอยสนุกไปกับรถไฟฟ้า MRT  กิจกรรม
ดงักล่าวจะช่วยเสรมิสรา้งทกัษะความรูน้อกหอ้งเรยีนเพิม่ความคดิ
สร้างสรรค์ สนุกไปกบัรถไฟฟ้า MRT พร้อมมอบรองเท้าแก่
เยาวชนที่ขาดแคลน และยงัออกบูธแจกไอศครีมและน ้าดื่มฟร ี
ตลอดงานอกีดว้ย 
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4 มนีาคม 2559 บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเดก็นักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรยีนวดัประชาศรทัธาธรรม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่
แนวเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม(สถานี
วงศส์ว่าง) ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด้ทดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ ช่วงหวัล าโพง-บางซื่อ) 
เพื่อเดนิทางไปเปิดประสบการณ์เรยีนรูด้า้นพระพุทธศาสนา ร่วม
ท ากิจกรรมเสริมสร้างสมาธิปัญญา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวหิาร และพพิธิภณัฑพ์ระพุทธศาสนา วดัเทพศรินิทราวาส  

19 สงิหาคม 2559 บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเดก็นักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรียนวัดมะเดื่อ จ.นนทบุรี ซึ่งตัง้อยู่แนวเส้นทางโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีสามแยกบางใหญ่
และสถานีบางพลู) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลองใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร    
สายเฉลมิรชัมงคล เพื่อเดนิทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่ง
เรยีนรูด้า้นพุทธศาสนาตามแบบนิกายฌาน เขา้ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมวดัจีน ณ วดับรมราชากาญจนาภเิษกอนุสรณ์ 
(วดัเล่งเน่ยยี่ 2) จ.นนทบุร ีและพพิธิภณัฑเ์ดก็กรุงเทพ เพื่อเปิด
จนิตนาการ สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เยาวชน  

4 กนัยายน 2559 บรษิทัร่วมกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
และบรษิัท บางกอก เมโทร เน็ตเวริค์ จ ากดั (BMN) จดักจิกรรม 
“MRT พาน้องพชิติ GAT ปี 8.1” เนื่องในวาระการเปิดใหบ้รกิาร
เดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จึงเปิดโอกาสให้
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
น าไปใชเ้ตรยีมการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) ส าหรบัการ
เขา้ศกึษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อเป็นการสนับสนุนการศกึษา
ของเยาวชนไทย อกีทัง้ยงัเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของบรษิทัที่
มคีวามมุ่งมัน่ในการช่วยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะในดา้นการพฒันา
การศกึษาของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเยาวชนอนัจะเป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต 

16 กนัยายน 2559 บริษัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์จาก
โรงเรยีนวดับางรกัใหญ่ จ.นนทบุร ีซึง่ตัง้อยู่แนวเสน้ทางโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สถานีบางรกัใหญ่) ซึง่เป็น
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดท้ดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง
รชัธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เพื่อเดินทางไป
เปิดประสบการณ์ ท่องแหล่งเรยีนรูด้า้นอารยธรรมไทย เพื่อเสรมิ
ความรู้ตามหลกัสูตรการเรียนการสอนวชิาประวตัิศาสตร์ ภาษา
และวรรณคด ี ณ หอไทยนิทศัน์ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
ปิดท้ายด้วยกจิกรรมสนุกๆ พาน้องๆเพลดิเพลินไปกบัภาพวาด
เสมือนจริงที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกของกรุงเทพ    
(Art in Paradise Bangkok) เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนการ
สงัเกต ผ่านการสมัผสัจากภาพวาดจรงิ  

 

https://th-th.facebook.com/lordbuddha.museum
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6 ตุลาคม 2559 บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเดก็นักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี ซึ่งตัง้อยู่แนวเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สถานีแยกนนทบุร ี
1) ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดท้ดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรชัธรรม เพื่อเดนิทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ เพื่อเปิด
จนิตนาการ สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เยาวชน  

18 พฤศจกิายน 
2559 

บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเด็กนักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรยีนธมัมสริิศกึษา (วดัน้อยนอก) จ.นนทบุร ีซึ่งตัง้อยู่แนว
เสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สถานี
สะพานพระนัง่เกลา้) ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดท้ดลองใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม และสายเฉลมิรชัมงคล เพื่อ
เดนิทางไปเปิดประสบการณ์  ท่องแหล่งเรยีนรูด้า้นประวตัศิาสตร ์
ยุคกรุงศรีอยุธยา จนถึงยุครัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์
รตันโกสนิทร ์ถนนราชด าเนิน 

 

2. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 

“กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร  
จดักจิกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการใหค้วามรูใ้นดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และบรกิาร
ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัย 
อยู่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT รวมถงึชุมชนใกลเ้คยีง ดงันี้ 

 การออกบธูใหค้วามรูแ้ละรบับรกิารตรวจสขุภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน การออกบูธ
แสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิีและ
ปลอดภยั (โดยสว่นความปลอดภยัและคุณภาพ) อาทเิช่น การแจง้เตอืนใหร้ะมดัระวงั
ผู้ไม่หวงัดีล้วงประเป๋า ความปลอดภัยในการใช้บนัไดเลื่อน เป็นต้น พร้อมบอร์ด
แนะน ากจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ผูโ้ดยสารลงทะเบยีนรบัคปูองเพื่อไปร่วมกจิกรรมตามบูธต่างๆ และน าคูปองดงักล่าว
มาจบั รางวลั ภายในงาน ไดแ้ก่ บตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT จ านวน 50 รางวลัๆ ละ 
50 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท ตุ๊กตาน้อง M /Flash drive พดั พวงกุญแจ ถุงผ้า 
สมุดโน๊ต เป็นตน้   

 บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี จากมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 บริการตรวจสุขภาพ (แมะ) และให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนจนี โดยอาจารยแ์พทยจ์นี วทิยาลยัการแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 

 บริการตรวจสุขภาพ (แมะไฟฟ้า) ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรอืน ตรวจแรงบบีมอื 
ตรวจวดัสายตาเบือ้งตน้ จาก ร.พ.กลว้ยน ้าไท  

 ตรวจน ้าตาลในเลือด ตรวจวดัความดนัโลหิต ประเมินความเส่ียง ปรึกษา
สุขภาพ กบัพยาบาลวิชาชีพ จาก ร.พ.บางโพ 

 สอนและสาธิตวิธีตรวจหามะเรง็เต้านมเบือ้งต้น จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
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 “พจญภยัแดนไรพ้งุ” กบั ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)   

 สาธิตการท าอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทัง้ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ จาก       
ร.พ.อนิเตอรเ์มดคลั แคร ์แลบ็ จ ากดั 

 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบือ้งต้น จากคณะทนัตแพทยศ์าสตร ์หาวทิยาลยัมหดิล 

 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรงัสิต บริการตรวจสุขภาพ 
ค าแนะน าในการดแูลสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและแพทยแ์ผนจนี 

3. กิจกรรมส่งเสริมสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  

“งานทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2559” บรษิทัร่วมกบัชุมชนรายรอบเสน้ทาง โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสนี ้าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร      
สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนักงาน ร่วมเป็นเจา้ภาพใน
การทอดกฐนิสามคัค ีประจ าปี 2559 ณ วดัมะเดื่อ จงัหวดันนทบุร ีเพื่อร่วมสมทบทุนบรูณะ 
กุฏ ิเสนาสนะ และท านุบ ารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT มจีติ
ศรทัธาร่วมท าบุญกบับรษิทัรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 817,000 บาท  

 “กิจกรรมคืนบตัรฯ ลุ้นโชคกบั MRT” กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรบัรู้
เกีย่วกบัโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาสิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” 
มากขึน้ โดยการแจกซองบตัรโดยสารของโครงการฯ แก่ผูโ้ดยสารทีอ่อกบตัรโดยสารหรอื
แสดงบตัรโดยสารชนิดจ ากดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื 30 วนั จากนัน้กรอกชื่อ-ทีอ่ยู่
บนซองบัตรโดยสารของโครงการ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ  
30 วนั ทีห่มดมลูค่าแลว้ หย่อนลงกล่องรบัคนืบตัรโดยสารของโครงการฯ เพื่อลุน้รบัรางวลั 

   “MRT รว่มถวายความอาลยั บริการน ้าด่ืมฟรีให้กบัประชาชน” 
บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธคิุณ อนัหาที่สุดมไิด ้ร่วมถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
โดยตัง้จุดบรกิารน ้าดื่มฟรใีหก้บัประชาชน ทีเ่ดนิทางไปร่วมถวายบงัคมพระบรมศพ เบือ้ง
หน้าพระบรมโกศ ในวนัที่ 29-30 ต.ค.59 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหวัล าโพง ทางออก
ประตู 2 

10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่   

10.3.1  นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่ของบริษทั 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ และการป้องกันการทุจริต  
ทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร โดยบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้ค านึงถึง 
ความเสยีหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ จงึได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่    
โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏิบตัิตามพนัธสญัญา  
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 
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3. สนบัสนุนใหม้กีารปลกูจติส านึกของผูบ้รหิารและพนกังานใหล้ะเวน้การทุจรติและตระหนักถงึโทษ
ภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พงึรบัหรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทซึ่งด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการขนส่ง
มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดม้นีโยบายการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรปัชัน่และการด าเนินงาน
ตามนโยบายดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.3.2  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

บริษัทได้ก าหนดมาตรการทัง้ทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชัน่ ในทางวินัย  
จะมีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก  
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสงักัดของผู้กระท าผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณา
ความผดิก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นพจิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และการเลกิจ้าง และหากความผดิเขา้ข่ายยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 

1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ 

2.  มกีารลงโทษพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ตามนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทและเป็นธรรม 
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี และไม่มกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอก  

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือ  
การรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่ รวมถึงการกระท าการใดๆ ซึ่งขดัต่อศีลธรรมและวฒันธรรม  
อนัดงีาม โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณบรษิทั
ของบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการท างาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

2. บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งของธรุกจิภายใตก้ารเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบริษัทจึงได้จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการ     
เฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง โดยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิาร
ท าหน้าทีด่แูลกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ติดตาม ประเมนิผล  และจดัท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ 
นอกจากนี้ ยงัได้มกีารจดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่งและแผนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน รวมทัง้มกีารตดิตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มกีารจดัท าแผนฉุกเฉินส าหรบัทุกหน่วยงาน
ใชป้ฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 
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3. ในส่วนของการด าเนินการของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่นัน้ 
นอกจากได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส านึกป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการทัง้      
ทางกายภาพและพฒันาทางจติทีจ่ะช่วยใหเ้กดิจติส านึกทีด่เีพราะบรษิทัเชื่อว่า การเป็นคนดตี้อง
เกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่องตลอดปี 2559 
นอกจากนี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติบรษิทัไดด้ าเนินการใหแ้ผนกต่างๆ ท าการประเมนิตนเองเพื่อ
ระบุจุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ในโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ พร้อมกนันี้บรษิัทได้มอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบ
ด้านการก ากับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร            
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัท าแบบส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บรหิารทบทวนการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามแนวทางจรรยาบรรณ   

5. บริษัทได้ก าหนดความผิดส าหรับการปฏิบัติงานที่ทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นความผิดทางวินัย  
ที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝืน ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขัน้เลิกจ้าง  
โดยไม่ตอ้งเตอืนล่วงหน้า ลกัษณะความผดิดงักล่าว จ าแนกไดด้งันี้ 
(1) เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บุคคลภายนอก 
(2) ทุจรติต่อหน้าที ่และหรอืต่อบรษิทัรวมทัง้การใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่นใหก้ระท าการนัน้ดว้ย 
(3) ใชต้ าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
(4) รบัสิง่ตอบแทนเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงานโดยมชิอบ 
(5)  แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือท าร้ายร่างกาย

ผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

10.3.3  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่   
โดยบริษัทได้ด าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ภายใต้หลักการ  
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กับพนักงาน 
ทุกคนไดร้บัทราบและเผยแพร่นโยบายดงักล่าวในเวบ็ไซต์เพื่อสื่อสารภายใน ( Intranet) และเวบ็ไซต์
หลกัของบรษิทัหวัขอ้บรรษทัภบิาล รวมถงึมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานใหม่ทุกคนของบรษิทั
เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวตัง้แต่เริ่มแรกและจดัให้เป็นหลักสูตร
ทบทวนความรูแ้ละทดสอบประจ าปีให้กบัพนักงานทุกคนอกีดว้ยเพื่อทบทวนการประพฤตปิฏบิตัติน
ตามแนวทางจรรยาบรรณ และบรษิทัไดค้ านึงถงึความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดย
เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิัทโดยสามารถ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 


