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10.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม
  บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทา 
 ปญัหาจราจรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยการเชือ่มตอ่ระบบขนสง่มวลชนและคมนาคมแบบครบวงจร เพือ่ยกระดบั 
 คุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่งและระบบคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจ 
 อยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ  
 และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

10.1	 นโยบายภาพรวม

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
 อย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกัน 
 ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งเหมาะสม จงึไดม้กีารกำหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื และสือ่สาร 
 ไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดังนี้

  1. การนำองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
   (Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท
  2. ดำเนนิการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เปน็หนึง่เดยีวกบัทกุกระบวนการทำงาน และกระบวนการตดัสนิใจ 
   ของบริษัท
  3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนา 
   อย่างยั่งยืน
  4. สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

10.2	 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 
 ได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังต่อไปนี้

 10.2.1	ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ	
   ในฐานะผูใ้ห้บริการทางพิเศษของประเทศ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีสำคัญส่วนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ   
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการทางพิเศษด้วยระบบการจัดการที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย   
  ภายใต้การบริหารงานที ่ม ีค ุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งยังคำนึงถึงมิติทางสังคม ได้แก่   
  การมีพันธกิจทางสังคม (Social Mission) ที่ชัดเจนเพื่อให้มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและมีการเติบโต  
  ที่ยั่งยืนได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
   การที ่จะสามารถอยู ่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั ่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทตามพันธกิจทางสังคม  
  (Social Mission) ที่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่คนในสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาของสังคมในอนาคต  
  สิ่งที่จำเป็นต้องมี ได้แก่ 

   - กระบวนการสร้างพื้นฐานแนวคิดที่คำนึงถึงพันธกิจทางสังคมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงาน  
    สอดประสาน และพัฒนาสังคมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของการ 
    พัฒนาคุณภาพของสังคมโดยรอบเส้นทางให้ดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นส่วนสำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการขยายแนวคิดไปสู่ 
    การดำเนินงานในบริษัท ความสำคัญต่อการปลูกฝังแนวคิดนี้ เกิดจากลักษณะบริบทของการดำเนินงาน 
    ของบริษัทที่จะต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบตามแนวของเส้นทางพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างไปจนถึง 
    การให้บริการนั่นเอง 
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   - การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของเส้นทางซึ่งมีกระบวนการทบทวนการทำงานอยู่เสมอ 
    โดยไม่ได้คำนึงเพียงแค่ความเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการปรับปรุงและ 
    พัฒนาเพื่ออนาคตอีกด้วย (Preventive Thinking) อันนำมาซึ่งการลดความเสี่ยง ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
    เพือ่กอ่ใหเ้กดิการบรหิารการจดัการทีร่วดเรว็ ตอบสนองอยา่งทนัทว่งท ีและบรหิารตน้ทนุไดอ้ยา่งแมน่ยำยิง่ขึน้ 
    อีกด้วย 

   - การเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาปัญหาจราจรให้แก่คนในสังคม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหา 
    การจราจรแออดันัน้สง่ผลกระทบในหลายๆ ดา้นของสงัคมไมว่า่จะเปน็ดา้นเศรษฐกจิทีส่ง่ผลตอ่การประสานงาน 
    ทางธุรกิจของคนในสังคม ด้านสังคมที่ส่งผลถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้คน และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจาก 
    การปล่อยมลพิษสู่สังคมและโลกใบนี้ บริษัทจึงมุ่งที่จะลดผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ ผ่านการคำนึงถึงการสร้าง 
    เส้นทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่สังคม 

   - การได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงผ่านการดำเนินงาน 
    ของพนักงานที่ดูแลคุณภาพของเส้นทางให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงยังดูแล แบ่งปันความรู้  
    โอกาส ให้แก่สังคมโดยรอบเส้นทางที่ดำเนินการอยู่ และในอนาคตที่จะเข้าไปดำเนินการอีกด้วย

     จากอุดมการณ์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร 
   และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับ 
   ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอด โดยยดึถอืเปน็หลกัสำคญัในการดำเนนิธรุกจิ การมุง่สรา้ง  
   “เส้นทางแห่งความสุข” โดยการเช่ือมโยงการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพร้อม 
   ในการลงทุนโครงการทางพิเศษ ทางต่อเชื่อม รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชน 
   เข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
    การมุ่งมั่นให้บริการทางพิเศษที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึง 
   ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
   ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมที่มุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
   และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
   ในใจผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสังคมโดยรวม
    บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ 
   กำหนดไว้ทุกกลุ่ม ดังนี้
   1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย 
   2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน โรงเรียน 
    ที่อยู่บริเวณใกล้เขตทางพิเศษ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสีย  
   ในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นประจำ ทั ้งการประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี ่ยมเยียน การระดม  
   ความคิดเห็น การศึกษาสำรวจความต้องการและความพึงพอใจ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงความสนใจและข้อห่วงใย  
   สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีแผนการในการพัฒนา  
   แนวทางการเชื ่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นกระบวนการที่ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมีส่วนร่วม รวมถึง  
   การนำเสนอข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในปีต่อไป 
    เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักสำคัญคือ ความครอบคลุม 
   ต่อผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่สำคัญที่เกิดขึ้นและอาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ และพิจารณาจาก 
   กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้กำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 3 ขอบเขต ดังนี้

   1. ตน้ทางแหง่ความสขุ มุง่เนน้ตอ่การปฏบิตั ิพฒันาและดแูลพนกังานเพือ่ใหม้คีณุภาพชวีติ มศีกัยภาพมคีณุธรรม  
    จริยธรรมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอก 
    เพื่อส่งมอบคุณภาพของการบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการสูงสุดทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
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   2. เส้นทางแห่งความสุข มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยนับตั้งแต่การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา รวมถึง 
    การปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ คู่ค้า ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นธรรม และการมุ่งสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 
    ที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินงาน
   3.  สังคมแห่งความสุข มุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเส้นทางในการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตที่ดี การให้ความสำคัญกับสังคมในวงกว้างจากการดำเนินงานของบริษัท 

   ผลการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

    จากแนวคดิในการดำเนนิกจิการเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัเพือ่มุง่สรา้ง “เสน้ทางแหง่ความสขุ”  
   จึงนำไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านการดำเนินงานของพนักงานของบริษัทร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   ที่ตอบสนองต่อพันธกิจทางสังคมของบริษัทให้บรรลุผลและดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

   1.	ต้นทางแห่งความสุข	

     บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลัก 
   ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการบรกิารบนทางพเิศษทีมุ่ง่เนน้คณุภาพและความปลอดภยั เพือ่บรรลเุปา้หมายการบรกิาร 
   ที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ 
   ในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการปฏบิตังิาน 
   แต่ละด้าน ทั้งด้านกู้ภัยจัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และการบำรุงรักษาระบบและสายทาง 

   1.1 งานกู้ภัยและจัดการจราจร 
     มีการฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติ เหตุ ร้ ายแรงบนทางพิ เศษ การอบรม 
    ดา้นความปลอดภยัทกุป ีการอบรมทกัษะการใชร้ถปฏบิตักิารชว่ยเหลอืบนทางพเิศษ การอบรมอาสาจราจร 
    การอบรมฝกึปฏบิตังิานจรงิ (On The Job Training) การอบรมพนกังานใหมก่อ่นขึน้ไปปฏบิตังิานจรงิบนทางพเิศษ 
    เป็นระยะเวลา 3 เดือน การอบรมด้าน Service Mind 

   ß1.2  งานจัดเก็บค่าผ่านทาง 
     บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทาง  
    จากผู้ใช้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ บริษัทจัดให้มีการอบรมทักษะในด้านการจัดเก็บ  
    ค่าผ่านทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถชำระ  
    ค่าผ่านทางได้โดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุม  
    การจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงตรง โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ คือ กทพ. ซึ่งมีหน้าที่  
    ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริงภายใน   
    (On The Job Training) ในเร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่สำคัญ  
    คือ ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบข้อมูลการนับรถและบันทึกการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและแม่นยำ  
     นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา   
    เพื ่อความถูกต้องของการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ ่งส่งผลต่อรายได้ที ่มั ่นคงของบริษัทเพื ่อดูแลรักษา  
    ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี บุคลากรด้านน้ีได้มีโอกาสศึกษา  
    ดูงานระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางในต่างประเทศอีกด้วย 

   1.3 งานด้านบำรุงรักษาโครงสร้างเพื่อให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทมีความเชี่ยวชาญ 
    ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากลมีการตรวจสอบ  
    ติดตาม เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องตลอดปี

  	 2.	บนเส้นทางแห่งความสุข

    ผู้ใช้บริการทางพิเศษเปรียบเสมือนหัวใจของบริษัท บริษัทจึงพร้อมส่งมอบและปรับปรุงการบริการ  
   บนทางพิเศษให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมท่ีจะ  
   เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย บริษัทให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงาน  
   ที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย นับตั้งแต่การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษ  



164 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

   มีศักยภาพรองรับการใช้งานของผูใ้ช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน   
   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของความรับผิดชอบที่บริษัทมีต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

   2.1 การก่อสร้างทางพิเศษ บริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบคานรปูตัดเหล่ียมกลวง (Segmental Box Girder)   
    ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway   
    Transportation Officials) ซึ่งทันสมัยมากในขณะนั้น เกิดผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุด ช่วยลด  
    ปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ไม่มีการต่อต้าน  
    จากสังคมและชุมชน ทางพิเศษมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทาง  
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.2  การบำรุงรักษาทางพิเศษ บริษัทมีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้างหลักของทางพิเศษ  
    อย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาอิสระเพื่อติดตามควบคุมการบำรุงรักษา และประเมินคุณภาพ  
    ของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง มีมาตรฐานและปลอดภัย และผู้ใช้บริการ  
    ทางพิเศษได้รับความสะดวกรวดเร็วและถึงที่หมายปลอดภัย  

   2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับ  
    และมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทั้งสิ้น 256.1 กิโลเมตร จึงทำให้ทางพิเศษเป็นเส้นทาง  
    ยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจัย   
    และการสัญจรของทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร  
    บนถนนพื้นล่าง ดังเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี   
    ดังนั้นบริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-  
    วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ   
    เพื่อให้ทางพิเศษสามารถให้บริการได้ในยามฉุกเฉินและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยบริษัทพร้อมดูแล  
    ด้านต่างๆ ดังนี้     

    1. มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพิเศษและให้ข้อมูลการเดินทาง 
     แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง มีระบบวิทยุสื่อสาร 
     ผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
     ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด มีทีมกู้ภัยวิ่งตรวจตราบนทางพิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือ 
     ผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
     ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนพื้นล่างเพื่ออำนวยการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ 
     ตำรวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บริษัทดำเนินการเชื่อมต่อ 
     สัญญาณภาพให้

    2. การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติ  
     บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ด้วยเจตนาในการปรับปรุงบริการ  
     และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาจราจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษประหยัดเวลา 
     ในการเดินทางและน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง  
     ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    3.  สำหรับนวัตกรรมความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
     เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย  
     (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้นำผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยั 
     มากยิ่งขึ้น 

     ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภัยพิบัติ ในกรณีที ่เกิดเหตุการณ์ หรือมีปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิด  
    เหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย   
    วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการ  
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    กำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีแผนสำรองฉุกเฉินเพ่ือรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อม  
    เพื ่อให้พนักงานที ่ร ับผิดชอบปฏิบัติหน้าที ่ได้ทันที และจัดตั ้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและ  
    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติ  
    ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการในการตรวจแนวเส้นทาง และ  
    พ้ืนท่ีในเขตทางมากย่ิงข้ึน รวมถึงประสานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจในบริเวณโดยรอบทางพิเศษ บริษัทได้จัดทำ  
    ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ความเสียหายของ  
    โครงสร้างทางด่วน (Property Damage) ของทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา   
    การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับ  
    บุคคลภายนอก (Public Liability) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากความเสียหาย  
    ที่อาจจะเกิดขึ้น  
      ภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้การจราจรบนพื้นราบติดขัด รวมถึงเส้นทาง  
    ขึ้น-ลงทางพิเศษบางแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณจุดชุมนุมเกิดการจราจรติดขัดเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว   
    บริษัทได้มีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินเพื ่อรองรับเหตุการณ์ที ่อาจจะเกิดขึ ้น ซักซ้อมพนักงานทุก  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงาน  
    กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์และเข้าดำเนินการแก้ไขระงับเหตุการณ์ต่างๆ   
    ได้ทันที 
      ในช่วงเทศกาลพิเศษ บริษัทร่วมกับ กทพ. จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย   
    รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจัดตั ้งหน่วยบริการบนทางพิเศษเพื ่อให้บริการ  
    ตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น เพื่อเพิ่มความสดชื่นในการ  
    เดินทางไกลเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย 

   2.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะและต้องใช้เงินทุน 
    ในการดำเนินงาน ดังนั้น การสร้างความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้า 
    และผู้สนับสนุนทางการเงินถือเป็น Key Success Factor ที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ 
    ให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษได้แม้ในยามวิกฤต จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยการประกอบกิจการ 
    ด้วยความเป็นธรรม ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมั่นที่จะพัฒนา 
    และรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเร่ืองของคุณภาพของสินค้าและบริการ 
    ทีคู่ค่วรกบัมลูคา่เงนิ คณุภาพทางเทคนคิ และมคีวามเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้ 
    จดัจา้งทีเ่สมอภาค และมคีวามเปน็ธรรมแกคู่ค่า้ทกุระบบ และเปน็ไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานวา่ดว้ยการ 
    จัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 โดยวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการ 
    ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
    ของคูค่า้ และปกปอ้งสทิธใินทรพัยส์นิ ดำเนนิธรุกจิตอ่หว่งโซอ่ปุทานตามมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงาน 
    คุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ 
    ความเขา้ใจและมกีารควบคมุตรวจสอบอยา่งใกลช้ดิทำใหม้ัน่ใจไดว้า่หว่งโซอ่ปุทานของบรษิทัทีด่ำเนนิธรุกจิ 
    กับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน  
    สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามสัญญา 
    และข้อผูกพัน รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

   3.	 สังคมแห่งความสุข

    บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
   และสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารสำรวจตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมใกลเ้ขตทางพเิศษตามแผนงานอยา่งสมำ่เสมอ  
   บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิด 
   มลภาวะต่อชุมชนรอบข้าง ในขณะเดียวกันได้มีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์ชี้แจงถึงข้อมูลพร้อมรับเรื่องร้องเรียน 
   จากโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ เพื่อมิให้ชุมชนโดยรอบทางพิเศษได้รับความเดือดร้อน 
    เพือ่เปน็แนวทางในการดำเนนิงานทีค่ำนงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจน สามารถวดัผลได ้และ 
   เป็นที่ยอมรับ บริษัทจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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    • ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยบริหารและบำรุงรักษาทางพิเศษให้เป็นไปตาม 
     มาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการทางพิเศษ พนักงาน และชุมชน
    • สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
    • ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
    • ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    • เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

   3.1	 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

      ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบ  
    ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
    แต่อย่างใด 

  	 3.2	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

      ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน 
    การบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญ 
    กับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล โดยปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรม 
    ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

     1)	 กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว	

      “กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์	BEM	ชวนแม่ลูกเที่ยวฟาร์มออแกนิก	CORO	field	จ.ราชบรุ”ี  

        เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่ง  
      ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวโดยนำครอบครัวผู ้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวน   
      14 ครอบครัว รวม 42 คน ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไป จ.ราชบุรี   
      เร ียนรู ้การเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ ่งเป็น  
      ช่วงเวลาพิเศษที่พ่อแม่ลูกร่วมกันตกแต่งต้นไม้ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของความรัก  
      ในครอบครัว  
      “กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์	BEM	ชวนพ่อลูกเที่ยววัง	ย้อนถิ่นศิลป์ที่	จ.นครปฐม”

        บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างต่อเนื ่อง   
      และในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนของวันพ่อ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม “BEM ชวนพ่อลูกเที่ยววัง   
      ย้อนถิ่นศิลป์ที่ จ.นครปฐม” โดยนำผู้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวน 13 ครอบครัว รวม 39 คน   
      ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) และเดินทางโดยใช้  
      ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ทางพิเศษเชื ่อมสุข กรุงเทพ-กรุงธน ไป จ.นครปฐม   
      ชมความงดงามของพระราชวังสนามจันทร์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไหว้พระ  
      สักการะขอพรองค์พระปฐมเจดีย์ เที่ยวชมตลาดนัดในสวน Little Tree พร้อมกระชับความสัมพันธ์  
      ในครอบครัวกับกิจกรรมวาดภาพด้วยสีธรรมชาติ 

     2)	 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

        การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกัน  
      อย่างจริงจัง บริษัทจึงได้จัดโครงการ	 “BEM	 ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม”	 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก  
      การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช   
      ต้นสาบเสือ เพื่อเพิ่มพื้นที่พืชอาหารให้กับสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  

    	 3)		 กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม 

         “BEM	ชวนฟังธรรม” เพื่อการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสู่พนักงาน 
      จะสามารถปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม 
      ฟังการบรรยายธรรม โดยหลวงปู่ไม อินทสิริ เจ้าอาวาส วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา ให้แก่     
      คณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถนำหลักธรรม คำสอนมาเป็นแนวทางในดำเนินชีวิต 
      ปัจจุบันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
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        “บริจาคโลหิต”	 การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับ  
      สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม  
      บริจาคโลหิต จำนวน 3 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคเป็น  
      จำนวนมาก 

    	 4)		 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

        การร ่วมมือร ่วมใจเพื ่อส ่งมอบการบร ิการที ่ด ีสู ่ผู ้ ใช ้บร ิการทางพิเศษเพื ่อให ้เก ิด  
      ความพึงพอใจสงูสุด ถือเป็นเป้าหมายหลักของท้ัง 3 หน่วยงานท่ีทำงานร่วมกัน คือ พนักงานของบริษัท   
      พนักงาน  กทพ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิด  
      ความสามัคคีในการทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม   
      ดังนี้   
      	 	 “ทางดว่นชวนดหูนงั”	ครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีตำรวจ สน.ทางด่วน 2   
      และครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วมพบปะสังสรรค์และชมภาพยนตร์เร่ือง “Batman v Superman :   
      Dawn of Justice” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ โดยสมาชิกทุกครอบครัวร่วมเล่นเกม   
      และชมภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 มิติอย่างสนุกสนาน 
        “มอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่	 กทพ.	 และสถานีตำรวจ	 สน.ทางด่วน	 2”		 

      บริษัทดูแลและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้  
      การทำงานคล่องต ัว สามารถดูแลและให ้บร ิการผู ้ ใช ้บร ิการทางพิเศษได ้อย ่างรวดเร ็ว  
      และมีประสิทธิภาพ โดยมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 2   
      สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่บนทางพิเศษศรีร ัช เพื ่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
      และความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ   

     5)	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

        การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชน  
      อย่างยั ่งยืน เพื ่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที ่ดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริม  
      และสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
        “มอบทนุการศกึษาแกบ่ตุรพนกังานเรยีนด”ี บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน  
      ของบริษัทที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา   
       “มอบทนุการศกึษาแกโ่รงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษ” บริษัทจัดโครงการ “BEM มอบทุนการศึกษา  
      แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลน  
      ทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขต  
      ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 15 โรงเรียน 
        “มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน	 กทพ.”	 บริษัทร่วมกับ กทพ. และสมาคมสโมสร  
      พนักงาน กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษศรีรัช   
      และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมมอบทุน 
        “มอบทนุการศกึษาแกบ่ตุรขา้ราชการตำรวจ	สน.	ทางดว่น	2”	บริษัทมอบทุนการศึกษา  
      แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในการอำนวยความสะดวก  
      และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

   	 	 6)		 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
        บริษัทเห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็น  
      การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่าง  
      ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต   
      บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้ี้ 
        “โครงการห้องสมุดเสียง	 ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด”	 บริษัทตระหนักถึง  
      ความสำคัญของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ  
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      ห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ซึ่งจัดโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น   
      จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4   
      เพ่ือช่วยเหลือและแบ่งปันความรูใ้ห้กับเยาวชนท่ีบกพร่องทางการมองเห็น โดยการบันทึกหนังสือเสียง  
      สำหรับจัดทำเป็นห้องสมุดเสียงให้น้องๆ  
      “ชวนน้องปลุกยักษ์	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี	2559”			

        เพ่ือให้น้องๆ ได้ค้นหาความสามารถท่ีตนเองถนัดจากกิจกรรมท่ีสนุกสนาน โดยมีบุตรพนักงาน   
      และบุตรเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ และเพื่อนบ้าน  
      ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   

     7)		 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ	

      “สนับสนุนโครงการ	“ลานกีฬาพัฒน์”	ตามแนวพระราชดำริ”

        ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย  
      ในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรงคำนึงถึงการพัฒนาบุคคลและชุมชน  
      ให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี สำนักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  
      เลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่ง คือ   
      การมุ ่งปฏิบัติงานถวายสนองพระราชประสงค์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร   
      เพื ่อสนองพระราชประสงค์นี ้ จึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างลานกีฬาสำหรับประชาชนชื ่อ   
      “โครงการลานกีฬาพัฒน์” อันหมายถึง “ลานกีฬาเพ่ือความเจริญ” ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่ม  
      กิจกรรม การสันทนาการ การกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ   
      โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนอย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสาน  
      พระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง  
        บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน   
      และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์”   
      มีโครงการนำร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจ่ัน เขตบางกะปิ ซ่ึงปัจจุบัน  
      ได้แล้วเสร็จและเปิดบริการประชาชนแล้ว และลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษอุรุพงษ์   
      เขตราชเทวีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
      “ร่วมมอบรายได้จากกิจกรรมวิ่งสามัคคีให้กับ	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี		 

	 	 	 	 	 	 (โรงพยาบาลเด็ก)”	

        บริษัทร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  
      จากกิจกรรมวิ่งสามัคคี ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (รพ.เด็ก)   
      เพ ื ่อสน ับสน ุน “โครงการเฉล ิมพระเก ียรต ิ 84 พรรษามหาราช ิน ี” ในการพ ัฒนา  
      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้พร้อมในการเป็นหลักของประเทศด้านการดูแลรักษาทารก  
      และเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งคลอดก่อนกำหนดครบวงจร 

 10.2.2	 ธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	

   10.2.2.1	 ภาพรวม	

       จากการที ่บริษัทมีความมุ ่งมั ่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ ่งแวดล้อม  
     เป็นสำคัญเพื ่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั ่งยืน บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้น  
     ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
       โดยผูมี้ส่วนได้เสียของธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ประกอบด้วย   
     พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง คู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน สังคม   
     ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
       นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้าตลอดจนการส่งเสริม  
     การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการดูแล  
     และพัฒนาศักยภาพพนักงาน รวมถึงดูแลสังคมด้วยการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการศึกษา การมีระบบ  
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     จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และส่งเสริม  
     นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนา  
     กำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศอีกด้วย  

   10.2.2.2	 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

       บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (CSR in Process และ CSR after   
     Process) ผ่านรายงานประจำปีของบริษัท โดยใช้แนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting   
     Initiative (GRI) G4 ผ่านตัวชี้วัด 4 มิติ คือ เศรษฐกิจและการเงิน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สังคม  
     และชุมชน การกำกับดูแล  นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม/  
     ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่างๆ เพื่อจะไม่เอารัดเอาเปรียบ  
     ต ่อส ังคมส ่วนรวม โดยคำน ึงถ ึงความร ับผ ิดชอบและตระหน ักถ ึงค ุณค ่าและความสำค ัญ  
     ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

   10.2.2.3	 การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
     สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย 5 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัท
    	 1.	 พนักงาน	 บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  
      จึงสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอ   
      และยึดม่ันการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเร่ืองการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาส  
      ที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยให้  
      ความสำคัญกับพนักงานทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกตำแหน่ง หรือทุกสมรรถภาพ  
      ทางร่างกายอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนได้รับการปฏิบัติดูแลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะงาน   
      ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ โอกาสและ  
      ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที ่ชัดเจน  
      ในการเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหน่งตาม Career Path และการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมด้วยการ Benchmark   
      กับอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ และด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ  
      ในการทำงานร่วมกับบริษัท อันนำไปสูก่ารเกิดแรงผลักดันท่ีจะทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  
      ของบริษัทและการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมถึง  
      การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัยและมีสุขอนามัย และการเปิดโอกาสให้พนักงาน  
      ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นในศักยภาพ  
      ที ่ม ีอยู ่ภายใน ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมุ ่งมั ่นในการปฏิบัติงานตลอดจน  
      เกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
        นอกจากนี ้บริษัทยังได้ดำเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
      ในสถานประกอบการ เพ ื ่อให ้พน ักงานม ีส ุขภาพและความปลอดภ ัยในการทำงาน   
      “Happy	Workplace”	จากการท่ีบริษัทตระหนักว่าความสุขในการทำงานเป็นเร่ืองสำคัญ เม่ือพนักงาน  
      มีความสุขในการทำงาน ก็จะส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงาน  
      ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าขององค์กรได้ ซึ่งทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัท  
      จึงได้จัดทำกิจกรรมตามโครงการ “Happy	Workplace” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง  
      และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานได้  
      อย่างมีความสุข ควบคู่กันไป โดยครอบคลุมองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่  

      1)	 Happy	 Body	 : เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ   
       โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ  
       ปรึกษาด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพจิต และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่  
       ในเกณฑ์มาตรฐานแก่พนักงาน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี   
       เป็นต้น นอกจากนี ้ ยังส่งเสริมด้านกีฬา อาทิเช่น การจัดตั ้งชมรมเดินวิ ่งเพื ่อสุขภาพ   
       ชมรมฟุตบอล รวมท้ังมีกิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์กับพนักงานในกลุ่ม ช.การช่าง และบริษัท  
       ในเครือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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      2)	 Happy	 Society	 :	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานอยู่รวมกันด้วยความรักและสามัคคี   
       เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองทำงานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น   
       โดยบริษัทได้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านระบบ  
       เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) อย่างสม่ำเสมอ 
       2.1)	 สังคมภายใน บริษัทได้ดูแลใส่ใจพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง   
         เมื่อพนักงานเจ็บป่วยได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเสมอมา และในยามที่โศกเศร้า  
         เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนพนักงานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมเป็น  
         เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือในการจัดพิธี 
       2.2)	 สังคมภายนอก	 บริษัทจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเอื้อเฟื้อต่อสังคมและชุมชน 
         อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ งานมอบทนุการศกึษา และบรจิาคอปุกรณส์ิง่ของ เสือ้ผา้ อปุกรณก์ฬีา  
         หนงัสอื และเครือ่งเขยีนตา่งๆ ใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนและโรงเรยีนทีข่าดแคลน หรอืมลูนธิติา่งๆ  
         ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
      3)	 Happy	 Heart	 : กิจกรรมส่งเสริมการมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และเอื้อเฟื้อน้ำใจ  
       จากภายในสู ่ภายนอก ได้แก่ การทำบุญในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ทำบุญตักบาตร  
       เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทำบุญครบรอบการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT การบริจาคสิ่งของ  
       ให้กับวัด การฟังบรรยายธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย การจัดงานพิธีทอดกฐิน  
       สามัคคีประจำปี กับวัดที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุง  
       พุทธศาสนา และสร้างพฤติกรรมในการให้ของพนักงาน อันเป็นความสุขทางใจอันพึงได้จาก  
       การทำบุญ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังเป็น  
       การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าด้วย 
      4) Happy	 Relax	 : กิจกรรมที ่ส ่งเสร ิมให้พนักงานได้ผ ่อนคลายและมีโอกาสได้แสดง  
       ความสามารถ เช่น กิจกรรม	 “เลีย้งขอบคณุพนกังานประจำป”ี การแสดงดนตรีของพนักงาน    
       และการแสดงกิจกรรมบนเวที เป็นต้น 
      5) Happy	Family	: กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความผูกพันกัน  
       เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น  
       ได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแรง   
       ได้แก่	 กิจกรรม “สงกรานต์รวมใจ	 สืบสานประเพณีไทย”	 โดยได้จัดซุ ้มสรงน้ำพระ   
       และรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เป็นต้น 
      6)	 Happy	Money	 :	 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการบริหารการเงิน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง   
       รู้จักใช้ รู้จักเก็บและไม่มีหนี้สิน เช่น โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อพนักงาน เพื่อให้พนักงาน  
       ได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายท่ีถกูต้อง เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโครงการ Happy Hour   
       by Happy Workplace ที่เปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวจำหน่าย สินค้า ขนม อาหารว่าง   
       และงานประดิษฐ์ต่างๆ ที่พนักงานและครอบครัวทำเอง มาจำหน่ายที่ห้องอาหารของบริษัทได้  
       โดยไม่มีค ่าใช้จ ่าย ตลอดจนกิจกรรม	 “Marketplace”	 ที ่บร ิษัทจัดอย่างสม่ำเสมอ   
       เพ่ือจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กับพนักงาน หรือการให้ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่พนักงาน  
       ในเรื่องการออมทรัพย์ หรือการบริหารหนี้สินจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น 
      7) Happy	 Soul	 : กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต ทั้งในชีวิต  
       ส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ได้แก่ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในพิธีสงฆ์  
       ในวันสำคัญทางประเพณี กิจกรรม	 “ฝึกสติเจริญสมาธิ	 ใจเบิกบานงานผ่อนคลาย”		 

       โดยพนักงานร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อม  
       ในการทำงาน ทั ้งทางร ่างกายและจิตใจ มีสมาธิในการทำงานผ่านการทำกิจกรรม  
       ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
      8)	 Happy	Brain	 :	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้พนักงาน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ 
       การสง่เสรมิความรูผ้า่นชอ่งการการสือ่สารภายใน เพือ่เปน็อาหารสมองใหพ้นกังานทนัตอ่ขา่วสารตา่งๆ  
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       ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น การดูแลสุขภาพ รายงานติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ 
       ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ การให้ความรู้ผ่านบทความของสถาบันการเงิน และความรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน ์
       ในการดูแลตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานได้

        “โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน”	 	บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร   
      โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)  และโครงสร้างเงินเดือน  
      ของพนักงานให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เพ่ือสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงาน   
      ประกอบกับการเพิ ่มจำนวนบุคลากรอย่างน้อย 3 เท่าตัว เพื ่อรองรับการให้บริการรถไฟฟ้า   
      โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมถึงโอกาสในการเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ที่จะเกิดขึ้น   
      ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงจำเป็นต้องกำหนด  
      แนวทางในการเพิ ่มศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ ้น   
      เพื่อรักษาบุคลากรปัจจุบัน และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับการขยายตัว พร้อมทั้งพัฒนา  
      ความรู ้ความสามารถของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน และปรับเปลี ่ยนลักษณะงาน  
      ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพ่ือให้มีความเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ   
      และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

        “การพัฒนาศักยภาพพนักงาน”	 บริษัทมุ ่งเน้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร            
      ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อรักษาองค์ความรู้หลักให้อยู่กับองค์กร และเตรียมความพร้อม  
      ให้กับบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่การให้บริการรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีการฝึกอบรมดังนี้ 

      1)	 การจัดการความรู้ขององค์กร	(Knowledge	Management	:	KM)	

        บริษัทดำเนินโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Project) ซึ่งเป็น  
       แผนกลยุทธ์ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการบ่งชี้องค์ความรู้หลัก  
       ท่ีสำคัญและจำเป็นขององค์กร และเพ่ือให้มีการจัดเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวก  
       ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ได้อย่างทั ่วถึง มีการนำความรู ้เหล่านั ้น  
       มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร  
       แห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Organization) นอกจากการบริหารจัดการองค์ความรู้หลักเกี่ยวกับ  
       การเดินรถแล้ว บริษัทยังต้องการจะส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Of   
       Practice : CoPs) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหา รวมทั้ง  
       แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  

     	 2)	 โครงการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

        การอบรมหลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึง  
       ความรับผิดชอบในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติ  
       ตามแนวทางเบื้องต้นที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  
       ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัฒนธรรมขององค์กร   
       ท่ีต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการ  
       ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและทดสอบความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning & E-Exam)   
       และจัดให้มีการทดสอบความรู้ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง  

      3)	 การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรประจำปี	 (Annual	 Training	 &	 

	 	 	 	 	 	 	 Development)

        บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการปรับปรุงแผนการฝึกอบรม  
       และพัฒนาพนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร   
       ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานมีความรูพ้ื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้น  
       ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีเป็นความรูด้้านทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง   
       (Technical Skill) และทักษะการบริหารและจัดการทั่วไป (Soft Skill) ซึ ่งทั ้ง 2 หลักสูตร  
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       ได้รับการกำหนดเป็นหลักสูตรพื้นฐานภาคบังคับ (Mandatory Program) สำหรับพนักงานใหม่   
       ได้แก่ หลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และความรู้  
       ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ  
       ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น และสำหรับ  
       พนักงานเดิมที่เป็นพนักงานประจำ จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้พื้นฐานต่างๆ   
       ทุกปี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการ  
       ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและพฤติกรรมที่สอดคล้อง  
       กับเป้าหมายขององค์กร  

     2.	 ผลิตภัณฑ์และบริการ

        ด้วยความมุ ่งมั ่นที ่จะเป็นหนึ ่งในผู ้ให ้บร ิการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชั ้นนำของโลก  
      ด้วยคุณภาพการบริการที่ประทับใจ บริษัทจึงมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาการให้บริการเทียบเท่าระบบ  
      ขนส่งมวลชนชั้นนำของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า  
      ผู้ใช้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ในการดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการในทุกด้าน พร้อมทั้งปรับปรุง  
      และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องตามผลการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ  
      และความคาดหวังของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของรถไฟฟ้า MRT ประจำปี ผลการตรวจ  
      ติดตามกระบวนการภายใน ผลการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื ่อสร้าง  
      ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ   
      อ ันจะนำไปสู ่ความประทับใจที ่ม ีต ่อการใช ้บร ิการ และด้วยภารกิจของบร ิษ ัทที ่ม ุ ่งม ั ่น  
      ในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื ่อถือได้และตรงเวลา   
      จึงได้ถูกนำมาประยุกต์สู่แผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าการให้บริการ ดังนี้ 

      1) การสรา้งคณุคา่ดา้นความปลอดภยั  บรษิทัใหค้วามสำคญักบัการดำเนนิธรุกจิดว้ยความปลอดภยั 
       ทั้งต่อผู้โดยสาร พนักงาน ผู้รับเหมา รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมด จึงได้นำ 
       ระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่  
       มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้าง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบริษัท 
       ที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและการนำเทคนิค 
       ในการบรหิารความปลอดภยัใหม่ๆ  มาใชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการทำงานของบรษิทัใหม้คีวาม 
       ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุในการทำงาน รวมถึงสถิติการได้รับบาดเจ็บของ 
       ผู้โดยสารระหว่างการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา  
       บรษิทัไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
       ในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2556 - 2557 ต่อเนื่องติดกัน 2 ปี
      2) การสรา้งคณุคา่ดา้นความสะดวก เนือ่งจากรถไฟฟา้เปน็ระบบขนสง่มวลชนทีม่คีวามรวดเรว็ และ 
       มีตารางเวลาในการให้บริการที่แน่นอน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง  
       เพราะสามารถคาดการณเ์วลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางไดค้อ่นขา้งแมน่ยำและสามารถวางแผนการเดนิทางได ้ 
       บริษัทจึงให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บริการ ตั้งแต่เข้าสถานี  
       การเข้าใช้บริการ จนกระทั่งออกจากสถานี โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  
       เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่ผูโ้ดยสารผูใ้ชบ้รกิารในทกุดา้น ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งระบบการใหข้อ้มลู  
       ระบบการเชื่อมต่อระบบบัตรโดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า
      3) การสร้างคุณค่าด้านความรวดเร็ว เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่นำเสนอบริการ 
       ด้วยความรวดเร็ว และยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ดังนั้น 
       บริษัทจึงส่งเสริมการบริการด้านอื่น ตั้งแต่ผู้โดยสารเดินเข้ามาในสถานี จนกระทั่งเดินออก 
       จากสถาน ีทีม่คีวามรวดเรว็ โดยการพฒันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตัง้แตข่ัน้ตอนทีผู่โ้ดยสาร 
       เดินทางเข้าใช้บริการภายในสถานีและระหว่างการใช้บริการ จากการลดบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน 
       หรือก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น หรือเพิ่มบางขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความประทับใจต่อ 
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       ผู้โดยสารมากข้ึน เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณช้ันชานชาลา  
       การให้บริการที่รวดเร็วในช่วงที่มีผู้โดยสารคับคั่งหรือช่วงงานนิทรรศการ การให้บริการออกบัตร 
       โดยสารหรือเติมเงินบัตรโดยสาร โดยพนักงานที่รวดเร็วและให้คำแนะนำที่ชัดเจน เป็นต้น
      4) การสร้างคุณค่าด้านความเชื่อถือได้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการให้เป็นไปตาม  
       มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้า  
       ได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  
       อย่างต่อเนื ่อง เช่น มีการกำหนดแผนการบำรุงร ักษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบ  
       ทั้งในรูปแบบ Preventive และ Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี  
       โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก        
       การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย และมีการปฏิบัติต่อผู้โดยสาร อย่างมีจริยธรรม  
       และเสมอภาค นอกจากนี้ ทางบริษัทยังรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุง  
       ให้ได้รับการบริการท่ีดีข้ึนต่อไป โดยความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้ประเมินจาก   
       Train Service Delivery ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT   
       มากกว่า 99% มาโดยตลอด โดยในปี 2559 บริษัทมีความสามารถให้บริการรถไฟฟ้า   
       (Train Service Delivery) คิดเป็น 99.78% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.70% 
      5) การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลา จากการกำหนดตารางเวลาในการให้บริการ  
       รถไฟฟ้า MRT ที่ชัดเจนและสามารถให้บริการได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้  
       ผู ้โดยสารสามารถบริหารจัดการเวลาในการเดินทางและดำเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ ้น   
       และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผูโ้ดยสารโดยตรง ซ่ึงการให้บริการตรงต่อเวลาสามารถ  
       ประเมินได้จากการเทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทั ้งหมดคลาดเคลื ่อนไม่เกิน 5 นาที   
       (Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2559 บริษัทมีความสามารถการเทียบจอด  
       ของรถไฟฟ้าในสถานีทั้งหมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที (Train Punctuality (Delay within   
       5 Min.)) คิดเป็น 99.93% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.75% 

        นอกจากนี้ การที่บริษัทเข้าเป็นสมาชิก NOVA Group of Metros ซึ่งเป็นกลุ่มของ  
       ประเทศสมาชิกผู้ให้บริการรถไฟฟ้าระดับนานาชาติเพื่อการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ  
       ระบบรถไฟฟ้า มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
       ให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสงูข้ึน ซ่ึงนอกจากตัวช้ีวัดท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการแล้ว   
       บริษัทได้จัดทำดัชนีชี ้ว ัดที ่แสดงผลการปฏิบัติงานเพื ่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการ   
       (Benchmarking) กับสมาชิก NOVA Group of Metros ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน  
       ความรู ้และประสบการณ์ที ่จะนำมาสู ่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ด ีย ิ ่งข ึ ้น   
       และจากการเปรียบเทียบข้อมลูในกลุ่ม NOVA พบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานท่ีอยูใ่นลำดับต้นๆ   
       หลายเรื่อง เช่น การเดินรถที่ตรงต่อเวลาเมื่อเทียบจากตารางเดินรถ การซ่อมบำรุงที่ทำให้  
       มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น 

     3.	 คู่ค้า

        บร ิษ ัทมีนโยบายการปฏิบ ัต ิต ่อคู ่ธ ุรก ิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสร ิมให้เก ิดความรู ้  
      ความเข้าใจการปฏิบัติ การพัฒนาตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจ  
      ของบริษัทซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่ง  
      และหากห่วงโซ่ทางธุรกิจ (Business Supply Chain) ของบริษัทมีความแข็งแรงแล้ว ย่อมส่งผลให้  
      บริษัท เติบโตได้อย่างมั่นคง 
        การปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการปฏิบัติใดๆ อย่างมีจริยธรรมของบริษัท  
      กับองค์กรอื่นหรือภาครัฐ ทั้งที่เป็น คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่สัญญา คู่แข่ง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์  
      อันดีกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี ้ โดยมุ่งเน้นที่การต่อต้านการคอร์รัปชั ่น ความรับผิดชอบ  
      ต่อสาธารณะ การแข่งขันอย่างยุติธรรม การสนับสนุนความรับผิดชอบทางสังคม และการเคารพ  
      ต่อสิทธิทางทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นแนวทางและแนวปฏิบัติที่บริษัทกระทำต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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      ทางธุรกิจ เช่น การดำเนินธุรกรรมใดๆ ต่อคู ่ค้า/ผู ้ส่งมอบ และคู ่แข่ง ภายใต้แนวทางการ  
      ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การส่งเสริมการใช้แรงงานที ่ถูกต้อง และการส่งเสริม  
      การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   

      ความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา

        บริษัทมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมายไทย และมาตรฐาน  
      ความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่ TIS 18001 : 2011 และ มาตรฐาน OHSAS   
      18001 : 2007 ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)   
      จำกัด วัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลสวัสดิภาพ ในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย   
      และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงานและบุคคลที ่เก ี ่ยวข้องกับการปฏิบัต ิงาน  
      ในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมีการจัดทำเอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสื่อสารกับพนักงาน  
      ให้ตระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 

     4.	 สังคม

        เนื ่องด้วยบริษัทเป็นผู ้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)   
      และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) หรือรถไฟฟ้า MRT ท่ีครอบคลุมเส้นทางสำคัญ ในกรุงเทพมหานคร  
      และนนทบุรี ดังน้ันชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณเส้นทางการให้บริการ จึงเป็นผูมี้ส่วนได้เสียอีกกลุ่มหน่ึงท่ีบริษัท  
      ให้ความสำคัญ การให้บริการที ่ไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของชุมชนและสังคม   
      รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีท่ีดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน           
      จึงนับเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในฐานะของการเป็นพลเมืองที่ดีของบริษัท 
        ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยเน้น  
      การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน   
      ด้านสุขภาพกายของคนในชุมชน ด้านสุขภาพใจและด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน และบริษัท เช่ือม่ันว่า  
      ปัจจัยที่ดีเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและส่งผลต่อสังคมที่ดี  
      ขึ ้นในอนาคต ซึ ่งที ่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน  
      และสังคม อาทิ โครงการส่งเสริมการบริการในด้านการศึกษา (MRT พาน้องพิชิต GAT) โครงการ  
      ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้  
      บริการรถไฟฟ้า MRT (โครงการ M Care สุขภาพดีชีวีปลอดภัย) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  
      ศิลปะและวัฒนธรรม (เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันสงกรานต์) โครงการส่งเสริมความสำคัญ  
      ของสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งสถาบันศาสนา (เช่น กิจกรรมวันพ่อ   
      วันแม่ วันผู้สูงอายุ กิจกรรมกฐินสามัคคี) และกิจกรรมส่งเสริมสังคมภายใน ภายใต้โครงการ   
      Happy Society 

    	 5.	 สิ่งแวดล้อม

        บริษัทมุ ่งมั ่นดำเนินงานด้านสิ ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื ่องตามมาตรฐาน ISO 14000   
      โดยได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร  
      อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือด้านสังคม (Society) ด้านเศรษฐกิจ   
      (Economy) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจ  
      ที่มุ ่งเน้นการใช้นวัตกรรมที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
      ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และคู่มือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual)   
      และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและแผนตรวจติดตามคุณภาพ  
      ส ิ ่ งแวดล ้อมพร ้อมนำส ่ งรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการให ้ก ับสำน ักนโยบาย  
      และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี   
      ยังมีการกำหนดนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากร  
      หมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   
      โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้า โครงการแปรรูปกระดาษและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่   
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        สำหรับปี 2559 ได้ดำเนินงานตามแผนโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน  
      และเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์ (CO

2
) ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต่อปี โดยดำเนินงาน 

      โครงการหลัก คือ
      1) ควบคุมการเดินระบบปรับอากาศหลักที่สถานีให้เหมาะสม โดยเลือกเดินระบบปรับอากาศหลัก  
       ชุดที ่มีการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ และสามารถทำความเย็นให้กับพื ้นที ่ได้ตามความต้องการ   
       ที่สถานีสวนจตุจักร และสถานีห้วยขวาง 
      2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยการนำไปดูงาน  
       ที่องค์กรหรือบริษัทชั้นนำอื่น ที่มีการดำเนินงานเรื่องการประหยัดพลังงานประสบความสำเร็จ   
       เพ ื ่ อ เป ็นแนวทางในการนำมาปร ับปร ุ งการทำงานให ้องค ์กรม ีการใช ้พล ั งงาน  
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และนำไปสูภ่าพลักษณ์ คือ “BEM คือ องค์กรช้ันนำแห่งหน่ึงท่ีให้  
       ความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนการลดการใช้พลังงานให้กับประเทศ”  

        สำหรับปี 2560 มีแผนการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา 
      ระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ดังนี้  
      1) โครงการติดตั้งหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ที่ 9 สถานี (ส่วนใต้)
      2) โครงการจัดทำ Energy Baseline ท่ีสถานีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานขององค์กร
      3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคน

     การสง่เสรมินวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม	บริษัทมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมท่ีช่วยอนุรักษ์พลังงานควบคูไ่ปกับ  
     การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเครื่องมือในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
     เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ คู ่มือการจัดการพลังงาน แผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี   
     โดยที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างนวัตกรรมในการทำงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในการให้บริการ  
     การเดินรถอย่างต่อเนื ่อง และมีการเทคโนโลยีมาเพื ่อช่วยประหยัดต้นทุนในการให้บริการเดินรถ   
     ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การให้ความสำคัญในการกำหนด   
     และออกแบบรถไฟฟ้าในส่วนของสายใหม่ๆ ท่ีดแูล ให้ระบบรถไฟฟ้ามีโครงสร้าง มีอุปกรณ์ต่างๆ ในตัวรถไฟฟ้า   
     และระบบควบคุม ให้มีผลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในส่วนของอุปกรณ์หลัก  
     ในสถานีก็มีการนำเอาเทคโนโลยี VSD (Variable Speed Drive) มาใช้ควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ  
     ภายในสถานี การศึกษานำหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED มาทดสอบเพ่ือใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง  
     แบบธรรมดาที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า เพื ่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานี โครงการ  
     แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการพลังงานกับหน่วยงานในระดับสากล จาก NOVA group of metros   
     เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
     ในการดำเนินธุรกิจ เพื ่อสร้างและปลูกจิตสำนึกเรื ่องการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร  
     ให้เกิดประโยชน์สงูสุด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับมุ่งม่ันในการสร้างภาพลักษณ์ของรถไฟฟ้าว่า   
     รถไฟฟ้าคือทางเลือกใหม่ในการเดินทาง เพื่อลดปัญหาจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร ที่ก่อให้เกิด  
     มลพิษทางอากาศสิ ่งแวดล้อม(ควันรถ) และ ลดการใช้พลังงานของประเทศ (น้ำมันเชื ้อเพลิง)   
     และถือเป็นองค์กรช้ันนำแห่งหน่ึงท่ีให้ความสำคัญในเร่ืองการสนับสนุนการลดการใช้พลังงานให้กับประเทศ 

   10.2.2.4	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR	after	process)	ในปีที่ผ่านมา

       “โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้า	ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” บริษัท  
     มุ ่งมั ่นในการรักษาสิ ่งแวดล้อม ควบคู ่ไปกับการพัฒนาสังคม เพื ่อการพัฒนาสังคมอย่างยั ่งยืน  
     และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างครบถ้วน   
     ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม   
     ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” เชิญชวน  
     ให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคืนบัตรโดยสารชนิดบัตรจำกัดวันที่หมดอายุแล้ว บัตรโดยสาร 1 ใบ   
     มีค่าแทนเงินบริจาค 10 บาท เพ่ือนำเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ   
     ที ่สอดคล้องกับความต้องการและความเป็นอยู ่ของชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรม Share 2 child   



176 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 มีนาคม 2559

บริษัทร่วมกับศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุร ี ออกบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ  
ประจำปี 2559 โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรูน้อกห้องเรียน เก่ียวกับ
การใช้บริการระบบ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง   
ช่วงบางใหญ่-เตาปูน) ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม   
ได้แก่  กจิกรรม	ตอบสนกุ	คดิสนัน่	 /	 กจิกรรมแตม้สสีนั	นอ้งเอม็สดใส	 /	
กจิกรรมทอยสนกุไปกับรถไฟฟ้า	MRT กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้าง
ทักษะความรู้นอกห้องเรียน เพิ่มความคิดสร้างสรรค ์ สนุกไปกับรถไฟฟ้า MRT 
พร้อมมอบรองเท้าแก่เยาวชนท่ีขาดแคลน และยังออกบธูแจกไอศครีมและน้ำด่ืมฟรี 
ตลอดงานอีกด้วย 

บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์จากโรงเรียน  
วัดมะเดื ่อ จ.นนทบุร ี ซ ึ ่งตั ้งอยู ่แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร   
สายฉลองรัชธรรม (สถานีสามแยกบางใหญ่และสถานีบางพลู) ซึ่งเป็นกลุ่ม  
เป ้าหมายให้ได ้ทดลองใช ้บร ิการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองร ัชธรรม   
และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์   
ท่องแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาตามแบบนิกายฌาน เข้าชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมวัดจีน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยย่ี 2) 
จ.นนทบุรี และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ เพื่อเปิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เยาวชน 

บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์จากโรงเรียน 
วดัประชาศรทัธาธรรม จงัหวดักรงุเทพมหานคร ตัง้อยูแ่นวเสน้ทางโครงการรถไฟฟา้ 
มหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีวงศ์สว่าง) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลอง 
ใชบ้รกิารรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนีำ้เงนิ ชว่งหวัลำโพง-บางซือ่)  
เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ร่วมทำกิจกรรม 
เสริมสร้างสมาธิปัญญา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและพิพิธภัณฑ์ 
พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

     เพื ่อน้องฉลาดคิด โดยการนำเยาวชนเรียนรู ้ระบบการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื ่อทัศนศึกษา  
     ตามสถานที่ต่างๆ และการจัดกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร   
     เพ่ือให้ความรูด้้านสาธารณสุขแก่ผูโ้ดยสารและประชาชนท่ัวไป รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคมกรณีพิเศษอ่ืนๆ อีกด้วย  
     โครงการฯ นี ้ จึงเปรียบเสมือนกำลังใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน บริษัทมีความมุ่งมั่น  
     สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมควบคู่ไปกับการช่วยกันรักษา  
     สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม และเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานของเรา  
     ที่จะพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 
       โดยในปี 2559 บริษัทได้นำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการฯ ดังกล่าว ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา  
     คุณภาพในด้านต่างๆ ของชุมชนรายล้อมเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้งโครงการรถไฟฟ้ามหานคร   
     สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)   
     โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

   1.	 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

	 	 	 	 “กิจกรรม	Share	2	Child	เพื่อน้องฉลาดคิด”



177บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

วันที่ 4 กันยายน 2559

16 กันยายน 2559

6 ตุลาคม 2559

18 พฤศจิกายน 2559

บริษัทร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท 
บางกอก เมโทร เน็ตเวิร์ค จำกัด (BMN) จัดกิจกรรม “MRT พาน้องพิชิต GAT 
ปี 8.1” เนื่องในวาระการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู ้เพิ ่มเติม  
เพื่อนำไปใช้เตรียมการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) สำหรับการเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย เพ ื ่อเป ็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย   
อีกท้ังยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมีความมุ่งม่ันในการช่วยเหลือสังคม
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการศึกษาของกลุ ่มเป้าหมายที ่เป็นเยาวชน  
อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์จากโรงเรียนวัด
บางรักใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม (สถานีบางรักใหญ่) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลองใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
เพื ่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่งเร ียนรู ้ด ้านอารยธรรมไทย   
เพื ่อเสริมความรู ้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภาษา  
และวรรณคดี ณ หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปิดท้ายด้วย
กิจกรรมสนุกๆ พาน้องๆ เพลิดเพลินไปกับภาพวาดเสมือนจริงท่ีพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 
3 มติิ แห่งแรกของกรุงเทพ (Art in Paradise Bangkok) เสริมสร้างการเรียนรู้  
และฝึกฝนการสังเกต ผ่านการสัมผัสจากภาพวาดจริง  

บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์ จากโรงเรียน  
ชุมชนวัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม (สถานีแยกนนทบุรี 1) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลองใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ 
ท่องแหล่งเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ เพ่ือเปิดจินตนาการ   
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน  

บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์ จากโรงเรียน  
ธัมมสิริศึกษา (วัดน้อยนอก) จ.นนทบุรี ซ่ึงต้ังอยูแ่นวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม (สถานีสะพานพระนั ่งเกล้า) ซ ึ ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมาย  
ให้ได้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล 
เพื ่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์  ท่องแหล่งเร ียนรู ้ด ้านประวัติศาสตร์   
ยุคกรุงศรีอยุธยา จนถึงยุครัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์   
ถนนราชดำเนิน 

   2.	 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

     “กจิกรรม	M	Care	สขุภาพด	ีชวีปีลอดภยั”	บรษิทัรว่มกบัหนว่ยงานพนัธมติร จดักจิกรรมออกบธูแสดง 
    นิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT  
    รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ดังนี้

     • การออกบธูใหค้วามรูแ้ละรบับรกิารตรวจสขุภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน การออกบธูแสดงนทิรรศการ 
      และให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (โดยส่วนความปลอดภัยและ 



178 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

      คุณภาพ) อาทิเช่น การแจ้งเตือนให้ระมัดระวังผู้ไม่หวังดีล้วงประเป๋า ความปลอดภัยในการใช้ 
      บนัไดเลือ่น เปน็ตน้ พรอ้มบอรด์แนะนำกจิกรรมเพือ่สงัคมของ บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟา้กรงุเทพ จำกดั  
      (มหาชน)
     • ผู้โดยสารลงทะเบียนรับคูปองเพื่อไปร่วมกิจกรรมตามบูธต่างๆ และนำคูปองดังกล่าวมาจับ รางวัล  
      ภายในงาน ได้แก่ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT จำนวน 50 รางวัล/ละ 50 บ. รวมมูลค่า 2,500 บ.  
      ตุ๊กตาน้อง M /Flash drive พัด พวงกุญแจ ถุงผ้า สมุดโน๊ต เป็นต้น  
     • บริการนวดเพ่ือสุขภาพฟรี จาก มูลนิธิคอลฟีลด์เพ่ือคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
      สยามบรมราชกุมารี 
     • บริการตรวจสุขภาพ	 (แมะ) และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
      โดยอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     • บริการตรวจสุขภาพ	(แมะไฟฟ้า) ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ตรวจแรงบีบมือ ตรวจวัดสายตา 
      เบื้องต้น จาก ร.พ.กล้วยน้ำไท 
     • ตรวจน้ำตาลในเลือด	 ตรวจวัดความดันโลหิต	 ประเมินความเสี่ยง	 ปรึกษาสุขภาพ 

	 	 	 	 	 	 กับพยาบาลวิชาชีพ จาก ร.พ.บางโพ
     • สอนและสาธิตวิธีตรวจหามะเร็งเต้านมเบื้องต้น จาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
     • “ผจญภัยแดนไร้พุง”	กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
     • สาธิตการทำอาหารเพ่ือสุขภาพ พร้อมท้ังให้ความรู้ในเร่ืองโภชนาการ จาก ร.พ.อินเตอร์เมดคัล  
      แคร์แล็บ จำกัด
     • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น จาก คณะทันตแพพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     • วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัยรังสิต บริการตรวจสุขภาพ คำแนะนำในการ 
      ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

   3.	 กิจกรรมส่งเสริมสาธารณประโยชน์อื่นๆ	

     “งานทอดกฐนิสามคัคปีระจำปี	2559”	 บรษิทัรว่มกบัชมุชนรายรอบเสน้ทาง โครงการรถไฟฟา้มหานคร  
    สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)  
    พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดมะเดื่อ  
    จงัหวดันนทบรุ ีเพือ่รว่มสมทบทนุบรูณะ กฏุ ิเสนาสนะ และทำนบุำรงุสบืทอดพระพทุธศาสนา โดยผูโ้ดยสารรถไฟฟา้  
    MRT มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 817,000 บาท 

     “กิจกรรมคืนบัตรฯ	 ลุ้นโชคกับ	MRT” กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ  
    “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” มากขึ้น โดยการแจกซองบัตรโดยสาร 
    ของโครงการฯ แกผู่โ้ดยสารทีอ่อกบตัรโดยสารหรอืแสดงบตัรโดยสารชนดิจำกดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื 30 วนั  
    จากนั้นกรอกชื่อ-ที่อยู่บนซองบัตรโดยสารของโครงการ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ 30 วัน  
    ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตรโดยสารของโครงการฯ เพื่อลุ้นรับรางวัล

     “MRT	 รว่มถวายความอาลยั	 บรกิารนำ้ดืม่ฟรใีหก้บัประชาชน” บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ   
    จำกัด (มหาชน) (BEM) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาท่ีสุดมิได้ ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ  
    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
    โดยตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชน ที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ   
    ในวันที่ 29 - 30 ต.ค. 59 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกประตู 2 
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10.3	 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น		

 10.3.1	 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นของบริษัท
     บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการป้องกันการทุจริต ทั้งภายใน  
   และภายนอกขององค์กร โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร   
   และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น   
   จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี ้
   1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ  
    ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย  
    ต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบริษัท 
   2. สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคูค้่าอย่างเป็นธรรมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
    ของบริษัท 
   3. สนับสนุนให้มีการปลกูจิตสำนึกของผูบ้ริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต 
   4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใด  
    ที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท 
   5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 

     ทั้งนี้ บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชน 
   ด้วยรถไฟฟ้า ได้มีนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นและการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  
   สรุปได้ดังต่อไปนี้

 10.3.2		 ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ	
     บริษัทได้กำหนดมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชั่น ในทางวินัยจะมีกระบวนการ  
   สอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสังกัด  
   ของผู้กระทำผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นพิจารณาลงโทษ  
   สำหรับกรณีตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และการเลิกจ้าง และหากความผิดเข้าข่ายยักยอกจะพิจารณา  
   ดำเนินการในทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้ี้ 
   1.  ไม่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น
   2.  มีการลงโทษพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการดำเนินคดีทางกฎหมาย

   แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

     บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ตามนโยบาย  
   การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
   ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   ทั้งภายในและภายนอก  
   1. บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื ่อการต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือการรับสินบน  
    และการคอร์รัปช่ัน รวมถึงการกระทำการใดๆ ซ่ึงขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์  
    อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้กรรมการ   
    ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน 
   2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ  
    ต่อการดำเนินงานบริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการ  
    ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง   
    เพื่อพิจารณาระดับนโยบาย และมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม   
    และปฏิบัติหน้าท่ีประจำวันแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ทำหน้าท่ีติดตาม ประเมินผล   
    และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้   
    ยังได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน   
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    รวมทั ้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี ่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั ้งภายใน  
    และภายนอก รวมท้ังมีการจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพ่ือสามารถ  
    เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที  
   3. ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รัปชั่นนั้น นอกจากได้  
    กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลกูจิตสำนึกป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ันภายในองค์กร   
    โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการทั้งทางกายภาพและพัฒนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึก  
    ที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า การเป็นคนดีต้องเกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัท  
    จัดต่อเนื่องตลอดปี 2559 นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม  
    ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตบริษัทได้ดำเนินการให้แผนกต่างๆ ทำการประเมินตนเอง  
    เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ  
    ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกันนี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล   
    และด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15)   
    ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   4. บริษัทจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตาม  
    แนวทางจรรยาบรรณ   
   5. บริษัทได้กำหนดความผิดสำหรับการปฏิบัติงานที ่ทุจริต คอร์ร ัปชั ่น เป็นความผิดทางวินัยที ่ร ้ายแรง   
    ซึ่งหากฝ่าฝืน ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขั้นเลิกจ้าง โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า   
    ลักษณะความผิดดังกล่าว จำแนกได้ดังนี้ 

    (1) เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก
    (2) ทุจริตต่อหน้าที่ และหรือต่อบริษัทรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นให้กระทำการนั้นด้วย
    (3) ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
    (4) รับสิ่งตอบแทนเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยมิชอบ
    (5)  แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา รวมถึง 
     บุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

	 10.3.3	 ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	
     บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัท  
   ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท  
   ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและเผยแพร่นโยบายดังกล่าว  
   ในเว็บไซต์เพื ่อสื ่อสารภายใน (Intranet) และเว็บไซต์หลักของบริษัทหัวข้อบรรษัทภิบาล รวมถึงมีการจัด  
   ให ้ม ีการฝ ึกอบรมแก ่พน ักงานใหม ่ท ุกคนของบร ิษ ัท เพ ื ่ อให ้ เก ิดความตระหน ักและเก ิดจ ิตสำน ึก  
   ในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกและจัดให้เป็นหลักสูตรทบทวนความรู้และทดสอบประจำปีให้กับพนักงานทุกคน  
   อีกด้วยเพื ่อทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้คำนึงถึงความเสียหาย  
   ที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางให้สามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
   ต่อบริษัทโดยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 


