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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ในปัจจุบนัคงปฏเิสธไม่ได้ว่าการเขา้ถึงระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมปีระสทิธภิาพนัน้ เป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบั     
วถิชีวีติคนเมอืง ไม่ว่าจะเป็น ถนน หรอืระบบราง ลว้นมบีทบาททีส่ าคญัเพื่อเชื่อมโยงการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคม
เขา้ดว้ยกนั จากพืน้ทีห่นึ่งไปสูอ่กีพืน้ทีห่นึ่ง บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในฐานะ  
ผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ตระหนักถงึการเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของการพนันา
ระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวเนื่องกนั จึงมีความตัง้ใจที่จะด าเนินงานเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร      
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อเป็น
การยกระดบัคุณภาพชวีติของผูใ้ชบ้รกิาร โดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั ความรวดเรว็และมกีารใหบ้รกิารที่มี
ประสทิธภิาพ อนัจะเป็นการสง่มอบบรกิารทีม่โีครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยั และสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บั
ประชาชนภายใต้การด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมา และเป็นแนวทางปฏบิตัิที่
บรษิทัยดึถอืในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต  
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งประสานประโยชน์
และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏบิตังิานเพื่อการพนันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และเป็น
ส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน
อย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคดิดา้นการพนันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัิทีเ่ป็น
เลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มของบรษิทั 

2. สรา้งวนันธรรมแนวคดิด้านการพนันาอย่างยัง่ยนื ผสานเขา้กบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ด าเนินการส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู ้และการให้ค าแนะน าทีมุ่่งเน้นวธิปีฏบิตัิตามแนวทางด้าน
การพนันาอย่างยัง่ยนื 

4. สนับสนุนการด าเนินงาน เผยแพร่แนวทางปฏบิตัิและสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค รวมถงึถ่ายทอด
องคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กดิการพนันาทีย่ ัง่ยนือย่างต่อเนื่อง 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่านโครงข่าย        
ทางพเิศษทีเ่ชื่อมต่อเเละครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลางย่านธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ ซึง่การใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็น
การให้บรกิารด้านคมนาคมขนส่งต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
เดนิทาง บรษิทัไดม้กีารศกึษาเเละปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัเชงิวศิวกรรมตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้าง ดว้ยการเพิม่จ านวนช่องทางการช าระค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ
(Easy Pass) รวมถงึการปรบัยา้ยต าแหน่งช่องทางเขา้ใชบ้รกิาร เพื่อลดการตดักระแสจราจรกบัช่องเกบ็ค่าผ่าน
ทางแบบเงินสด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ยงัไดศ้กึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทีจ่ะขยายตวั
ในอนาคต  
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ส าหรบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บรษิทัมุ่งเน้นสรา้งสรรค์และพนันารูปแบบการบรกิารเพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผูโ้ดยสารทัง้ในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมอือาชพีโดยถอืว่า 
“การบรกิารอยู่เหนือสิง่อื่นใด” จงึก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ความสะดวก 
(Convenience) ความรวดเร็ว (Fast) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่อง ความปลอดภยั (Safety) ซึง่ถอืเป็นความส าคญัสงูสุดทีพ่นักงานทุกคนตระหนัก และ
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความปลอดภยัใหเ้กดิขึน้ตลอดช่วงการเดนิทางของผู้ ใช้บรกิาร พนักงานจะ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั รวมถงึการประชาสมัพนัธเ์รื่องความปลอดภยั
ผ่านสือ่เเละกจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไปอกีดว้ย   

ในส่วนธุรกจิพนันาเชงิพาณิชย ์ถือเป็นส่วนต่อยอดที่บรษิทัใหค้วามส าคญันอกเหนือจากธุรกจิหลกั ซึ่งท าให้
การบรกิารของบรษิทัมคีวามหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจ าเป็นของผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีอ่ยู่โดยรอบ
สถานีได้อย่างครบวงจร ทัง้นี้บริษัทได้พันนาพื้นที่ส าหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่ส าหรับส่งเสริมการขาย         
รวมทัง้หมดประมาณ 19,490 ตารางเมตร โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดพ้นันาพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิ อาคารจอดเเลว้จร 
ที่สถานีลาดพร้าวร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์ เปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยม ภายใต้เเบรนด ์           
“กรูเ์มต ์มารเ์กต็” (Gourmet Market) เพื่อเป็นการเตมิเตม็วถิชีวีติคนเมอืง สรา้งโอกาสใหก้บัผูท้ีต่้องการเริม่ต้น
ธุรกจิ และเป็นการขยายพืน้ทีร่องรบัปรมิาณการใชร้ถไฟฟ้าทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต  

ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมัน่ในการให้บรกิารทัง้ทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า บรษิทัค านึงถึงความ
สะดวกรวดเรว็ และความปลอดภยั ทีไ่ดม้าตรฐานของผูใ้ชบ้รกิารอยู่เสมอ ซึง่บรษิทัเชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วน
หนึ่งทีเ่ตมิเตม็ชวีติประจ าวนัของทุกๆ คนไดเ้ป็นอย่างดตีลอดไป 

สรปุผลการด าเนินงานเชิงสงัคม (Social Performance) 

การพฒันาสงัคมภายใน กบัการพฒันาสงัคมภายนอก (Human Capital Development) 

บริษัทมุ่งเป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน          
มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมที่สะดวก รวดเรว็และมคีวามปลอดภยั โดยด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญัต่อสทิธ ิและความรบัผดิชอบ
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย  

2.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้ ้คู่คา้ คู่แข่ง สงัคม ชุมชน โรงเรยีน   
ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การพฒันาบคุลากรของ BEM (Human Resource Development) 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถทีจ่ะ
เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิัทจงึตระหนักถงึความส าคญัของการพนันา
บุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยายไปสู่สงัคมใน
วงกวา้งอกีดว้ย  

1. ต้นทางแห่งความสขุ  

บรษิทัเลง็เหน็ถงึคุณค่าและความส าคญัของพนกังาน โดยมคีวามเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยั
ส าคัญยิ่งต่อการน าพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความส าเร็จที่ยัง่ยืน รวมถึงเป็นปัจจัยชี้ว ัดถึง
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิอกีดว้ย บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในการแสวงหาคนเก่งและด ีและสนบัสนุนการ
พนันาและฝึกอบรมให้กบัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ทัง้ยงัยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อ
พนกังานอย่างเป็นธรรมภายใตน้โยบายเรื่องการไม่เลอืกปฏบิตั ิและใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงาน
ภายใต้ระเบยีบปฏบิตัิงาน และกฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชือ้ชาติ และ   
ทุกศาสนาในทุกต าแหน่งงาน และทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั  

เราดูแลพนักงานทุกระดบัครอบคลุมในทุกๆ ดา้น อาท ิด้านลกัษณะงาน ความปลอดภยั ชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพันนาทกัษะด้านต่างๆ รวมทัง้ให้โอกาสและ
ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม ผ่านการก าหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนใน
การเตบิโตตาม เสน้ทางความกา้วหน้า Career Path และการใหค้่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมดว้ย
การ Benchmark กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่างสม ่าเสมอ การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมี    
ส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมี
สขุอนามยั และการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงออกซึง่ศกัยภาพ 

การใหค้วามส าคญัและพนันาบุคลากรดงักล่าวขา้งต้น เป็นผลใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการท างาน
ร่วมกบับรษิทั อนัน าไปสูก่ารเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะท างาน จนบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทั และ
ดว้ยแนวคดิทีว่่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าใหพ้นักงานเกดิ
ความภาคภูมใิจ และมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ ต้นทางแห่งความสุข บรษิทัจดัใหม้กีารพนันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุนเป็น
ระบบและต่อเนื่อง “โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน” บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร 
โครงสรา้งระดบัต าแหน่งงาน เสน้ทางความกา้วหน้า (Career Path) และโครงสรา้งเงนิเดอืนของพนักงาน
ใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ เพื่อสรา้งโอกาสความกา้วหน้าในการท างานใหก้บัพนกังาน   

ดงันัน้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง  บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนด
แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพด้านทรพัยากรบุคคลให้มคีวามชดัเจนและเป็นรูปธรรม เหมาะสมและสร้าง
ความเป็นธรรมมากขึน้ เพื่อรกัษาบุคลากรปัจจุบนั และสรรหาพนกังานใหม่ใหเ้พยีงพอกบัการขยายตวัทาง
ธุรกจิ พรอ้มทัง้พนันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม่และพนกังานปัจจุบนั และปรบัเปลีย่นลกัษณะ
งานใหม้คีวามเหมาะสม รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ 
และเพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างานมากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะสายงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษและระบบรางทีมุ่่งเน้นคุณภาพ
และความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนสง่มวลชน บรษิทัไดจ้ดัหลกัสตูรอบรมความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ี
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ทกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการปฏบิตังิานแต่ละดา้น ทัง้ดา้น
กู้ภยัจดัจราจร จดัเกบ็ค่าผ่านทาง และการบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง รวมถึงหลกัสูตรอบรมความรู้
เกีย่วกบัระบบรถไฟฟ้า กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัสง่เสรมิการพนันานวตักรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะความคดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพนันาขดีความสามารถในกระบวนการท างาน รวมทัง้สนับสนุนการศกึษาค้นคว้าวจิยั
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิ เป็นมติรต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี้ “การพนันาศกัยภาพพนักงาน” บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพนันาบุคลากรทัง้ภายใน และ
ภายนอกองคก์ร เพื่อรกัษาองคค์วามรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพื่อกา้ว
ไปสูก่ารใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพระดบัสากล รวมทัง้การถ่ายทอดวทิยาการทีส่ าคญัอื่นทีจ่ะต่อยอดองคค์วามรู้
ในอนาคตดว้ย โดยมกีารฝึกอบรมดงันี้ 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิทัด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู้ (Knowledge Management Project) ซึง่เป็นแผนกลยุทธ์
ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการบ่งชีอ้งคค์วามรูห้ลกัทีส่ าคญัและจ าเป็น
ขององค์กร และเพื่อให้มีการจดัเกบ็ความรู้อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน
สามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึและแพร่หลาย มกีารน าความรูเ้หล่านัน้มาแลกเปลีย่นเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้  (Learning 
Organization) นอกจากการบริหารจดัการองค์ความรู้หลกัเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยงั
ต้องการจะส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Community Of Practice: CoPs) เพื่อก่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน การแกปั้ญหา รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขและปรบัปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

2) โครงการอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

การอบรมหลกัสตูรนี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนไดต้ระหนักถงึความรบัผดิชอบใน
การท างานในหน้าทีข่องตนเอง โดยมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนด
ไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัซึง่เป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ ภารกจิและวนันธรรมขององคก์ร ทีต่้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพนันาคุณภาพงาน
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและทดสอบความรู้ด้วยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเขา้อบรมในหลกัสตูรนี้และ  
จดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนกังานปัจจุบนัเป็นประจ าทุกปี 

3) การฝึกอบรมและพนันาขดีความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual Training & Development) 

บรษิัทมแีนวคดิในการพนันาศกัยภาพของพนักงานด้วยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรมและพนันา
พนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้รหิาร ระดบัหวัหน้างาน และ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับ        
การปฏบิตังิาน ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) 
และทกัษะการบรหิารและจดัการทัว่ไป (Soft Skill) ซึง่ทัง้ 2 หลกัสตูรไดร้บัการก าหนดเป็นหลกัสตูร
พืน้ฐานภาคบงัคบั (Mandatory Program) ส าหรบัพนักงานใหม่ ไดแ้ก่ หลกัสตูรปฐมนิเทศ เพื่อให้
พนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทั และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อ
วิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั
ในการท างาน หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นตน้  
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ส าหรบัพนักงานเดมิทีเ่ป็นพนักงานประจ า จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูรทบทวนความรู้ต่างๆ ทุกปี 
ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็พื่อใหพ้นกังานไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
วนันธรรมองคก์ร ซึง่เป็นการสรา้งความภาคภูมใิจและพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร  
พรอ้มๆ การฝึกอบรมดงักล่าว ยงัตอ้งมใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัพนักงานทีจ่ะต้องใชค้วามเชีย่วชาญ
เฉพาะทางประกอบดว้ย 

งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

บรษิัทร่วมกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฝึกซ้อมกู้ภยัและให้ความช่วยเหลอือุบตัิเหตุ
ร้ายแรงบนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการ
ช่วยเหลอืบนทางพเิศษการอบรมอาสาจราจรการอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิ (On The Job Training) 
รวมถึงบรษิัทยงัได้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนขึ้นไปปฏิบตัิงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา       
3 เดอืน และการอบรมดา้น Service Mind 

งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านนี้  ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งมีหน้าที่จ ัดเก็บค่าผ่านทางจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมทกัษะในดา้นการจดัเกบ็  
ค่าผ่านทางใหถู้กต้อง ครบถ้วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสามารถช าระค่า
ผ่านทางไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นรายไดค้่าผ่านทางมหีน้าทีค่วบคุม
การจดัเกบ็ค่าผ่านทางใหถู้กตอ้งโปร่งใสและเทีย่งตรง โดยท างานร่วมกบัภาครฐัคอื กทพ. ซึง่มหีน้าที่
ในการจดัเกบ็ค่าผ่านทางจากผู้ใชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมฝึกปฏบิตัิงานจรงิภายใน    
(On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าทีข่องพนกังานควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษที่
ส าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการนับรถและบนัทกึการปฏบิตัิงานต้องถูกต้องและ
แม่นย า  

นอกจากนี้ ตอ้งตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เกบ็ค่าผ่านทางใหส้มบูรณ์พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพื่อความ
ถูกต้องของการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง ซึง่ส่งผลต่อรายได้ทีม่ ัน่คงของบรษิทัเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้ือหุ้นและ  ผู้มสี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้บุคลากรดา้นนี้ได้มโีอกาสศกึษาดูงาน
ระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

งานดา้นบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง 

เพื่อใหท้างพเิศษมสีภาพพรอ้มใชง้านและปลอดภยั บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงโครงสรา้ง Segmental Box Girder ทีไ่ดม้าตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 

การอบรมเจา้หน้าทีค่วบคุมรถ และเจา้หน้าทีค่วบคุมการเดนิรถ 

หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ ใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 800 ชัว่โมง และหลกัสูตรเจ้าหน้าที่
ควบคุมการเดนิรถ ใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,300 ชัว่โมง โดยมกีารอบรมทัง้ภาคทฤษฎ ีและ
ภาคปฏบิตัทิีม่กีารฝึกขบัรถไฟฟ้าจรงิ และฝึกกบัเครื่องจ าลองขบัรถไฟฟ้า (Train Simulator) การฝึก
กับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถ การทดสอบ การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกงานในหน้าที ่(On the Job Training) ซึง่ในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่
ความปลอดภยัเป็นหลกั โดยมผีูฝึ้กสอนเป็นผูด้แูลการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้ 
ยงัมกีารอบรมทบทวนหลกัสตูรดงักล่าวใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงาน
ทีผ่่านการอบรมทุกคนจะสามารถปฏบิตัิหน้าที่ในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าดว้ยความปลอดภยั สะดวก 
รวดเรว็ เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
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การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของสมาชิกสงัคม (Enhancing Quality of Life) 

2. เส้นทางแห่งความสขุ 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน เปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้ม
สง่มอบและปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการ
เดินทางท่ีดีกว่า” เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ยกระดบัคุณภาพชวีติ พรอ้มที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการพันนาระบบคมนาคมและสังคมไทยให้ดีขึ้น บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรม               
ที่ลดผลกระทบจากการด าเนินงานที่มีต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียนับตัง้แต่การก่อสร้าง      
การซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับการใช้งานของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้  

เพื่อรกัษาไว้ซึง่เสน้ทางแห่งความสุข บรษิัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงการ
บรกิารอย่างละเอยีด โดยสม ่าเสมอดงันี้ 

กระบวนการสง่มอบ และการปรบัปรุงบรกิารอย่างละเอยีดของบริการทางพิเศษ  

2.1  การก่อสรา้งทางพเิศษบรษิทัน าเทคโนโลยกีารก่อสรา้งระบบคานรูปตดัเหลีย่มกลวง (Segmental Box 
Girder) ไดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of 
State Highway Transportation Officials) ซึง่มคีวามทนัสมยั ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการจราจร       
พืน้ล่างน้อยทีส่ดุช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสยีงรบกวนระหว่างการก่อสรา้ง การก่อสรา้งเป็นไปตาม
แผนงาน ไม่มกีารต่อต้านจากสงัคมและชุมชน ทางพเิศษมคีวามปลอดภยัได้มาตรฐานสนองตอบต่อ
ความตอ้งการในการเดนิทางอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิัทมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสร้างหลกัของทางพเิศษอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรทีป่รกึษาอสิระเพื่อตดิตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมนิคุณภาพของทาง
พเิศษมาโดยตลอด ทางพเิศษมสีภาพทีม่ ัน่คงแขง็แรง มมีาตรฐานและปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิารทาง
พเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลกัษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทาง
ยกระดบัและมกีารเชื่อมโยงเป็นโครงขา่ยระยะทางรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 256 กโิลเมตร จงึท าใหท้าง
พิเศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ส าคัญในการล าเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ        
การขนส่งยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกดิเหตุการณ์หรอืภัยต่างๆ ทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพืน้ล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีซึง่ยนืยนัการเป็นเสน้ทาง
ยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้บรษิัทในฐานะที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการทางพเิศษ   
ศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา จงึก าหนดแนวทางในการ
ปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพื่อใหท้างพเิศษสามารถใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉนิและกลบัคนืสู่
ภาวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(1)  มีศูนยค์วบคุมทางพิเศษ โดยมพีนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูลการ
เดนิทางแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกลอ้งวงจรปิด CCTV บนทางมรีะบบ
วทิยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรบัการท างานตลอด 24 ชัว่โมง มกีารประสานงานกบั
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิมทีมีกูภ้ยัวิง่ตรวจตราบนทางพเิศษตลอดเวลา สามารถเขา้
ช่วยเหลือผู้ใช้บรกิารที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทนัท่วงที นอกจากนี้ยงัประสานงานกบั
เจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและถนนพืน้ล่างเพื่ออ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยเจา้หน้าที่ต ารวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพเิศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บรษิัท
ด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้
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(2)  การให้บริการช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมติัหรือ Easy Pass ซึง่เป็นระบบเกบ็เงนิอตัโนมตัิ
บรษิัทให้ความร่วมมอืกบัภาครฐันอกเหนือจากขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ด้วยเจตนาในการ
ปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากปัญหาจราจร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ
ประหยดัเวลาในการเดนิทางและน ้ามนัเชื้อเพลงิ เป็นการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ลดมลพษิหน้า
ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ และสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

(3) ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการวจิยัและพนันา (R&D)      
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความ
ปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงทางพเิศษ
ใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

กระบวนการสง่มอบ และการปรบัปรุงบรกิารอย่างละเอยีด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

2.4 การสรา้งคุณค่าดา้นความปลอดภยับรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิดว้ยความปลอดภยัทัง้ต่อ
ผูโ้ดยสาร พนักงาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จงึไดน้ าระบบการ
จดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน 
OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบรษิทัทีป่รกึษางาน
ดา้นความปลอดภยั เพื่อใหค้ าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งและการน าเทคนิคในการบรหิารความ
ปลอดภยัใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการท างานของบริษัทให้มคีวามปลอดภัยมากยิง่ขึ้น
ส่งผลให้สถิติอุบตัิเหตุในการท างาน รวมถึงสถิติการได้รบับาดเจ็บของผู ้โดยสารระหว่างการใช้
บริการรถไฟฟ้า MRT มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บรษิัทได้รบัรางวลัสถาน
ประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานระดบัประเทศ      
ปี 2556-2557  

2.5 การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มคีวามรวดเรว็  และมี
ตารางเวลาในการให้บริการที่แน่นอน ท าให้ผู้ใช้บริการได้รบัความสะดวกในการเดินทาง เพราะ
สามารถคาดการณ์เวลาที่ใช้ในการเดนิทางได้ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได้ 
บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัในการสรา้งคุณค่าดา้นความสะดวกในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่เขา้สถานี การเขา้
ใช้บรกิาร จนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิัทได้เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกดิความ
สะดวกต่อผูโ้ดยสารผูใ้ชบ้รกิารในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการให้ขอ้มูล ระบบการเชื่อมต่อ
ระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

2.6 การสร้างคุณค่าด้านความรวดเรว็ เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่น าเสนอบรกิารด้วย
ความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลส าคญัที่ท าให้ประชาชนเลอืกเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึ
ส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่นตัง้แต่ผูโ้ดยสารเดนิเขา้มาในสถานี จนกระทัง่เดนิออกจากสถานี ทีม่คีวาม
รวดเรว็ โดยการพนันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่ขัน้ตอนทีผู่โ้ดยสารเดนิทางเขา้ใชบ้ริการ
ภายในสถานีและระหว่างการใชบ้รกิาร จากการลดบางขัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นหรอืก่อใหเ้กดิความล่าชา้โดย
ไม่จ าเป็น หรอืเพิม่บางขัน้ตอนทีก่่อใหเ้กดิความประทบัใจต่อผูโ้ดยสารมากขึน้ เช่น ระบบการจดัการ
ปรมิาณผูโ้ดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบรเิวณชัน้ชานชาลา การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ในช่วงทีม่ผีูโ้ดยสาร
คบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัรโดยสารหรอืเตมิเงนิบตัรโดยสารโดยพนักงานที่
รวดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

(1) การสร้างคุณค่าด้านความเชื่อถือได้ บรษิัทให้ความส าคญัในเรื่องการให้บรกิารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการเขา้มาใชร้ะบบรถไฟฟ้าได้
อย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ โดยบรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารอย่าง
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ต่อเนื่อง เช่น มีการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรูปแบบ 
Preventive และ Corrective การฝึกซอ้มจดัการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอกการปรบัปรุงระบบ
รกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏบิตัต่ิอผูโ้ดยสารอย่างมจีรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ทาง
บริษัทยังรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อน าไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้นต่อไป         
โดยความสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ได้ประเมนิจาก Train Service Delivery        
ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัมคีวามสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดยตลอด 
โดยในปี 2560 บรษิัทมคีวามสามารถให้บริการรถไฟฟ้า (Train Service Delivery) คิดเป็น 
99.88% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70%  

(2) การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลาจากการก าหนดตารางเวลาในการให้บริการ
รถไฟฟ้า MRT ที่ชดัเจนและสามารถให้บริการได้ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้  จะส่งผลให้
ผูโ้ดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและด าเนินภารกจิต่างๆ ไดง้่ายขึน้ และยงั
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้โดยสารโดยตรง ซึ่งการให้บริการตรงต่อเวลาสามารถ
ประเมนิได้จากการเทยีบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train 
Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2560 บรษิทัมคีวามสามารถการเทยีบจอดของ
รถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) 
คดิเป็น 99.93% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.75%  

นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่มของประเทศสมาชกิ          
ผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาติเพื่อการเปรยีบเทยีบผลการปฏิบตัิงานของระบบรถไฟฟ้า     
มสี่วนสนับสนุนให้เกิดการพนันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีผลสมัฤทธิท์ี่สูงขึ้น     
ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ช้สะท้อนผลการปฏบิตัิงานในด้านการให้บรกิารแล้ว บรษิัทไดจ้ดัท าดชันี     
ชี้วดัที่แสดงผลการปฏบิตัิงานเพื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการ (Benchmarking) กบัสมาชิก 
NOVA Group of Metros ในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะน ามาสู่
การปรบัปรุงและพนันาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่ม NOVA 
พบว่าบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีอ่ยู่ในล าดบัต้นๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อ
เทียบจากตารางเดินรถ การซ่อมบ ารุงที่ท าให้มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้านความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

นอกจากความปลอดภัย ประสทิธิภาพในการบริการ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งของผูใ้ชบ้รกิารแลว้ บรษิทัยงัไดต้ระหนักถงึคู่คา้ ซึง่ถอืเป็นห่วงโซ่ทางธุรกจิ 
(Business Supply Chain) มคีวามส าคญัเท่าๆ กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

บรษิัทมนีโยบายการปฏบิตัิต่อคู่ธุรกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจการ
ปฏบิตั ิการพนันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพนันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกิจของบรษิทั การสรา้ง
ความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกบัคู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงิน      
ถอืเป็น Key Success Factor ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถส่งมอบบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
ทางพเิศษไดแ้มใ้นยามวกิฤต จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัต่ิอคู่คา้โดยการประกอบกจิการดว้ยความ
เป็นธรรมให้การไดม้าซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน ยดึมัน่ทีจ่ะพนันาและรกัษา
สมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้ โดยมวีตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร   
ทีคู่่ควรกบัมลูค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั  

บรษิัทจงึได้จดัให้มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่เสมอภาคและมคีวามเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ 
และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิาร
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คุณภาพ ISO 9001 โดยวิธกีารและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม  
ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสทิธิในทรพัย์สินทางปัญญาของคู่ค้า  และปกป้องสทิธิใน
ทรัพย์สิน ด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ          
ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกิจกบับริษัทด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อความยัง่ยืนในการ      
ท าธุรกจิร่วมกนั ส าหรบักลุ่มผูส้นบัสนุนทางการเงนิ ไดแ้ก่ ผูใ้หกู้ ้ผูถ้อืหุน้กู้ เจา้หนี้ บรษิทัยดึมัน่
ปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

ความปลอดภยัของพนกังานและผูร้บัเหมา บรษิทัมกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคลอ้ง
กับกฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่          
TIS 18001:2011 และมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ไดร้บัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรอง
มาตรฐานโดยบรษิัท ทูฟนอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพใน
การปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมกีารจดัท าเอกสาร
ปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสื่อสารกบัพนักงานให้ตระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภยั 
คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

3.  สงัคมแห่งความสขุ 

ตลอดระยะเวลาด าเนินธุรกิจ บริษัทค านึงถึงการเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ี
ดีกว่า” และการทีจ่ะสรา้งความสขุใหก้บัผูร้่วมเดนิทางไดน้ัน้ จงึใหค้วามสนใจในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. ครอบครวั การใช้เวลาร่วมกนัอย่างอบอุ่นของครอบครวัสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ หนึ่งในนัน้เป็น
เรื่องการเดนิทางพรอ้ม ๆ กนัของครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทางบรกิารพเิศษ หรอืเสน้ทางรถไฟฟ้า  
ซึง่จะไดพ้บเหน็เรื่องราวใหม่ๆ ของวถิชีุมชน รวมถงึกระจายรายไดไ้ปยงัพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางไปถงึ  

2. การศึกษาเดก็และเยาวชน ไม่เพียงจะมีได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน
นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในอนาคต 
ขณะเดยีวกนับรษิัทไดใ้หโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีม่คีวามตัง้ใจเรยีนดแีต่ขาดแคลน
ทุนทรพัยโ์ดยมอบเป็นทุนการศกึษา 

3. ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ บริษัทให้ความ
ช่วยเหลอือย่างสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของส่วนทีต่้องการ และเพื่อการคลายทุกขจ์ากสิง่ทีเ่หนือการ
ควบคุม 

4. สรปุผลการด าเนินงานเชิงส่ิงแวดล้อม (Environmental Performance) 

การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มกบัการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact) 

บรษิทัในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และรถไฟฟ้าค านึงถงึการด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของการพนันาอย่าง
ยัง่ยืน 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพนันาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง      
ดา้นสงัคม (Society) โดยการดูแลต้นทางแห่งความสุขใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีพร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าใหก้บั
สงัคมโดยรอบและในวงกวา้ง ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) โดยเน้นการป้องกนัและควบคุมมลภาวะ 

บรษิัทมุ่งมัน่พนันาคุณภาพของการบรกิาร ที่ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้จงึไดม้กีาร
ก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มดว้ยแนวทางการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้  
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นโยบายส่ิงแวดล้อม 

1. ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชุมชน 

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและ
สม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน คู่คา้ และชุมชนรอบขา้ง 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ      
ผลประกอบการทีด่ ีการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และการใหค้วามส าคญักบัชุมชนโดยรอบ รวมทัง้การ
ดแูลสงัคมใกล ้และสงัคมไกล โดยปี 2560 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนแม่ลูกสรา้งงานศิลป์ เยือนถ่ินนครปฐม”  

เนื่องในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสพเิศษส าหรบัสมาชกิในครอบครวัได้แสดงความรกั
ความห่วงใย บรษิทัจงึเป็นส่วนหนึ่งในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวัโดยน าครอบครวั
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจ านวน 14 ครอบครวั ร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ไปยงั Little Tree Garden จ.นครปฐม เพื่อสมัผสับรรยากาศร่มรื่นของสวนรมิแม่น ้าท่าจนี รวมทัง้    
ท ากิจกรรมกระชับความสมัพนัธ์ในครอบครัวและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการย้อมผ้าครามจาก              
สธีรรมชาต ิและจดัสวนในขวดแกว้  

“กิจกรรมพ่อลูกผกูสมัพนัธ ์“BEM ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่งนา ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี”  

เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครวัได้กระชบัความสมัพนัธ์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงจัด
กจิกรรม BEM ชวนพ่อลกูตะลุยทุ่งนา จ.สพุรรณบุร ีโดยน าครอบครวัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจ านวน 10 
ครอบครวั ร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัศนูยเ์รยีนรูว้ถิชีวีติและจติ
วญิญาณชาวนาไทย นาเฮยีใช้ จ.สุพรรณบุร ีเพื่อร่วมเรยีนรู้วถิีชวีติชาวนา พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้    
ทุกครอบครวัร่วมด านาในแปลงนาสาธติ ได้สมัผสักบัธรรมชาติอย่างลกึซึ้งและท ากจิกรรมปั้นขนม    
ไขป่ลา ซึง่เป็นขนมประจ าจงัหวดัสพุรรณบุร ี

2) กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดแูลและพรอ้มใหผู้ม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกภาค
ส่วนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้อย่างเท่าเทยีม บรษิัทจงึจดักจิกรรมน าผูถ้ือหุน้เยีย่มชมการด าเนินงาน
ของบรษิทั ดงันี้ 

“กิจกรรมน าผูถื้อหุ้นเย่ียมชมทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ” โดยน าผูถ้อืหุน้เยีย่มชม
การรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
พร้อมทัง้น าชมสายทางและเยี่ยมชมการท างานของระบบจดัเก็บค่าผ่านทาง การตรวจสอบรายได้     
ค่าผ่านทาง ณ ด่านบรมราชชนนี  
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“ประชุมนักวิเคราะหพ์ร้อมเย่ียมชมสถานีสนามไชย” ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อ
ขยายช่วงหัวล าโพง-บางแค เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแก่คณะนักวิเคราะห ์
ผูจ้ดัการกองทุน และนกัลงทุนหุน้ระยะยาว  

“กิจกรรมน าผูถื้อหุ้นเย่ียมชมสถานีสนามไชย” โดยน าคณะผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 3 รุ่น ร่วมฟังบรรยาย
ข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยายที่ส าคญั พร้อมทัง้เยี่ยมชมความงดงามของ   
สถานีสนามไชย ออกแบบโดย รศ. ดร. ภญิโญ สวุรรณครี ีศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์  

“กิจกรรมน าผู้ถือหุ้นเย่ียมชมศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม      
(สายสีม่วง) และจุดเช่ือมต่อ 1 สถานี” ระหว่างสายสีน ้าเงินและสายสีม่วง (บางซื่อ-เตาปูน)        
เพื่อเดนิทางไปยงัสถานีคลองบางไผ่ น าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงซ่อมบ ารุงหลกั พร้อมด้วยห้องควบคุม  
การเดนิรถ และเครื่องฝึกหดัขบัรถไฟฟ้าจ าลอง 

3) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

“BEM ชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม”  

เพื่อรกัษาสมดุลของธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ส าคญัทีทุ่กคนต้องตระหนัก
ถงึและต้องร่วมมอืร่วมใจกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัโครงการ BEM ชวนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่อปลูกจติส านึก    
ในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยน าคณะผู้บรหิารและพนักงานร่วมกิจกรรมก าจดัวชัพชื ต้นสาบเสอื      
เพื่อเพิม่พืน้ทีพ่ชือาหารใหก้บัสตัวป่์า ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครราชสมีา 

“กิจกรรมคืนบตัรฯ ลุ้นโชคกบั MRT รกัษ์ส่ิงแวดล้อม” 

กจิกรรมการรณรงคใ์หผู้โ้ดยสารเกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
พร้อมพนันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” มากขึน้ โดยการแจกซองบตัรโดยสารของโครงการฯ แก่ผู้โดยสาร      
ที่ออกบตัรโดยสารหรอืแสดงบตัรโดยสารชนิดจ ากดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรือ 30 วนั จากนัน้
กรอกชื่อ-ที่อยู่บนซองบตัรโดยสารของโครงการ พร้อมบรรจุบตัรโดยสารประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื     
30 วัน ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตรโดยสารของโครงการฯ ณ รถไฟฟ้ามหานคร      
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ทัง้ 18 สถานี เพื่อลุน้รบัรางวลั  

4)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคณุธรรม จริยธรรม เพื่อปลกูฝังความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

“บริจาคโลหิต” การใหเ้ลอืดต่อชวีติเป็นส่วนหนึ่งของการใหท้ี่ยิง่ใหญ่ โดยบรษิทัร่วมกบัสภากาชาดไทย 
และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต             
ณ ศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ านวน 3 ครัง้ โดยได้รบัความร่วมมอืจาก
ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้ขตทางเขา้ร่วมบรจิาคเป็นจ านวนมาก 

5)  กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

การร่วมมอืร่วมใจเพื่อส่งมอบการบรกิารที่ดสีู่ผู้ใช้บรกิารทางพิเศษเพื่อให้เกดิความพึงพอใจสูงสุด     
ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของทัง้ 3 หน่วยงานทีท่ างานร่วมกนั คอื พนักงานของบรษิทั พนักงาน กทพ. 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์อนัจะท าให้เกิดความสามคัคใีนการ
ท างานและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการบรกิารสงูสดุ บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรม ดงันี้  
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“ทางด่วนชวนดหูนัง” บรษิทัน าครอบครวัพนกังาน กทพ. ครอบครวัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 
และครอบครวัพนกังานของบรษิทัร่วมพบปะสงัสรรค ์เล่นเกม และชมภาพยนตรเ์รื่อง Beauty and the 
Beast โฉมงามกบัเจา้ชายอสรู ในรปูแบบสามมติ ิ(3D) เพื่อสง่เสรมิความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและ
กระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 หน่วยงาน ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์

“มอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แก่ กทพ. และสถานีต ารวจ สน.ทางด่วน 2” บริษัทมอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และต ารวจจราจร สน.ทางด่วน 2 ส าหรบัใช้ในการปฏบิตัิ
หน้าทีบ่นทางพเิศษศรรีชั รวมทัง้ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ท างานอย่างคล่องตัว รวมทัง้สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการ     
ทางพเิศษไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ   

6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชน 

การศกึษาเป็นรากฐานส าคญัในการพนันาความรู ้ความสามารถ ความคดิ และคุณธรรมของเยาวชน
อย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นพลเมอืงทีด่แีละมคีุณภาพของสงัคม บรษิทัจงึไดส้่งเสรมิและสนับสนุน
ดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

 “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บรษิทัจดัโครงการ BEM มอบทุนการศกึษา
แก่นักเรยีนที่มผีลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย์และทุนพนันาโรงเรยีนแก่ โรงเรยีนใกล้เขตทาง
พเิศษสายศรรีชั ทางพเิศษอุดรรถัยา และทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ านวน 10 โรงเรยีน 
เพื่อเป็นก าลงัใจใหเ้ยาวชนตัง้ใจเรยีน เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพ เป็นก าลงัของประเทศชาตต่ิอไป
ในอนาคต   

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.”  บรษิทัร่วมกบั กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. 
มอบทุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรพนกังาน กทพ. ทีป่ฏบิตังิานในทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษอุดรรถัยา 
โดยมผีูบ้รหิารจากทัง้สองหน่วยงานร่วมมอบทุน 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต ารวจ สน. ทางด่วน 2” บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตร
ขา้ราชการต ารวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบตัิงานร่วมกบับริษัทในการอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  

7)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูน้อกห้องเรียน  

การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที ่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชดัเจน ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต    
บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงันี้ 

“ความสุขดี ท่ีพอเพียง กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2560”  

เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
จากกจิกรรม 9 ค าที่พ่อสอน อาท ิความเพยีร ความพอด ีความซื่อสตัย ์รวมทัง้ร่วมท ากจิกรรม DIY 
หนูน้อยนกัออม ปลกูผกัเพราะรกัพ่อ และสนุกสนานไปกบัการเล่นเกม พรอ้มทัง้รบัของรางวลัมากมาย 
โดยมบีุตรพนักงาน นักเรยีนจากโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็น
จ านวนมาก  

 

 



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1 
 

  10-13 

“กิจกรรม MRT ส่งความสุขรบัวนัเดก็” 

บรษิัทจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตปิระจ าปี 2560 มอบของขวญัวนัเดก็และส่งความสุขให้กบัน้องๆ             
ณ รถไฟฟ้า MRT ทัง้ 2 สาย ได้แก่ สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงิน) ที่สถานีพระราม 9 และ        
สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) สถานีศูนย์ราชการนนทบุร ีโดยจดักจิกรรมให้น้องๆ เสรมิทกัษะการ
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน กจิกรรมดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากน้องๆ และผูป้กครองเป็นอย่างดี 

“กิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ” บริษัทน าคณะครูและนักเรียน       
จากโรงเรยีนวดัสรอ้ยทอง ซึ่งเป็นโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวนรอบนอกฯ เยีย่มชม
พพิธิภณัฑเ์หรยีญ เปิดประสบการณ์เรยีนรูว้วินันาการเงนิตราตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนั เขา้ชม
นิทรรศการเหรยีญของพ่อ รวมทัง้เพลดิเพลนิกบันิทรรศการ บนัทกึประวตัิศาสตร์บอกเล่าวถิีชวีิต 
สงัคมและศลิปวนันธรรม ผ่านเทคโนโลย ี4 มติ ิ

“BEM ชวนเรียนรูป้ระวติัศาสตร”์  

บริษัทน าคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ      
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพพิธิบางล าพู และพพิธิภณัฑ์เหรยีญ เพื่อเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์
ความเป็นมาของชุมชนย่านบางล าพู ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ทางเชื้อชาติ และวนันธรรมในยุค            
กรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ รวมทัง้เรยีนรูว้วินันาการเงนิตราตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนั  

“กิจกรรม Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 

บริษัทพาน้องๆ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรม    
ราชชนนี จ.นนทบุร ี(โรงเรยีนศรสีงัวาลย์) เรยีนรู้วธิกีารใช้งานสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรบั      
ผูพ้กิาร และทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) พรอ้มรบัชมภาพยนตร ์
การต์ูนเรื่องมสิเตอรแ์สบ รา้ยเกนิพกิดั 3 ซึง่เป็นกจิกรรมทีน้่องๆ ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการใชร้ะบบ
รถไฟฟ้า MRT ไดอ้ย่างถูกวธิ ีรวมถงึสรา้งความสขุและรอยยิม้ใหก้บัน้องๆ   

รวมทัง้น าคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวดัฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ทดลอง
โดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) เชื่อมต่อสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) เพื่อเรยีนรู้
ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมทัง้เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า เพื่อเปิด
ประสบการณ์ และเสรมิสรา้งจนิตนาการใหก้บัน้องๆ 

“กิจกรรม “Give Books Get Back with MRT”  

เชญิชวนผูโ้ดยสารร่วมบรจิาคหนังสอืส าหรบัเดก็และเยาวชน โดยเปิดรบับรจิาคทัง้หนังสอืใหม่และ
หนังสอืมอืสอง เพื่อรวบรวมน าไปบรจิาคใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาในโครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง    
สู่หอ้งแห่งการเรยีนรู ้ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถร่วมบรจิาคหนังสอืได ้ณ จุดรบับรจิาคทัง้ 4 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีพหลโยธนิ สถานีเพชรบุร ีสถานีสขุมุวทิ และสถานีสลีม 

“BEM จดัโครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู”้ 

ผูอ้ านวยการเขตบางพลดั พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทั ร่วมพธิเีปิดหอ้งสมุดโรงเรยีนวดั
ฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลดั กทม. ภายใต้โครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง สู่หอ้งแห่งการเรยีนรู ้
เมื่อวนัศุกรท์ี ่24 พฤศจกิายน 2560  

โครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง สู่หอ้งแห่งการเรยีนรู ้จดัขึน้เพื่อพนันาคุณภาพชวีติดา้นการศกึษา
ของเดก็และเยาวชน ในสถานศกึษารายรอบเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้า MRT โดยการรวบรวมหนังสอื
มอืสองทีผู่โ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมบรจิาค น ามาพนันาหอ้งสมุดโรงเรยีนวดัฉัตรแกว้จงกลณี และ
มอบอุปกรณ์การเรยีนการสอน อาท ิชุดคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ โทรทศัน์ และเครื่องเล่น DVD เป็นต้น 
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พรอ้มทัง้จดักจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชร้ถไฟฟ้า MRT และประกวดเขยีนเรยีงความ 
ระบายสภีาพชงิทุนการศกึษาในหวัขอ้รถไฟฟ้า MRT ของฉัน นอกจากนี้ภายในงานยงัมกีจิกรรม
สนัทนาการ ผ่านเกมเสริมสร้างความรู้ให้กบัน้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวนัให้กบัผู้เข้า   
ร่วมงาน โดยแต่ละกจิกรรมมพีี่ๆ  พนักงาน BEM ร่วมเป็นจติอาสาใหค้วามรู ้และความสนุกสนานกบั
น้องๆ นกัเรยีนโรงเรยีนวดัฉตัรแกว้จงกลณีตลอดงาน   

8)  กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข  

“กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภยั”  

บริษัทร่วมกบัหน่วยงานพันธมิตร จดักิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ    
ความปลอดภัย และบรกิารตรวจสุขภาพฟรีให้กบัผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชน      
ทีพ่กัอาศยัอยู่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT รวมถงึชุมชนใกลเ้คยีง ดงันี้ 
 การออกบธูใหค้วามรู ้จากสถานพยาบาลและการออกบูธแสดงนิทรรศการและใหค้วามรูเ้รื่องการ

ใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิแีละปลอดภยั อาท ิการแจ้งเตือนให้ระมดัระวงัผู้ไม่หวงัดี
ลว้งกระเป๋า ความปลอดภยัในการใช้บนัไดเลื่อนเป็นต้น พร้อมบอร์ดแนะน ากจิกรรมเพื่อสงัคม
ของบรษิทั  

 บริการตรวจสุขภาพ จากคลนิิกการประกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนจนีหวัเฉียว โดยให้
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ศาสตร์การแพทย์แผนจนี สอนวิธกีารท า      
ถุงหอมแกห้วดัโดยการใชส้มุนไพรนานาชนิด  

 บริการตรวจสุขภาพ  จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน           
ตรวจประเมินโรคเบื้องต้น พร้อมนวดบ าบดัอาการเบื้องต้น ตามค าวินิจฉัยแพทย์ ด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทย  

 บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลบางโพ ตรวจน ้าตาลในเลือด ตรวจวดัความดนัโลหิต 
ประเมนิความเสีย่งการเกดิโรคเบือ้งตน้ ปรกึษาสขุภาพกบัพยาบาลวชิาชพี  

 บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลยนัฮ ีตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ ใหค้ าแนะน าในเรื่องผวิพรรณ 
รปูร่าง รวมทัง้เรื่องความสวยความงาม และน าน ้าวติามนิมาแจกใหผู้เ้ขา้ร่วมงาน  

 บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ ตรวจวดัสายตาเบือ้งตน้โดยมแีพทยใ์ห้
ค าปรกึษาดา้นสายตา 

 ให้ความรู้เรื่องการออกก าลงักายเบื้องต้น ส าหรบัผู้สูงอายุ จากกองออกก าลงักาย กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ โดยมเีจา้หน้าทีส่าธติวธิทีีถู่กตอ้ง   

9)  แสดงความอาลยัและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทร   
มหาภมิูพลอดลุยเดช  

“BEM ร่วมกบั บมจ.ช.การช่าง บริษทัในเครือ และบริษทัทางด่วนกรงุเทพเหนือ เป็นเจ้าภาพ
ในพิธีบ าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล อดลุยเดช”  

บรษิทัร่วมกบั บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) บรษิัทในเครอื และบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 
จ ากัด หรือ NECL ในการเป็นเจ้าภาพในพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ           
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้อย่างหาทีสุ่ดมิได ้
ณ พระทีน่ัง่ดุสติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั  
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“BEM รว่มน้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุในหลวงรชักาลท่ี 9” 

บริษัทร่วมน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยจดันิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและ    
พระอจัฉรยิภาพดา้นการดนตร ีในช่วงระหว่างวนัที ่20-29 ตุลาคม 2560 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานี    
หวัล าโพง บรเิวณโถงทางเดนิ ทางออกที ่2 และสถานีพระราม 9 บรเิวณชัน้ออกบตัรโดยสาร พรอ้ม
เชิญชวนให้ผู้โดยสารร่วมกันประดับดอกไม้แทนใจ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และมอบพระบรม
สาทสิลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพติร เสรจ็ทรงเปิดการเดนิ
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2547 
ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมดงักล่าวมีผู้โดยสารเขา้ร่วมถวาย
ความอาลยัน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ เป็นจ านวนมาก 

“BEM ร่วมท าและมอบดอกไม้จนัทน์แทนใจถวายแด่พ่อ” ผู้บริหารและพนักงานบรษิัทร่วม
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพื่อน าไปใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 4,909 ดอก ภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อ โดยส่งมอบแก่พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้แทนรับมอบ
ดอกไมจ้นัทน์จากวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก 

“BEM รว่มเป็นจิตอาสาแจกน ้าด่ืมให้ประชาชน” 

บรษิัทร่วมเป็นจติอาสาอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพธิีถวาย   
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร โดยแจกน ้า
ดื่มใหแ้ก่ประชาชน ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหวัล าโพง สถานีพระราม 9 และสวนลุมพนิี  

“BEM และกลุ่มบริษทั ช.การช่าง รว่มกิจกรรมจิตอาสาท าดีเพื่อพอ่ บริการประชาชนท่ีเดินทาง
มาถวายดอกไม้จนัทน์แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช”  

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ช.การช่าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แจกน ้าและขนมแก่
ประชาชนที่เดินทางมาถวายดอกไม้จนัทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรเิวณโรงพระราชทานเลีย้ง และบรเิวณดา้นนอก พระเมรุมาศจ าลอง สวนลุมพนิี 

10)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“BEM รว่มกบักลุ่มบริษทั ช.การช่าง มอบเงินช่วยเหลือน ้าท่วมผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้”  

บรษิัท ร่วมกบั บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ทีทดีบับลิว จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท     
ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) มอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัใน 14 จงัหวดั ภาคใต ้เพื่อเป็นสว่น
หนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทย ผ่านส านักนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้    
บรษิทัไดม้อบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้ผ่านสภากาชาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“BEM ร่วมกบักลุ่มบริษัท ช.การช่าง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในงาน ประชารฐัรว่มใจ ใต้รม่พระบารมี"  

บรษิัทร่วมกบักลุ่มบรษิัทในเครอื ช.การช่าง มอบเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัภาคเหนือและภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือผ่านโครงการประชารฐัร่วมใจ ใตร้่มพระบารม ีเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยเหลอื
และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี
พรอ้มดว้ยคณะรฐัมนตร ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบ 
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“BEM รว่มกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติรชักาลท่ี 10 กบัเทศบาลบางกรวย”  

บรษิัทเขา้ร่วมกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์กับเทศบาลบางกรวย โดยร่วมท าความสะอาดและ
ปรบัภูมทิศัน์ บรเิวณพืน้ทีเ่ลยีบทางรถไฟ ตัง้แต่แยกถนนเทอดพระเกยีรตจินถงึปากทางพระราม  7 
เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิก่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส  
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

กิจกรรม MRT มอบย้ิมสดใส ผูสู้งวยัสุขสนัต”์ 

บรษิทัร่วมกบัเทศบาลนครนนทบุร ีจดักจิกรรม MRT มอบยิม้สดใส ผูส้งูวยัสุขสนัต์ เพื่อร่วมสบืสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยการรดน ้าขอพร พร้อมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการโดยสาร
รถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และร่วมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคาร
อเนกประสงค ์วดัแจง้ศริสิมัพนัธ ์จ.นนทบุร ี 

“งานทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2560”  

บรษิัทร่วมกบัชุมชนรายรอบเสน้ทางโครงการทางพเิศษ โครงการรถไฟฟ้า และผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
MRT พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนักงาน ร่วมเป็นเจา้ภาพในงานทอดกฐนิสามคัค ีประจ าปี 2560 
ณ วดับางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนบูรณะวิหารหลวงพ่อโต และ      
ท านุบ ารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจยัท าบุญทัง้สิน้ 1,049,999 บาท 

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 าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

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 
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10.3.2   ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการทัง้ทางวนิัยและทางกฎหมายกรณีทุจรติคอรปัชัน่ ในทางวนิัยจะมกีระบวน 
การสอบขอ้เทจ็จรงิทางวนิัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากแผนกทรพัยากรบุคคล 
แผนกต้นสงักดัของผู้กระท าผดิ และจากหน่วยงานอื่น ในการพจิารณาความผดิก าหนดให้กรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเลกิจ้าง และหาก
ความผดิเขา้ขา่ยยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัโดย
ก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 

1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ 

2.  มกีารลงโทษพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ตามนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
ไม่มกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอก  

1. บรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจดัการจ่ายหรอื การรบั
สินบนและการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการกระท าการใดๆ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและวันนธรรม  
อนัดงีาม โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณบรษิทั
ของบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการท างาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

2. บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งของธุรกจิภายใต้การเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก   
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ             
มีการเฝ้าระวงั และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 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 ี 

3. ในสว่นของการด าเนินการของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่นัน้ 
นอกจากได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส านึกป้องกันการมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดว้ยวธิกีาร  ทัง้ทาง
กายภาพและพันนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตส านึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า  การเป็นคนด ี        
ต้องเกดิขึน้จากภายใน เช่น BEM ชวนปฏบิตัิธรรม นอกจากนี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการ
ขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติบรษิทัได้
ด าเนินการให้แผนกต่างๆ ท าการประเมินตนเองเพื่อระบุจุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตาม
มาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
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ทุจริต พร้อมกนันี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบด้านการก ากบัดูแล และด้านตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 2 คน เขา้รบัการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide    
(ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (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 าปีให้กบัพนักงานทุกคนอกีดว้ยเพื่อทบทวนการประพฤตปิฏิบตัติน
ตามแนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้ค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่       
โดยเปิดช่องทางใหส้ามารถตดิต่อรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัโดยสามารถ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 


