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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

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

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต 
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งให้เกดิประโยชน์
และการเติบโตไปพรอ้มกนัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และเป็น
ส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิัท และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วน
อย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองคก์รดว้ยแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสือ่สารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
(Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวธิปีฏบิตัิตามแนวทางด้านการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทด าเนินธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ และธุรกิจบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าไดม้กีารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.2.1  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

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

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

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

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

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

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

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

การมุ่งมัน่ให้บริการทางพเิศษที่มคีุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในทุกขัน้ตอนการปฏิบัติง าน รวมถึงพัฒนาและส่ง เสริมนวัตกรรมที่มุ่ ง เ น้น  
สร้างประสทิธภิาพ ประสทิธิผล และสร้างมูลค่าเพิม่แก่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนใจผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และสงัคมโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ทีไ่ดก้ าหนดไวทุ้กกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย  

2.  ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สงัคม ชุมชน 
โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นประจ า ทัง้การประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี่ยมเยยีน การระดม 
ความคดิเหน็ การศกึษาส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจ เป็นต้น เพื่อใหท้ราบถงึความสนใจและ 
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ข้อห่วงใยส าหรบัน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่อง โดยได้มี
แผนการในการพฒันาแนวทางการเชื่อมโยงกบัผูม้สี่วนได้เสยีให้เป็นกระบวนการทีทุ่กหน่วยงานได้มี
โอกาสมสีว่นร่วม รวมถงึการน าเสนอขอ้มูลส าหรบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก าหนดกลยุทธข์อง
องคก์รในปีต่อไป 

เพื่อให้บรรลุถงึเป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ไว้ บรษิัทจงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฏบิตัิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักส าคัญคือ  
ความครอบคลุมต่อผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้และอาจมต่ีอผูม้สี่วนไดเ้สยีส าคญั 
และพจิารณาจากกระบวนการด าเนินธุรกจิของบรษิัท บรษิัทไดก้ าหนดขอบเขตของความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมไว ้3 ขอบเขตดงันี้ 

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

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

3.  สงัคมแห่งความสุข มุ่งเน้นการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดมีีความรบัผดิชอบต่อชุมชนรอบเสน้ทาง 
ในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีการใหค้วามส าคญักบัสงัคมในวงกวา้งจากการด าเนินงานของบรษิทั  

ผลการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

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

1.  ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิัทจดัให้มกีารพฒันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลกั 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการบรกิารทีเ่ป็นหนึ่ง สรา้งความพอใจและประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทัไดจ้ดั
หลกัสตูรอบรมความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื 
ที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทัง้ด้านกู้ภัยจัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทา ง และ 
การบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง  

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

1.2  งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นรายไดค้่าผ่านทางมหีน้าทีค่วบคุม
การจดัเกบ็ค่าผ่านทางให้ถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงตรง โดยท างานร่วมกบัภาครฐั  คอื กทพ.  
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรม 
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ฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าทีข่องพนักงาน
ควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ ทีส่ าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการนับ
รถและบนัทกึการปฏบิตัิงานต้องถูกต้องและแม่นย า นอกจากนี้ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  
เกบ็ค่าผ่านทางใหส้มบรูณ์พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพื่อความถูกตอ้งของการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง
ซึง่สง่ผลต่อรายไดท้ีม่ ัน่คงของบรษิทัเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี
อย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้พนักงานควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางไดม้โีอกาสศกึษาดูงาน
ระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

1.3  งานดา้นบ ารุงรกัษาโครงสรา้งเพื่อให้ทางพเิศษมสีภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยั บรษิัทมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้
มาตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่างต่อเนื่องตลอดปี  

2.  บนเส้นทางแห่งความสุข 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้มส่งมอบและปรบัปรุงการบรกิาร 
บนทางพเิศษใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสงัคมไทย บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมที่ลด
ผลกระทบจากการด าเนินงานทีม่ต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี นบัตัง้แต่การก่อสรา้ง การ
ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษมีศักยภาพรองรบัการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก
ปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของความ
รบัผดิชอบทีบ่รษิทัมต่ีอผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ 

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

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิทัมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสรา้งหลกัของทางพเิศษ
อย่างสม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรที่ปรกึษาอสิระเพื่อตดิตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมนิ
คุณภาพของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มัน่คงแข็งแรง มีมาตรฐานและ
ปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นทางยกระดบัและมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกนัทัง้สิ้น 256.1 กิโลเมตร  
จงึท าใหท้างพเิศษเป็นเสน้ทางยุทธศาสตรส์ าคญัในการล าเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชน 
ทีป่ระสบเหตุ การขนสง่ยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกดิเหตุการณ์
หรอืภยัต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพื้นล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกดิขึน้ใน
อดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้บริษัทในฐานะที่มีหน้าที่
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการทางพเิศษศรรีชัและทางพเิศษอุดรรถัยา จงึก าหนดแนวทางใน
การปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพื่อใหท้างพเิศษสามารถใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉิน
และกลบัคนืสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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1.  มศีนูยค์วบคุมทางพเิศษ โดยมพีนกังานสือ่สารดแูลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูลการ
เดนิทางแก่ผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกลอ้งวงจรปิด CCTV  บนทาง     
มีระบบวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรับการท างานตลอด 24 ชัว่โมง  
มกีารประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกล้ชดิมทีีมกู้ภัยวิง่ตรวจตราบนทาง
พเิศษตลอดเวลา สามารถเขา้ช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารทีป่ระสบเหตุบนทางพเิศษอย่างทนัท่วงท ี
นอกจากนี้ยงัประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและถนนพืน้ล่างเพื่อ
อ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง โดยเจา้หน้าทีต่ ารวจพืน้ล่างสามารถดูสภาพการจราจร
บนทางพเิศษผ่านกลอ้งวงจรปิดทีบ่รษิทัด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้

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

3.  ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บริษัทมีหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการวิจยัและพฒันา 
(R&D) เพื่อปรบัปรุงความปลอดภยับนทางพเิศษอยา่งสม ่าเสมอ มกีารศกึษาและตรวจสอบ
ความปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะห์กายภาพของถนน แล้วน าผลที่ได้มา
ปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้  

ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภยัพบิตัิ ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ หรอืมปัีจจยัภายนอกที่ก่อให้เกดิ 
เหตุสุดวิสยักะทนัหนั เช่น ภัยพิบตัิ อุบตัิเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจาก 
การก่อการร้าย วนิาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกดิจากกลุ่ม 
ผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน มแีผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบั
เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้น รวมถึงมกีารเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รบัผดิชอบปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ทันที และจัดตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุรา้ยแรง มกีารควบคุมดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากน้ียงัเพิม่มาตรการในการตรวจแนวเสน้ทาง และพืน้ที่
ในเขตทางมากยิง่ขึน้ รวมถงึประสานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจในบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ บรษิทั
ไดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  
ความเสยีหายของโครงสรา้งทางด่วน (Property Damage) ของทางพเิศษศรรีชัและทางพเิศษ
อุดรรถัยา การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ (Business Interruption) รวมถงึการประกนั
ความเสยีหายทีเ่กดิกบับุคคลภายนอก (Public Liability) เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการป้องกนั
ผลกระทบจากความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้  

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

ในช่วงเทศกาลพิเศษ บริษัทร่วมกับ กทพ. จดัโครงการอ านวยความสะดวก มัน่คง และ
ปลอดภยั รองรบัการเดนิทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจดัตัง้หน่วยบรกิารบนทางพเิศษ
เพื่อให้บรกิารตรวจเชค็เครื่องยนต์เบื้องต้นโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย รวมทัง้บรกิารน ้าดื่ม ผ้าเยน็ 
เพื่อเพิม่ความสดชื่นในการเดนิทางไกลเป็นการช่วยลดอุบตัเิหตุอกีทางหนึ่งดว้ย 
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2.4 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ เน่ืองดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะและต้อง
ใช้เงนิทุนในการด าเนินงาน ดงันัน้ การสรา้งความเชื่อถือด้วยการประกอบกจิการด้วยความ
เป็นธรรมกบัคู่คา้และผู้สนับสนุนทางการเงนิถือเป็น Key Success Factor ที่ท าให้บรษิัท
สามารถสง่มอบบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดแ้มใ้นยามวกิฤต จงึไดก้ าหนด
แนวปฏิบตัิต่อคู่ค้า โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและ
บรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน โดยยดึมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า 
โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน 
คุณภาพทางเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้จดั
จา้งทีเ่สมอภาค และมคีวามเป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001  โดยวธิกีารและ
มาตรการทีใ่ชใ้นการต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม ก าหนดแนวทางส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญาของคู่คา้ และปกป้องสทิธใินทรพัย์สนิ ด าเนินธุรกจิต่อห่วงโซ่อุปทาน
ตามมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ด้วยการให้ความรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่าง
ใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานดว้ยการ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนในการท าธุรกิจร่วมกัน ส าหรับกลุ่ม
ผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บรษิัทยึดมัน่ปฏบิตัิตามสญัญาและ    
ขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

3.  สงัคมแห่งความสุข 

บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การด าเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการส ารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมใกล้เขตทางพิเศษตามแผนงาน  
อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ 
ผลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อชุมชนรอบขา้ง ในขณะเดยีวกนัไดม้กีารจดัท ามวลชนสมัพนัธช์ีแ้จงถงึ
ขอ้มลูพรอ้มรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากโครงการต่างๆ ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการ เพื่อมใิหชุ้มชนโดยรอบทางพเิศษ
ไดร้บัความเดอืดรอ้น  

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจน สามารถวดัผลได ้
และเป็นที่ยอมรบั บรษิัทจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบาย
สิง่แวดลอ้มดงันี้ 

1)  ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ พนักงาน 
และชุมชน 

2)  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

3)  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

4)  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5)  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1  การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของ 
บรษิทัแต่อย่างใด 
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3.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหาร
จดัการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผู้ถือหุ้น และการให้ความส าคญักบัชุมชน
โดยรอบ รวมทัง้การดูแลสงัคมใกล้ และสงัคมไกล โดยปี 2558 บรษิทัได้จดักจิกรรมที่มปีระโยชน์ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์ อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ในชุมชนคนอาร์ต จ.ราชบุรี” เนื่ องใน 
โอกาสวันแม่แห่งชาติซึ่งถือเป็นวาระพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวโดยน าครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษสัมผัส 
เมอืงที่ต้องห้าม...พลาด จ.ราชบุร ีเมอืงแห่งวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าแม่กลอง ซึ่งมคีวามเป็นมา 
อนัยาวนานประกอบไปด้วยเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์ ศิลปะ และประเพณีอนัหลากหลาย  
ที่ถูกผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้  ครอบครัวได้ท ากิจกรรม  
“ME & MOM MADE..อิม่บุญ อิม่ใจ ให้แม่” ซึง่เป็นช่วงเวลาพเิศษที่พ่อ แม่ ลูก ร่วมกนั 
จดัดอกไมถ้วายพระท่ามกลางบรรยากาศอนัอบอุ่นของความรกัในครอบครวั  

“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์  ทางด่วนชวนพ่อลูกเรียนรู้  อยู่ ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ  
ณ เบิกบานบุรี” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมโดยน าครอบครัว
ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นพบความสุขจากการกินอยู่  
อย่างพอดี ใช้พลงังานและสารเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยรักษาโลกใบนี้ ให้อยู่อย่างยัง่ยืน 
รวมทัง้เพิ่มพูนความรักด้วยกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ณ เบิกบานบุร ี 
แหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาต ิจ.นครราชสมีา 

2) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกัน  
อย่างจรงิจงั โดยรณรงค์สร้างจติส านึกการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้กบัพนักงาน 
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ทางด่วนชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ครัง้ท่ี 8” โดย      
คณะผู้บริหารและพนักงาน จ านวน 3 รุ่น ร่วมท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม  
ณ หน่วยพิทกัษ์ป่าท่าทุ่งนา ภายในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
ซึง่เป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย  

3)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม  

“ทางด่วนชวนฟังธรรม” เพื่อการส่งเสริมจติส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสู่พนักงาน 
จะสามารถปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อสงัคมได้อย่างยัง่ยืน บริษัทจึงได้จดักิจกรรม
ต่อเนื่อง โดยคณะผูบ้รหิารและพนักงานร่วมฟังธรรมโดยพระครูเมตตากติตคิุณ (พระอาจารย์
สมหมายอัตตมโน) เจ้าอาวาส วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เพื่อให้สามารถ 
น าหลกัธรรม ค าสอนมาเป็นแนวทางในด าเนินชวีติปัจจุบนัและการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม  

“บริจาคโลหิต” การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับ
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จดักจิกรรม
บรจิาคโลหติ จ านวน 3 ครัง้ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมบรจิาค
เป็นจ านวนมาก 
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4)  กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

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

“กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ กทพ.” น าคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บ 
ค่าผ่านทาง กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของบรษิทัร่วมไหวพ้ระ ท าบุญ ชมพระอุโบสถ 
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 4 ชาติ แห่งเดียวในประเทศไทย ณ วดัแก้วพิจิตร พร้อมทัง้ 
ร่วมเรยีนรู้เกี่ยวกบัสมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์แผนไทย ณ พพิธิภณัฑ์
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน 

 “ทางด่วนชวนดหูนัง” ครอบครวัพนกังาน กทพ. ครอบครวัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 
และครอบครวัพนักงานของบรษิทัร่วมพบปะสงัสรรคแ์ละชมภาพยนตรเ์รื่อง “The Divergent 
Series : Insurgent  (คนกบฏโลก)” ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์โดยสมาชกิ 
ทุกครอบครวัร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตรใ์นรปูแบบ 3 มติอิย่างสนุกสนาน  

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

5) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชน 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชน 
อย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นพลเมอืงที่ดแีละมคีุณภาพของสงัคม บรษิทัจงึได้ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี” บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตร-ธดิาพนกังาน
ของบรษิทัทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นระดบัประถมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอุดมศกึษา  

“ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บรษิทัจดัโครงการ “ทางด่วน
มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มี 
ผลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละทุนพฒันาโรงเรยีน เพื่อสรา้งประโยชน์ดา้นการศกึษา
ใหก้บัโรงเรยีนทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษอุดรรถัยา จ านวน 10 โรงเรยีน 

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

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

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

“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด” บริษัทตระหนักถึง
ความส าคญัของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกดิความรู้อย่างยัง่ยืน จึงได้สนับสนุนและเขา้ร่วม
โครงการหอ้งสมุดเสยีง สอ่งทางสรา้งฝันใหน้้องในโลกมดืซึง่จดัโดยบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และมูลนิธคินตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
เพื่อช่วยเหลอืและแบ่งปันความรู้ให้กบัเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น โดยการบนัทึก
หนังสือเสยีงส าหรบัจดัท าเป็นห้องสมุดเสยีงให้น้องๆ โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 
ไดม้สีว่นร่วมในการบนัทกึเสยีงดงักล่าว 

“ชวนน้องตะลุยโลกนิทาน เพื่อส่งเสริมให้รกัการอ่านและเสริมสร้างจินตนาการ” 
กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตปีิ 2558 สง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ มนีิสยัรกัการอ่าน และเสรมิสรา้งจนิตนาการ
โดยมีบุตรพนักงาน และบุตรเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียน 
ใกลเ้ขตทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก   

“ทางด่วนชวนตามรอยพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” จากการน้อมน าแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั โดยน าคณะครู และนักเรยีนโรงเรยีนวดัดอน และ
วดัดวงแข เขา้เยีย่มชมแปลงนาสาธติของคุณครธูานี จ.ปทุมธานี เพื่อใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัวถิชีวีติ
ของชาวนา เรยีนรูก้ระบวนการท านาปลูกขา้ว ตระหนักถึงคุณค่าขา้วไทย และปลูกจติส านึก  
ในเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง  

7)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพฒัน์” ตามแนวพระราชด าริ” 

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

บรษิัทเป็นส่วนหนึ่งในการสบืสานพระราชปณิธานดงักล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และ 
การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพฒัน์”  
มีโครงการน าร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพฒัน์ 1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
ซึง่ปัจจุบนัไดแ้ลว้เสรจ็และเปิดบรกิารประชาชนแลว้ และลานกฬีาพฒัน์ 2 บรเิวณพืน้ทีใ่ต้ทาง
พเิศษอุรุพงษ์ เขตราชเทวทีีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  
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“ทางด่วนชวนร้องเพลง”  บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยชมรมดนตรีของบริษัทและ
พนักงานร่วมเ ล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน  
ณ สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ ีซึง่น้องๆ ร่วมกจิกรรมอย่างสนุกสนานและเพลดิเพลนิ 
โดยมผีู้บรหิารและพนักงานของบริษัทร่วมมอบความรกั ความห่วงใย และแบ่งปันความสุข
ใหก้บัน้องๆ ท่ามกลางบรรยากาศทีอ่บอุ่น 

“ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” บรษิทัเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  
ซึง่อาคารนวมนิทรบพติร 84 พรรษา จะเป็นศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางครบวงจรทีส่ามารถเพิม่
ศกัยภาพดา้นการศกึษา การวจิยั และการรกัษาพยาบาล  

“มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล” จากเหตุ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล บริษัทได้ร่วมส่งก าลังใจและความช่วยเหลือ 
แก่ผูป้ระสบภยั ผ่านโครงการ Hand 4 Nepal ซึง่จดัโดยมหาเถรสมาคม และส านักงานก ากบั
ดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว วัดสระเกศ  
ราชวรมหาวหิาร 

10.2.2    ธรุกิจบริหารจดัการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

10.2.2.1 ภาพรวม  

บรษิทัไดย้ดึหลกัการด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยก าหนด
ออกมาเป็นนโยบายหลกั 5 ด้าน ดว้ยกนั คอื นโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภยั 
นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน นโยบายสิง่แวดล้อม และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่ง
บริษัทก าหนดให้การปฏิบตัิงานมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกขัน้ตอน (CSR IN 
PROCESS) และเป็นส่วนหนึ่งในภารกจิของบรษิทัเพื่อมุ่งสู่การเป็นบรษิทัทีส่ามารถอยู่
ร่วมกบัสงัคมและมกีารเตบิโตทีย่ ัง่ยนืไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบต่อผูใ้ชบ้รกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม  

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

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้าตลอดจนการ
ส่งเสริมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม มกีารดูแลและพฒันาศกัยภาพพนักงาน รวมถึงดูแลสงัคมด้วยการพฒันา
อาชพีและส่งเสรมิการศกึษา การมรีะบบจดัการด้านสิง่แวดล้อม การจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรหมุนเวยีน และสง่เสรมินวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม และบรษิทั
ยงัไดร้่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนและความเชีย่วชาญ
เทคโนโลยรีะบบขนส่งทางรางของประเทศอกีดว้ย ทัง้นี้ไดม้กีารจดัท ารายงานการพฒันา
อย่างยัง่ยืนตามกรอบสากลของสมาคมผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง
ประเทศ (The International Association of Public Transport - UITP) และภายใต้
มาตรฐานระบบบรหิารการจดัการต่างๆ ตัง้แต่ปี 2546 โดยก าหนดเป็นแผนการด าเนินการ 
(Road map) มาอย่างต่อเนื่อง  



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1 
 

  10-11 

แผนการด าเนินการ Roadmap ของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า

 

10.2.2.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลดา้นการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื (CSR in Process และ CSR 
after Process) ผ่านรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืและรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยใช้
แนวทางการรายงานความยัง่ยนืของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ผ่านตวัชีว้ดั 
4 มติ ิคอื เศรษฐกจิและการเงนิ สิง่แวดลอ้มและพลงังาน สงัคมและชุมชน การก ากบัดูแล  
นอกจากนี้บรษิัทยงัให้ความส าคญัต่อการประกอบธุรกจิโดยค านึงถึงสงัคม/ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้ม โดยปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ เพื่อจะไม่เอารดัเอาเปรยีบ
ต่อสงัคมส่วนรวม โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบและตระหนักถงึคุณค่าและความส าคญัใน
การท าประโยชน์ต่อสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

10.2.2.3  การด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 5 ดา้น อนัจะน าไปสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั 

1.     พนักงาน  บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานทุกคนมคีุณค่าและเป็นสว่นส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิจงึสนับสนุนการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ และยดึมัน่การปฎบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการ
ไม่เลอืกปฏบิตัิและให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานภายใต้ระเบยีบปฏบิตัิงาน
และกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชือ้
ชาตแิละศาสนา ทุกต าแหน่ง หรอืทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั ทุก
คนได้รบัการปฏิบตัิดูแลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านลกัษณะงาน ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ โอกาสและ
ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารโดยการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่
ชดัเจนในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งตาม Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมดว้ยการ Benchmark กบัอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ และดา้นอื่นๆอกีหลาย
ดา้น สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจในการท างานร่วมกบับรษิทั อนัน าไปสู่การเกดิ
แรงผลักดันที่จะท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและการสร้าง
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภยัและมสีุขอนามยั และการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงออกซึ่งศกัยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีค่า 
และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจ และมุ่งมัน่ใน
การปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บรษิทัยงัไดด้ าเนินการภายใต้นโยบายปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน โดยในปี 
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2557 บรษิัทไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างานระดบัประเทศ จากกรมสวสัดกิารคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน โดยบรษิทัไดร้บัรางวลัดงักล่าวตดิต่อกนัเป็นปีที ่2  

“Happy Workplace” จากการที่บรษิทัตระหนักว่าความสุขในการท างานเป็นเรื่อง
ส าคญั เมื่อพนักงานมคีวามสุขในการท างาน กจ็ะส่งผลใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และส่งมอบงานทีม่คีุณภาพใหก้บัลูกค้าขององคก์รได้ ซึง่ท าใหอ้งค์กร
สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน ดังนัน้ จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “Happy 
Workplace”ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนกังานใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และอย่างมคีวามสุข ควบคู่กนัไป 
โดยครอบคลุมองคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1) Happy Body : เป็นการส่งเสรมิสุขภาพใหพ้นักงานมคีวามแขง็แรงทัง้ร่างกาย
และจิตใจ โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ด้านสุขภาพ ให้ค าแนะน าปรกึษาด้านโภชนาการ การออกก าลงักาย การดูแล
สุขภาพจิต และการลดน ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แก่พนักงาน เพื่อน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี เ ป็นต้น นอกจากนี้               
ยงัมกีจิกรรมกฬีาเชื่อมความสมัพนัธก์บัพนักงานในกลุ่ม ช.การช่าง และบรษิทั
ในเครอื เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละสามารถท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

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

2.1)  สงัคมภายใน   บรษิัทได้ดูแลใส่ใจพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครวั 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานเจบ็ป่วยไดม้กีารเยี่ยมเยยีนใหก้ าลงัใจเสมอ
มา และในยามทีโ่ศกเศรา้เมื่อสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั เพื่อนพนักงานก็
ไดร้่วมแสดงความเสยีใจ และรบัเป็นเจา้ภาพสวดพระอภธิรรมศพ พรอ้ม
ทัง้ช่วยเหลอืเงนิในการจดัท าพธิ ี

2.2)  สงัคมภายนอก  บรษิทัจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานเอือ้เฟ้ือต่อสงัคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานมอบทุนการศกึษา และบรจิาคอุปกรณ์
สิง่ของ อุปกรณ์กีฬา หนังสอื และเครื่องเขยีนต่างๆ ให้แก่เดก็นักเรยีน
และโรงเรยีนทีข่าดแคลน 

3) Happy Heart : กิจกรรมส่งเสรมิการมนี ้าใจและเอื้อเฟ้ือซึ่งกนัและกนั และ
เอือ้เฟ้ือน ้าใจจากภายในสู่ภายนอก ไดแ้ก่ กจิกรรมการท าบุญครบรอบการเปิด
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า MRT การบรจิาคสิง่ของใหก้บัวดั การฟังบรรยายธรรม 
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกับ รฟม . และการจัดงานพิธี
ทอดกฐนิสามคัคปีระจ าปี กบัวดัที่ตัง้อยู่ในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท านุบ ารุงพุทธศาสนา และสร้างพฤติกรรมในการให้ของ
พนักงาน อนัเป็นความสุขทางใจอนัพงึได้จากการท าบุญ และเป็นสิง่ยดึเหนี่ยว
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จติใจในการท างานใหก้บัพนกังาน นอกจากนี้ ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัชุมชนตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าดว้ย 

4) Happy Relax : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายและมโีอกาสไดแ้สดง
ความสามารถพิเศษ เช่น กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่และเลี้ยง
ขอบคุณพนักงานประจ าปี” การแสดงดนตรีของพนักงาน  และการแสดง
กจิกรรมบนเวท ีเป็นตน้ 

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

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

7) Happy Soul : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดใ้ชห้ลกัธรรมะในการด าเนินชวีติ  
ทัง้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจดัขึ้น ได้แก่ ให้
พนกังานมสีว่นร่วมในพธิสีงฆใ์นวนัส าคญัทางประเพณี กิจกรรม “ฝึกสติเจริญ
สมาธิ ใจเบิกบานงานผ่อนคลาย” โดยพนักงานร่วมกนัสวดมนต์ นัง่สมาธ ิ
และฟังการบรรยายธรรมเพื่อเสรมิสรา้งความพรอ้มในการท างานทัง้ทางร่างกาย
และจติใจ มสีมาธใินการท างานผ่านการท ากจิกรรมในรปูแบบต่างๆ เป็นตน้ 

8) Happy Brain : กจิกรรมส่งเสรมิความรูใ้ห้พนักงาน ซึ่งมหีลากหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ รปูแบบการสง่เสรมิความรูผ้่านช่องการการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นอาหาร
สมองให้พนักงานทนัต่อข่าวสารต่างๆ ที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา อาทเิช่น การ
ดแูลสขุภาพ รายงานตดิตามสถานการณ์โรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ การใหค้วามรู้
ผ่านบทความของสถาบันการเงิน และความรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการดูแล
ตนเองและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของพนกังานได ้

“โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน”  บริษัทได้มีการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร 
โครงสรา้งระดบัต าแหน่งงาน เสน้ทางความกา้วหน้า (Career Path)  และโครงสรา้งเงนิเดอืน
ของพนักงานให้มีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน
ให้กับพนักงาน ประกอบกับการเพิ่มจ านวนบุคลากรอย่างน้อย 3 เท่าตัวเพื่อรองรับ 
การให้บริการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถึงโอกาสในการเป็นผู้ให้บรกิาร
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รถไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ที่จะเกิดขึ้น ดังนั ้น การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่อง  
ที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ 
ดา้นทรพัยากรบุคคลให้มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้ เพื่อรกัษาบุคลากรปัจจุบนั 
และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพยีงพอกบัการขยายตวั พร้อมทัง้พฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบนั และปรบัเปลี่ยนลกัษณะงานให้มีความเหมาะสม 
รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อให้มีความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ  
เพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างานมากยิง่ขึน้ 

“การพัฒนาศักยภาพพนักงาน”  บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร          
ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร เพื่อรกัษาองคค์วามรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีมความ
พร้อมให้กบับุคลากรเพื่อก้าวไปสู่การใหบ้รกิารรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพระดบัสากล โดยมกีาร
ฝึกอบรมดงันี้ 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิัทด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge  Management Project)  
ซึง่เป็นแผนกลยุทธใ์นระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการบ่งชี้
องคค์วามรูห้ลกัทีส่ าคญัและจ าเป็นขององคก์ร และเพื่อใหม้กีารจดัเกบ็ความรูอ้ย่างเป็น
ระบบ อ านวยความสะดวกใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึ 
มีการน าความรู้เหล่านัน้มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกระทัง่
สามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Organization) 
นอกจากการบรหิารจดัการองคค์วามรูห้ลกัเกีย่วกบัการเดนิรถแลว้ บรษิทัยงัตอ้งการจะ
สง่เสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(Community Of Practice : CoPs) เพื่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน ปัญหา รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขและ
ปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

2) โครงการอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจ 

การอบรมหลกัสูตรนี้ได้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึง
ความรบัผิดชอบในการท างานในหน้าที่ของตนเอง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ
ของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ ภารกิจและ
วฒันธรรมขององค์กร ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและ
คุณภาพชวีติของพนักงาน และมกีารทบทวนเนื้อหาของหลกัสูตรและทดสอบความรู้
ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) และจดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้  

3) การฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual Training 
& Development) 

บรษิทัมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานดว้ยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรม
และพฒันาพนกังาน (Training Roadmap) ของพนกังานทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้รหิาร 
ระดบัหวัหน้างาน และระดบัปฏบิตัิการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานมคีวามรู้พืน้ฐานและ
ทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทัง้ในส่วนที่เป็นความรู้ด้านทักษะ 
ในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) และทกัษะการบรหิารและจดัการ
ทัว่ไป (Soft Skill) ซึง่ทัง้ 2 หลกัสตูรไดร้บัการก าหนดเป็นหลกัสตูรพืน้ฐานภาคบงัคบั 
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(Mandatory Program) ส าหรบัพนักงานใหม่ ได้แก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้
พนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทั และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบรถไฟฟ้า 
รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย  
ในการท างาน หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นตน้ และส าหรบัพนกังานเดมิ
ทีเ่ป็นพนกังานประจ า จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูรทบทวนความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ ทุกปี 
ซึ่งทัง้หมดนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้น าความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานและ  
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร ซึง่เป็นการสรา้งความภาคภูมใิจและพฤตกิรรม
ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร   

2. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหนึ่งในผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชัน้น าของโลกดว้ย
คุณภาพการบรกิารทีป่ระทบัใจ บรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการใหบ้รกิารเทยีบเท่าระบบ
ขนสง่มวลชนชัน้น าของโลก ดว้ยการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจ
แก่ลูกค้าผู้ใช้บรกิาร ดงันัน้ บรษิัทจงึเอาใจใส่ในการดูแลลูกค้าผู้ใช้บรกิารในทุกด้าน 
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่องตามผลการส ารวจความ
พงึพอใจ ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของ
รถไฟฟ้า MRT ประจ าปี ผลการตรวจตดิตามกระบวนการภายใน ผลการตรวจตดิตาม
จากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
MRT แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีส าคญั  อนัจะน าไปสู่ความ
ประทบัใจที่มีต่อการใช้บรกิาร และด้วยภารกจิของบรษิัทที่มุ่งมัน่ในการให้บริการ
รถไฟฟ้า MRT ทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถือไดแ้ละตรงเวลา จงึไดถู้ก
น ามาประยุกตส์ูแ่ผนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่มลูค่าการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

1) การสรา้งคุณค่าดา้นความปลอดภยั  บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิดว้ย
ความปลอดภัยทัง้ต่อผู้โดยสาร พนักงาน ผู้รบัเหมา รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระบบ
รถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จึงได้น าระบบการจัดการความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 
18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบรษิทัที่
ปรกึษางานดา้นความปลอดภยั เพื่อใหค้ าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งและการ
น าเทคนิคในการบรหิารความปลอดภยัใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุในการ
ท างาน รวมถงึสถติกิารไดร้บับาดเจบ็ของผูโ้ดยสารระหว่างการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า 
MRT มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บริษัทได้รบัรางวลัสถาน
ประกอบการดเีด่น ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ระดบัประเทศ ปี 2556-2557 ต่อเนื่องตดิกนั 2 ปี 

2) การสร้างคุณค่าด้านความสะดวก เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มี
ความรวดเรว็ และมตีารางเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่น่นอน ท าใหผู้ใ้ช้บรกิารไดร้บั
ความสะดวกในการเดนิทาง เพราะสามารถคาดการณ์เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางได้
ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได้ บรษิัทจงึให้ความส าคญัใน
การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บริการ ตัง้แต่เข้าสถานี การเข้าใช้
บรกิาร จนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิทัได้เตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารผู้ใช้บรกิารในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1 
 

  10-16 

ระบบการให้ข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

3) การสร้างคุณค่าด้านความรวดเรว็  เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่
น าเสนอบรกิารดว้ยความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเลอืก
เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่น ตัง้แต่ผูโ้ดยสาร
เดนิเขา้มาในสถานี จนกระทัง่เดนิออกจากสถานี ทีม่คีวามรวดเรว็ โดยการพฒันา
ประสทิธิภาพในการให้บริการ ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ผู้โดยสารเดินทางเข้าใช้บริการ
ภายในสถานีและระหว่างการใช้บริการ จากการลดบางขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนหรือ
ก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือเพิ่มบางขัน้ตอนที่ก่อให้เกิดความ
ประทับใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสาร 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชัน้ชานชาลา การให้บริการที่รวดเร็วในช่วงที่มี
ผูโ้ดยสารคบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัรโดยสารหรอืเติม
เงนิบตัรโดยสาร โดยพนกังานทีร่วดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

4) การสรา้งคุณค่าดา้นความเชื่อถอืได ้บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการใหบ้รกิารให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการ
เข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการก าหนด
แผนการบ ารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรูปแบบ Preventive และ 
Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก      
การปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏบิตัิต่อผู้โดยสาร  อย่างมี
จรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ทาง บรษิัทยงัรบัฟังขอ้ร้องเรยีนจากลูกค้า 
เพื่อน าไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้นต่อไป โดยความสามารถในการ
ใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ไดป้ระเมนิจาก Train Service Delivery ซึง่ทีผ่่านมา
บรษิทัมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดยตลอด 
โดยในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีความสามารถให้บริการรถไฟฟ้า (Train 
Service Delivery) คดิเป็น 99.83% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70% 

5) การสรา้งคุณค่าดา้นการใหบ้รกิารตรงต่อเวลา  จากการก าหนดตารางเวลาในการ
ให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ที่ชดัเจนและสามารถให้บรกิารได้ตามตารางเวลาที่
ก าหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดินทางและ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของ
ผูโ้ดยสารโดยตรง ซึง่การใหบ้รกิารตรงต่อเวลาสามารถประเมนิได้จากการเทยีบ
จอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality 
(Delay within 5 Min.))  โดยในไตรมาส 3 ปี 2558 บรษิทัมคีวามสามารถการ
เทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที (Train 
Punctuality (Delay within 5 Min.)) คดิเป็น 99.96% จากเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
99.75% 

นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่มของ
ประเทศสมาชกิผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาตเิพื่อการเปรยีบเทยีบ ผลการ
ปฏิบตัิงานของระบบรถไฟฟ้า มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการปฏบิตังิานใหม้ผีลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ชส้ะทอ้นผล
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การปฏบิตัิงานในด้านการใหบ้รกิารแล้ว บรษิัทไดจ้ดัท าดชันีชีว้ดัที่แสดงผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการ  (Benchmarking) กับสมาชิก 
NOVA Group of Metros ในด้านต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะน ามาสู่การปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารให้ดยีิง่ขึน้ และจาก
การเปรยีบเทยีบขอ้มูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบรษิัทมผีลการด าเนินงานที่อยู่ใน
ล าดบัต้นๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อเทยีบจากตารางเดนิรถ 
การซ่อมบ ารุงทีท่ าใหม้รีถพรอ้มใชบ้รกิาร และการดูแลดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

3. คู่ค้า 

บรษิัทมนีโยบายการปฏบิตัิต่อคู่ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิให้เกดิความรู้ความ
เขา้ใจการปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกจิ
ของบรษิัทซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิมคีวาม
แขง็แกร่งและหากห่วงโซ่ทางธุรกจิ (Business Supply Chain) ของบรษิัทมคีวาม
แขง็แรงแลว้ ย่อมสง่ผลใหบ้รษิทั เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง 

การปฏบิตัิทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการปฏบิตัใิดๆ อย่างมีจรยิธรรมของบรษิัท 
กับองค์กรอื่นหรือภาครัฐ ทัง้ที่เป็น คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่สญัญา คู่แข่ง รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นทีก่ารต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ การแข่งขนัอย่างยุตธิรรม การสนับสนุนความรับผดิชอบ
ทางสงัคม และการเคารพต่อสทิธทิางทรพัย์สนิ โดยมุ่งเน้นแนวทางและแนวปฏบิตัิที่
บรษิทักระท าต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทางธุรกจิ เช่น การด าเนินธุรกรรมใดๆ ต่อคู่คา้/ผูส้่ง
มอบ และคู่แข่ง ภายใต้แนวทางการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การส่งเสรมิ
การใชแ้รงงานทีถู่กตอ้ง และการสง่เสรมิการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื   

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา 
บรษิัทมกีารด าเนินงานด้านความปลอดภยัสอดคล้องกบักฎหมายไทย และมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในระดบัประเทศ และระดบัสากล ได้แก่ TIS 18001: 2011 และ 
มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ไดร้บัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานโดย
บรษิทั ทูฟ นอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดัวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพ ในการ
ปฏบิตังิานในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของ
พนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมกีารจดัท า
เอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสื่อสารกบัพนักงานใหต้ระหนักใส่ใจในเรื่อง
ความปลอดภยั คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

4. สงัคม 
เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า MRT ที่ครอบคลุม 
เส้นทางส าคัญในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ชุมชนที่อยู่บริเวณเส้นทางการให้บริการ 
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัทให้ความส าคัญ การให้บริการที่ไม่สร้าง
ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของชมุชนและสงัคม รวมถงึการสง่เสรมิและพฒันาชุมชน
และสงัคมในพืน้ทีท่ีด่ าเนินธุรกจิ และสามารถสรา้งคุณภาพชวีิตทีด่ขี ึน้ จงึนับเป็นความ
รบัผดิชอบทีส่ าคญัในฐานะของการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองบรษิทั 

ทัง้นี้บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายที่การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก  
โดยเน้นการพฒันา คุณภาพชวีติทีด่อีอกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิของครอบครวั
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และชุมชน ด้านสุขภาพกายของคนในชุมชน ด้านสุขภาพใจและด้านสิง่แวดล้อมใน
ชุมชน และบรษิทั เชื่อมัน่ว่าปัจจยัทีด่เีหล่าน้ีจะก่อใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อคุณภาพชวีติของ
คนในชุมชนและส่งผลต่อสงัคมทีด่ขี ึน้ในอนาคต ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ 
เพื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติใหก้บัชุมชนและสงัคม อาท ิโครงการสง่เสรมิการบรกิารในดา้น
การศกึษา (MRT พาน้องพชิติ GAT) โครงการร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชนในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
(โครงการ M Care สุขภาพดชีวีปีลอดภยั) โครงการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิศลิปะและ
วฒันธรรม (เช่น โครงการประกวดวาดภาพ กจิกรรมวนัเด็ก กิจกรรมวนัสงกรานต์) 
โครงการสง่เสรมิความส าคญัของสถาบนัครอบครวั ชุมชน องคก์รพฒันาเอกชน รวมทัง้
สถาบนัศาสนา (เช่น กิจกรรมวนัพ่อ วนัแม่ วนัผู้สูงอายุ กิจกรรมกฐินสามคัคี) และ
กจิกรรมสง่เสรมิสงัคมภายใน ภายใตโ้ครงการ Happy Society 

5. ส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14000 โดยไดม้กีาร
ด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และการใชท้รพัยากร
อย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ดา้น คอืดา้นสงัคม (Society) ดา้นเศรษฐกจิ 
(Economy) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)  

โดยทีผ่่านมา บรษิทัยดึมัน่ในแนวทางการด าเนินธุรกจิทีมุ่่งเน้นการใชน้วตักรรมทีช่่วยอนุรกัษ์
พลงังานควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืตามนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน และคู่มือ  
การจดัการพลงังาน (Energy Management Manual) และก าหนดให้มมีาตรการป้องกนัและ 
ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและแผนตรวจติดตามคุณภาพสิง่แวดล้อมพร้อมน าส่งรายงาน  
ผลการปฏบิตัติามมารตรการใหก้บัส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นอกจากนี้  ยงัมกีารก าหนดนโยบายการจดัซื้อ 
จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมกีารใชท้รพัยากรหมุนเวยีน เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากร
อย่างยัง่ยนื เช่น โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โครงการคนืบตัรรถไฟฟ้า โครงการแปรรูป
กระดาษและหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่  

ส าหรับปี 2558 บริษัทได้ด าเนินงานตามแผนโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัด
พลังงาน และเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์ (CO2) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ต่อปี  
โดยด าเนินงานโครงการหลกั คอื 

1) โครงการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซน็ต์ ที ่3 สถานี (ส่วนใต้) ขอบเขต
การด าเนินการ คอื ขัน้ตอนการพจิารณาแนวทางในการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล 

2) โครงการศกึษา Energy Baseline ที่สถานี (1 สถานี) เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของ 
การจดัการพลงังานขององคก์ร 

3) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนกังานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน  
ส าหรบัปี 2559 บริษัทมีแผนการด าเนินงานโครงการประหยัดพลงังานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื ดงันี้   

(1) โครงการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซน็ต ์ที ่9 สถานี (สว่นใต)้ 
(2) โครงการจัดท า Energy Baseline ที่สถานี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ 

การจดัการพลงังานขององคก์ร 
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(3) โครงการประยดัพลงังานแสงสว่าง หลอดไฟชนิด Compact Fluorescent ขนาด  
36 วตัต ์ที ่9 สถานีสว่นใต ้

(4) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนกังงานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน 

การส่งเสริมนวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อม  บริษัทมุ่งเน้นการใช้นวตักรรมที่ช่วยอนุรกัษ์
พลัง งานควบคู่ ไปกับการรักษาสิ่ง แวดล้อมอย่ า งยั ง่ยืน  โดยก าหนดเครื่ อ งมือ  
ในการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ คู่มือ  
การจดัการพลงังาน แผนการอนุรกัษ์พลงังานประจ าปี  โดยที่ผ่านมา บริษัทได้สร้าง
นวัตกรรมในการท างานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในการให้บริการการเดินรถ  
อย่างต่อเนื่อง และมกีารเทคโนโลยมีาเพื่อช่วยประหยดัตน้ทุนในการใหบ้รกิารเดนิรถ ซึง่เป็น
การอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การน าเอาเทคโนโลยี VSD 
(Variable Speed Drive) มาใชค้วบคุมการท างานระบบปรบัอากาศภายในสถานี การศกึษา
น าหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED มาทดสอบเพื่อใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 
แบบธรรมดาที่ใช้พลงังานไฟฟ้ามากกว่า เพื่อเป็นการประหยัดพลงังานไฟฟ้าในสถานี 
โครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการจดัการพลงังานกบัหน่วยงานในระดบัสากล จาก NOVA 
group of metros นอกจากนี้ บรษิทัยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งและปลกูจติส านึกเรื่องการประหยดัพลงังานและ
การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ กจิกรรมสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน เป็นผลให ้ที่ผ่านมา 
บรษิัทได้รบัคดัเลอืกเพื่อเขา้รบัรางวลัสถานประกอบการที่ปฏบิตัติามมาตรการในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและมกีารจดัการสภาพแวดลอ้มดเีด่นประจ าปี 2554 (EIA 
Monitoring Awards) รางวลั Thailand Energy Awards 2014 ดา้นอนุรกัษ์พลงังานดเีด่น 
ประเภทขนส่ง จากกระทรวงพลงังาน และรางวลั ESG100 Certificate2015 จากสถาบนั
ไทยพฒัน์ ในฐานะ 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจ 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ที ่ บรษิัทมุ่งมัน่เอาใจใส่ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคดิและ
นโยบาย “การพฒันาอย่างยัง่ยนื” 

10.2.2.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) ในปีท่ีผา่นมา 

“โครงการคืนบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาส่ิงแวดล้อม พร้อมพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน” 
บริษัทมุ่งมัน่ในการรกัษาสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม เพื่อการพฒันาสงัคม
อย่างยัง่ยนืและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อย่างครบถว้น ดว้ยการด าเนินกจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอื
สงัคมควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษา
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” เชญิชวนใหผู้โ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคนืบตัร
โดยสารชนิดบตัรจ ากดัวนัทีห่มดอายุแลว้โดยบตัรโดยสาร 1 ใบ มคี่าแทนเงนิบรจิาค 10 
บาท เพื่อน าเงนิทุนไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน ผ่านการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและความเป็นอยู่ของชุมชน อาท ิการจดักจิกรรม Share 2 
child เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการน าเยาวชนเรียนรู้ระบบการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
เพื่อทศันศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และการจดักจิกรรม M Care สุขภาพด ีชีวปีลอดภัย 
ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติร เพื่อใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุขแก่ผูโ้ดยสารและประชาชนทัว่ไป 
รวมถงึกจิกรรมเพื่อสงัคมกรณีพเิศษอื่นๆ อกีดว้ย  
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โครงการน้ี จงึเปรยีบเสมอืนก าลงัใจจากผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทุกท่านและบรษิทัทีมุ่่งมัน่
สรา้งสรรค์และมสี่วนร่วมผลกัดนัการพฒันาคุณภาพชวีติของสงัคมควบคู่ไปกบัการช่วยกนั
รกัษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสงัคม และเพื่ออนาคตที่สดใสของ
ลกูหลานของเราทีจ่ะพฒันาและเจรญิเตบิโตต่อไปอย่างยัง่ยนื 

โดยในปี 2558 บริษัทได้น าเงินทุนที่ได้รบัจากโครงการดงักล่าว ไปด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสาธารณสุขของชุมชนรายล้อมเส้นทางการเดิน
รถไฟฟ้า MRT ทัง้โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิปัจจุบนั โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง และ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

1. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านการศึกษา 

“กิจกรรม Shard 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 

วนัที ่27 ม.ค.2558 น านักเรียนในโรงเรียนตามแนวเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT  
ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียน ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียนและครูอาจารย์ จากโรงเรียน 
วดัเลยีบราษฎร์บ ารุง จ.นนทบุร ีซึง่เป็นชุมชนรายรอบเสน้ทางโครงการ
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สีม่ ว ง  ( ส ถ านี ว ง ศ์ ส ว่ า ง  เ ข ต บ า ง ซื่ อ  กท ม . )  
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้มีประสบการณ์ทดลองการใช้บริการรถไฟฟ้า 
MRT เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม ณ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา (ทอ้งฟ้า
จ าลองกรุงเทพ)  

วนัที ่20 ก.พ. 2558 บริษัทและบริษัทใน เครือ  ช .การช่ า ง  ร่ วมสนับสนุนโครงการ 
ศลิป์น ้าหนึ่ง-วงัจนัทร์ จดักจิกรรมประกวดวาดภาพ พร้อมมอบรางวลั
เป็นทุนการศกึษาและบรจิาคอุปกรณ์สิง่ของ อุปกรณ์กฬีา หนังสอื และ
เครื่องเขยีนต่างๆ ใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนและโรงเรยีนทีข่าดแคลน จ านวน 15 
โรงเรียน ในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
การศกึษา 

วนัที ่27 ก.พ. 2558 เชิญน้องๆ จากมูลนิธิเพื่ อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  ศูนย์ดวงแข  
รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานี 
หัวล าโพง เขตปทุมวัน กทม.) ได้เข้าชมละครบรอดเวย์ระดับโลก 
Disney’s Beauty And The Beast ณ โรงละครเมอืงไทย รชัดาลยั 
เธียเตอร์ เพื่อช่วยส่งเสริมจินตนาการ  และสร้างแรงบันดาลใจ  
แลว้พาน้องๆ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT 

วนัที ่19  ม.ีค. 2558 เ ปิดบ้านต้อนรับ น้องๆ จากโรง เรียนต า รวจตระเวนชายแดน  
ค่ายศรสีรุนิทรภกัด ีจ.สรุนิทร ์และจ.บุรรีมัย ์ซึง่น้องๆ ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
สนุกๆ ณ หอ้ง Auditorium อาคารบรหิาร แลว้ต่อความสนุกดว้ยการเขา้
ชมและถ่ายภาพสุดเก๋ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in 
Paradise ณ สถานีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ปิดทา้ยกจิกรรมดว้ย
การทดลองนัง่รถไฟฟ้า MRT ไปยงัสถานีสุขุมวทิ ก่อนจะส่งต่อน้องๆ 
ใหก้บัพี่ๆ  จาก TBSP น าไปชมทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโลกการ
เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ 
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“โครงการ MRT 11 ปี  ส่งความสุขรับเปิดเทอม” เนื่ องในโอกาสครบรอบ 
การเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ปีที ่11 รฟม. จงึร่วมกบับรษิทั 
ผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT จดัโครงการ “MRT 11 ปี สง่ความสขุรบัเปิดเทอม” ขึน้ เพื่อเป็น
การขอบคุณประชาชนทีใ่หค้วามไวว้างใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT มาโดยตลอดระยะเวลา 
11 ปี อีกทัง้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ใช้ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้นจึงจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และ 
ระบบขนส่งมวลชนในต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม  
การประกวดวาดภาพระบายสดีว้ยสชีอลค์ ในหวัขอ้ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” และกจิกรรม
แข่งขนัตอบค าถาม “CHAMPION OF MRT” โดยทุกทมีเขา้แข่งขนัต้องรวบรวมความรู้
จากการร่วมเดนิทางเยี่ยมชมแหล่งเรยีนรู้สุด Exclusive กบัรถไฟฟ้า MRT ในกจิกรรม 
“MRT One Day Trip” เพื่อแขง่ขนัตอบค าถาม ชงิรางวลัถว้ยเกยีรตยิศจากรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
(รฟม.) พร้อมทุนการศึกษาและร่วมเดินทางทศันศึกษาเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า ณ เมือง  
โยโกฮาม่า ประเทศญีปุ่่ น 

2. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 

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

 การออกบูธให้ความรู้และรับบริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน  
การออกบธูแสดงนิทรรศการและใหค้วามรูเ้รื่องการใชร้ะบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิี
และปลอดภยั และผูโ้ดยสารร่วมกจิกรรมพรอ้มรบัรางวลั ภายในงาน อาท ิบตัรโดยสาร
รถไฟฟ้า MRT ตุ๊กตาน้อง M เป็นตน้ 

 บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี จาก มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

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

 บริการตรวจสุขภาพ (แมะไฟฟ้า) ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรอืน ตรวจแรงบบีมือ 
ตรวจวดัสายตาเบื่องตน้ จาก ร.พ.กลว้ยน ้าไท  

 ประเมินความเส่ียงเบื้องต้น  ด้วยคอมพิวเตอร,์ ปรึกษาสุขภาพกบัพยาบาล
วิชาชีพ จาก ร.พ.เปาโลเมโมเรยีล โชคชยั4 

 ความรู้เรื่อง “5 ท า 5 ไม่ 7 สัญญานอันตรายห่างไกลมะเรง็ 9 เคล็ดลบั”  
จากสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ

 เช็คความฟิตง่ายๆ มาตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย กับ ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

 เคลด็ลบั การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ผกัพื้นบ้าน อาหารเป็นยา 
จากกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
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 พบองคค์วามรู้การดแูลสุขภาพให้ถกูหลกัโครงสร้างร่างกาย ตรวจอาการสาเหตุ
อาการป่วย ให้ค าแนะน าการดูแลตนเองเบื่องต้น จากสถาบนัปรบัโครงสร้างร่างกาย 
อรยิะ 

 สาธิตการออกก าลังกาย แก้โรค Office Syndrome ด้วยศาสตร์โยคะ  
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

3. กิจกรรมส่งเสริมความรกัความผกูพนัสถาบนัครอบครวั  
“กิจกรรม MRT พาแม่ดูละครเวทีฟรี “ เชญิชวนผู้โดยสารตอบค าถามแสดงความ
คดิเหน็ผ่านทางสื่อ Facebook เพื่อลุน้รบับตัรชมการแสดงละครเวท ีเรื่อง วนัสละโสดกบั
โจทกเ์ก่าๆ ณ โรงละคร เมอืงไทยรชัดาลยั เธยีเตอร ์

“MRT พาชมคอนเสิรต์ จุฬาฯ วิถี ลีลาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ ศาสตราจารย ์
ดร.บุญรอด บิณฑสนัต์” บรษิัท ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวยั  
รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคม  
ทีม่คีุณค่ายิง่ และไดท้ าคุณประโยชน์แก่สงัคมมาแลว้มากมาย จ าเป็นอย่างยิง่ทีค่นรุ่นหลงั
จะต้องใหค้วามส าคญัในการยกย่องให้การดูแลผู้สงูวยัให้มคีุณภาพชวีติที่ด ีสุขภาพจติด ี
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม “MRT  
พาชมคอนเสริ์ต จุฬาฯวถิี ลลีาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด 
บณิฑสนัต”์ โดยวงดนตรสีนุทราภรณ์วงใหญ่และวงดนตรไีทยสงัคตีสมัพนัธ์  

“งานทอดก ฐินสามัค คีประจ า ปี  2558”   บ ริษัทผู้ ใ ห้บริกา รรถไฟฟ้ า  MRT  
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ช่วงบางใหญ่-เตาปูน) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี 
ประจ าปี 2558 ณ วดัไทรม้าใต้ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงจงัหวดันนทบุร ีเพื่อร่วมสมทบ
ทุนบรูณะ กุฏ ิเสนาสนะ และท านุบ ารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยผูโ้ดยสารทัง้ 18 สถานี 
มจีติศรทัธาร่วมท าบุญกบับรษิทัรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 561,472.50 บาท  

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

10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่   
10.3.1  นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่ของบริษทั 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ และการป้องกันการทุจริต 
ทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร โดยบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้ค านึงถึง 
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดย
มแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 
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2. สนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิตามพนัธสญัญา  
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. สนบัสนุนใหม้กีารปลกูจติส านึกของผูบ้รหิารและพนกังานให้ละเวน้การทุจรติและตระหนักถงึโทษ
ภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรบัหรือให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทซึ่งด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการขนส่ง
มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดม้นีโยบายการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรปัชัน่และการด าเนินงาน
ตามนโยบายดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.3.2  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

บริษัทได้ก าหนดมาตรการทัง้ทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชัน่ ในทางวินัย  
จะมีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก  
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสงักัดของผู้กระท าผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณา
ความผดิก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นพจิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และการเลกิจ้าง และหากความผดิเขา้ข่ายยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 
1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ 
2.  มกีารลงโทษพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

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

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

2. บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งของธรุกจิภายใตก้ารเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบรษิทัจงึไดจ้ดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้า
ระวงั และมกีารใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิารท าหน้าทีดู่แล
กระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัแทนคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีต่ดิตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานการบรหิาร
ความเสี่ยงในระดบัหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิัททราบ นอกจากนี้ ยงัได้มกีาร
จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน รวมทัง้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
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แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มกีารจดัท าแผนฉุกเฉินส าหรบัทุกหน่วยงานใชป้ฏบิตัเิมื่อ
เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 

3. ในส่วนของการด าเนินการของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่นัน้ 
นอกจากได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส านึกป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการทัง้      
ทางกายภาพและพฒันาทางจติทีจ่ะช่วยใหเ้กดิจติส านึกทีด่เีพราะบรษิทัเชื่อว่า การเป็นคนดตี้อง
เกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่ องตลอดปี 2558 
นอกจากนี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติบรษิทัไดด้ าเนินการใหแ้ผนกต่างๆ ท าการประเมนิตนเองเพื่อ
ระบุจุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ในโครงการแนวร่ วม
ปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ พร้อมกนันี้บรษิัทได้มอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบ
ด้านการก ากับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร            
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัท าแบบส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บรหิารทบทวนการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามแนวทางจรรยาบรรณ   

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

ผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

10.3.3  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่   
โดยบริษัทได้ด าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ภายใต้หลักการ  
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ให้กบัพนักงาน 
ทุกคนได้รับทราบและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์เพื่อสื่อสารภายใน ( Intranet) และ 
เวบ็ไซตห์ลกัของบรษิทัหวัขอ้บรรษทัภบิาล รวมถงึมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานใหม่ทุกคน
ของบรษิัทเพื่อให้เกดิความตระหนักและเกดิจติส านึกในเรื่องดงักล่าวตัง้แต่เริม่แรกและจดัให้เป็น
หลกัสตูรทบทวนความรูแ้ละทดสอบประจ าปีใหก้บัพนักงานทุกคนอกีดว้ยเพื่อทบทวนการประพฤติ
ปฏิบตัิตนตามแนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้ค านึงถึงความเสยีหายที่จะเกดิจากการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยเปิดช่องทางใหส้ามารถตดิต่อรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั
โดยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 


