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สารจากกรรมการผู้จัดการ

ผลการด�าเนินงานของ BEM

รางวัลแห่งความภูมิใจ

การก�ากับดูแลกิจการ
• รู้จัก BEM
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

... BEM มีความตั้งใจสื่อสารเจตนารมณ์กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ให้ได้รับทราบถึงการด�าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ 

ในการเป็นผู้น�าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งท่ีครบวงจรของประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน บนเส้นทางแห่งความย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบ

ท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล 
และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ...

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 25612



	 ปัจจุบันนี้	หลาย	ๆ	ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพราะเป็นแนวทาง 
การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนย่อมน�ามาซึ่งการยอมรับ	และการมีส่วนร่วมน�าไปสู่ความยั่งยืน 
ทั้งต่อธรุกจิ	สงัคม	ประเทศ	และต่อโลกใบนี้ที่เราทกุคนอาศยัอยู่	

	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	BEM	ได้ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการให้ความส�าคัญ 
และค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน	ได้แก่	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัท	และบริษัทย่อย	รวมทั้งผู้ถือหุ้น	 
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 ได้แก่	ลูกค้า	ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 ผู้ให้กู ้	 คู่ค้า	 คู่แข่ง	สังคม	ชุมชน	 โรงเรียนที่อยู่ 
บริเวณใกล้เขตทางพิเศษ	และเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า	รวมถึงภาครัฐ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมีความมุ่งมั่น 
ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรกัษาสิ่งแวดล้อม	ด้วยการปรบัปรงุการให้บรกิารอย่างต่อเนื่องในทกุ	ๆ	ด้าน

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	ถือเป็นปีแห่งโอกาสและความท้าทายของ	BEM	อีกปีหนึ่ง	จากการที่ภาครัฐมีนโยบายเปิดโอกาส 
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง	BEM	ในฐานะผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษ	และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ของประเทศ	ด้วยการยดึมั่นในการรกัษามาตรฐานความปลอดภยั	ความสะดวก	และความรวดเรว็	พร้อมทั้งพฒันาการท�างาน 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	และด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
ท�าให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่	BEM	บริหารจัดการอยู่ในระดับมาตรฐานสากล	ส่งผลให้	BEM	ได้รับโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม 
กบัภาครฐัในการขยายโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน	และทางราง	
 
	 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจดงัที่ได้กล่าวมา	ส่งผลให้	BEM	ได้รบัการประกาศรายชื่ออยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยนื	ปี	2561	(Thailand	
Sustainability	Investment	(THSI))	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	และอยู่ในดชันคีวามยั่งยนื	ปี	2561	(SETTHSI	Index)	จากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	นอกจากนี้	BEM	ยงัได้รบัรางวลั	DRIVE	AWARD	2018	สาขา	Finance	จากผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิที่ดี	
ควบคูก่บัการบรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาลโดยพจิารณาจากโครงการเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนมนีวตักรรมที่พร้อม
ขบัเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกจิในระดบัมหภาคจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		
 
	 ส�าหรบัรายงานการพฒันาสูค่วามยั่งยนืฉบบันี้	BEM	มคีวามตั้งใจสื่อสารเจตนารมณ์กบัสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน
ให้ได้รับทราบถึงการด�าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์	ในการเป็นผู้น�าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศ
และในภมูภิาคอาเซยีน	บนเส้นทางแห่งความยั่งยนืด้วยความรบัผดิชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสงัคม	และด้านบรรษทัภบิาล	
และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ด้วยจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และ	BEM	จะมุ่งมั่น 
พฒันาไปอย่างต่อเนื่อง

นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการผู้จัดการ

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ
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ผลการด�าเนินงานของ BEM
ส�าหรบัปีสิ้นสดุ	วนัที่	31	ธนัวาคม

รายได้จาก
ธุรกิจทางพิเศษ

รายได้ค่าผ่านทาง
เฉลี่ยต่อวัน

รายได้ค่าผ่านทาง
เฉลี่ยต่อวัน

ปริมาณรถ
เฉลี่ยต่อวัน

ปริมาณรถ
เฉลี่ยต่อวัน

จ�านวนผู้โดยสาร 
เฉลี่ยต่อวัน

รายได้จาก
ธุรกิจระบบราง

รายได้จาก
ธุรกิจเชิงพาณิชย์

รายได้รวม

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของบริษัท

ปี 2561 ปี 2560

10,174

4,736

705

19,087

5,840

5,317

9,957

4,521

675

15,393

5,947

3,123

หน่วย	:	ล้านบาท

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ทางพิเศษศรีรัช 
ทางพิเศษอุดรรัถยา และ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้าเงิน

27.87 7.89

27.28 7.38

1,230,132 311,538

1,214,028 295,302

(ล้านบาทต่อวนั) (ล้านบาทต่อวนั)

(ล้านบาทต่อวนั) (ล้านบาทต่อวนั)

(เที่ยวต่อวนั) (เที่ยวต่อวนั)

(เที่ยวต่อวนั) (เที่ยวต่อวนั)

ปี 2561 ปี 2561

ปี 2560 ปี 2560

•	 	บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตร	 สถานประกอบการสีขาวจากกรมสวัสดิการ	 และคุ ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี	 
“ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการระดับที่ 1”

•	 	บริษัทดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�างาน	โดยใน 
ปี 2561 ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน

•	 	ด้านการอนรุกัษ์พลงังาน	บรษิทัสามารถลดการใช้พลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยในปี	2561	บรษิทัสามารถลดการใช้

กระแสไฟฟ้าลง 4,185,760 kWh. คิดเป็น 3.85%

รายได้ค่าโดยสาร
เฉลี่ยต่อวัน

จ�านวนผู้โดยสาร 
เฉลี่ยต่อวัน

รายได้ค่าโดยสาร
เฉลี่ยต่อวัน

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 25614



รางวัลแห่งความภูมิใจ

• บรษิทัได้รบัรางวลั DRIVE AWARD 2018 สาขา Finance	จากผลการด�าเนนิงาน
ด้านการเงินที่ดี	ควบคู่กับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยพิจารณาจาก
โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนมีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กร
สู ่เศรษฐกิจในระดับมหภาคจากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	 ร่วมกับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ซึ่งถือเป็นรางวัลการันตีที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นใส่ใจด้านการ 
บรหิารงานและธรรมาภบิาลดเีด่นของบรษิทั		

•	 หลกัทรพัย์	BEM ถกูจดัอยูใ่นดชันคีวามยัง่ยนืปี 2561 (SETTHSI INDEX)	และ
ได้รบัคดัเลอืกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยนืปี	2561	(Thailand	Sustainability	Investment	
:	THSI)	จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบให้เพื่อประกาศ
เกยีรตคิณุให้กบับรษิทัจดทะเบยีนที่มกีารด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนืในด้านสิ่งแวดล้อม	
สงัคม	และบรรษทัภบิาล	รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดแีก่บรษิทัจดทะเบยีนอื่น	ๆ

•	 บริษัทได้รับการประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือจาก	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด	
(TRIS	Rating)	ระดบั “A”	และแนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “Stable” หรอืคงท่ี

•	 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	
(AGM	Checklist)	จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย	โดยมผีลการประเมนิ	92	คะแนน	
อยู่ในระดบั	“ดีเยี่ยม”

•	 บริษัทได้รับคะแนนจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจ�าปี	2561	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยบริษัท 
ได้รบัคะแนนอยู่ในระดบั	“ดีมาก”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 5



 เฉลิมมหานคร
 ดินแดง-ท่าเรือ 8.9	 4	ม.ค.	2524		 กทพ.	 บรษิทั	และ	 •	9	ปีแรก	60	:	40
 บางนา-ท่าเรือ  7.9 17	ม.ค.	2526	 	 กทพ.	 •	ระยะเวลาระหว่าง	9	ปีแรก
 ท่าเรือ-ดาวคะนอง 10.3  8	ส.ค.	2530	 	 	 	 และ	9	ปีสดุท้าย	50	:	50
      •	9	ปีสดุท้าย	40	:	60

 ศรีรัช 
 ส่วนเอ พระราม 9-รัชดาภิเษก 12.4  2	ก.ย.	2536	 บรษิทั	 บรษิทั	และ	 •	9	ปีแรก	60	:	40
 ส่วนบี พญาไท-บางโคล่ 9.4  6	ต.ค.	2539	 	 กทพ.	 •	ระยะเวลาระหว่าง	9	ปีแรก
		 	 	 	 	 	 และ	9	ปีสดุท้าย	50	:	50
      •	9	ปีสดุท้าย	40	:	60

การก�ากับดูแลกิจการ

รู้จัก BEM

 ทางพิเศษ ระยะทาง เปิดบริการ ก่อสร้างและ รายได้ การแบ่งรายได้
  (กม.)  บริหารงานโดย  บริษัท : กทพ.

 ทางพิเศษ ระยะทาง เปิดบริการ ก่อสร้างและ รายได้ การแบ่งรายได้
  (กม.)  บริหารงานโดย  บริษัท : กทพ.

	 บรษิทั	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	BEM	เป็นผู้น�าการให้บรกิารด้านคมนาคมขนส่ง	ประกอบด้วย
ระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	รวมถงึการพฒันาเชงิพาณชิย์ที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า	 
ด้วยการบรหิารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	และความรับผิดชอบต่อสังคม	จึงส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ 
ในการด�าเนินโครงการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองและต่อขยายไปยังปริมณฑล	 
รวมไปถงึภูมภิาคอาเซยีนในอนาคต	

	 โดยบริษัทเข้าท�าสัญญาสัมปทานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	หรือ	กทพ.	ในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ	 
ประกอบด้วย	ทางพเิศษศรรีชั	(ส่วนเอ	บ	ีซ)ี	ทางพเิศษศรรีชั	(ส่วนด)ี	และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร	
รวมทั้งบรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	ทางด่วนกรงุเทพเหนอื	จ�ากดั	หรอื	NECL	ได้เข้าท�าสญัญาสมัปทานกบั	กทพ.	ในการก่อสร้างและ
บรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา		

 ศรีรัช 
ส่วนซี รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ 8.0 2	ก.ย.	2536	 บรษิทั	 บรษิทั	 •	 100	:	0
ส่วนดี พระราม 9-ศรีนครินทร ์ 8.7 ระยะที่หนึ่ง	2	ธ.ค.	2541 บรษิทั	 บรษิทั	 •	 100	:	0
		 	 ระยะที่สอง	1	ม.ีค.	2543
   
 ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 17.0  22	ส.ค.	2559	 บรษิทั	 บรษิทั	 •	 100	:	0

อุดรรัถยา
แจ้งวัฒนะ-เชียงราก 22.0  2	ธ.ค.	2541	 NECL	 NECL	 •	 100	:	0
เชียงราก-บางไทร 10.0 1	พ.ย.	2542	 	

ลักษณะโครงข่ายในเขตเมือง

ลักษณะโครงข่ายนอกเขตเมือง
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โครงการรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคล

(สถานีหัวล�าโพง-สถานีบางซื่อ)

จ�านวนสถานี
 
 

สถานี

ระยะทาง

 
กโิลเมตร

โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย

(สถานีหัวล�าโพง-สถานีหลักสอง 
และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ)

จ�านวนสถานี
 
 

สถานี

ระยะทาง

 
กโิลเมตร

ระยะเวลาสมัปทาน	30	ปี	
(พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2586)

โครงการรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม

(สถานีคลองบางไผ่-
สถานีเตาปูน)

จ�านวนสถานี
 
 

สถานี

ระยะทาง

 
กโิลเมตร

ประเภทสัมปทาน 
PPP Net Cost

ประเภทสัมปทาน
PPP Gross Cost 

18 20 16

20 27 23

	 และบริษัทยังได้รับโอกาสเข้าท�าสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 ในการ 
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	ประกอบด้วย	โครงการรถไฟฟ้า	
มหานคร	สายเฉลมิรชัมงคล	(ช่วงหวัล�าโพง-บางซื่อ)	โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยาย	(ช่วงหวัล�าโพง-หลกัสอง	และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)	และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายฉลองรัชธรรม	หรือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	
(สถานคีลองบางไผ่-สถานเีตาปูน)

	 นอกจากนี้	 ในด้านธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	บริษัทและบริษัทย่อย	 (NECL)	 ได้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบทางพิเศษ	 โดยได้ให้บริษัทเอกชนและบุคคลใช้พื้นที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษเพื่อติดตั้ง 
ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่าง	ๆ	รวมทั้งให้ใช้พื้นที่ท�าร้านค้าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง	และ 
การด�าเนนิธรุกจิอื่น	ๆ 	เช่น	ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อตดิตั้งระบบกระจายสญัญาณ	3G	เป็นต้น	รวมทั้งการพฒันาเชงิพาณชิย์
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ	บรษิทัเป็นผู้ด�าเนนิการและให้สทิธแิก่บรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	แบงคอก	เมโทร	เนท็เวริ์คส์	จ�ากดั	
หรอื	BMN	เป็นผู้แทนบรหิารการพฒันาเชงิพาณชิย์ของโครงการรถไฟฟ้าฯ	ดงักล่าว	

	 และส�าหรับการลงทุนในบริษัทอื่น	บริษัทมีเงินลงทุนอยู ่ในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค	ดังนี้	 1)	บริษัท	 
ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CKP	ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจ 
ด้านพลงังาน	2)	บรษิทั	ททีดีบับลวิ	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	TTW	เป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมภิาค
และลงทนุในบรษิทัซึ่งประกอบธรุกจิสาธารณูปโภคอื่น

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ระยะเวลาสมัปทาน	30	ปี	
นบัจากวนัที่ให้บรกิารครบทั้งสายเป็นโครงข่ายเดยีวกนั
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ทางพิเศษสา
ยศรี

รัช-ว
งแห

วนร
อบน

อกฯ

สแกนเพื่อดู
แผนที่โครงข่ายระบบทางพิเศษ
อย่างละเอียด
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สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย

สถานีสามยอด สถานีวัดมังกร

สถานใีต้ดนิ	4	สถาน	ีของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ	ส่วนต่อขยาย
ที่มคีวามสวยงามเชงิวฒันธรรมของแต่ละพื้นที่



รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยี

และ
ธุรกรรม

 อิเล็กทรอนิกส์

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

ปฏิบัติการ
และ

วิศวกรรม
ระบบราง

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

พัฒนาธุรกิจ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
สนับสนุน
ปฏิบัติการ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
การเงิน

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
บริหาร 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

ปฏิบัติการ
ทางพิเศษ 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

วิศวกรรม
ทางพิเศษ

เลขานุการ
บริษัท 

ส�านักตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท 
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NECL BMN TTW CKP

99.99% 69.67% 19.29% 17.83%

ธุรกิจก่อสร้างและ
บริหารทางพิเศษ

ธุรกิจพัฒนา
เชิงพาณิชย์

ธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายน�้าประปา

ลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้า

31.78% 68.22%

หมายเหต	ุ:	 กลุ่ม	ช.การช่าง	ประกอบด้วย	
	 	 1)	บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	และ	
	 	 2)	บรษิทั	ช.การช่าง-โตกวิ	คอนสตรคัชั่น	จ�ากดั	

อื่น ๆกลุ่ม ช.การช่าง

บริษัท
ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า

ธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ส�านักงานใหญ่ 
587	ถนนสทุธสิาร	แขวงรชัดาภเิษก	
เขตดนิแดง	กรงุเทพฯ	10400	

ส�านักงานสาขา 1 (ธุรกิจทางพิเศษ) 
238/7	ถนนอโศก-ดนิแดง	แขวงบางกะปิ	
เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	10310	
โทรศพัท์	(66)	2641	4611	โทรสาร	(66)	2641	4610

ส�านักงานสาขา 2 (ธุรกิจรถไฟฟ้า) 
189	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	10310	
โทรศพัท์	(66)	2354	2000	โทรสาร	(66)	2354	2020

ที่ตั้งส�านักงาน

ข้อมูลหลักทรัพย์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์  :	 BEM
เลขทะเบียนบริษัท  :	 0107558000491
ประกอบธุรกิจ		 :	 ด�าเนนิการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการ
	 	 โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	รวมถงึธรุกจิอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์ :	 วนัที่	30	ธนัวาคม	2558
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	 :	 15,285,000,000	บาท	
	 	 (ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561)
หุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น	 :	 15,285,000,000	หุ้น	
	 	 มูลค่าพาร์	1	บาทต่อหุ้น
Website	 :	 www.bemplc.co.th
ติดต่อ-นักลงทุนสัมพันธ์  :	 โทรศพัท์	(66)	2641	4611	ต่อ	6200	6220	และ	6221	
	 	 โทรสาร	(66)	2641	4610

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 256112



เป็นผู้น�ำด้ำนกำรให้บริกำรระบบคมนำคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศ
และในภูมิภำคอำเซียน

ให้บริการ ระบบทางพิเศษ และ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า

ที่มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา 

และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงข่าย

ระบบคมนาคมขนส่ง
ที่ทันสมัยและครบวงจร 

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร 
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

สร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ประโยชน์สูงสุด 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมย่ังยืน 
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเส้นทำงในกำรสร้ำงควำมสุขให้แก่ทุกคน 

เป้าหมายความยั่งยืน
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การก�าหนดประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

	 บริษัทมีการก�าหนดประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจหลักของบริษัท	คือ	การให้บริการ 
ทางพเิศษ	และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	โดยมกีระบวนการดงันี้

	 จากขั้นตอนดงักล่าวข้างต้น	บรษิทัสามารถระบปุระเดน็ที่เป็นสาระส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัได้ทั้งหมด	6	ประเดน็	
ดงันี้

1. พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่

 •	ปัจจยัภายใน	ได้แก่	แผนกลยทุธ์	ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	ปัจจยัความเสี่ยงของบรษิทั	
 •	ปัจจยัภายนอก	ได้แก่	ประเดน็ที่เป็นสาระส�าคญัของอตุสาหกรรมคมนาคมขนส่ง	มาตรฐานตวัชี้วดั
	 	 ด้านความยั่งยนืในระดบัโลก	ประเดน็ความคาดหวงัจากกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีทกุภาคส่วน

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ โดยน�าประเดน็เหล่านี้มาจดัล�าดบัความส�าคญัที่มผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิ
	 ของบรษิทัและเป็นความคาดหวงัของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีทกุภาคส่วน	

3. การทวนสอบ	โดยน�าเสนอคณะผู้บรหิารให้ความเหน็และทวนสอบความส�าคญัของแต่ละประเดน็	
	 เพื่อพจิารณาอนมุตัิ

ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ความปลอดภัย
ในการท�างาน จรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจ
การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือ

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
2. จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
3. การบริหารความเสี่ยง (รวมประเด็น ESG)
4. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
6. นวัตกรรม
7. ความปลอดภัยในการเดินทาง
8. ความรับผิดชอบต่อการใช้เส้นทาง
9. การพัฒนาสังคม / ชุมชน
10. การพัฒนาพนักงาน
11. ความปลอดภัยในการท�างาน
12. การปฏิบัติต่อพนักงาน / แรงงาน
13. สิทธิมนุษยชน
14. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
15. การใช้พลังงาน / ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
16. การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ผลกระทบกับบริษัท

คว
าม

คา
ดห

วัง
ขอ

งผ
ู้มีส

่วน
ได

้เส
ีย

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

16

11

12

13

14
15
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษิทัมนีโยบายที่ชดัเจนในการให้ความส�าคญั	และค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	 
โดยบรษิทัได้จ�าแนกกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นผูม้สีว่นได้เสยีภายใน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก	ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนด
ไว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการว่า	บรษิทัจะดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีตามสทิธทิี่มตีามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และมุง่เน้นการด�าเนนิงาน
โดยเคารพสทิธมินษุยชนอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

ผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหาร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

ผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้

คู่ค้า / ผู้รับเหมา

ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

คู่แข่ง

สังคม ชุมชน โรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เขตทางพิเศษและเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้า

ลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทาน
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•	ระบบสื่อสาร
	 อเิลก็ทรอนกิส์ภายใน	
•	เสยีงตามสาย
•	การประชมุ
	 คณะกรรมการ
สวสัดกิารและ

	 ผู้บรหิาร
•	วารสารภายใน
•	สื่อโซเซยีลมเีดยี	
•	กจิกรรม	
	 Big	Cleaning	Day	/	
Quality	Day

•	โครงการบรหิาร
	 จดัการความรู้	
(Knowledge	

	 Management)
•	กจิกรรมข้อเสนอแนะ	
(Kaizen)	

•	กจิกรรมปรบัปรงุ
	 กระบวนการท�างาน
•	การอบรมพฒันา
สมรรถนะในระดบั

	 ผู้บรหิารและพนกังาน
•	การสื่อสารผ่าน
	 ช่องทางต่าง	ๆ	
•	การรบัฟังข้อร้องเรยีน
และข้อคดิเหน็พนกังาน

•	การประเมนิผลรายปี

•	การประชมุสามญั
	 ผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	
•	รายงานประจ�าปี	
•	การรายงาน
	 ผลการด�าเนนิงาน
ตามไตรมาส

•	การจดักจิกรรม
	 บรษิทัจดทะเบยีน
	 พบนกัลงทนุ
•	การเปิดเผย
	 ข้อมูลต่าง	ๆ	
	 ผ่านเวบ็ไซต์บรษิทั	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การตอบสนอง

ผู้บริหารและ
พนักงาน

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	2	ครั้งต่อวนั
•	3	ครั้งต่อปี

•	ทกุเดอืน
•	ต่อเนื่องทั้งปี
•	1	ครั้งต่อปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	กลางปี	และสิ้นปี

•	1	ครั้งต่อปี	

•	1	ฉบบัต่อปี
•	4	ครั้งต่อปี

•	รายครั้ง

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	การก�าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์

	 อื่น	ๆ	ที่เป็นธรรม
•	การจดัการสวสัดกิาร
	 ที่ไม่น้อยกว่ากฎหมาย
ก�าหนดหรอืมากกว่า
ตามความเหมาะสม

•	การดูแลสขุอนามยั
และความปลอดภยั

	 ในการท�างาน
•	การอบรมให้ความรู้	
พฒันาศกัยภาพและ
ส่งเสรมิความก้าวหน้า

•	การเปิดโอกาส
	 ให้พฒันาทกัษะที่
ส�าคญัและจ�าเป็น

	 ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ท�างานหรอืด้านอื่น	ๆ	

•	ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	
(Capital	Gain)

•	การจ่ายเงนิปันผล
	 ที่น่าพอใจและ
สม�่าเสมอ

•	มผีลประกอบการที่ดี
•	มโีครงการต่อเนื่อง
	 ในอนาคต

•	ก�าหนดโครงสร้าง
	 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	

•	จดัสวสัดกิารที่เหมาะสม
	 มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด

•	สร้างบรรยากาศการท�างาน
แบบมสี่วนร่วม

•	ให้ความส�าคญัต่อการ
	 เคารพสทิธมินษุยชน	
	 ไม่เลอืกปฏบิตัิ
•	ส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบั
ได้พฒันาความรู้	

	 ความสามารถผ่านการ
	 ฝึกอบรมต่าง	ๆ	

•	การก�ากบัดูแลกจิการ
	 อย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	
	 และตรวจสอบได้
•	จ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถอืหุ้น
	 อย่างเหมาะสม
•	มชี่องทางการสื่อสาร
	 ให้ผู้ถอืหุ้นได้ตดิตามและ
	 รบัทราบข้อมูลหลายช่องทาง
•	ข้อมูลของนกัลงทนุในเวบ็ไซต์
	 มคีวามทนัสมยั	ข้อมลูครบถ้วน
•	มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

	 และสร้างความสมัพนัธ์
	 กบันกัลงทนุ

ผู้ถือหุ้น
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การตอบสนอง

•	การส�ารวจ
	 ความพงึพอใจ	
	 ความต้องการ	
	 และข้อเสนอแนะ
	 ในการให้บรกิาร	
•	กจิกรรมกระชบัความ
สมัพนัธ์กบัลูกค้า

•	การรบัเรื่องร้องเรยีน
ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	

•	การเยี่ยมชมกจิการ
ของบรษิทั

•	1	ครั้งต่อปี

•	อย่างน้อย	2	ครั้งต่อปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	รายครั้ง

•	ได้รบับรกิารที่มี
คณุภาพ	สะดวก	
รวดเรว็	และปลอดภยั
ตลอดเส้นทาง

•	ให้บรกิารที่มคีณุภาพ	
ปลอดภยั	และได้มาตรฐาน
สอดคล้องกบัความคาดหวงั
ของผู้ใช้บรกิาร

•	ตอบสนองด้วยความถูกต้อง	
รวดเรว็	ไม่เลอืกปฏบิตัิ	

	 ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
•	ให้ผู้ใช้บรกิารได้เข้าเยี่ยมชม
การด�าเนนิงาน	การบรหิาร
จดัการของบรษิทั

ลูกค้า

•	การประชมุรายกรณี
ร่วมกบับรษิทั

•	การสื่อสารกบั
	 เจ้าหน้าที่ภาครฐัเพื่อ
ความเข้าใจร่วมกนั	

•	การมสี่วนร่วม
	 ในกจิกรรมและ
โครงการของภาครฐั

	 อย่างต่อเนื่อง
•	การประเมนิ
	 ความพงึพอใจ
	 ในการปฏบิตังิาน

•	ทกุเดอืน

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ทกุเดอืน

•	ปฏบิตัหิน้าที่ตาม
สญัญาต่อภาครฐั	
กทพ.	และ	รฟม.	

	 ในฐานะคู่สญัญาอย่าง
เคร่งครดัและเป็นธรรม
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ด้วยความเสมอภาค
และไม่เลอืกปฏบิตัิ

•	ก�าหนดแนวทาง
	 การปฏบิตัไิว้ใน
	 จรรยาบรรณของบรษิทั	

ผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การตอบสนอง

•	การประชมุผู้ถอืหุ้นกู้

•	การเปิดเผยข้อมูล

	 ต่าง	ๆ	ผ่านช่องทาง

	 การสื่อสารของบรษิทั

•	การเยี่ยมชมกจิการ

	 ของบรษิทั

•	รายครั้ง

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	รายครั้ง

• ปฏบิตัติามเงื่อนไข

สญัญาสนิเชื่อ	

	 การค�้าประกนั	และ

การบรหิารเงนิทนุ

	 อย่างเคร่งครดั	

	 ครบถ้วน

•	ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อ

เงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ตกลงกนัไว้

อย่างเคร่งครดัครบถ้วน

•	จดัท�ารายงานข้อมูล

	 ทางการเงนิที่ถูกต้อง	

	 ครบถ้วนและน่าเชื่อถอื	

•	หากมขี้อมูลการทจุรติ

	 ในการท�างานจะเปิดเผย

	 รายละเอยีดต่อผู้ให้กู้

	 เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหา

	 อย่างยตุธิรรมและรวดเรว็

ผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้

•	การประเมนิคณุภาพ
และความพงึพอใจ

	 ในการท�างาน
•	การสื่อสาร
	 ผ่านเวบ็ไซต์บรษิทั
	 เมนูจดัซื้อจดัจ้าง	
•	การเยี่ยมชม
กระบวนการผลติ

•	ทกุครั้ง

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	รายครั้ง

•	มกีระบวนจดัซื้อจดัจ้าง
ที่เสมอภาค

•	มคีวามเป็นธรรมแก่
	 คู่ค้าทกุระดบัและ
ด�าเนนิการอย่างเป็น
ระบบตามเงื่อนไข
สญัญาและข้อตกลง

	 ที่เป็นธรรม	

•	ก�าหนดหลกัเกณฑ์
	 ในการคดัเลอืกคู่ค้า
•	ก�าหนดให้มกีารแข่งขนั
	 ที่เท่าเทยีมและเป็นธรรม
•	จดัท�ารูปแบบสญัญา
	 ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
•	มรีะบบการจดัการ	ตดิตาม	
เฝ้าระวงัและทบทวนเพื่อ

	 ให้มั่นใจว่ามกีารปฏบิตัิ
	 ตามสญัญาหรอืข้อตกลง
อย่างครบถ้วน	

•	มรีะบบการควบคมุภายใน
เพื่อป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบในทกุขั้นตอน

•	จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้า
	 ตรงเวลาและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกนั	

•	มนีโยบายห้ามมใิห้กรรมการ/
ผู้บรหิารและพนกังาน

	 เรยีกรบัผลประโยชน์ใด	ๆ	
	 จากคู่ค้า
•	จดัให้มกีารประเมนิคู่ค้าเป็น
ประจ�าทกุปีและแจ้งผล
ประเมนิพร้อมข้อเสนอแนะ

คู่ค้า / ผู้รับเหมา
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การตอบสนอง

•	คณะอนกุรรมการ
ตรวจตดิตามระบบ
มาตรฐาน	ISO	9001	
และ	14001

•	การตรวจสอบการ
ด�าเนนิงานตาม
มาตรฐาน	ISO	9001	
และ	14001	โดย	
Surveillance	Auditor	

•	ปีละ	2	ครั้ง

•	ปีละ	1	และ	2	ครั้ง

•	ด�าเนนิธรุกจิต่อ
	 ห่วงโซ่อปุทาน
	 ตามมาตรฐานสากล

•	มรีะบบบรหิารงาน
	 ที่มคีณุภาพได้รบัมาตรฐาน	
	 ISO	9001	และ	ระบบ
	 การจดัการสิ่งแวดล้อม
	 ISO	14001	อย่างเคร่งครดั

ห่วงโซ่อุปทาน

•	การจดัประชมุรบัฟัง
ความคดิเหน็

•	กจิกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

•	การประเมนิผล
	 รายกจิกรรม
•	การพบปะ	พูดคยุ	
และเยี่ยมเยยีนชมุชน	

•	การรบัเรื่องร้องเรยีน
•	การร่วมกบัภาครฐัใน
การก่อสร้างโครงการ
หรอืร่วมโครงการ

	 ที่เป็นประโยชน์
	 ต่อชมุชน	

•	รายครั้ง

•	อย่างน้อย	12	ครั้ง
	 ต่อปี

•	ทกุกจิกรรม

•	รายครั้ง

•	ต่อเนื่องทั้งปี
•	รายครั้ง

•	ด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
ปลอดภยัและค�านงึถงึ
ผลกระทบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

•	มกีารสื่อสารที่รวดเรว็
ในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ
ต่าง	ๆ	

•	การสนบัสนนุกจิกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

•	การสร้างจติส�านกึให้กบั
พนกังานในการเป็นจติอาสา
เพื่อท�างานที่เป็นประโยชน์

	 ต่อชมุชนและสงัคม
•	จดัโครงการที่เป็นประโยชน์
และพฒันาชมุชน	

	 ได้แก่	ด้านการศกึษา	
	 ด้านสิ่งแวดล้อม	
	 ด้านคณุภาพชวีติ	ด้านกฬีา	
	 และด้านสาธารณประโยชน์	

สังคม ชุมชน 
โรงเรียนที่อยู่บริเวณ

ใกล้เขตทางพิเศษ
และเส้นทาง

โครงการรถไฟฟ้า

•	การตดิตามผลการ
ด�าเนนิงานในตลาด

	 อตุสาหกรรมเดยีวกนั	
•	การตดิตามข่าวสาร
และกจิกรรมทาง

	 การตลาด
•	การให้ข้อมูลทาง
	 การตลาดที่ไม่กระทบ
	 คู่แข่ง

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ต่อเนื่องทั้งปี

•	ทกุครั้ง

•	ด�าเนนิธรุกจิด้วย
	 ความโปร่งใสภายใต้
การค้าและการแข่งขนั
ที่เป็นธรรม	

•	ให้ข้อมูลทางการตลาด
	 ที่ไม่กระทบคู่แข่ง	และ
ด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
โปร่งใสคู่แข่ง
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กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

	 บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้น�าด้านการให้บริการระบบคมนาคม
ขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน	และ 
มพีนัธกจิทางสงัคมในการสง่มอบการบรกิารคมนาคมขนส่ง
ที่สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย	 โดยด�าเนินธุรกิจด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สร้างมูลค่าเพิ่ม
และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยนื	และเพื่อให้บรษิทัส่งมอบ	“เส้นทางแห่ง

ความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า”	บริษัทจึงตระหนัก
ถงึความส�าคญัของการพฒันาบคุลากรให้มคีวามพร้อมและ
ความสามารถที่จะไม่เพยีงเเต่สร้างมลูค่าเพิ่มต่อบรษิทัเท่านั้น
แต่จะขยายมูลค่าไปสู่สงัคมในวงกว้างอกีด้วย
 
	 ในป ัจจุบันระบบคมนาคมขนส ่งที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพนั้น	 เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับวิถีชีวิตคนเมือง	 
ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือระบบราง	ล้วนมีบทบาทที่ส�าคัญ 
เพื่อเชื่อมโยงการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน 
จากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง	บริษัทในฐานะผู้ให้บริการ 
ทางพเิศษ	และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	ตระหนกัถงึ
การเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการพัฒนาโครงข่าย 
ระบบคมนาคมขนส่งด้วยความมุ่งมั่นด�าเนินงานเชื่อมต่อ
ระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร	เพื่ออ�านวยความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง	 และช่วยบรรเทาปัญหาจราจร 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 รวมทั้งเป็นการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 โดยให้ความส�าคัญ 
กับความปลอดภัย	 และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู ้ใช้บริการทางพิเศษและ 
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	ภายใต้การด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็น
แนวทางปฏบิตัทิี่บรษิทัยดึถอืในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนื

	 โดยบรษิทัเชื่อมั่นว่าบคุลากรที่มคีณุภาพเป็นปัจจยัส�าคญั
อย่างยิ่งต่อการน�าพาองค์กรสูค่วามเจรญิเตบิโตและความส�าเรจ็
ที่ยั่งยืน	บุคลากรจึงถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจ 
ให้มีความก้าวหน้าและถือเป็น	 “ต้นทางของเส้นทาง 
แห่งความสขุ”	และเพื่อให้บคุลากรสามารถส่งมอบคณุภาพ
ของการบริการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย	
บริษัทจึงได้มีการก�าหนดแนวปฏิบัติต ่อพนักงานไว้ใน 
จรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน		โดยบรษิทัมุง่มั่นพฒันา
ประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อคุณภาพงาน	ตลอดจน
คณุภาพชวีติของพนกังาน	ผ่านการปลกูฝังแนวคดิเเละค่านยิม
เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ	ซึ่งประกอบด้วย	การพัฒนา
บุคลากร	การท�างานเป็นทีม	การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในการท�างาน	และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังาน	
รวมถึงการก�าหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย
อย่างชัดเจน	ควบคู่ไปกับการจัดให้มีสภาพเเวดล้อมและ 
สุขอนามัยในสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรพัย์สนิของบคุลากรและของบรษิทั	(Sphere	of	Safety)	 
โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกเรื่องความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล	ขยายไปยังพันธมิตร
ทางธุรกิจ	 ลูกค้า	 ตลอดจนชุมชนโดยรอบ	นอกจากนี้ 
บริษัทยังเชื่อมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย
ด้วยเช่นกัน	 เพราะเราไม่ได้เพียงค�านึงถึงความปลอดภัย 
ของผูใ้ช้บรกิารเท่านั้น	แต่ต้องการให้ทกุคนได้รบัความปลอดภยั
อย่างทั่วถงึตลอดห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทั
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การน�าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ผ่านการส่ือสารและการแลกเปล่ียน
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท

ด�าเนินการส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ 
และการให้ค�าแนะน�าท่ีมุ ่งเน้นวิธีปฏิบัติตาม
แนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร ้างวัฒนธรรมแนวคิดด ้านการพัฒนา 
อย่างย่ังยนื ผสานเข้ากบัทุกกระบวนการท�างาน 
และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท

สนับสนุนการด�าเนินงาน เผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู ้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	บรษิทัยงัเน้นการปฏบิตังิานที่มคีวามโปร่งใส	เป็นธรรม	พร้อมมุ่งประสานประโยชน์และการเตบิโตไปพร้อมกนั
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม	โดยก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และสื่อสาร 
ไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท�างาน	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ของบรษิทั	และผู้มสี่วนได้เสยีทกุภาคส่วนอย่างแท้จรงิ	ดงันี้
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยมีคณะกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณบริษัท	 เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมไปถึง 
เป็นแนวทางการปฏบิตังิานของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานจะได้รบัการประเมนิ
การปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณบรษิทัอย่างต่อเนื่องทกุปี	
	 ผลการส�ารวจของการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนกังานปี	2560	และปี	2561	พบว่า	“ผูบ้รหิารและพนกังาน

มีแนวโน้มปฏิบัติตามจรรยาบรรณครบถ้วน”	ทั้งนี้ผลการประเมินโดยรวมของกรรมการและผู้บริหารต่อการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณบรษิทั	สามารถสรปุโดยย่อ	ได้ดงันี้

 1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : 
	 	 	 เข้าใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณบรษิทั

 2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : 
	 	 	 ปฏบิตัติามกฎหมายที่ใช้กบับรษิทัและธรุกจิการค้าอย่างเคร่งครดั	ตามหลกัจรยิธรรม
	 	 	 ที่พงึปฏบิตั	ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั	

 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 
	 	 	 ไม่น�าข้อมลูที่เป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบคุคลอื่น	หลกีเลี่ยงการกระท�าที่จะก่อให้เกดิ	

	 ความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบรษิทั	ไม่เข้าไปมสี่วนร่วมหรอื	
	 เป็นผู้ถอืหุ้นในกจิการใด	ๆ	ซึ่งอาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแย้งทางธรุกจิต่อบรษิทั

 4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ : 
	 	 	 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอนัส่งผลกระทบต่อราคาหรอื
	 	 	 การซื้อขายของบรษิทัและบรษิทัที่เกี่ยวข้อง

 5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : 
	 	 	 ปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สดุเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรมศีกัยภาพรองรบั	

	 การขยายตวั	และต่อยอดทางธรุกจิได้อย่างต่อเนื่อง	และเพิ่มมูลค่าให้กบัผู้ถอืหุ้นในระยะยาว

 6. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ : 
	 	 	 รกัษาความลบัของคู่ค้าและคู่สญัญา	ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม	และอสิระ	
	 	 	 ไม่ด�าเนนิธรุกจิโดยมชิอบระหว่างคู่ค้าและคู่สญัญา	ไม่ตดิสนิบนหรอืจดัหาสิ่งของให้ผู้อื่น	 	

	 โดยหวงัผลประโยชน์ทางธรุกจิ		

 7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : 
	 	 	 มกีารก�าหนดแนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี
	 	 	 ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิอยู่เสมอ
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 8. การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ : 
	 	 	 ปฏบิตัติามนโยบายด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม	ตามกตกิาและกรอบแห่งกฎหมาย
	 	 	 การแข่งขนัทางการค้า

 9. หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ : 
	 	 	 ให้ความร่วมมอืในการท�าประโยชน์แก่ชมุชน	สงัคม	สิ่งแวดล้อม	และภาครฐั	ตามโอกาสและ
	 	 	 ความพร้อม		

 10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด : 
	 	 	 ไม่ท�าการครอบครอง	ซื้อ-ขาย	หรอืดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ยาเสพตดิ	ในขณะอยู่ที่ท�างาน		

	 หรอืระหว่างท�าธรุกจิของบรษิทั	ยกเว้นการจดัเลี้ยงสงัสรรค์โดยบรษิทั	และไม่ท�าการเล่นหรอื	
	 เป็นผู้มสี่วนสนบัสนนุให้มกีารเล่นการพนนัทกุประเภทในระหว่างเวลาท�างาน	หรอืในพื้นที่บรษิทั

 11. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ : 
	 	 	 ปฏบิตัติามนโยบายในการจดัการข้อมูลในบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ	และเผยแพร่ข้อมูลที่จ�าเป็น	

	 และถูกต้องเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส	และไม่เปิดเผยข้อมูลของบรษิทัที่ยงัมไิด้มกีารเปิดเผย	
	 ต่อสาธารณะ	ข้อมูลส่วนบคุคล	หรอืน�าข้อมูลที่ได้รบัจากหน้าที่การงาน	ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกดิ	
	 ประโยชน์ส่วนตน

12. ทรัพย์สินของบริษัท : 
	 	 	 ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิทัมใิห้สูญหาย	เสยีหาย	หรอืน�าไปใช้	

	 ในทางที่ผดิ		
 

13. ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง : 
	 	 	 ก�าหนดแนวปฏบิตัเิรื่องการให้ของก�านลัและการเลี้ยงรบัรอง	โดยหลกีเลี่ยงการรบัสิ่งของหรอื
	 	 	 ผลประโยชน์ใด	ๆ		จากคู่ค้า	คู่สญัญา	หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	เว้นแต่ในเทศกาล
	 	 	 หรอืประเพณนียิมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม
 

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : 
	 	 	 ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัอย่างเคร่งครดั	และ
	 	 	 ให้ความร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอบุตัเิหต	ุการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วย		
 

15. การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : 
	 	 	 รบัทราบและปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั	โดยไม่กระท�าการฝ่าฝืนอนัอาจจะท�าให้ได้รบัโทษ
	 	 	 ทางกฎหมายและโทษทางวนิยัได้
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการคอร์รัปชัน  

	 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านและ
ป้องกนัการทจุรติและคอร์รปัชนัทั้งภายในและภายนอก	โดย
บรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสมของ
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ผ่านทางจรรยาบรรณบรษิทั	
และบริษัทได้ค�านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทจุรติ
คอร์รปัชนั	จงึได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	
โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่	www.bemplc.co.th	

	 นอกจากนี้	บริษัทได้ก�าหนดมาตรการทั้งทางวินัยและ
ทางกฎหมายกรณทีจุรติคอร์รปัชนั	ในทางวนิยัจะมกีระบวนการ
สอบข้อเท็จจริง	โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากแผนกทรัพยากรบุคคล	แผนกต้นสังกัดของผู้กระท�าผิด	
และจากหน่วยงานอื่น	โดยการพจิารณาความผดิก�าหนดให้
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาลงโทษส�าหรบักรณตีกัเตอืน
เป็นลายลักษณ์อักษร	และการเลิกจ้าง	ซึ่งหากความผิด 
เข้าข่ายยักยอกจะพิจารณาด�าเนินการในทางกฎหมายเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
มาตรการการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนั	ดงันี้

	 ในส่วนของการด�าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น	นอกจาก 
ได้ก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว	บรษิทัได้ปลกูจติส�านกึ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันภายในองค์กร	
โดยบรษิทัได้จดัให้มกีารฝึกอบรมด้วยวธิกีารทั้งทางกายภาพ
และพัฒนาทางจิตใจที่จะช่วยให้เกิดจิตส�านึกที่ดี	 เพราะ
บรษิทัเชื่อว่าการเป็นคนดตี้องเกดิขึ้นจากภายใน	และจดัท�า
แบบส�ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทกุปี	เพื่อให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทาง
จรรยาบรรณ				

	 บรษิทัได้ก�าหนดความผดิส�าหรบัการปฏบิตังิานที่ทจุรติ	
คอร์รัปชัน	 เป็นความผิดทางวินัยที่ร้ายแรง	ซึ่งหากฝ่าฝืน
ละเมดิจะถกูพจิารณาลงโทษสถานหนกั	อนัอาจถงึขั้นเลกิจ้าง	
โดยไม่ต้องเตอืนล่วงหน้า	ลกัษณะความผดิดงักล่าวจ�าแนก
ได้ดงันี้

	 (1)	 เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บคุคลภายนอก
	 (2)	 ทุจริตต่อหน้าที่	และหรือต่อบริษัท	รวมทั้งการให้ 
	 	 ความร่วมมอืกบัผู้อื่นให้กระท�าการนั้นด้วย
	 (3)	 ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
	 	 หรอืผู้อื่นโดยมชิอบ
	 (4)	 รบัสิ่งตอบแทนเกี่ยวกบัหน้าที่การงานโดยมชิอบ
	 (5)	 แสดงกิริยาหยาบคาย	หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่	 
	 	 หมิ่นประมาท	หรือท�าร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา	 
	 	 รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้อง 
	 	 กบับรษิทั

	 และเพื่อเตรยีมความพร้อมในการขอรบัรองการเข้าร่วม
เป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	บริษัทได้ด�าเนินการให้แผนกต่าง	ๆ	ท�าการประเมิน
ตนเองเพื่อระบจุดุที่ต้องปรบัปรงุให้สอดคล้องตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	พร้อมกันนี้บริษัท	 
ได้มอบหมายให้ผู ้รับผิดชอบด้านการก�ากับดูแล	 และ 
ด้านตรวจสอบภายใน	จ�านวน	2	คน	 เข้ารับการอบรม
หลกัสูตร	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG	15)	
ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)

1.  ไม่ด�าเนินธุรกิจ
 กับองค์กร หรือหน่วยงาน
 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
 การทุจริตคอร์รัปชัน

2. มีการลงโทษพนักงาน
 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
 การ ทุจริต และการด�าเนินคดี
 ทางกฎหมาย
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยก�าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัท ดังนี้

1)	 ให้มกีระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือแนวทางปฏิบัติสากล	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	มกีารปฏบิตัแิละการพฒันา
ไปในทศิทางเดยีวกนัทั่วทั้งบรษิทั	สอดคล้องกบันโยบาย
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

2)	 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน	 
การตัดสินใจที่ส�าคัญในการบริหารงาน	การก�าหนด
กลยทุธ์	และการวางแผนงาน	เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์	
เป้าหมาย	ภารกจิ	และวสิยัทศัน์ของบรษิทัที่ก�าหนดไว้

3)	 ให ้การบริหารความเสี่ยงเป ็นไปในลักษณะเชิงรุก	 
เพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะท�าให้บริษัทเสียผลประโยชน	์
และสูญเสยีโอกาส

4)	 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของ
พนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนัก	 และบริหาร 
ความเสี่ยงที่มใีนการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนและ
องค์กร	 โดยให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านต่าง	ๆ	ให้อยู่ในระดบัที่เพยีงพอและเหมาะสม

5)	 ก�าหนดแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้ 
อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้	 ในการวางแผนจัดการ 
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้	 
หน่วยงานจะต้องพจิารณาถงึค่าใช้จ่ายหรอืต้นทนุในการ
จัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะ 
ได้รบัว่าคุ้มค่าหรอืไม่

6)	 ให้มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มี
ประสทิธภิาพ	เพื่อให้พนกังานเกดิการเรยีนรู	้พฒันาและ
น�าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล

7)	 ให้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	 โดยผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของธรุกจิในปัจจบุนั

8)	 ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอ	เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าการบรหิารความเสี่ยง
ได้ด�าเนนิไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

	 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสี่ยง
จากการด�าเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของ
บริษัท	โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้งเป็นส่วนที่เสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน	 และยังเป็นปัจจัยส�าคัญของ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างมรีะบบ	มกีารเฝ้าระวงั	และการใช้มาตรการ
ต่าง	ๆ	เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยงเพื่อพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั
นโยบาย	และฝ่ายบริหารท�าหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม	และปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน
แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
ในการตดิตาม	ประเมนิผล	และจดัท�ารายงานผลการบรหิาร 
ความเสี่ยงเพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ

	 นอกจากนี้	ยังก�าหนดให้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ�าปี	จดัท�าคู่มอืการบรหิารความเสี่ยง	เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงาน	และมีการติดตาม	ประเมินผล	ทบทวน
ความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สม�่าเสมอ	รวมทั้งมีการจัดท�าแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับ 
ใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่าง	ๆ	 เพื่อให้
สามารถเข้าด�าเนนิการแก้ไขปัญหาไดท้นัทแีละประสานงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา	
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การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั่วไป (Systematic Risk) 

ความเสี่ยงเนื่องจากการด�าเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ 
และนโยบายของรัฐบาล

ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

การจัดการ

การจัดการ

รายได ้หลักของบริษัทจะมาจากค ่าผ ่านทางและ 
ค่าโดยสาร	ซึ่งอาจถกูกระทบโดยปัจจยัภายนอกที่บรษิทั
ไม่สามารถควบคมุได้	นอกจากนี้	บรษิทัมรีายได้จากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์	ซึ่งเป็นรายได้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต ่างประเทศ	 
การแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจการให้เช่าพื้นที่
ค้าปลกี	รวมทั้งระยะเวลาในการเปิดให้บรกิารร้านค้าใน
สถาน	ีซึ่งหลายปัจจยัเป็นสิ่งที่บรษิทัไม่สามารถควบคมุได้	

การด�าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ภายใต ้
การก�ากบัดแูลของหน่วยงานภาครฐั	การตคีวามข้อก�าหนด	
และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่แตกต่างกันระหว่าง 
คู่สญัญา	อาจเกดิขึ้นได้ในเรื่องต่าง	ๆ	ซึ่งบรษิทัอาจต้อง
ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา	จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั

นอกจากนี้	ความไม่แน่นอนของเสถยีรภาพทางการเมอืง
และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐจาก 
ฝ่ายการเมอืงที่เข้ามาก�ากบัดแูล	อาจมกีารเปลี่ยนแปลง
นโยบาย	กฎหมาย	หรือกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 
ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา	
หรือเงื่อนไขตามสัญญาที่ก�าหนดไว้แล้ว	แต่กทพ.	หรือ	
รฟม.	อาจไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตามสญัญา	หรอืมคีวาม
ประสงค์อื่นให้บริษัทปฏิบัติที่นอกเหนือจากสัญญาหรือ
ข้อตกลง

การสร้างระบบการบรหิารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐั
ทั้งในระดบับรหิารและปฏบิตักิาร	มกีารให้ข้อมลูที่เพยีงพอ
ซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบายอย่างใกล้ชดิสม�่าเสมอ	

รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล	และได้รับประโยชน์ 
ร่วมกนัในระยะยาว

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจ 
มีผลต่อปัจจัยต่าง	ๆ	อย่างใกล้ชิด	และปรับเปลี่ยน 
กลยทุธ์ให้เหมาะสม	นอกจากนี้	บรษิทัยงัสามารถจ�ากดั
ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากปัจจยัเสี่ยง	ได้แก่	ราคาน�้ามนั	
ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน	 และอัตรา 
ค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่นที่ผู ้โดยสารสามารถ 
เลือกใช้ได้	 เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจร 
ทั้งบริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า	 ซึ่งวิธีการเดินทาง 
ทั้ง	 2	 แบบนี้ถือเป็นสินค้าทดแทนซึ่งกันและกันได	้ 
(Substitute	 Product)	 และในส่วนของการพัฒนา 
เชิงพาณิชย์	บริษัทได้มีการพัฒนาสื่อโฆษณารูปแบบ 
ใหม่	ๆ 	เพิ่มขึ้น	เพื่อเพิ่มรายได้จากการพฒันาเชงิพาณชิย์	
รวมทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นร้านค้าเพิ่มเติม 
อกีด้วย
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอุบัติภัยร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

การจัดการ

การจัดการ

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ที่ปรับสูงขึ้น	 
อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท	เนื่องจากต้นทุน
ดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อบางส่วนเป็นอัตราลอยตัว	
ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 
อตัราดอกเบี้ยในกรณทีี่อตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิมคีวาม
ผนัผวนหรอืปรบัตวัสูงขึ้น	

นอกจากนี้	 บริษัทมีค ่าใช ้จ ่ายที่ เป ็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ	ดังนั้น
หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ของบรษิทัเพิ่มสูงขึ้น

ธรุกจิของบรษิทั	ทั้งการก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษ
และรถไฟฟ้า	มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์	หรือปัจจัย
ภายนอกที่ก่อให้เกดิเหตสุดุวสิยักะทนัหนั	และเหตทุี่อาจ
เกดิจากการก่อการร้ายวนิาศกรรม	ซึ่งอาจท�าให้ต้องระงบั
การให้บรกิาร	ท�าให้สญูเสยีรายได้	ทรพัย์สนิ	ได้รบัความ
เสยีหาย	สูญเสยีภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอื

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวน
ของอตัราดอกเบี้ย	โดยจดัโครงสร้างของเงนิกูย้มืโดยการ
แบ่งสัดส่วนของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	และเงินกู้
อตัราดอกเบี้ยคงที่	รวมถงึแผนการออกตราสารหนี้	หรอื
หุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและมุมมองของ
บรษิทัต่ออตัราดอกเบี้ยในอนาคต

บริษัทก�าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจาก 
อัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลง	 เช่น	การเจรจาลดสัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศ	และการซื้อ	Forward	
เป็นต้น

บริษัทก�าหนดแผนส�ารองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ ์
ที่อาจเกิดขึ้น	 รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้
พนกังานที่รบัผดิชอบปฏบิตัหิน้าที่ได้ทนัทใีนการเข้าแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกดิกรณฉีกุเฉนิขึ้น	โดยการจ�าลองสถานการณ์
ต่าง	ๆ	และจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อป้องกนัการเกดิ
อบุตัเิหตรุ้ายแรงและพร้อมปฏบิตักิารกูภ้ยั	และมเีจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัครอบคลมุทกุพื้นที่

ทั้งนี้	บรษิทัมกีารท�าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
จากความเสี่ยงภัยทุกชนิด	 การหยุดชะงักของการ
ประกอบธรุกจิ	การประกนัความเสยีหายที่เกดิกบับคุคล
ภายนอก	รวมถึงความเสี่ยงจากการก่อการร้ายในส่วน
ของธรุกจิการให้บรกิารรถไฟฟ้า
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ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

การจัดการ

การจัดการ

การเร่งขยายโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	และระบบเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งมวลชนอื่น	 ๆ	ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของภาครฐั	ท�าใหม้คีวามเป็นไปไดอ้ย่างสงูที่จะมอีงค์กร
ของรัฐ	หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาด�าเนินการ
ประกอบธุรกิจคมนาคมขนส่งที่ต้องใช้บุคลากรที่ม ี
ความรู้ความช�านาญ	และทักษะด้านเทคนิคในธุรกิจ
คมนาคมขนส่งมากขึ้น	จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการ 
ดงึตวับคุลากรหลกัออกไปจากบรษิทั

บริษัทได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน	รวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงกรณีระบบงาน 
ที่ส�าคญัขดัข้อง	และการพยายามเข้าถงึระบบสารสนเทศ
ของบริษัททั้งจากบุคคลภายในและภายนอกโดยที่ 
ไม่มีสิทธิ์เข ้าถึง	 หรือไม่ได้รับการอนุญาต	 รวมทั้ง 
การโจมตจีากไวรสัคอมพวิเตอร์	อาจมคีวามเสี่ยงส่งผลให้
อปุกรณ์ระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทาง	และระบบบรหิารจดัการ
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหยดุชะงกัไม่สามารถให้บรกิารได้

บรษิทัก�าหนดการบรหิารจดัการความเสี่ยงด้านบคุลากร	
เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดี 
มคีณุสมบตัเิหมาะสม	การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะในด้านต่าง	ๆ 	
ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่ของ
พนักงานแต ่ละคน	 การสร ้างขวัญและก�าลั งใจ	 
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง	 ๆ	 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม	 การจัดกิจกรรมนอกงาน 
เพื่อให้พนกังานมคีวามรกั	สามคัค	ีรูส้กึผกูพนักบัองค์กร	
การทบทวนปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานและระบบงาน
ให้มีความพร้อมตลอดเวลา	 รวมถึงจัดท�าแผนการ
สบืทอดต�าแหน่ง	โดยบรษิทัได้จดัเตรยีมแผนการสบืทอด
ต�าแหน่งและแต่งตั้งคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิาร
ระดับสูงเพื่อวางแนวทางในการคัดสรร	 และเตรียม 
ความพร้อมด้านบุคลากร	ทั้งในระดับผู้บริหารและ
หัวหน้างาน	ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจาก 
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้	ความช�านาญและ
ทกัษะทางด้านเทคนคิเฉพาะงาน	ได้จดัให้มกีารรวบรวม
องค ์ความรู ้ เฉพาะงาน	 และขยายผลสู ่ โครงการ 
การจัดการความรู	้และเพื่อปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดท�าแผนฉุกเฉิน	 โดยมีแผนการป้องกัน	และ 
การบ�ารงุรกัษา	อปุกรณ์งานระบบต่าง	ๆ 	อย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อเป็นการป้องกัน	 และเตรียมความพร้อมให้กับ
พนักงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สามารถ 
เข้าด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉกุเฉนิในระบบงาน	

นอกจากนี้	บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการ
รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ	(ISO/IEC	27001	:	2013)	โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเก็บเงินค ่าผ ่านทางที่ศูนย์คอมพิวเตอร  ์
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2561	
เป็นเวลา	3	ปี
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ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท (Corporate Specific Risk)

ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้รับเหมาหลักในการจัดหาและ
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า

ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของต้นทุนธุรกิจระบบราง 

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

การจัดการ

การจัดการ

การจัดการ

บริษัทได้รับมาซึ่งสัญญาจัดหาอุปกรณ์งานระบบ	และ
สัญญาบ�ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ากับ 
ผู้รับเหมาหลัก	Siemens	Limited	ประเทศไทย	และ	 
Japan	Transportation	 Technology	 (Thailand)	ดังนั้น	 
ในกรณีที่กลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่ ง เป ็น 
ผู้รับเหมาหลักดังกล่าวไม่สามารถให้บริการตามสัญญา
แก่บริษัท	หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ�ารุงรักษา	 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท	
และกรณรีถไฟฟา้ไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได	้อาจส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุน
ในบริษัทต่าง	ๆ	ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้	ในกรณีที่ 
ผลประกอบการของบริษัทต ่าง	 ๆ	 ที่บริษัทถือหุ ้น 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์	

บริษัทมีสัญญาเป็นเงินสกุลต่างประเทศ	และเงินบาท	
ต้องปรับเปลี่ยนตามดัชนีราคาผู ้บริโภคตามที่ระบ ุ
ในสัญญา	เนื่องจากเป็นสัญญาระยะยาวท�าให้บริษัท 
จะมีความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาดงักล่าว	ส�าหรบัค่าสาธารณปูโภค	ซึ่งประกอบด้วย
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดินรถจะมีการ 
ปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง	
ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น	ดังนั้น	 
ต้นทุนธุรกิจระบบรางส่วนที่เป็นต้นทุนค่าโดยสาร 
ของบริษัท	 จึ งมีความผันแปรไปตามค ่าใช ้จ ่ าย 
ที่กล่าวข้างต้น

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการศึกษาข้อมูลจาก
สมาชิกในสมาพันธ์ผู ้ประกอบการขนส่งมวลชนใน 
ระดบัสากล	เช่น	UITP,	APTA,	NOVA	Group	of	Metros	 
รวมทั้งการเรยีนรู้จาก	Ricardo	Rail	Limited	ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์	มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเลือกซื้อ
อปุกรณ์งานระบบจากผูผ้ลติอปุกรณ์รายอื่น	ๆ 	ที่สามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู ่ได ้	 พร้อมทั้งได้ก�าหนด 
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มี
ความสามารถเพียงพอในการท�างานร่วมกับผู ้ผลิต
อุปกรณ์และผู้รับเหมาทั้งในและต่างประเทศ	 ในการ 
บ�ารุงรักษาและซ ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและ 
ระบบรางรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโดยมิต้องพึ่งพา 
ผู้ผลติรายเดมิเพยีงรายเดยีว

บริษัทจะค�านึงถึงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทต่าง	ๆ	 
ให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของบริษัท	 เพื่อลด 
ผลกระทบดังกล่าว	 รวมทั้งท�าให้บริษัทสามารถม ี
ส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบ
การด�าเนนิงานของบรษิทัที่ลงทนุ

บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	นอกจากนี้	ลกัษณะของต้นทนุค่าโดยสาร
ส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทนุคงที่	ไม่ได้ผนัแปรโดยตรงไปกบั
จ�านวนผู ้ โดยสารที่ เพิ่มขึ้น	 หากผู ้ โดยสารไม ่ ได ้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญจนท�าให้ต้องเพิ่ม 
จ�านวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการรองรบัผู้โดยสาร
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ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

การจัดการ

การจัดการ

ข้อพิพาทที่เกิดจากการตีความในสัญญาที่แตกต่างกัน 
ในเรื่องต่าง	ๆ	 เช่น	การปรับอัตราค่าผ่านทาง	และ 
ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสญัญา

บริษัทได้ค�านึงถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในธุรกิจ
ก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษที่อาจเกดิขึ้นเนื่องจาก
ปัจจัยหลักได้แก่	บุคลากร	ระบบงาน	ระบบปฏิบัติการ	
และปัจจัยภายนอก	ซึ่งท�าให้เกิดความผิดพลาดหรือ
ความไม่เพียงพอของกระบวนการท�างาน	พนักงาน	 
ระบบงาน	หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมทั้ง 
การทจุรติของพนกังาน	และเหตกุารณ์หรอืปัจจยัภายนอก
อันอาจก ่อให ้ เกิดความเสียหายที่เป ็นตัวเงินและ 
ความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน	 เช่น	 ความเสียหาย 
ต่อชื่อเสยีง	หรอืความมั่นคงของบรษิทั	จงึจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบ
และด้วยความระมดัระวงั

บริษัท	และ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 
มีการเจรจาและตกลงร่วมกันในการด�าเนินโครงการ 
ไกล่เกลี่ยยตุขิ้อพพิาท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานโดยเฉพาะท�าหน้าที่ดูแลและ
บ�ารุงรักษาเส้นทางและระบบจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่า	
ด้วยประสบการณ์และความช�านาญของพนักงาน 
ซึ่งดูแลรับผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะน�ามาซึ่งคุณภาพ
และความพร้อมของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
ได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง

บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างส�าคัญของ
ระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	 โดยมี
การก�าหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษ 
ให้สอดคล้องกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั	JMI	Pacific	
จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบและเชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบโครงสร้าง	 และมีการตรวจติดตาม	 และ 
เฝ้าระวังดูแลและบ�ารุงรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อการ 
ใช้งานของทางพเิศษ	ส�าหรบัระบบจดัเกบ็รายได้ค่าผ่านทาง	
ระบบสื่อสารและควบคมุการจราจร	ซึ่งมคีวามส�าคญัต่อ
การด�าเนนิงานของบรษิทัเช่นกนั	บรษิทัได้ใช้การบ�ารงุรกัษา
แบบป้องกัน	มีระบบข้อมูลส�ารอง	ระบบไฟฟ้าส�ารอง	
และมกีารบรหิารการจดัซื้อวสัดเุพื่อส�ารองการใช้งาน

ความเสี่ยงจากการก่อสร้างและด�าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยง การจัดการ

บริษัทได้เข ้าท�าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย	 (Blue	 Line	 Extension)	 
กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	 
เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2560	โดยบริษัทมีหน้าที่ในการ
จัดหา	ติดตั้ง	ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลอง
เดินรถไฟฟ้าส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 
ส่วนต่อขยาย	โดยจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์งานระบบ 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล 
เพื่อให้บรกิารเดนิรถได้ตามก�าหนด

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยท�าสัญญาว่าจ้าง 
บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผู้บรหิารโครงการ	 
รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
ในโครงการ	

ปัจจุบันความเสี่ยงจากการด�าเนินโครงการยังคงเหลือ
ความเสี่ยงในการด�าเนินการส�าหรับช่วงที่	 2	และ	3	 
ซึ่งภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย	ในปัจจบุนัเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
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เศรษฐกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

	 บริษัทให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอนในการได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน	 เพราะบริษัท 
เชื่อว่าการบริหารห่วงโซ่อุปทานถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญ 
ในการเพิ่มคุณค่าด้านความปลอดภัย	รวมถึงความสะดวก	
และความรวดเรว็ในการให้บรกิาร	

	 โดยบริษัทด�าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐาน
สากล	 ระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	9001	และระบบ 
การจดัการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	อย่างเคร่งครดั	ด้วยการ
ให ้ความรู ้ความเข ้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบ 
อย่างใกล้ชิดท�าให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ 
ด�าเนนิธรุกจิกบับรษิทัด�าเนนิงานด้วยการค�านงึถงึผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อความยั่งยืนในการท�าธุรกิจร่วมกัน	 
พร้อมกันนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการเพื่อ 
เป็นแนวทางส�าหรับบริษัทในการเข้าไปมีส่วนร่วมประกอบ
ธุรกรรมการค้าใด	ๆ	ก็ตามอย่างเป็นธรรมเอาไว้อีกด้วย	 
ทั้งเรื่องของการว่าจ้าง	การท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและ
บรษิทัย่อย	รวมไปถงึธรุกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
 

	 นอกจากนี้	บรษิทัยงัมแีนวปฏบิตัต่ิอคูธ่รุกจิอย่างเป็นธรรม
และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ	และ 
การพฒันาอย่างยั่งยนืในภาคธรุกจิของบรษิทั	การสร้างความ
เชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้า
และผู้สนบัสนนุทางการเงนิ	ซึ่งถอืเป็น	Key	Success	Factor	
ที่ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้
บริการทางพิเศษและผู ้โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	 ได้แม้ 
ในยามวิกฤต	บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า 
โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมให้การได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	และยึดมั่นที่จะ
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู ่ค ้า	 โดยมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและ 
บริการที่เหมาะสมกับมูลค่าเงิน	คุณภาพทางเทคนิค	และ 
มคีวามเชื่อถอืซึ่งกนัและกนั	

01 02 03 04 05
การจัดซื้อ จัดจ้าง 

ต้องด�าเนินการ
ด้วยความซื่อสัตย์ 

มีจริยธรรม 
เชื่อถือได้ สุจริต

โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

สนับสนุนการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและ

บริการที่
ถูกกฎหมาย และ

ผลิตภายในประเทศ
เป็นอันดับแรก 
โดยค�านึงถึง 

ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม และ
อาชีวอนามัย
ในการท�างาน

เสริมสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์กับ

คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท

อย่างยั่งยืน

กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง มีหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ชัดเจน 

สร้างประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท 

อย่างมีคุณภาพ 
ตรงเวลา และ

มีความเป็นธรรม
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green 
Procurement)

นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง
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  การคัดเลือกคู่ค้าและวางนโยบายด้านสินค้าและบริการ 

	 บรษิทัมคีวามตั้งใจในการสร้างมาตรฐานให้แก่สนิค้าและบรกิารของบรษิทั	ไปพร้อม	ๆ 	กบัการพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพ 
ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า	ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นจะต้องเหมาะสมกับมูลค่าเงิน	คุณภาพทางเทคนิค	และมีความเชื่อถือ 
ซึ่งกันและกัน	บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระดับและด�าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ	และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม	 
ตามข้อก�าหนดตามระบบบรหิารคณุภาพ	ISO	9001	ซึ่งมขี้อปฏบิตัดิงันี้

1.	 ก� าหนดให ้มีหลัก เกณฑ ์ ในการ
พิจารณาคัดเลือกคู ่ค้า	 โดยมีการ 
คดักรองคู่ค้าอย่างเคร่งครดั	เพื่อให้มี
การด�าเนนิกจิการอย่างเป็นธรรมและ
ไม่เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน

4.	 จัดให้มีระบบการจัดการ	ติดตาม	 
เฝ้าระวงั	รวมถงึทบทวน	เพื่อให้มั่นใจ
ว ่ามีการปฏิบัติตามสัญญา	 หรือ 
ข้อตกลงอย่างครบถ้วน	มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง

7.	 จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจ�า
ทุกปี	และแจ้งผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะ	เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุง
คุณภาพสินค้าและงานบริการอย่าง
ต่อเนื่อง	ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาส
ให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อ
แจ้งข้อร้องเรยีนได้	กรณทีี่พบว่าได้รบั
การปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม

3.	 จัดท�ารูปแบบสัญญา	หรือข้อตกลง 
ที่เหมาะสม	 เป็นธรรม	 และเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั

6.	 ไม่มีนโยบายให้กรรมการ	และ/หรือ
พนั ก ง าน รั บผลประ โยชน ์ ใ ดๆ	 
เป ็นส ่วนตัวหรืออาศัยความเป็น 
ส่วนตวัจากคู่ค้า

9.	 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู ่ค้าโดย
ปราศจากข้อมูลแห่งความจรงิ

2.	 มีการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่ได้รับ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ไม่มี
ลักษณะที่เป ็นการเลือกปฏิบัต	ิ
หรอืกดีกนัไม่ให้คูค้่ารายหนึ่งรายใด
เข้าร่วมแข่งขนัทางธรุกจิ

5.	 จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้าตรงเวลา	
ตามเงื่อนไขการช�าระที่ได้ตกลงกนั

8.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่ายสินบน
ให้แก่กรรมการและพนักงานของ 
คู่แข่ง

	 รวมถงึปฏบิตัติามข้อก�าหนดของระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	อย่างเคร่งครดั	ด้วยการให้ความรูค้วามเข้าใจและ
มีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดท�าให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยมีการค�านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อความยั่งยนืในการท�าธรุกจิร่วมกนั	และส�าหรบักลุ่มผู้สนบัสนนุทางการเงนิ	ได้แก่	ผู้ให้กู้	ผู้ถอืหุ้นกู้	 เจ้าหนี้	
บรษิทัยดึมั่นปฏบิตัติามสญัญาและข้อผูกพนั	รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั
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  ความปลอดภัยของพนักงานและ
  ผู้รับเหมา 

	 บรษิทัมกีารด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัสอดคล้องกบั
กฎหมายไทย	และมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศ	
และระดบัสากล	ได้แก่	

	 TIS	18001:2011	และมาตรฐาน	OHSAS	18001:2007	 
ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโดยบริษัท	 
ทูฟนอร์ด	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 
ดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย	
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า	
รวมถงึมกีารจดัท�าเอกสารปลอดออนไลน์	(Plod	Online)	เพื่อ
สื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย	
คณุภาพ	และสิ่งแวดล้อม

การจัดล�าดับความส�าคัญของ Supplier แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยสรุปดังนี้

 PVL : 
 Potential Vendor List	=	กลุ่ม	Supplier	ที่มศีกัยภาพในการให้บรกิารกบับรษิทั

 AVL : 
 Approved Vendor List	=	กลุ่ม	Supplier	ที่เป็นคู่ค้า/ให้บรกิารกบับรษิทั	ขึ้นทะเบยีนในระบบ	SAP

 Q-AVL : 
 Quality Approved Vendor List	=	กลุม่	Supplier	ที่เป็นคูค้่า/ให้บรกิารกบับรษิทั	ขึ้นทะเบยีนในระบบ	SAP	และผ่านเกณฑ์

การพจิารณาพเิศษ	ตามระบใุนระเบยีบปฏบิตังิาน	สามารถสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้โดยไม่ต้องเปรยีบเทยีบกบั	Supplier	รายอื่น

 BVL : 
 Blacklist Vendor List	=	กลุ่ม	Supplier	ที่เป็นคู่ค้า/ให้บรกิารกบับรษิทั	ขึ้นทะเบยีนในระบบ	SAP	แต่มผีลการให้บรกิาร/

ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์	และพจิารณาระงบัการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	จนกว่าจะพสิจูน์ได้ว่ามกีารพฒันา/ปรบัปรงุ	และผ่านการพจิารณา
ให้ออกจากกลุ่มนี้ได้

  
  การตรวจสอบการท�างานของคู่ค้า

	 บรษิทัมรีะบบการจดัการ	ตดิตาม	เฝ้าระวงั	รวมถงึทบทวน	เพื่อให้มั่นใจว่ามกีารปฏบิตัติามสญัญา	หรอืข้อตกลงอย่างครบถ้วน	
มรีะบบการควบคมุภายในที่ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในทกุขั้นตอนของกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง	โดยให้มกีารประเมนิคูค้่า
เป็นประจ�าทกุปี	และแจ้งผลการประเมนิพร้อมข้อเสนอแนะ	เพื่อให้คู่ค้าได้ปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าและงานบรกิารอย่างต่อเนื่อง	

	 ทั้งนี้	บรษิทั	ได้เปิดโอกาสให้คูค้่าสามารถตดิต่อผูบ้รหิารเพื่อแจ้งข้อร้องเรยีน	ในกรณทีี่พบว่าได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
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การรณรงค์ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ใช้วสัดทุี่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	เช่น	วสัดไุม่มพีษิ	วสัดหุมนุเวยีนทดแทนได้	วสัดรุไีซเคลิ	และวสัด ุ
ที่ใช้พลงังานต�่าในการจดัหามา	เป็นต้น

	 ใช้วสัดนุ้อย	เช่น	น�้าหนกัเบา	ขนาดเลก็	มจี�านวนประเภทของวสัดนุ้อย	เป็นต้น

	 มเีทคโนโลยกีารผลติที่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	เช่น	ใช้พลงังานสะอาด	ลดการเกดิของเสยีจากกระบวนการผลติ
และลดขั้นตอนของกระบวนการผลติ	เป็นต้น

	 มรีะบบขนส่งและจดัจ�าหน่ายที่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	เช่น	ลดการใช้หบีห่อบรรจภุณัฑ์ที่ฟุม่เฟือย	ใช้บรรจภุณัฑ์
ที่ท�าจากวสัดทุี่ใช้ซ�้าหรอืหมนุเวยีนใช้ใหม่ได้	และเลอืกใช้เส้นทางการขนส่งที่ประหยดัพลงังานที่สดุ	เป็นต้น

	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน	 เช่น	ใช้พลังงานต�่า	มีการปล่อยมลพิษต�่าในระหว่าง 
การใช้งาน	ลดการใช้วสัดสุิ้นเปลอืง	และลดการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่จ�าเป็น

	 มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน	เช่น	ทนทาน	ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย	ปรับปรุงต่อเติมได้	ไม่ต้อง
เปลี่ยนบ่อย	เป็นต้น

	 มรีะบบการจดัการระบบหลงัหมดอายกุารใช้งานที่มปีระสทิธภิาพสูง	เช่น	การเกบ็รวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย	มีการออกแบบให้สามารถน�าสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ�้า	หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย	
หรอืหากต้องก�าจดัทิ้งสามารถน�าพลงังานกลบัคนืมาใช้ได้และมคีวามปลอดภยัส�าหรบัการฝังกลบ	เป็นต้น

	 สนิค้าหรอืบรกิารที่ได้รบัฉลากสิ่งแวดล้อม	หรอืฉลากเขยีว

	 สินค้าหรือบริการที่มาจากองค์กรที่ได้รับการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จากสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ 
ในประเทศไทย	หรอืต่างประเทศ

	 สนิค้าหรอืบรกิารที่มใีนทะเบยีน	Green	Product	ของสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	หรือกรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
หรอืหน่วยงานลกัษณะเดยีวกนัในต่างประเทศ

	 จดัหาจากผู้ขาย/ผู้ให้บรกิารที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม	เช่น	ได้รบั	 ISO	14001	หรอื
มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	ที่แสดงหลักฐานได้	 เป็นต้น	หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนการรักษา 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย	ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานได้	 เช่น	น�าเงินรายได้มอบให้องค์การกุศลที่รักษา 
สิ่งแวดลอ้ม	สนบัสนนุการปลกูป่า	สนบัสนนุการ	Reuse–Refill–Recycle	ซึ่งสามารถแสดงหลกัฐานได้	เปน็ต้น

	 บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยได้ประกาศชัดเจนผ่าน	www.bemplc.co.th	 
รวมทั้งได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกสนิค้าที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างอกีด้วย	โดยก�าหนดเกณฑ์ 
การจดัหาเบื้องต้น	ดงันี้
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

	 บรษิทัในฐานะผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษ	และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	มุง่เน้นในการสนองตอบความต้องการในการเดนิทาง
ผ่านโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อเเละครอบคลมุพื้นที่ใจกลางย่านธรุกจิหลกัของกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	ด้วยการบรกิาร
ที่สะดวก	รวดเรว็	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภยั	ซึ่งถอืเป็นความส�าคญัสงูสดุที่พนกังานทกุคนต้องตระหนกัและปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด	รวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยผ่านสื่อเเละกิจกรรมต่าง	ๆ	 
เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัประชาชนทั่วไป	นอกจากนี้	บรษิทัยงัได้ศกึษาแนวเส้นทางใหม่	ๆ 	เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโต
ของเมอืง	(Urbanization)	ที่จะขยายตวัในอนาคต

	 ด้านธุรกิจทางพิเศษ	บริษัทมีการศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล	 รวมถึงการ 
เพิ่มจ�านวนช่องทางการช�าระค่าผ่านทางอัตโนมัติ	 (Easy	Pass)	และการปรับย้ายต�าแหน่งช่องทางเข้าใช้บริการเพื่อลดการ 
ตัดกระแสจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง	ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง	รวมทั้ง 
เพิ่มช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกบัการจราจรผ่าน	ป้ายจราจรอจัฉรยิะและป้ายสลบัข้อความ	เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารทางพเิศษทราบถงึ
สภาพจราจรบนทางพิเศษ	รวมทั้งปรับปรุงป้ายแนะน�าการใช้ทางพิเศษบนถนนพื้นราบทั้งที่เป็นถนนสายหลักและถนนซอย 
อย่างต่อเนื่องเพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าใช้บรกิารทางพเิศษ

	 ส�าหรับธุรกิจระบบราง	บริษัทมุ่งเน้นคุณภาพการบริการโดยถือว่า	“การบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด”	รวมทั้ง	มีนโยบายให้
รถไฟฟ้า	MRT	เป็นส่วนหนึ่งในชวีติของคนกรงุเทพฯ	ภายใต้การด�าเนนิงานอย่างมอือาชพี	บรษิทัได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงาน
ด้านคณุภาพการบรกิาร	ได้แก่	ความปลอดภยัซึ่งเป็นความส�าคญัสงูสดุ	ความสะดวกโดยให้ความส�าคญัในการดแูลการท�างาน
ของอุปกรณ์ความสะดวกต่าง	ๆ	ให้ท�างานได้ตามเป้าหมาย	ความรวดเร็วโดยควบคุมความเร็วเฉลี่ยของรถไฟฟ้าและตาราง 
การให้บริการให้สามารถรองรับความต้องการทั้งในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน	ความเชื่อถือได้โดยดูแลให้รถไฟฟ้าและ 
ระบบอาณัติสัญญาณอยู่ในสภาพดี	และการตรงต่อเวลาโดยควบคุมให้ตารางการเดินรถไฟฟ้าและการเทียบจอดในสถาน ี
คลาดเคลื่อนไปจากที่เวลาก�าหนดน้อยที่สดุ	

	 ในส่วนธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	ถือเป็นส่วนต่อยอดที่บริษัทให้ความส�าคัญนอกเหนือจากธุรกิจหลัก	ซึ่งท�าให้การบริการ 
ของบริษัทมีความหลากหลาย	สามารถสนองตอบต่อความจ�าเป็นของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร	ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาพื้นที่
ส�าหรบัร้านค้าปลกี	เเละพื้นที่ส�าหรบัส่งเสรมิการขายรวมทั้งหมดประมาณ	19,490	ตารางเมตร	โดยในปีที่ผ่านมา	บรษิทัได้พฒันา
พื้นที่ชั้นใต้ดนิ	อาคารจอดเเล้วจร	ที่สถานลีาดพร้าวร่วมกบักลุ่มเดอะมอลล์	เปิดให้บรกิารซูเปอร์มาร์เกต็ระดบัพรเีมี่ยม	ภายใต้

เเบรนด์	“กูร์เมต์	มาร์เกต็”	(Gourmet	Market)	เพื่อเป็นการเตมิเตม็
วิถีชีวิตคนเมือง	สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ	และ
เป็นการขยายพื้นที่รองรับปริมาณการใช้รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
ในอนาคต	นอกจากนี้	บริษัทยังได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับ 
ระบบทางพิเศษ	 โดยให้บริษัทเอกชนและบุคคลด�าเนินการ 
เชงิพาณชิย์ในเขตพื้นที่ทางพเิศษ	เพื่อตดิตั้งป้ายรายงานสภาพจราจร	
และป้ายโฆษณารูปแบบต่าง	ๆ	รวมทั้งให้ใช้พื้นที่ท�าร้านค้าบริเวณ
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ	เป็นต้น	
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

1

2

3

4

5

กลุ�มที่มีวัตถุประสงค�
ในการเดินทางไปโรงเร�ยน/
สถานศึกษา

กลุ�มที่มีวัตถุประสงค�
ในการเดินทางท�องเที่ยว (Tourists)/ 
การพักผ�อน

กลุ�มที่มีวัตถุประสงค�
ในการเดินทางไปทำกิจกรรมพ�เศษ 
เช�น การสัมมนา หร�อการประชุม

กลุ�มที่มีวัตถุประสงค�
ในการเดินทางอื่น ๆ 
เช�น การติดต�อกิจธุระ

กลุ�มที่มีวัตถุประสงค�
ในการเดินทางไปทำงาน

  ธุรกิจทางพิเศษ
 
	 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษ	คอื	ผูใ้ช้ทางที่มุง่หวงัความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทาง	ต้องการลดระยะเวลา
ในการเดนิทางไปยงัจดุหมาย	รวมทั้งต้องการหลกีเลี่ยงปัญหาการจราจรตามเส้นทางปกตทิี่การจราจรตดิขดัในพื้นที่ของกรงุเทพฯ
และปรมิณฑล	โดยสามารถจ�าแนกลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ทางตามประเภทของรถที่ใช้ทางพเิศษ	ได้แก่	ประเภทรถ	4	ล้อ	รถ	6-10	ล้อ	
และรถมากกว่า	10	ล้อ	โดยในปี	2561	มสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ	98.04	ร้อยละ	1.72	และร้อยละ	0.24	ตามล�าดบั

  ธุรกิจระบบราง

	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	สามารถแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	 ได้แก่	กลุ่มที่อาศัยอยู่รอบเส้นทางและ 
กลุ่มที่มไิด้อาศยัอยู่รอบเส้นทางแต่มคีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางผ่านหรอืมจีดุหมายปลายทางอยู่ในเส้นทาง	

	 โดยทั้ง	2	ธรุกจิสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวตัถปุระสงค์การเดนิทาง	ดงันี้

  ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
 
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในธุรกิจทางพิเศษ	และธุรกิจระบบรางมีลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายแตกต่างกนัตามประเภทการให้บรกิาร

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 256136



กลยุทธ์ด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 การสร ้างและการบริหารความสัมพันธ ์กับลูกค ้า	 
(Customer	Relations	Management	-	CRM)	โดยการบรหิาร
จัดการระบบข้อมูลลูกค้า	และสร้างเครือข่ายให้เป็นไปตาม
กระบวนการ	CRM	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญเพื่อสร้างความภักดี
และการรกัษาลูกค้า	(Loyalty	Marketing)	โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการมุ ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยใช้กลยทุธ์การจดักจิกรรม	
และแบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่าง	ๆ	ท�าให้
สามารถก�าหนดกลยุทธ ์การส ่งเสริมการขายให ้ เกิด
ประสทิธภิาพครอบคลมุกลุม่เป้าหมายโดยรวม	และวางแผน
การส่งเสริมการขายและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ และสิ่ งแวดล ้ อมของลู กค ้ า ในแต ่ ละ 
กลุ่มเป้าหมายด้วย	อาทิ	BEM	Magazine	ซึ่งเป็นวารสาร 
ราย	2	 เดือน	มีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกข้อมูลของบริษัท	
พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกในทุกฉบับ	 โดยจะแจกจ่ายให้ 
ผู้ใช้บริการทางพเิศษ	ผู้โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	และผู้ถอืหุ้น 
รวมถงึเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์บรษิทั	
 
	 ส�าหรับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกปี	 เช่น	กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
เนื่องในโอกาสวันแม่และวันพ่อแห่งชาติส�าหรับผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ	การสร้าง	 Community	 ภายใต้	MRT	 Club	 
เชื่อมโยงความสมัพนัธ์โดยใช้ช่องทาง	Social	Network	และ
การสื่อสารผ่านสื่อภายในสถานี	MRT	การจัดกิจกรรม 
ร่วมกบัพนัธมติรแบบ	Win-Win	Strategy	ในการสร้างสมาชกิ	
MRT	Club	 เช่น	การจัดชมภาพยนตร์รอบพิเศษร่วมกับ	 
Major	 Cineplex	 Group	การลงทะเบียนเพื่อลุ ้นรับบัตร
คอนเสร์ิตจาก	BEC-TERO	การมอบส่วนลดบตัรชมภาพยนตร์
เครอื	SF	Cinema	แก่ผู้ที่แสดงบตัรโดยสาร	MRT	เป็นต้น

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม   
การตลาดของธุรกิจทางพิเศษ

	 บริษัทได้มอบส่วนลดค่าผ่านทางในบางสายทางและ 
มีก�าหนดเวลาสิ้นสุดเป็นคราว	ๆ	ไป	เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายหันมาใช้บริการทางพิเศษอย่างสม�่าเสมอ 
จนเกดิความเคยชนิและเป็นลูกค้าประจ�าในที่สดุ	ในปี	2561	
บริษัทยังคงให้ส่วนลดทางพิเศษอุดรรัถยาของบริษัทย่อย	
(NECL)	 โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ที่ใช้บริการที่ด่านเมืองทองธานี
อย่างต่อเนื่อง
 
	 และในช่วงเทศกาลวนัขึ้นปีใหม่	บรษิทัได้ร่วมกบั	กทพ.	
แจกของที่ระลึกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกปี	และในโอกาส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา	บริษัทร่วมสนับสนุน	
กทพ.	ในการประชาสัมพันธ์ส่วนลดค่าสมัคร	Easy	Pass	 
จาก	1,000	บาท	 เหลือ	500	บาท	และนอกจากนี้	กทพ.	 
ได้จดัโครงการน�าร่องทดลองการให้ส่วนลดจ�านวน	5	บาท/เที่ยว	
ส�าหรบัผูใ้ช้บตัร	Easy	Pass	ที่ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษอโศก	4	
หรือคิดเป็นการให้ส่วนลดร้อยละ	10	จาก	50	บาท	เหลือ	 
45	บาท	เฉพาะวนัท�าการในช่วงเวลาเร่งด่วน	(06.00	-	09.00	น.)	
ระหว่างวนัที่	1	พฤศจกิายน	2561	จนถงึวนัที่	28	ธนัวาคม	2561	
เพื่อกระตุ้นผู้ใช้บริการทางพิเศษให้หันมาใช้	 Easy	Pass	 
มากขึ้น	ลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทาง	และลดมลภาวะทางอากาศโดยการขับรถ 
ได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดรถจ่ายค่าผ่านทาง	ซึ่งรถที่ใช้	Easy	
Pass	1	คัน	สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
(CO

2
)	จ�านวน	155	กรมั/กโิลเมตร	อกีทั้ง	ยงัเป็นการส่งเสรมิ

คณุภาพชวีติให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตังิานในทางพเิศษด้วย

กจิกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั	
เนื่องในวนัแม่แห่งชาติ

MRT	Lucky	Hour	มาเช้าลุ้นโชค	ส่งท้ายปี	2018
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	 นอกจากนี้	บรษิทัได้ก่อสร้างช่องเกบ็ค่าผ่านทาง
เพิ่มเตมิที่ด่านฉมิพล	ีซึ่งเป็นด่านขาเข้าเมอืงด่านแรก
ของทางพิ เศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกฯ	 
อกี	3	ช่องทาง	รวมทั้งหมด	9	ช่องทาง	เพื่อรองรบั
ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น	ท�าให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและรวดเร็ว	ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จและ 
เปิดให้บรกิารแล้วเมื่อปลายปี	2561

	 และในปี	 2561	บริษัทได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แนะน�าเส้นทางทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ	 
ตามสถานที่ที่อยูต่ามแนวสายทางพเิศษฯ	ดงักล่าว	เพื่อพบปะพดูคยุกบักลุม่เป้าหมาย	สร้างความสมัพนัธ์และได้รบัทราบข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ในการน�ามาปรบัปรงุการบรกิารต่อไป

	 บรษิทัได้ตอบสนองนโยบายของภาครฐัด้วยการร่วมรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั	“ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”	ในโครงการ
อ�านวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์	และปีใหม่	รวมทั้งบริษัทจัดกิจกรรม	ผู้หญิงวันนี้ ขับขี่ปลอดภัย 

(Lady Safety Driving)	 เพื่อส่งเสริมการขับรถอย่างปลอดภัย	 เทคนิคการขับรถเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอุบัติเหต ุ
ที่อาจเกดิขึ้น	และแนะน�าวธิดีแูลรถยนต์เบื้องต้นส�าหรบัผูห้ญงิ	พร้อมน�าเยี่ยมชมศนูย์ควบคมุทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	
และได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์บนทางพิเศษ	 
Social	Media	และสถานีวิทยุจราจร	 เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	รวมถึงให้ทราบถึงบริการที่มีคุณภาพ 
บนทางพเิศษ	และกจิกรรมส่งเสรมิการใช้บรกิารต่าง	ๆ	ของบรษิทั
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	 การเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการหรือเพิ่มจ�านวนเที่ยวเดินทาง 
ในระบบผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรอบเส้นทาง
รถไฟฟ้า	MRT	และการน�าเสนอบัตรโดยสารประเภท 
ต่าง	ๆ 	แก่หน่วยงาน	องค์กร	อาคารส�านกังาน	หรอืโรงแรม
ที่อยู่ในและนอกเส้นทาง	โดยสามารถท�าหน้าบตัรที่เป็น
สัญลักษณ์ขององค์กรหรือกิจกรรมส�าคัญเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายซึ่งจะท�าให้เกิดการ 
กระจายของบตัรโดยสารถงึกลุม่เป้าหมายทั้งที่เป็นผูท้ี่ใช้
บรกิารเดมิและกลุม่ผูโ้ดยสารที่ยงัไม่เคยใช้บรกิารมาก่อน
ให้เกดิการทดลองใช้	

-	 การสร้างความภักดีในตราสินค้า	 และสร้างการรับรู ้ 
ในตราสินค้า	ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 
สร้างภาพลกัษณ์	การตอบแทนลกูค้าและสงัคม	เป็นการ
ปลูกฝังทัศนคตินี้ให้แก่เยาวชนกลุ ่มเป้าหมายและ 
ผู ้ใช้บริการ	 โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง	 
อาทิ	 การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อจัดหา 
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสารในการรับส่วนลด
ร้านค้า	ร้านอาหาร	โรงภาพยนตร์	หรอืงานอเีวนท์ต่าง	ๆ 	 
รอบเส้นทางรถไฟฟ้า	MRT

	 การพฒันาระบบช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	ส�าหรบัเตมิเงนิ
บตัรโดยสารแบบออนไลน์	(Online	top-up)	และการช�าระ
ค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้บัตร	 (Mobile	
Payment)	ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี	 วอลเล็ท	และมี
แผนการพฒันาระบบการช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั
ร้านค้าต่าง	ๆ	ภายใน	Metro	Mall	เพื่อเพิ่มความสะดวก	
รวดเรว็	ให้กบัผู้โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	

	 สนบัสนนุการใช้งานบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั	ในระบบ	MRT	
โดยการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัต	ิ 
( ร ะบบ	 AFC ) 	 ของ โครงการรถไฟฟ ้ ามหานคร	 
สายเฉลิมรัชมงคล	 (สายสีน�้าเงิน)	 และโครงการ 
รถไฟฟ้ามหานคร	สายฉลองรัชธรรม	 (สายสีม่วง)	 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้บัตร
สวสัดกิารแห่งรฐัเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า	MRT

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
ของธุรกิจระบบราง

	 บริษัทได้แบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่าง	ๆ	
ท�าให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้เกิด
ประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม	โดยบริษัท 
ได้วางแผนการส่งเสรมิการขายและแผนการตลาดให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	ดงันี้

	 สนบัสนนุและประชาสมัพนัธ์พื้นที่จอดแล้วจร	(Park	and	
Ride)	 เพื่อกระตุ้นให้น�ารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดในจุด 
ที่ให้บริการ	 เพื่อเดินทางเข้าไปในเขตธุรกิจ	 (Business	 
District)	 เช่น	ถนนสุขุมวิท	ถนนสีลม	ถนนรัชดาภิเษก	 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกช่องทางหนึ่ง	
อีกทั้งยังเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยลดปัญหาภาวะ 
โลกร้อน

	 การช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต	 (Credit	Card)	 เพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกสบายให้กับผู ้โดยสาร	 และจัดรายการ 
ส่งเสริมการขายร ่วมกับบริษัทและธนาคารชั้นน�า	 
ได้แก่	AIS	KTC	Citibank	UOB	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
เมืองไทยประกันชีวิต	FWD	ประกันชีวิต	 ในการมอบ
ส่วนลด	และเครดติเงนิคนื	รวมถงึการแลกคะแนนสะสม
ของบัตรเครดิต	 เพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการ	และเสนอ 
สทิธปิระโยชน์ในการใช้บตัรโดยสาร	โดยมุง่เน้นการกระตุน้
ให้ผูโ้ดยสารเปลี่ยนพฤตกิรรมจากการใช้เหรยีญโดยสาร	
เป็นการใช้บัตรโดยสารให้มากขึ้น	ซึ่งลูกค้าจะได้รับ 
ความสะดวกรวดเรว็พร้อมสทิธปิระโยชน์ต่าง	ๆ	
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การส�ารวจความพึงพอใจของการให้บริการต่อลูกค้า
 
	 เนื่องจากกลุม่ลกูค้าของธรุกจิทางพเิศษและธรุกจิระบบราง	มพีฤตกิรรมการเดนิทางที่แตกต่างกนั	บรษิทัจงึได้ท�าการส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง	2	ธุรกิจ	โดยน�าข้อมูลของผู้ใช้บริการทางพิเศษ	และผู้โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	มาวิเคราะห์ผลเป็น
คะแนนความพงึพอใจโดยเฉลี่ย	โดยก�าหนดเกณฑ์พจิารณาเป็น	5	เกณฑ์	ดงันี้	

	 ค่าคะแนนเฉลี่ย	 ต�่ากว่าหรอืเท่ากบั	0	–	30%	 หมายถงึ	 ไม่พอใจมาก
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 30.1	–	50	%	 หมายถงึ	 ไม่พอใจ
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง		 50.1	–	70	%	 หมายถงึ	 ปานกลาง
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 70.1	–	90	%	 หมายถงึ	 พอใจ
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง		 90.1	–	100	%	 หมายถงึ	 พอใจมาก

  ธุรกิจทางพิเศษ 

 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของการให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ปี 2561  

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.62% อยู่ในระดบั	“พอใจมาก” 

หมายเหตุ	 โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	เปิดให้บรกิาร	เมื่อวนัที่	22	สงิหาคม	2559
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  ธุรกิจระบบราง

 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) ปี 2561 

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.46% และ ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.37% โดยทั้ง	2	ปี	มผีลส�ารวจความพงึพอใจอยู่ในระดบั	
“พอใจมาก” 

 หมายเหตุ	 ผลการส�ารวจความพงึพอใจต่อภาพรวมของผูโ้ดยสาร	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลมิรชัมงคล	ในปี	2551	 
	 	 อยู่ในระดบั	“พอใจ”	และตั้งแต่ปี	2552	–	2561	อยู่ในระดบั	“พอใจมาก” 

 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ปี 2561  

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.05% และปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.76% โดยทั้ง	2	ปี	มผีลส�ารวจความพงึพอใจอยู่ในระดบั	
“พอใจมาก”
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  การพัฒนาบุคลากร
 
	 ด้วยลกัษณะธรุกจิของบรษิทัที่ให้บรกิารทั้งระบบทางพเิศษ
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	ท�าให้บรษิทัต้องพฒันา
องค์ความรูท้ี่เป็นลกัษณะเฉพาะของบรษิทัเอง	โดยตั้งเป้าหมาย
ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะ
ส�าหรับธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงาน	ทั้งการฝึกอบรมและ	
On	The	Job	Training	นอกจากนี้	บรษิทัยงัได้รเิริ่มที่จะส่งต่อ
ความรู้เฉพาะทางเหล่านี้ออกไปสู่สถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	
เพื่อสร้างองค์ความรูใ้นเรื่องการบรหิารจดัการระบบทางพเิศษ	
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	สู่นักเรียนนักศึกษา	 
เพื่อสร้างทรพัยากรบคุคลที่อาจจะไดเ้ข้ามาเป็นก�าลงัส�าคญั
ของบรษิทัในอนาคต

	 จากการที่บรษิทัได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากร	
ในแต่ละปีจึงได้จัดท�าแผนฝึกอบรมและพัฒนาให้กับ
พนกังานทกุระดบั	โดยด�าเนนิการตามกรอบของ	“Academy	
Framework”	ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรง	 ซึ่งจะมีการอบรมทบทวนให้กับพนักงานทุกปี	 
โดยจะมีการสอบวัดผลการเรียนรู ้ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ	 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถกูต้องบนพื้นฐานของความปลอดภยั	และหลกัสูตร
ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางด้าน	Soft	Skill	 เพื่อให้
พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ	สามารถน�ามาประยุกต์ใช้
ในการท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

สังคม

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

  หลักสูตรการจัดฝึกอบรม
  ความรู้เฉพาะทาง

	 พนกังานของบรษิทัทกุคน	ต้องเข้ารบัการอบรมหลกัสตูร
พื้นฐาน	ซึ่งเปน็หลกัสตูรที่เกี่ยวข้องกบักฎ	ระเบยีบ	นโยบาย
ต่าง	ๆ 	ของบรษิทั	และหลงัจากนั้น	พนกังานที่สงักดักลุม่งาน
ปฏบิตักิารและวศิวกรรม	จะต้องเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูร
การฝึกอบรมประจ�าต�าแหน่ง	 (Functional	Training	Course)	
ซึ่งจะมวีชิาที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตังิานโดยตรง	ดงันี้	

1) งานกู้ภัยและจัดการจราจร 

	 พนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยบนทางพิเศษ	จะต้องได้รับ
การฝึกซ้อมกูภ้ยัและให้ความช่วยเหลอือบุตัเิหตบุนทางพเิศษ	
การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี	การอบรมทักษะการใช้
รถปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษ	อบรมทักษะการขับขี่
ปลอดภยั	การอบรมอาสาจราจร	การอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิ	
รวมถึงบริษัทยังได้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนขึ้นไป 
ปฏิบัติงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา	3	 เดือน	และ 
การอบรมด้าน	Service	Mind
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2) งานจัดเก็บค่าผ่านทาง

	 พนกังานที่ปฏบิตังิานดา้นจดัเกบ็คา่ผา่นทางของบรษิทั	
คือ	พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางในทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ	โดยบรษิทัจดัให้มกีารอบรมทกัษะในด้าน
การจดัเกบ็ค่าผ่านทางให้ถกูต้อง	ครบถ้วน	เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษในการช�าระค่าผ่านทาง 
ได้สะดวกรวดเร็ว	 และพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงาน 
ด้านรายได้ค่าผ่านทางของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ 
อุดรรัถยามีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง
โปร่งใสและเที่ยงตรง	โดยท�างานร่วมกับภาครัฐ	คือ	กทพ.	
ซึ่งมหีน้าที่ในการจดัเกบ็ค่าผ่านทางจากผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษ	
โดยบรษิทัจดัให้มกีารอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิในเรื่องบทบาท
และหน้าที่ของพนกังานควบคมุการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ
ที่ส�าคญัคอื	ต้องตรงต่อเวลา	การตรวจสอบข้อมูลการนบัรถ
และบนัทกึการปฏบิตังิานต้องถูกต้องและแม่นย�า	

	 นอกจากนี้	ต้องตรวจสอบสภาพอปุกรณ์เกบ็ค่าผ่านทาง
ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องของ 
การจดัเกบ็ค่าผ่านทาง	ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่มั่นคงของบรษิทั
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อย ่างเท ่าเทียมกัน	 และพนักงานที่ปฏิบัติงานด ้านนี้ 
ได ้มี โอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค ่าผ ่านทาง 
ในต่างประเทศอกีด้วย

4) การอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าและ
 เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรม
ไม่น้อยกว่า	 600	ชั่วโมง	และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การเดนิรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า	1,100	ชั่วโมง	
โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติที่มีการ 
ฝึกขับรถไฟฟ้าจริง	และฝึกกับเครื่องจ�าลองขับรถไฟฟ้า	 
(Train	Simulator)	การฝึกกบัอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่อยูใ่นห้องควบคมุ 
การเดินรถ	การทดสอบ	การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ 
ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	รวมทั้งการฝึกงานในหน้าที่	ซึ่งในการ
ฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก	โดยมีผู้ฝึกสอน 
เป ็นผู ้ ดูแลการฝ ึกอบรมให ้กับพนักงานอย่างใกล ้ชิด	 
นอกจากนี้	ยังมีการอบรมทบทวนหลักสูตรดังกล่าวให้กับ
พนกังานเป็นประจ�าทกุปี	เช่น	การอบรมด้านระเบยีบปฏบิตังิาน	
การใช้งานอุปกรณ์	การฝึกหัดขับรถไฟฟ้า	การซ่อมบ�ารุง
อปุกรณ์ภายในระบบรถไฟฟ้า	เป็นต้น	รวมทั้งวชิาที่เกี่ยวข้อง
กบัความปลอดภยั	เช่น	การดบัเพลงิและการปฐมพยาบาล	
การจดัการเหตกุารณ์ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	และยงัมหีลกัสตูร
ด้านงานบรกิารต่าง	ๆ 	เพื่อให้พนกังานสามารถบรกิารผู้โดยสาร
ได้อย่างประทบัใจโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภยั	
 

3) งานด้านบ�ารุงรักษาโครงสร้าง

	 เพื่อให้โครงสร้างทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย	บริษัทจึงมีการอบรมให้ความรู ้ด้านโครงสร้าง
ส�าหรบัพนกังานที่ดแูลด้านวศิวกรรมอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้
มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงโครงสร้าง	
Segmental	Box	Girder	ตามมาตรฐานสากล

	 นอกจากความรูเ้ฉพาะทางที่ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมและ
ให้ความรู ้แล ้ว	 บริษัทยังได้จัดให้มีการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ของบริษัทเพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ
สามารถส่งต่อความรู ้เหล่านั้นให้แก่พนักงานทุกคนได ้
อย่างทั่วถึงรวมไปถึงการจัดอบรมความรู้ในด้านอื่น	 ๆ 
ที่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น
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  การจัดการความรู้ขององค์กร 
  (Knowledge Management: KM) 

	 บรษิทัด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการความรู	้(Knowledge	
Management	Project)	ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ในระยะกลาง	 
(KM	 Roadmap)	 โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อท�าการบ ่งชี้ 
องค์ความรูห้ลกัที่ส�าคญัและจ�าเป็นขององค์กร	และเพื่อให้มี
การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็นระบบ	อ�านวยความสะดวก 
ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึง
และแพร่หลาย	มกีารน�าความรูเ้หล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้	นอกจากการบริหารจัดการองค์
ความรู้หลักเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแล้ว	บริษัทยังต้องการ
จะส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้	 (Community	 of	 
Practice:	 CoPs)	 เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท�างาน	การแก้ปัญหา	รวมทั้งแนวทาง
การแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 เพื่อให้เกิด 
แนวปฏบิตัทิี่ดทีี่สดุ

จ�านวนองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

307687

25602561

หน่วย : หัวข้อ

  โครงการอบรมหลักสูตร
  จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

	 การอบรมหลักสูตรนี้ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้
พนกังานทกุคนได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการท�างาน
ในหน้าที่ของตนเอง	โดยมีความรู้	ความเข้าใจ	และปฏิบัติ
ตามแนวทางเบื้องต้นที่ได้ก�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทัซึ่งเป็นแนวทางการด�าเนนิธรุกจิ
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ภารกิจและวัฒนธรรมขององค์กร	
ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน	และมีการทบทวนเนื้อหาของ
หลกัสตูรและทดสอบความรู้ด้วยสื่ออเิลก็ทรอนกิส์	(E-Learning	
&	E-Exam)	 โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมใน
หลักสูตรนี้และจัดให้มีการทดสอบความรู้ให้แก่พนักงาน
ปัจจบุนัเป็นประจ�าทกุปี

  การฝึกอบรมและพัฒนา
  ขีดความสามารถของบุคลากร
  ประจ�าปี

	 บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ด้วยการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	
(Training	Roadmap)	ของพนักงานทุกระดับ	 ได้แก่	 ระดับ 
ผูบ้รหิาร	ระดบัหวัหน้างาน	และระดบัปฏบิตักิาร	เพื่อให้มั่นใจ
ว่าพนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จ�าเป็น
ส�าหรับการปฏิบัติงาน	ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านทักษะ 
ในการปฏบิตังิานเฉพาะต�าแหน่ง	(Technical	Skill)	และทกัษะ
การบริหารและจัดการทั่วไป	 (Soft	Skill)	ซึ่งทั้ง	2	หลักสูตร 
ได้รบัการก�าหนดเป็นหลกัสตูรพื้นฐานภาคบงัคบั	(Mandatory	
Program)	ส�าหรับพนักงานใหม่	 ได้แก่	หลักสูตรปฐมนิเทศ	
เพื่อให้พนกังานมคีวามรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกบับรษิทั	รวมถงึ
กฎระเบียบ	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	หลักสูตรความรู ้เกี่ยวกับ 
ความปลอดภยัในการท�างาน	หลกัสตูรเกี่ยวกบัระบบบรหิาร
คณุภาพ	เป็นต้น	

	 พนกังานประจ�าของบรษิทัจะได้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูร
ทบทวนความรู้ต่าง	ๆ	ทุกปี	ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พนักงาน 
ได้น�าความรูท้ี่ได้รบัไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานและการปรบัตวั
ให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กร	ซึ่งเปน็การสรา้งความภาคภมูใิจ
และพฤตกิรรมที่สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 256144



ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561ปี 2560 ปี 2560

ภาพรวมเรื่องการบริหารบุคลากร ปี 2561
ข้อมูล	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2561

จ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด

จ�าแนกตามเพศ

จ�านวนพนักงาน
ที่ลาออก
โดยสมัครใจ

สัดส่วนจ�านวน
พนักงานที่ลาออก
โดยสมัครใจ
เมื่อเทียบกับ
พนักงานทั้งหมด

ร้อยละ
ของพนักงาน
ที่ได้รับการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

จ�านวนชั่วโมง
การฝึกอบรม
พนักงาน

จ�านวนชั่วโมง
ฝึกอบรม
โดยเฉลี่ย

จ�านวนพนักงาน
ที่เสียชีวิต
ขณะปฏิบัติงาน

จ�านวนพนักงาน
ที่ได้รับบาดเจ็บ
ขณะปฏิบัติงาน

จ�าแนกตามอายุ

หน่วย	:	คน

หน่วย	:	คน

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	ชั่วโมง

หน่วย	:	ต่อคน

หน่วย	:	คน

หน่วย	:	คน

หน่วย	:	คน

ชาย หญิง

1,5111,869 1,368

50 ปี ขึ้นไป

30-50 ปี

น้อยกว่า 30 ปี

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

181

1,761

1,719

107

2.92

100

338,532 126,722

92.47

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

160

1,649

1,428

87

2.69

100

2,150

3,661

3,237

39.15

0

5

0

2
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ข้อมูลบุคลากรจ�าแนกตามเพศ อายุ และต�าแหน่ง ปี 2561

ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้จัดการ) 
หน่วย	:	คน

50 ปี ขึ้นไป

30-50 ปี

น้อยกว่า 30 ปี

13

63

-

9

25

-

22

88

-

ชาย หญิง รวมสัดส่วนผู้บริหำรชำย
ต่อจ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด

สัดส่วนผู้บริหำรหญิง
ต่อจ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด

0.36%

1.72%

-

0.25%

0.68%

-

พนักงาน

หน่วย	:	คน

50 ปี ขึ้นไป

30-50 ปี

น้อยกว่า 30 ปี

92

1,168

781

53

651

755

145

1,819

1,536

ชาย หญิง รวมสัดส่วนพนักงำนชำย
ต่อจ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด

สัดส่วนพนักงำนหญิง
ต่อจ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด

2.51%

31.90%

21.33%

1.45%

17.78%

20.62%

ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อ�านวยการขึ้นไป)
หน่วย	:	คน

50 ปี ขึ้นไป

30-50 ปี

น้อยกว่า 30 ปี

16

15

15

5

31

20

ชาย หญิง รวมสัดส่วนผู้บริหำรชำย
ต่อจ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด

สัดส่วนผู้บริหำรหญิง
ต่อจ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด

0.44%

0.41%

0.41%

0.14%

- - -- -
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ข้อมูลบุคลากรจ�าแนกตามธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลพนักงานของบริษัทย่อย  

หน่วย	:	คน

หน่วย	:	คน

ไม่มีการจ้างผู้บริหารและพนักงานประจ�า 
แต่ประกอบธรุกจิบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา
โดยจ้างให้	BEM	เป็นผู้ด�าเนนิการภายใต้สญัญาบรกิาร

มีพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
จ�านวน	139	คน	ประกอบด้วย	ฝ่ายขายและการตลาด	
ฝ่ายออกแบบและผลิต	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายการเงิน	
และฝ่ายปฏบิตักิาร	

บริหารโดย 
BEM 

คน

139

ธุรกิจทางพิเศษ

 สายงานปฏบิตักิารและ
 สายงานวศิวกรรม

	 สายงานสนบัสนนุ

ธุรกิจระบบราง

 สายงานปฏบิตักิารและ
	 สายงานวศิวกรรม
 
	 สายงานสนบัสนนุ

821

2,232

216

392

1,037

2,624

2561 2560

2561 2560

832

1,841

201

363

1,033

2,204

หมายเหต	ุ:		1.)	 ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนกังานที่ส�าคญัในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	
	 	 2.)	 ไม่มขี้อพพิาทด้านแรงงานที่ส�าคญัในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จ�ากัด
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สิทธิมนุษยชน

	 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยการปฏิบัต ิ
ต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน	ชมุชน	และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพและ
ค�านงึถงึความเสมอภาคและเสรภีาพที่เท่าเทยีมกนั	ไม่ละเมดิสทิธขิั้นพื้นฐาน	และไม่เลอืก
ปฏบิตัไิม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ	สญัชาต	ิศาสนา	ภาษา	สผีวิ	เพศ	อาย	ุการศกึษา	
สภาวะทางร่างกาย	หรอืสถานะทางสงัคม	รวมถงึจดัให้มกีารดแูลไม่ให้ธรุกจิของบรษิทัเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เช่น	การใช้แรงงานเด็ก	เป็นต้น	นอกจากนี้	
บรษิทัได้ส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านสทิธมินษุยชน	โดยจดัให้มี
การมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	และช่องทางในการร้องเรยีนผ่านทางแผนกบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล	หรอื	แผนกต้นสงักดัของผู้ร้องเรยีน

นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
 
	 บรษิทัก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังาน	มหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน	โดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	สังคม	ทรัพย์สิน	ถิ่นก�าเนิด	ความคิดเห็นทางการเมือง	หรือสถานะอื่น	ๆ	รวมถึงตระหนัก 
ในสทิธหิน้าที่และความรบัผดิชอบของตนที่มตี่อสงัคมและบคุคลอื่น	โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้

01 02 03
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน 
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม 

โดยไม่เลือกปฏิบัติในการ
จ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน 

การเข้ารับการอบรม 
การเลื่อนต�าแหน่ง การเลิกจ้าง

หรือการให้ออกจากงาน 
อันเนื่องมาจากการแบ่งแยก
เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา 
อายุ สถานภาพการสมรส 

ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือผู้พิการ 

เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย 
และหลักสิทธิมนุษยชน

อย่างเคร่งครัด 
และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ในการท�างาน ภายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และค�าสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
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การปฏิบัติด้านแรงงาน

	 พนักงานเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความ
ก้าวหน้าและยั่งยืน	และด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเส้นทาง
แห่งความสุขจึงต้องเริ่มจาก	 “ต้นทางเเห่งความสุข”  
ซึ่งหมายถึงพนักงานของบริษัท	 เพื่อให้พนักงานสามารถ 
ส่งมอบบริการได้อย่างมีคุณภาพ	สร้างรอยยิ้มให้แก  ่
ผู้มาใช้บรกิาร	

	 บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการน�าองค์กรสูค่วามเจรญิเตบิโตและความส�าเรจ็
ที่ยั่งยืน	จึงได้มีการก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร 
ที่ชัดเจนเพื่อให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม	และได้มีการ
ทบทวน	พัฒนาให้นโยบายมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท	โดยในปี	2561	บริษัท 
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการพัฒนา
พนกังานใน	2	ส่วนส�าคญั	ดงันี้	

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

	 บริษัทมุ่งหวังให้การบริการทางพิเศษและระบบขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	จึงด�าเนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธีปฏิบัติ 
ในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งความตระหนักด้านความปลอดภัย	 
ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ	โดยมีการสื่อสาร
ผ่านกระบวนการปฏบิตังิานและการสนบัสนนุจากหวัหน้างาน	
กระทั่งก่อเกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร	เพื่อให้มั่นใจว่าพนกังาน
ทุกคนมีวิธีปฏิบัติและแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้อง 
กบัเป้าหมายของบรษิทั

  การบริหารจัดการสมรรถนะ
  ในการท�างาน

	 บุคลากรคือทรัพยากรล�้าค่าซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัท 
มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและมีศักยภาพการแข่งขัน 
ในเชิงธุรกิจ	ด้วยเหตุนี้	บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพ 
ของพนักงานในทุกระดับโดยการก�าหนดสมรรถนะหลัก 
ของธุรกิจ	สมรรถนะเชิงการท�างาน	และสมรรถนะเชิง 
การบริหารของแต่ละต�าแหน่งงาน	กระบวนการประเมิน 

ความสามารถ	และการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
พนักงานตามต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ	เพื่อให้
พนกังานมคีวามเชี่ยวชาญในเชงิลกึและกว้าง	ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อน�าไปสู ่การ 
เป็นผู้น�าในการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจร 
ของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน

	 โดยนโยบายด้านการพัฒนาบุคคลากรนี้จะครอบคลุม
ตั้งแต่การเริ่มสรรหาพนกังานใหม่ให้เพยีงพอกบัการขยายตวั
ทางธรุกจิ	การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม่
และพนักงานปัจจุบัน	การปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้ม ี
ความเหมาะสม	รวมไปถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อให้มี
ความเหมาะสมตามความรู้	ความสามารถ	และเพิ่มโอกาส
ความก้าวหน้าในการท�างานมากยิ่งขึ้น

	 บริษัทมีความตั้งใจในการดูแลพนักงานทุกระดับ
ครอบคลุมในทุก	ๆ	ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะงาน	 
ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
ไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่าง	ๆ	รวมทั้ง 
ให้โอกาสและความก้าวหน้าในการท�างาน	ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เป็นธรรม	ผ่านการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานและ
อาชีพและการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดย
เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม�่าเสมอ	
การสร้างบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วมและการ
ท�างานเป็นทีม	รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่
ท�างานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย	และการเปิดโอกาส 
ให้พนกังานได้แสดงออกซึ่งศกัยภาพ	เป็นต้น

	 การให้ความส�าคญัและพฒันาบคุลากรดงักล่าวข้างต้น		
ส่งผลให้พนกังานมคีวามพงึพอใจในการท�างานร่วมกบับรษิทั	
เกิดแรงบันดาลใจในการท�างานจนบรรลุผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมายของบริษัท	และด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็น
ทรพัยากรที่มค่ีา	และบรษิทัเชื่อมั่นในศกัยภาพที่มอียู่ภายใน	
ท�าให้พนกังานเกดิความภาคภมูใิจ	และมุง่มั่นในการปฏบิตังิาน
ตลอดจนเกดิการปรบัปรงุการท�างานให้ดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 49



  ค่าตอบแทนพนักงาน

	 เพื่อให้การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม
และแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถ 
ให้อยู ่กับองค์กร	 บริษัทได้เข ้าร ่วมส�ารวจค่าจ้างและ 
ค่าตอบแทนของบรษิทัเพื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดแรงงานและ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 รวมทั้งมีการทบทวน 
ค่าจ้างเริ่มต้นส�าหรับผู้ที่จบใหม่และเงินเดือนมูลฐาน	(Base	
Salary)	ตามค่าของงานผ่านสถาบันที่ด�าเนินการส�ารวจ 
ค่าจ้างเป็นประจ�าและผลที่ได้รับคือ	บริษัทมีโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนพนกังานที่อยู่ในระดบัมาตรฐาน	เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าตอบแทนของบริษัทกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในธุรกิจประเภท
เดยีวกนั	

	 และในการพจิารณาปรบัค่าจ้างประจ�าปี	คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู ้พิจารณาโดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน 
ของบรษิทัผ่านตวัชี้วดัระดบัองค์กร	(Competency	KPIs)	และ
ความสามารถในการจ่าย	นอกจากนี้	บริษัทยังได้จัดตั้ง
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับดูแลพนักงานในระยะยาว	 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการร่วมงานกับ
บริษัท	อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อที่พนกังานจะได้มเีงนิออมจ�านวนมากพอ
เมื่อถงึวนัเกษยีณอาย	ุและมชีวีติในวยัเกษยีณอย่างมคีณุภาพ	
ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้	โดยจ่ายเงินสะสม
ในอัตราร้อยละ	5	ถึง	15	ของเงินเดือนตามความสามารถ 
ในการออม	และบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ	5	ถึง	15 
ตามอายุงานและข้อก�าหนดของกองทุน	ซึ่งพนักงานที่เป็น
สมาชิกของกองทุนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
บริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู ่ในกองทุน	 
อีกทั้งยังได้จัดท�าประกันกลุ ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็น 
หลกัประกนัให้กบัพนกังานและครอบครวัของพนกังานด้วย	

  สวัสดิการพนักงาน

	 นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	
บริษัทยังได้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับ
พนกังาน	คอื	ค่ารกัษาพยาบาล	ประกนัชวีติ	กองทนุส�ารอง
เลี้ยงชพี	ชดุฟอร์ม	สทิธลิาบวช	ลาแต่งงาน	ลาไปจดังานศพ		
ลาคลอด	และเงนิช่วยเหลอืต่าง	ๆ 	และยงัได้ให้การสนบัสนนุ
บทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน	ตั้งแต่การ 
จัดให้มีการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด	 
เพื่อท�าหน้าที่ร่วมให้ค�าปรกึษาหารอืและเสนอแนะความเหน็
แก่บริษัท	ในการจดัสวสัดกิารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนกังาน
โดยส่วนรวม	และร่วมกันดูแลสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่
พนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	น�ามาซึ่งการแก้ไข
ปรบัปรงุสวสัดกิารของบรษิทัในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อให้เกดิความ
เหมาะสมตามสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งด ้าน
เศรษฐกจิและสงัคม 

ค่ารักษา
พยาบาล

ประกันชีวิต กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

ชุดฟอร์ม สิทธิลาบวช 

ลาแต่งงาน

สวัสดิการที่เหมาะสมที่บริษัทจัดให้พนักงาน

ลาไป
จัดงานศพ

  คุณภาพชีวิตของพนักงาน 

	 บรษิทัส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยัในการท�างาน	โดยมุง่ปลูกฝังและสร้างจติส�านกึเรื่องความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยัให้เกดิขึ้นในบรษิทั	นอกจากนี้บรษิทัยงัเชื่อมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท�างาน
ด้วยเช่นกัน	เพราะบริษัทไม่ใช่แค่ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพียงเท่านั้น	แต่ต้องการสร้างความปลอดภัยส�าหรับ 
ทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท	 โดยได้ออกนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	 
ซึ่งได้เผยแพร่ใน	www.bemplc.co.th	รวมทั้งบริษัทยังจัดการให้มีสภาพแวดล้อม	และสุขอนามัยในสถานประกอบการ	ให้มี 
ความปลอดภัยต่อชีวิต	สุขอนามัย	ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท	โดยบริษัทได้จัดท�าคู่มือในด้านต่าง	ๆ	เพื่อเป็น
แนวทางในการบรหิารจดัการที่เหมาะสมส�าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	การจดัท�าคู่มอืคณุภาพและสิ่งแวดล้อม	การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการท�างาน 
ระดบับรหิาร	และระดบัหวัหน้างาน

ลาคลอด

เงินช่วยเหลือ
ต่าง ๆ
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  แรงงานสัมพันธ ์

	 บรษิทัก�าหนดนโยบายในการดแูลพนกังานผ่านสายการ
บังคับบัญชา	โดยหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลท�าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา	สนับสนุน	และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลและความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท	 แก่หัวหน้างาน 
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งบริษัทได้ก�าหนดขั้นตอนการสอบ 
ข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระท�าผิดทางวินัยอย่างชัดเจน	 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการน�าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
มิให้เกิดการกระท�าซ�้าเดิม	 รวมทั้งการก�าหนดวิธีปฏิบัต ิ
ในการร้องทุกข์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว	นอกจากนี้	บริษัท 
ยังจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ์และเป ็นประโยชน์ 
ให้กับพนักงานเป็นประจ�าทุกปีประกอบด้วย	กิจกรรม 
การท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และท�าบุญ 
ครบรอบจัดตั้งบริษัท	กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่
กิจกรรมบริจาคโลหิตให ้สภากาชาดไทย	 กิจกรรม 
วันสงกรานต์	กิจกรรมการออกก�าลังกาย	กิจกรรมฝึกสติ 
เจรญิสมาธ	ิกจิกรรมให้ความรูด้้านสขุภาพและด้านโภชนาการ	
ซึ่งนอกจากกิจกรรมภายในดังกล ่าวข ้างต ้นที่บริษัท 

จัดให้มีแล้ว	บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
ในการท�ากิจกรรมนอกงาน	 โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ที่มีความสนใจในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมตัวกัน
ขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่าง	ๆ	อาทิ	
ชมรมกฬีา	ชมรมถ่ายภาพ	และชมรมดนตร	ีโดยชมรมกฬีา 
ได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี	 ทั้งการแข่งขันฟุตบอล	 
การเดิน-วิ่งออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	รวมทั้งการเข้าร่วม
กจิกรรมกบัภาครฐัในรายการเดนิ-วิ่งการกศุลในวาระต่าง	ๆ	
การจดัการแข่งขนักฬีาภายใน	เพื่อส่งเสรมิการออกก�าลงักาย
ของพนกังานและการคดัสรรนกักฬีาของบรษิทัเข้าร่วมแข่งขนั
กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์	 และ 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน	ส�าหรับชมรมดนตรี 
ได ้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีเพื่อการ
สันทนาการ	และการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปะ
และการแสดง	พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง 
ในงานพิธีต่าง	ๆ	ของบริษัทรวมทั้งแบ่งปันความสุขให้กับ
สงัคมโดยเฉพาะสงัคมด้อยโอกาส

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 51



กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
ที่โดดเด่นปี 2561

 “BEM ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
	 เป ็นกิจกรรมปลูกจิตส� านึกการอนุ รั กษ ์ 
สิ่งแวดล้อม	ที่บรษิทัจดัขึ้นต่อเนื่องทกุปี	โดยน�าคณะ 
ผูบ้รหิารและพนกังานร่วมปลกูปะการงัและเกบ็ขยะ
บนชายหาดเตยงาม	อ่าวนาวิกโยธิน	จ.ชลบุรี	 เพื่อ
สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และ 
ร ่วมฟื ้นฟูระบบนิเวศของท้องทะเลให้กลับมา
สวยงามอกีครั้ง	

 “บริจาคโลหิต” 
	 การบรจิาคโลหติเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่	
โดยบรษิทัร่วมกบัสภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์
วชริพยาบาล	มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช	จดักจิกรรม
บริจาคโลหิต	ณ	 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ	จ�านวน	3	ครั้ง	 โดยได้รับความ 
ร ่วมมือจากผู ้บริหาร	 พนักงาน	 และผู ้ที่อยู ่ใกล้ 
เขตทางพเิศษเข้าร่วมบรจิาคเป็นจ�านวนมาก
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“งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2561” 
	 บรษิทั	และบรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	
ร ่วมเป ็นเจ ้าภาพในงานทอดผ ้าป ่าสามัคค	ี 
ณ	วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร	กรุงเทพมหานคร	
และวดัหงส์รตันารามราชวรวหิาร	กรงุเทพมหานคร	 
เพื่อน�าปัจจัยสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
และเป็นทนุการศกึษาให้กบัโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	
อีกทั้งเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์	ท�านุบ�ารุงสืบทอด
พระพทุธศาสนา	

“งานทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2561” 
	 บริษัทร่วมกับชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการ 
ทางพิเศษ	โครงการรถไฟฟ้า	และผู้โดยสารรถไฟฟ้า	
MRT	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและพนกังาน	ร่วมเป็น 
เจ ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี	ณ	 วัดปากน�้า	
นนทบุรี 	 เพื่อสมทบทุนบูรณะพระอุ โบสถและ 
ท�านบุ�ารงุสบืทอดพระพทุธศาสนา
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  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  ในส�านักงาน

	 บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจาก
ยาเสพตดิที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง	ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	
ความสงบเรียบร ้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นอย่างมาก	จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการของ
บรษิทัสมคัรเข้าร่วมโครงการโรงงานสขีาวของกรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน	ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร
ภายนอก	และการให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติด
พนักงานทั้งบริษัท	ซึ่งในการด�าเนินการโครงการดังกล่าว	
บรษิทัได้ก�าหนดเป็นนโยบาย	เพื่อแสดงถงึความมุ่งมั่น	และ
เป็นแนวทางในการด�าเนนิการ	ได้แก่

1.	 ให้ความส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับพิษของยาเสพติด	และ 
	 การดูแลสขุภาพพนกังานด้วยการตรวจสขุภาพเป็นประจ�าทกุปี	หรอืเฉพาะกจิ

2.	 สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมกัน 
	 สอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิทั	เพื่อป้องกนัมใิห้มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิเข้ามาภายในบรษิทั

3.	 ให้ความร่วมมอืกบัทางราชการส�าหรบัมาตรการต่าง	ๆ	ในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

4.	 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	 เป็นคณะท�างานเพื่อรับผิดชอบด�าเนินการโครงการโรงงานสีขาวให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
	 ของโครงการและสอดคล้องกบันโยบายป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ

	 ทั้งนี้	บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสีขาวโดยต�าแหน่ง	เพื่อให้
โครงการโรงงานสขีาวด�าเนนิได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งคณะท�างานโครงการโรงงานสขีาว	มหีน้าที่และความรบัผดิชอบ	ดงันี้

เสนอแนะแนวทางการ
ด�าเนินการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
จิตส�านึกและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
ในบริษัท

เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดและ
วิธีการป้องกันที่
ถูกต้องให้กับ
พนักงาน

ติดตามและประเมินผล
การด�าเนินการและ
รายงานต่อบริษัท
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	 บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการสีขาวจากกรมสวัสดิการ	และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี	“ระบบ 

การจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการระดับที่ 1”	จากจ�านวนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด	258	แห่ง	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สถานประกอบการอื่นที่บริษัทสามารถกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการจนประสบ 
ความส�าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

	 ด้วยการท�างานที่ออกแบบให้มีขั้นตอนของการคานอ�านาจ	
(Check	&	Balance)	และการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระ	รวมทั้ง
การน�าระบบ	SAP	มาใช้ท�าให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	 
และสามารถตรวจสอบป้องกนัความผดิปกตทิี่จะเกดิขึ้นในทกุขั้นตอน
การปฏบิตังิานได้

	 ระบบ	 SAP	ที่น�ามาใช้ประกอบด้วย	 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบบ�ารุงรักษา	 ระบบสินค้าคงคลัง	 ระบบบัญชีและการเงิน	 
ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกนัทั้งหมด	(Integrated	System)	ท�าให้สามารถ
ตรวจสอบการท�างานทกุขั้นตอนและข้ามระบบงาน	รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังส�าหรับรายการทางการเงินต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	 
ท�าให้สามารถป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนัได้อย่างดี

ANTI-CORRUPTION

  การเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน 

	 ในปี	 2561	บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานบนทางพิเศษจ�านวน	2	ครั้ง	 โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิต 
แต่อย่างใด	และไม่มสีถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานเกี่ยวกบัการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้า

จ�านวนอุบัติเหตุ
ในปี 2561

มีจ�านวนอุบัติเหตุ                  ครั้ง

ธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง

= 2 = 0มีจ�านวนอุบัติเหตุ                  ครั้ง
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  สังคมและชุมชน

	 บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนร่วมที่ส�าคัญของการ
พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่มุ่งมั่นด�าเนินงาน
เชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการเดินทาง	และช่วยบรรเทาปัญหาจราจร
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของผู ้ใช้บริการ	 โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย	 
ความรวดเร็วและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	อันจะ
เป็นการส่งมอบบริการด้วยโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
ที่ทันสมัย	 เพราะในปัจจุบันระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก
และมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับวิถีชีวิตคนเมือง	 
ไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษหรือรถไฟฟ้าล้วนมีบทบาทส�าคัญ 
ในการเชื่อมโยงการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน 
จากพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่หนึ่ง	และด้วยความมุ่งมั่นสู่	“การเป็น

เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า”  
บริษัทมีความตั้งใจในการส่งมอบความปลอดภัยส�าหรับ 
การเดินทางร่วมกันของครอบครัวในทุกช่วงเวลา	เป็นการ
สร้างคณุภาพชวีติที่ดใีห้กบัประชาชนภายใต้การด�าเนนิธรุกจิ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา	 
และเป็นแนวทางปฏิบัติที่บริษัทยึดถือในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยนื

	 นอกจาก	 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
เพื่อเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยและความสุขแล้ว	 
บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการศึกษาของเยาวชน	ด้วยการ
มุ่งส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง	ๆ	และยังมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยมอบเป็นทุนการศึกษา 
เพื่อเป็นต้นทนุส�าหรบัการประกอบอาชพีอย่างยั่งยนื			
 
	 โดยในปี	2561	ที่ผ่านมา	บรษิทัได้จดัโครงการมอบทนุ
การศึกษาให้แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ	 เพื่อมอบทุน 
การศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี	 แต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์จ�านวน	40	ทุน	และทุนพัฒนาโรงเรียนใกล้เขต 
ทางพิเศษศรีรัช	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	 และทางพิเศษ 
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	จ�านวน	9	โรงเรยีน	นอกจากนี้	
บริษัทยังได้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย	และบตุรข้าราชการต�ารวจ	สน.	ทางด่วน	2	
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�างานร่วมกันกับบริษัท	อีกทั้งยังได้ 
ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์	บรรเทาความเดือดร้อนจาก 
ภัยพิบัติต่าง	 ๆ	อย่างสม�่าเสมอ	 โดยมีกิจกรรมในด้าน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่เด่น	ๆ	ดงันี้

เราดูแลทั้งสังคมใกล้และไกล
ให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดไป

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

“ “
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“โครงการลานกีฬาพัฒน์ 2” 
บริษัทได ้ร ่วมเป ็นส ่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ในด้านการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของราษฎร
ให้มสีขุภาพกายที่แขง็แรง	และสขุภาพใจที่ด	ีด้วยการมอบทนุสนบัสนนุ
และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ�านวยการ	และคณะอนุกรรมการ
โครงการลานกฬีาพฒัน์	ซึ่งมโีครงการน�าร่อง	2	แห่ง	คอื	ลานกฬีาพฒัน์	1	
บรเิวณเคหะชมุชนคลองจั่น	เขตบางกะปิ	และลานกฬีาพฒัน์	2	บรเิวณ
พื้นที่ใต้ทางพเิศษช่วงอรุพุงษ์	เขตราชเทวี	

โครงการมอบทุนการศึกษา 
แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ
บริษัทจัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มี
ผลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์	และทนุพฒันา
โรงเรียนแก ่ โรงเรียนใกล ้ เขตทางพิ เศษศรีรัช	 
ทางพิเศษอุดรรัถยา	 และทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ	ต่อเนื่องเป็นปีที่	 11	 เพื่อเป็น 
ก�าลังใจให้เยาวชนตั้งใจเรียน	เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คณุภาพ	เปน็ก�าลงัของประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต
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“BEM ร่วมใจพัฒนา ลานกีฬาเพื่อสังคม”
บรษิทัจดักจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติด้านสงัคมและ
ส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน	
บรเิวณพื้นที่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและทางพเิศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ	 โดยร่วมกับชุมชน 
ซอยสุขสันต์	 1	 เขตบางซื่อ	 กรุงเทพมหานคร	 
ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬาในชุมชน	 
พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา	และจัดการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอลนัดกระชับมิตรระหว่างพนักงานกับเยาวชน
ในชุมชนซอยสุขสันต์	1	ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้จะเป็น
พื้นที่สาธารณะเปิดให้เยาวชนภายในชุมชนและ
เยาวชนในพื้นที่ใกล ้เคียงเข ้ามาเล ่นกีฬาและ 
ออกก�าลังกาย	สร้างทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ให้กบัประชาชนโดยรวม	

BEM ตอบแทนสังคม ไม่เก็บค่าผ่านทาง
ทางเชือ่มทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
(มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) 
บริษัทด�าเนินการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ	กับทางพิเศษศรีรัช	มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ	
ซึ่งเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมและตอบแทนสังคมโดยไม่เก็บ
ค่าผ่านทางเชื่อมต่อทางพเิศษ	เพื่อขยายโครงข่ายทางพเิศษ
จากฝ่ังตะวนัตกไปทางทศิเหนอืของกรงุเทพฯ	และเพิ่มความ
สะดวกให้กบัผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	
ในการเดินทางไปแจ้งวัฒนะ	และต่อเนื่องไปทางพิเศษ 
อดุรรถัยา	มุ่งหน้าไป	อ.บางปะอนิ	จ.อยธุยา
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“กิจกรรม MRT มอบยิ้มสดใส 
ผู้สูงวัยสุขสันต์” 
บรษิทัร่วมกบัมลูนธิดิวงประทปี	จดักจิกรรม	MRT	
มอบยิ้มสดใส	ผูส้งูวยัสขุสนัต์	โดยการสรงน�้าพระ
และรดน�้าขอพรผู้สูงอาย	ุพร้อมทั้งจัดบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟฟ้า	MRT	ด้วย
ความปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุ	กิจกรรมเลี้ยง
อาหารกลางวัน	ปิดท้ายความสนุกด้วยกิจกรรม
สันทนาการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับ 
ผู ้สูงอายุ	 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว	ซึ่งมี 
ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ
อบอุ่น

รถไฟฟ้า MRT คลองเตยเปิดให้บริการ
ท�าหนังสือเดินทาง ส�านักงานสัญชาติและ
นิติกรณ์นอกสถานที่
บริษัทสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้า	MRT	
คลองเตย	 ให้แก ่กรมการกงสุล	 กระทรวงการ 
ต่างประเทศ	ในการจัดตั้งส�านักงานหนังสือเดินทาง	
และส�านักงานสัญชาติและนิติกรณ์	 เพื่อตอบแทน
สังคม	 และอ�านวยความสะดวกแก ่ประชาชน 
อกีช่องทางหนึ่ง

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจกัรยานยนต์
บนถนนเลียบทางรถไฟ 
บริษัทก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนน
เลียบทางรถไฟ	 (บริเวณใกล้จุดตัดซอยชัยพฤกษ์)	 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดเวลาการเดินทาง 
ให้กับประชาชนที่อยู่แนวถนนเลียบทางรถไฟ	ซึ่งอยู่
ตามแนวสายทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

	 การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมกบัการลดผลกระทบ	(More	Quality	and	Less	Impact)	โดยบรษิทัในฐานะผู้ให้บรกิารทางพเิศษ	
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	 ได้ค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการป้องกันและควบคุมมลภาวะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ด้านสังคมโดยการดูแลต้นทางแห่งความสุข 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมโดยรอบและในวงกว้าง	และด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย 
ด�าเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	และความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ 
ของการบรกิารที่ยดึมั่นในความรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม	บรษิทัจงึได้มกีารก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ภายในให้กบั 
ผู้บรหิาร	และพนกังาน	และเผยแพร่ภายนอกใน	www.bemplc.co.th		
 
	 นอกจากนี้	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	สร้างคณุภาพชวีติที่ดใีห้แก่พนกังาน	ผู้ใช้บรกิาร	
รวมไปถงึสงัคมบรเิวณโดยรอบทางพเิศษและรถไฟฟ้า	MRT	รวมไปถงึผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่ม	บรษิทัจงึได้มกีารปรบัปรงุ	ทบทวน
กระบวนการด�าเนินงานภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยแนวทางที่บริษัทให้ความส�าคัญ 
เพื่อการจดัการและการบรหิารงานด้านสิ่งแวดล้อม	มดีงันี้:

• ให้ความส�าคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยบริหารและบ�ารุงรักษาทางพิเศษและ
 รถไฟฟ้า MRT ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ 

พนักงาน และชุมชน

• เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์บริษัท 
 รายงานประจ�าปี บอร์ดประชาสัมพันธ์ และส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบเพื่อให้มีแนวทาง
 การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

• ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

• สร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 256160



บริษัทได้ติดตั้งไฟแสงสว่างที่เสาตอม่อของสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  
เพื่อความสะดวกในการขับเรือลอดใต้สะพาน และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

  ธุรกิจทางพิเศษ

 การให้บรกิารทางพเิศษนั้นเริ่มต้นเมื่อบรษิทัได้รบัสมัปทานจากรฐับาลให้เข้าไปด�าเนนิการก่อสร้าง	ซึ่งทางบรษิทัตระหนกัดว่ีา	
ทนัททีี่เริ่มการด�าเนนิงานย่อมส่งผลกระทบถงึความหลากหลายทางชวีภาพ	สภาพแวดล้อมทั้งในแง่ของฝุ่น	เสยีง	และมลภาวะ
ด้านอื่น	ๆ	หรือแม้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน	การด�าเนินงานในส่วนของการดูแลรักษา	 
การซ่อมบ�ารุง	ตลอดจนปริมาณรถยนต์ที่ใช้บริการทางพิเศษนั้น	ต่างล้วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น	ด้วยเหตุนี้	 
บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการป้องกันและควบคุมมลภาวะอันอาจเกิดจากผลกระทบดงักล่าวอย่างจรงิจงั	บรษิทัจงึได้ก�าหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	ที่ให้ความส�าคญัต่อการป้องกนั	และควบคมุมลพษิ	ตลอดจนส่งเสรมิ	สร้างความรู้	ความเข้าใจในเรื่อง
การบรหิารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนกังานและผู้มสี่วนได้เสยีอย่างต่อเนื่องและจรงิจงัมาโดยตลอด	

	 เริ่มตั้งแต่การด�าเนินการก่อสร้างทางพิเศษ	บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลภาวะตามมาตรฐานข้อบังคับ 
ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล ้อมแห ่งชาติและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข ้อง	 ซึ่งถือเป ็นส ่วนหนึ่งของสัญญา	 
ทั้งนี้ได้ใช้มาตรการรวมถึงวิธีการต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	อาทิ	การก่อสร้างในเขตเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก	
โดยได้น�าเทคโนโลยกีารก่อสร้างระบบคานรูปตดัเหลี่ยมกลวง	(Segmental	Box	Girder)	ที่ได้รบัการยอมรบัระดบันานาชาติ	และ 
ตามมาตรฐาน	AASHTO	(American	Association	of	State	Highway	Transportation	Officials)	ซึ่งมีความทันสมัย	ท�าให้เกิด 
ผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุดช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง	ท�าให้การก่อสร้าง 
เป็นไปตามแผนงาน	ไม่มีการต่อต้านจากสังคมและชุมชน	ทางพิเศษมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสนองตอบต่อความต้องการ
ในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้ง	ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท	นอกจากนี้	
บรษิทัยงัไม่เคยมปีระวตักิารด�าเนนิงานที่ผดิพลาดอนัก่อให้เกดิผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

 บริษัทยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ISO	14001	อย่างต่อเนื่อง	โดยได้ติดตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่ส�าคญัต่าง	ๆ 	ที่อาจมโีอกาสเกดิขึ้น	และเพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	ด้วยมาตรการบรหิารจดัการด้านพลงังาน
ที่บรษิทัได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง	โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบงานคณุภาพ	ISO	9001	:	2015	และระบบจดัการ
สิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2015		จากบรษิทั	เอสจเีอส	(ประเทศไทย)	ส�าหรบัธรุกจิทางพเิศษ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 61



  ธุรกิจระบบราง 

	 บรษิทัได้ด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นกนั	ภายใต้มาตรฐาน	ISO	14000	โดยได้มกีารด�าเนนิการป้องกนัและ
ควบคมุมลภาวะ	การลดผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม	และการใช้ทรพัยากรอย่างยั่งยนืบนพื้นฐานของการพฒันาอย่างยั่งยนื	3	ด้าน	
คือ	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสังคม	และด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ตวัชี้วดัผลการด�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์พลงังาน	และด้านสิ่งแวดล้อม	ตามแนวทางของพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนรุกัษ์
พลงังาน	(ฉบบัที่	2)	พ.ศ.2550	กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์	และวธิกีารจดัการพลงังานในโรงงานควบคมุและอาคาร
ควบคมุ	พ.ศ.2552	รวมถงึด�าเนนิงานตามคู่มอืการจดัการพลงังานขององค์กรเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนืด้วย

  การจัดการด้านเสียง (Noise Pollution Management)
 
	 บริษัทได้มีการสุ่มส�ารวจสภาพของเสียงบริเวณพื้นที่ใกล้แนวเขตทางพิเศษ	และด่านเก็บค่าผ่านทาง	โดยมีผลส�ารวจว่า	 
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ทั้งนี้	ในส่วนของพื้นที่ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน	บริษัทมีมาตรการในการด�าเนินการเพื่อท�าการ
ตรวจ	ตดิตาม	และประเมนิสาเหตเุพื่อหาแนวทางปรบัปรงุแก้ไขอย่างเหมาะสม	

• บริษัทได้ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ (Easy Pass)  
ในทางพิเศษศรีรัชท้ังหมด 32 ด่าน จ�านวน 72 ช่องทาง ให้เป็น  
Fast Lane เพ่ือให้รองรับการผ่านช่องทางท่ีเร็วขึ้น ช่วยลดเวลา
การรอคอย ท�าให้ลดปริมาณจราจรสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน
ค่าผ่านทาง รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศ

การปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ (Easy Pass)

เปลี่ยนโคมไฟ LED 
ทดแทนโคมไฟเดิมใน
อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED 
ทดแทนโคมไฟ Flood Light 
หลอดโซเดียมความดันสูง
บริเวณพื้นที่ Merge 
ในทางพิเศษอุดรรัถยาท�าให้สามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง
ร้อยละ 59 โดยที่ได้ความสว่าง
มากกว่าหลอดเดิมและ
ลดการฟุ้งกระจายของแสง

เปลี่ยนโคมไฟ LED 
ทดแทนโคมไฟเดิมในอาคาร
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

ประหยัด
พลังงานได้ถึง

45%

ประหยัด
พลังงานได้ถึง

59%

ประหยัด
พลังงานได้ถึง

45%
โครงการติดตั้ง Solar Cell 
บนอาคารด่านสะพานพระราม 7 
ในทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

20%ประหยัด
พลังงานได้ถึง

	 ในปี	2561	บรษิทัได้ด�าเนนิการเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม	โดยด�าเนนิการเปลี่ยนโคมไฟที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้นบนทางพเิศษและ
บรเิวณด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทาง	ดงันี้

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 256162



o ระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

o ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
 (ได้รับการรับรองจากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด)

o ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ 
ตามมาตรฐาน TIS 18001:2011

o ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยจาก Ricardo Rail Limited

	 นอกจากนี้	บริษัทได้ใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการรถไฟฟ้า	MRT	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	คุณภาพชีวิต	และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนข้างเคียง	ด้วยการด�าเนินการติดตามป้องกัน	และ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและแผนการตรวจติดตามคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระยะการด�าเนินงานของโครงการรถไฟฟ้า	MRT	(Environmental	 Impact	Mitigation	Measures	and	Monitoring	
Program-EMP)	ที่เปิดให้บรกิาร	ได้แก่	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลมิรชัมงคล	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายฉลองรชัธรรม	
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย	ช่วงบางซื่อ-เตาปูน	พร้อมทั้งน�าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	 
ให้กบัส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	พจิารณาปีละ	2	ครั้ง	ซึ่งมกีารตรวจตดิตามคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมในประเดน็สิ่งแวดล้อมที่ส�าคญั	ดงันี้
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 คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่รอบโครงการ 
 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวมทั้งหมด (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และ
 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
 ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด

  คุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 ภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ พบว่า 
 ปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรารวม อัตราการระบายอากาศ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

  ระดับเสียงทั่วไป ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปภายในสถานีรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า 
และศูนย์ซ่อมบ�ารุง พบว่า มีระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ยไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dB(A)) โดยมีระดับเสียงสูงสุด

 ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ (dB(A)) อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด

  แรงสั่นสะเทือน ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่า 
 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด

  คุณภาพน�้าทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งในสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบ�ารุง และ
 อาคารบริหาร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานก�าหนด และระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 

 การจัดการของเสีย ผลการติดตามการคัดแยกของเสีย การจัดเก็บ การเก็บรวบรวมและ
 ขนส่งของเสียไปก�าจัด เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด

	 การด�าเนนิงานด้านอนรุกัษ์พลงังานและด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา	บรษิทัได้ปฏบิตัติามกฎหมายของภาครฐั	คอื	กฎหมาย
ด้านอนุรักษ์พลังงาน	และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั	และน�ามาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน	
(Energy	Management	Systems-Requirements	with	Guidance	for	Use	หรือ	 ISO	50001)	รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามสากล	(ISO	14001)	มาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเดินรถควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	อนัน�าไปสู่การพฒันาอย่างยั่งยนื	ซึ่งได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ดงันี้
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	 นอกจากการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว	รถซ่อมบ�ารงุที่ใช้ภายในศูนย์ซ่อมบ�ารงุยงัเป็นระบบเครื่องยนต์ที่เป็นไปตาม

มาตรฐาน	EURO	IV	ซึ่งเป็นมาตรฐานการระบายมลพษิจากยานพาหนะ	จงึมั่นใจได้ว่าการใช้งานรถซ่อมบ�ารงุและการบ�ารงุรกัษา

จะไม่ก่อให้เกดิมลพษิในระดบัอนัตราย

	 ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น	บริษัทมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยอยู ่ที่ประมาณ 

แปดล้านหน่วยต่อเดือน	ซึ่งเท่ากับต้องปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 เฉลี่ย	4,000	ตันต่อเดือน	และสิ่งนี้ถือเป็น 

การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน	ฉะนั้นเราจงึต้องมุ่งมั่นด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน	

ISO	14001	 โดยได้มีการด�าเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ	การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	และการใช้ทรัพยากร 

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3	ด้าน	คือ	ด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านสิ่งแวดล้อม	และด้วยเหตุนี้ 

จึงมีมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานเกิดขึ้นทุกปี	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อการด�าเนินการจัดการพลังงาน 

ให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้มีการแยกสัดส่วนพื้นที่หรือประเภทการใช้งาน	เพื่อให้สามารถควบคุมหรือลดการใช้พลังงานได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ	โดยในปี	2561	บรษิทัมปีรมิาณการใช้พลงังานแยกตามสดัส่วนดงันี้

1.31%
พื้นที่อาคารบริหารและโรงอาหาร 
(Administrative Building and Canteen)

69.23%
พื้นที่สถานี (Station)

23.22%
ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 
(Traction Power System)

6.24%
พื้นที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุง
(Depot)

การใช้พลังงานไฟฟ้า แยกตามประเภทการใช้งาน
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	 มาตรการการบริหารเพื่อการประหยัดพลังงานในปี	2561	และเพื่อลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	บริษัท 

ได้มมีาตรการควบคมุ	และมาตรการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนคิ	คอื	การเปลี่ยนหลอดไฟที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้นภายในสถานี
รถไฟฟ้า	และศูนย์ซ่อมบ�ารงุระบบรถไฟฟ้า	พระราม	9

	 และเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการให้บรกิารแก่ผู้โดยสารที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งพนัธกจิหลกัของบรษิทั	คอื	
เราจะให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มคีวามปลอดภยั	สะดวก	รวดเรว็	เชื่อถอืได้	และตรงต่อเวลา	เพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจร	ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		บริษัทจึงได้ปรับปรุงการด�าเนินการในส่วนของ 
การบรหิารจดัการตลอดเวลา	ดงันี้

ป� 2561 มีการดำเนินการพ�จารณาการเพ��มจำนวนรถไฟฟ�า

เพ�่อการขนส�งผู�โดยสารได�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น และ

ในป� 2562 จะมีการนำเข�ารถไฟฟ�าอีกหลายขบวน

เพ�่อเพ��มความสะดวกในการขนส�งผู�โดยสารไปยังจ�ดหมายได�รวดเร็วข�้น

การปรับปรุงตารางการเดินรถเพ�่อให�เหมาะสม

กับจำนวนผู�โดยสารที่เพ��มข�้นตลอดเวลา

การประชาสัมพันธ�ส�งเสร�มเพ�่อให�ทุกคนมีส�วนร�วม

ในการประหยัดพลังงานทุก ๆ ป�

การควบคุมและปรับปรุงแก� ไขความเสี่ยง หร�อ สิ�งที่จะก�อให�เกิด

ความไม�ปลอดภัยตลอดเวลา บนพ�้นฐานการประเมินความเสี่ยง

  ส�าหรบัธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ บรษิทัให้การใส่ใจดแูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นร้านค้าในระบบรถไฟฟ้า
เช่นกนั	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	คณุภาพชวีติ	และความเป็นอยู่ของประชาชนและชมุชน

 มีมาตรการควบคุมการเปิดและปิดระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ
 ตามฤดูกาล เพื่อให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสอดคล้องกับฤดูกาล และ 
 เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
 สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

เปลี่ยนหลอดไฟ LED 
ทดแทนหลอดไฟเดิม
ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า

เปลี่ยนหลอดไฟ LED 
ทดแทนเดิมไฟเดิม
ในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุง
รถไฟฟ้า พระราม 9

ประหยัด
พลังงานได้ถึง

63%

ประหยัด
พลังงานได้ถึง

63%
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 การใช้	 kWh.	 107,351,760	 103,249,000	 การใช้น้อยกว่าเป้าหมาย	
 กระแสไฟฟ้า	 	 	 	 จ�านวน	4,102,760	kWh.	
	 	 	 	 	 คดิเป็น	3.97%
     
	 	 ลูกบาศก์เมตร	 -	 369,422	 	 ปี	2560	ใช้	367,629	ลูกบาศก์เมตร	
      	 ปี	2561	ใช้	369,422	ลูกบาศก์เมตร
	 	 	 	 	 เทยีบกบัปี	2560	ที่ผ่านมา
	 	 	 	 	 มกีารใช้เพิ่มขึ้น	1,793	ลูกบาศก์เมตร
	 	 	 	 	 คดิเป็น	0.49%

	 	 แผ่น	 -	 2,128,461		 	 ปี	2560	ใช้ปรมิาณ	2,003,578	แผ่น		
      	 ปี	2561	ใช้ปรมิาณ	2,128,461	แผ่น
	 	 	 	 	 เทยีบกบัปี	2560	ที่ผ่านมา
	 	 	 	 	 มกีารใช้เพิ่มขึ้น	124,883	แผ่น	
	 	 	 	 	 คดิเป็น	6.23%

  การอนุรักษ์พลังงาน

	 บริษัทมีระบบติดตามปริมาณการใช้พลังงานเพื่อให้สามารถควบคุมหรือลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
โดยจดัตั้งคณะกรรมการอนรุกัษ์พลงังาน	ซึ่งมกีารก�าหนดเป้าหมาย	และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ	ตดิตามการใช้พลงังาน 
ทกุเดอืน	และจดัท�าสรปุรายงานผลต่อฝ่ายบรหิาร	โดยในปี	2561	มผีลการใช้พลงังาน	ดงันี้

ธุรกิจทางพิเศษ

ธุรกิจระบบราง

 ประเภท หน่วยวัด เป้าหมายรวม ใช้จริงรวม ผลการเปรียบเทียบ 
   ปี 2561  ปี 2561  การใช้ทรัพยากร เปรียบเทียบ เป้าหมาย 

 ประเภท หน่วยวัด เป้าหมายรวม ใช้จริงรวม ผลการเปรียบเทียบ 
   ปี 2561  ปี 2561  การใช้ทรัพยากร เปรียบเทียบ เป้าหมาย 

 การใช้	 kWh.	 1,379,000	 1,296,000	 การใช้น้อยกว่าเป้าหมาย	
 กระแสไฟฟ้า	 	 	 	 จ�านวน	83,000	kWh.
	 	 	 	 	 คดิเป็น	6.02%

 การใช้	 ลูกบาศก์เมตร	 11,246	 11,230	 การใช้น้อยกว่าเป้าหมาย	
 น�้าประปา		 	 	 	 จ�านวน	16	ลูกบาศก์เมตร	
	 	 	 	 	 คดิเป็น	0.14%

 การใช้	 แผ่น	 1,995,600	 1,989,300	 การใช้น้อยกว่าเป้าหมาย	
 กระดาษ	 	 	 	 จ�านวน	6,300	แผ่น	
	 	 	 	 	 คดิเป็น	0.32%

การใช้ 
กระดาษ

การใช้ 
น�้าประปา
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  การใช้ทรัพยากรซ�้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

	 น�้าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่บริษัทให้ความส�าคัญและน�ามาใช้อย่างรู้คุณค่า	บริษัทเลือกติดตั้งระบบล้างท�าความสะอาด
รถไฟฟ้าที่สามารถน�าน�้าที่ผ่านการใช้งานแล้วหมนุเวยีนกลบัมาใช้งานใหม่	โดยที่ระบบดงักล่าวสามารถหมนุเวยีนน�้ากลบัมาใช้
งานใหม่ได้ถงึ	3	ลูกบาศก์เมตรต่อขบวน	และบรษิทัได้ใช้งานระบบล้างท�าความสะอาดดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลามากกว่า	14	ปี

  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลูกบาศก์เมตร/ขบวน

3

การเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้า MRT 
ช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้

การใช้ Easy Pass 
ช�าระค่าผ่านทาง
ช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

6,822

155

หมายเหตุ : 

ก๊าซเรือนกระจก	คือ	ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก	ก๊าซเหล่านี้มีความจ�าเป็นต่อการรักษาอุณหภูม ิ
ของโลกให้คงที่	ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรอืนกระจกตามธรรมชาตแิละก๊าซเรอืนกระจกจากภาคอตุสาหกรรม	โดยองค์ประกอบที่ส�าคญัของก๊าซเรอืนกระจก	
ได้แก่	คาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
),	มเีทน	(CH

4
),	ไนตรสัออกไซด์	(N

2
O),	ซเีอฟซ	ี(CFCs),	ไฮโดรฟลูโรคาร์บอน	(HFCs),	เพอร์ฟลูโรคาร์บอน	(PFCs)	และ

ซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์	(SF
6
)

ปรากฏการณ์เรือนกระจก	คือ	การที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก	ก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อน 
ไว้ในเวลากลางวัน	แล้วค่อย	ๆ	แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน	ท�าให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหากไม่ม ี
ก๊าซเรอืนกระจกในชั้นบรรยากาศ	จะท�าให้อณุหภูมใินตอนกลางวนันั้นร้อนจดั	และในตอนกลางคนืนั้นหนาวจดั

	 พลังงานที่ใช้ในระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า	MRT	นั้น	 
เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยการด�าเนิน
โครงการประหยดัพลงังานของรถไฟฟ้า	MRT	ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	ที่มีผลกระทบกับก๊าซเรือนกระจกได้	จ�านวน		
6,822	ตันต่อปี	 (12,183,000	X	 0.56/1,000	=	 6,822	ตันต่อปี) 
เมื่อเทยีบกบัปีฐาน	2549
 

	 และส�าหรับการใช้	 Easy	Pass	ช�าระค่าผ่านทางจะช่วยลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	โดยการขบัรถได้ต่อเนื่อง	
ไม่ต้องหยดุรถจ่ายค่าผ่านทางช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์	
(CO

2
)	จ�านวน	155	กรัม	 /	กิโลเมตร	 /	คัน	อีกทั้งเป็นการส่งเสริม

คณุภาพชวีติให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตังิานในทางพเิศษอกีด้วยกรัม / กิโลเมตร /คัน

ตันต่อปี

ระบบหมุนเวียนน�้าล้างขบวนรถ

ระบบล้าง
ท�าความสะอาดรถไฟฟ้า
สามารถหมุนเวียนน�้า
กลับมาใช้งานใหม่ได้ถึง
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  นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรม

	 บริษัทตระหนักและมุ ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรมองค์กร	 เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร 
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 โดย 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใน	และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ตามนโยบาย	ดงันี้	

	 ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างาน	เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจองค์กร	
โดยการน�านวตักรรมมาใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนั	

	 สนับสนุนการน�าอุปกรณ์	 เครื่องมือเครื่องใช้	 และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งน�าเครื่องมือ
ทางการเงนิมาใช้อย่างเหมาะสม

 

	 สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมนวตักรรมองค์กร
เพื่อดูแลผู้มสี่วนได้เสยีอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม

01

02

03

  นวัตกรรมความปลอดภัย

	 ความปลอดภัยเป็นหัวใจส�าคัญของการให้บริการของ
บริษัท	ดังนั้น	บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและ 
การพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี
หน ่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา	 (R&D) 
มีหน้าที่หลักในการศึกษา	วิเคราะห์	 และหาวิธีการหรือ
อุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	 รวมถึง 
ลดระดบัความรนุแรงได้								

ธุรกิจทางพิเศษ :	บริษัทมีหน่วยงานวิเคราะห์วิศวกรรม 
ที่พร ้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู ้ความช�านาญในด้าน
วศิวกรรมจราจรและความปลอดภยับนทางพเิศษ	ท�าหน้าที่
ศกึษาผลกระทบจากปัจจยัต่าง	ๆ 	โดยมกีารจดัท�าแบบจ�าลอง	
Traffic	Simulation	เพื่อศกึษาความเหมาะสมในการปรบัปรงุ
ลักษณะทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง	 
พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน	วิเคราะห  ์
จดุเสี่ยงอนัตรายบนทางพเิศษ	ศกึษาคณุสมบตัแิละรูปแบบ
การติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย	 เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ทางพิเศษให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดส�าหรับผู้ใช้บริการ 
ทางพเิศษ

	 โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานก�าหนดกลยุทธ ์
และนวัตกรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ในด้านต่าง	ๆ	อาท	ิเชงิวเิคราะห์โครงการ	เทคนคิวศิวกรรม	
การเงิน	การตลาด	และในเชิงสัญญา	เพื่อท�าหน้าที่ระดม
ความคิดและน�าเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม	 
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ	และเสริมสร้างรายได้เพิ่ม 
ให้กบับรษิทั	รวมทั้งศกึษาความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัติาม
แนวทางที่เสนอพร้อมทางเลือกอื่นที่เห็นว ่าเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัท	น�าเสนอแผนงานต่อกรรมการผู้จัดการส�าหรับ
มอบหมายให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบน�าไปปฏบิตั	ิตดิตามและ
สรปุประเมนิผลรายงานต่อกรรมการผู้จดัการ

ธุรกิจระบบราง : นอกจากการศึกษา
และพฒันานวตักรรมความปลอดภยัแล้ว	
บรษิทัได้ให้ความส�าคญัด้านความสะดวก
ในการเดินทาง	โดยเพิ่มช่องทางอ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้โดยสารโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	
(สายสีน�้าเงิน)	 และสายฉลองรัชธรรม	
(สายสีม่วง)	ด้วยการเพิ่มเครื่องอ่านบัตร

โดยสาร	 (Card	Reader	Device	 :	CRD)	ซึ่งสามารถท�างาน 
ได้เสมอืนประตูจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัิ	(Automatic	Fare	
Collection	 Gate)	 ทั้งขาเข้า	 (Entry	 Gate)	 และขาออก	 
(Exit	Gate)	โดยน�ามาใช้เพิ่มช่องทางการเข้าและออกจากระบบ
รถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนในสถานีที่มีจ�านวนผู้โดยสาร 
หนาแน่น	อาท	ิสถานสีขุมุวทิ	สถานสีวนจตจุกัร	สถานสีลีม	
เป็นต้น
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การท�าผิวถนนลดการลื่นไถล ร่องเตือนไหล่ทาง

	 การปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษ	 โดยบริษัทได้ท�าการตรวจสอบและประเมิน 
ความปลอดภัยพื้นที่หัวเกาะทางแยก	 (Gore	Area)	และติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย	
ได้แก่	อปุกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ	(Crash	Cushion)	ถงัรบัแรงปะทะ	(Cushion	Tank)	หลกัน�าทาง
ชนิดให้ตัว	 (Flexible	Guide	Post)	ทาพื้นด้วยสี	Cold	Plastic	สีแดง	 เพื่อกระตุ้นเตือนถึง 
จดุอนัตรายที่อาจจะเกดิอบุัตเิหตุ

	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ	บริษัทได้ติดตั้งสายอากาศ	 
ชุดที่	2	 (Second	Antenna)	ที่ช่องทาง	Easy	Pass	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ระบบ	Easy	Pass	กรณีไม้กั้นทางบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางไม่เปิด	ทั้งที่มีเงินส�ารอง 
ในบัญชีเพียงพอต่อการผ่านทาง	โดยระบบดังกล่าวจะสั่งเปิดไม้กั้นทางโดยไม่ต้องรอให ้
เจ้าหน้าที่สั่งเปิด	ท�าให้สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษได้เร็วขึ้น	 
ลดเวลาในการรอคอย	และลดปริมาณการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทางรวมถึง
ช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้อกีด้วย									

	 การศกึษาความเหมาะสมเพื่อปรบัปรงุทางขึ้น-ลงทางพเิศษเป็นอกีมาตรการที่บรษิทัน�ามาเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเดินทางและรักษาระดับคุณภาพทางพิเศษในด้านความปลอดภัย
เชงิวศิวกรรมให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

	 ด�าเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยของทางพิเศษอุดรรัถยา	 โดย
ด�าเนินการปรับปรุงผิวถนนลดการลื่นไถล	 (Anti-Skid	 Surfacing)	 เส้นจราจรชนิดนูน 
(Profile	Pavement	Marking)	เส้นจราจรลดความเรว็	(Optical	Speed	Bars)	ร่องเตอืนไหล่ทาง	
(Shoulder	Rumble	Strips)	เพื่อช่วยป้องกนัอบุตัเิหตจุากการหลบัใน	และการขบัรถเรว็
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ระบบงานองค์ความรู้ (KM) : 
เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู ้ของบริษัทบนระบบ	 
Web	 Appl icat ion	 เพื่อให ้บริษัทมีการจัดการความรู ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีความต่อเนื่องไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร	ตั้งแต่การก�าหนดองค์ความรู ้ 
ที่ส�าคญั	การสร้างองค์ความรู	้เพื่อน�าไปสูก่ารจดัเกบ็ในระบบ
คลงัความรู้	ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคญัในการประยกุต์ระบบ
การจัดการความรู ้ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร	 เพื่อให้ 
การด�าเนินการจัดการความรู ้ด�าเนินแบบองค์รวมและ 
เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาบคุลากร	อนัจะน�าไปสูก่ารขบัเคลื่อน
องค์กรและพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้	

นวัตกรรมที่ส่งเสริมการด�าเนินงานในธุรกิจของบริษัท

บรษิทัได้มกีารพฒันานวตักรรมโดยการน�า	Digital	Technology	และกระบวนการ	LEAN	
มาใช้สนบัสนนุงานที่เกี่ยวข้องในธรุกจิ	ดงันี้	

ระบบข้อมูลปริมาณจราจร 
และรายได้ค่าผ่านทาง : 
บรษิทัได้มกีารพฒันาโปรแกรมเพื่อช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลู
ปริมาณจราจร	รายได้ค่าผ่านทางเบื้องต้น	 โดยเป็น	Web	
Application	สนับสนุนการเข้าถึงแบบ	Anywhere,	Anytime,	
Anydevices	พร้อมทั้งได้มีการปรับเพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณจราจรสายทางอื่น	ๆ	 เพื่อน�าข้อมูลมาสรุปเป็น
รายงานส�าหรบัผู้บรหิาร	
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ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุง
บรษิทัได้ออกแบบและพฒันาระบบบรหิารจดัการงานซ่อมบ�ารงุ	(Computerize	Management	System	:	CMMS)	เพื่อให้สามารถ
ท�างานในรปูแบบไร้เอกสาร	(Paperless)	โดยสามารถใช้แทบ็เลต็หรอืสมาร์ทโฟนปฏบิตังิานได้จากทกุที่ทกุเวลา	และสามารถบนัทกึ
ผลการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ทันที	ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ	การจัดเก็บเอกสารแล้ว	 
ยงัช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานได้รวดเรว็มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้	บริษัทได้พัฒนา	Application	Bangkok	MRT	 
รองรบัผู้โดยสารที่ใช้สมาร์ทโฟนทั้งระบบ	iOS	และ	Android	
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินทางได้ง่าย	สะดวกและ 
คล่องตวัมากยิ่งขึ้น	โดยได้พฒันารูปแบบให้มคีวามทนัสมยั	
และใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์ทกุความต้องการของผูโ้ดยสาร
ที่จะวางแผนการเดินทางไปกับรถไฟฟ้า	MRT	ทั้งรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลมิรชัมงคล	(สายสนี�้าเงนิ)	และสายฉลองรชัธรรม	
(สายสีม่วง)	ด้วยการแสดงผลข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	ประกอบด้วยข้อมูลหลักในการเดินทาง	และข้อมูล
ด้านการให้บริการ	ได้แก่	แผนที่เส้นทางการเดินรถ	ข้อมูล 
จุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนอื่น	ๆ	ข้อมูล
ทางออกทกุสถานแีละสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	ภายในสถาน	ี
สถานที่ส�าคญัรายรอบเส้นทาง	การค�านวนอตัราค่าโดยสาร
และระยะเวลาการเดินทาง	ข้อมูลอาคารจอดแล้วจรและ
อัตราค่าจอดรถ	รวมถึงข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลอื่น	ๆ	 
อกีมากมาย
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 นอกจากการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย	 
ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริการของบริษัทแล้ว	การให้
บรกิารที่สะดวก	และรวดเรว็	ยงัเป็นอกีสิ่งหนึ่งที่บรษิทัได้ให้
ความส�าคญัเช่นกนั	โดยบรษิทัได้มแีผนพฒันาการให้บรกิาร
จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษและค่าโดยสารรถไฟฟ้า	MRT	 
ให้ทันสมัยมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ในปัจจุบัน	 โดยการพัฒนาระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์	 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ	และผู้โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	 
ไม่ต้องช�าระด้วยเงนิสด

	 ทั้งนี้	บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ	บริษัท	 
ทรู	มันนี	จ�ากัด	โดยร่วมด�าเนินงานศึกษาและพัฒนาการ
ช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	อาท	ิการซื้อหรอืเตมิเงนิบตัรโดยสาร
รถไฟฟ้า	ณ	จุดจ�าหน่าย	การเติมเงินบัตรโดยสารแบบ
ออนไลน์	(Online	Top-Up)	และการช�าระค่าโดยสารผ่านมอืถอื
โดยไม่ใช้บตัร	(Mobile	Payment)	เป็นต้น

 บริษัทมีแผนในการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารของ 
การบริการรถไฟฟ้าให้ทันสมัยมากขึ้น	 เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้โดยสารในปัจจบุนั

แผนการด�าเนินงานในอนาคต
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

ปี	 2561	 เป็นปีแรกส�าหรับบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	ในการจัดท�ารายงานการพัฒนา 
สู่ความยั่งยืนเพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และประเด็นอื่น	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญ 
ต่อองค์กรรวมถึงกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	พร้อม 
น�าเสนอนโยบาย	กลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
บนเส้นทางแห่งความยั่งยืน	ซึ่งรายงานฉบับนี้บริษัทได้ 
จัดท�าขึ้นตามแนวทางของการรายงานแบบ	Core	 ของ	 
Global	Reporting	Initiative	Standard	(GRI	standard)	

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานตั้งแต่ 
วันที่	 1	 มกราคม	 2561	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2561 
โดยครอบคลุมบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	
(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 73



การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด
Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard)

General Disclosures 2016

GRI 102: General Disclosures

Organizational Profile

102-1 Name	of	the	organization 6-9,	12

102-2 Activities,	brands,	products,	and	services 4,	6-9

102-3 Location	of	headquarters 12

102-4 Location	of	operations 6,	9

102-5 Ownership	and	legal	form 6-7,	11

102-6 Markets	served 6-9

102-7 Scale	of	the	organization 45-47

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 47

102-9 Supply	chain 31-33

102-11 Precautionary	Principle	or	approach 25

102-12 External	initiatives 33-34,	60-62,	64

102-13 Membership	of	associations 5

Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 2-3

Ethics and Integrity

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 20-21,	24

Ethics and Integrity

Governance	structure

10 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานประจ�าปี	2561	

หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	
หน้า	107-110

Stakeholder Engagement

102-40 List	of	stakeholder	groups 15

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 15

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 16-19

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 16-19

GRI Standard Disclosure Page number / URL

102-18
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Reporting Practice

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 73

102-46 Defining	report	content	and	topic	boundaries 73

102-47 List	of	material	topics 14

102-48 Restatements	of	information None

102-49 Changes	in	reporting None

102-50 Reporting	period 73

102-51 Date	of	most	recent	report 73

102-52 Reporting	cycle 73

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 12

102-55 GRI	content	index 74-76

Material Topics

Corporate Governance

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components	 22-23

103-3 Evaluation	of	the	management	approach	 22-23

GRI 205: Anti-Corruption

205-2 Communication	and	training	about	anti-corruption	policies	and	procedures 24

Business Ethic

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components	 22-23

Risk Management

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 25-30

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 25-30

Customer Relations Management

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 36-41

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 36-41

Supply Chain Management

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 31-33

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 31-33

Product and Service Responsibility

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 35

GRI Standard Disclosure Page number / URL
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Human Capital Development

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 42-47,	49-51

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 49-51

GRI 401: Employment

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover	 45

401-3 Parental	leave 45

GRI 403: Occupational Health and Safety

403-2
Types	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	diseases,	lost	days,	and	
absenteeism,	and	number	of	work-related	fatalities

45,	55

GRI 404: Training and Education

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee	 45

404-2
Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	
programs

42-44,	68,	70-71

Human Rights

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 48

GRI Standard Disclosure Page number / URL

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees 46-47

Community Involvement

GRI 103: Management Approach

103-2 The	management	approach	and	its	components 56

GRI 413: Local Communities

413-1	
Operations	with	local	community	engagement,	impact	assessments,	and	
development	programs

57-59

Environmental Management

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	boundary 60

103-2 The	management	approach	and	its	components 60-67

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 61,	64-67

GRI 302: Energy

302-1 Energy	consumption	within	the	organization 64,	66

302-2 Energy	consumption	outside	of	the	organization 67

302-3 Energy	intensity 64,	66

302-4 Reduction	of	energy	consumption 62,	65-67

GRI 303: Water

303-3 Water	recycled	and	reused 67
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สแกนเพ�่ออ�าน
รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน 2561

สำนักงานใหญ� 
587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

สำนักงานสาขา 1 (ธุรกิจทางพ�เศษ) 
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท� (66) 2641 4611 โทรสาร (66) 2641 4610

สำนักงานสาขา 2 (ธุรกิจรถไฟฟ�า) 
189 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท� (66) 2354 2000 โทรสาร (66) 2354 2020

www.bemplc.co.th

บร�ษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ทางด
�วนและรถไฟ

ฟ
�ากรุงเทพ

 จำกัด
 (มหาชน)

รายงานการพ
ัฒ
นาอย�างยั่งยืน

2 5 6 1

หนังสือเลมนี้รวมรักษสิ�งแวดลอม 
เพราะผลิตโดยใชกระดาษ 

สันปก  5 mm

AW : ปก SR BEM 2561




