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ในปี 2561/62 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งคว�มสำ�เร็จท�งธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ด้วยก�รขย�ยธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
ไม่ว่�จะเป็น ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน กับก�รเปิดให้บริก�ร 
เดินรถไฟฟ้�บีทีเอสส่วนต่อขย�ยส�ยสีเขียว ช่วงแบริ่ง- 
สมุทรปร�ก�ร เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม 2561 ประกอบกับขบวน 
รถไฟฟ้�ที่สั่งเพิ่มเติมทยอยถูกส่งม�ยังประเทศไทยในเดือน 
สิงห�คม 2561 และค�ดว่�ขบวนรถไฟฟ้�จำ�นวน 46 ขบวน  
จะแล้วเสร็จส่งถึงประเทศไทยภ�ยในปี 2563 เพื่อรองรับ 
ก�รให้บริก�รส่วนต่อขย�ยส�ยสีเขียว ช่วงหมอชิต-แบริ่ง,  
สน�มกีฬ�แห่งช�ติ-บ�งหว้� และแบริ่ง-สมุทรปร�ก�ร 
ในด้�นธุรกิจสื่อโฆษณ� วีจีไอได้เข้�ซื้อหุ้น Kerry Express 
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริก�รจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย และ  
Plan B ผู้ประกอบธุรกิจสื่อนอกบ้�นร�ยใหญ่ของประเทศไทย  
เพื่อต่อยอดก�รเป็นศูนย์กล�งสื่อโฆษณ�ภ�ยใต้ฐ�นข้อมูล
ครบวงจรที่ผสมผส�นโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน 
(Data Centric Media Hypermarket) ในด้�นธุรกิจ 
อสังห�ริมทรัพย์ ยูซีตี้ได้ขย�ยก�รลงทุนด้�นธุรกิจโรงแรม 
สู่ภูมิภ�คตะวันออกกล�ง  โดยได้ลงน�มคว�มร่วมมือกับ  “น�คีล” 
บริษัทผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ระดับโลก เพื่อพัฒน� 
โครงก�รรีสอร์ทแห่งใหม่บนเก�ะเดียร� นครดูไบ ประเทศสหรัฐ 
อ�หรับเอมิเรสต์ ซึ่งคว�มสำ�เร็จเหล่�นี้ เป็นผลม�จ�กคว�ม 
มุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มโปร่งใส และยึดมั่นในหลัก 
ธรรม�ภิบ�ลในทุกส่วนขององค์กร บุคล�กรท่ีมีคว�มส�ม�รถ 
และคว�มตั้งใจในก�รปฏิบัติง�น ตลอดจนก�รได้รับก�ร
สนับสนุนเป็นอย่�งดีจ�กผู้ส่วนได้เสีย 

เพื่อพัฒน�และเพิ่มคุณค่�อย่�งยั่งยืนให้กับธุรกิจ ในเดือน 
พฤษภ�คม 2562 บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดตัวหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม (Green Bond) สำ�หรับเสนอข�ยให้แก่ผู้ลงทุน 
สถ�บัน และผู้ลงทุนร�ยใหญ่ ซึ่งนับเป็นก�รเสนอข�ย  
Green Bond ภ�ยใต้เกณฑ์ก�รเสนอข�ยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ก�รออก  
Green Bond ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอก�สให้ผู้ลงทุน 
สถ�บันและผู้ลงทุนร�ยใหญ่ในประเทศมีส่วนร่วมในก�ร 
สนับสนุนก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่�นก�รลงทุนในหุ้นกู้   
ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งสูง ได้รับคว�มสนใจ 
จ�กผู้ลงทุนสถ�บันและผู้ลงทุนร�ยใหญ่ที่เคยลงทุนในหุ้นกู้ 
ของบริษัทฯ อยู่เดิมแล้วและจ�กฐ�นผู้ลงทุนร�ยใหม่ที่ให้ 
คว�มสำ�คัญกับก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแสดงคว�มจำ�นง 
ในก�รลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ สูงกว่� 8  เท่� จ�กแผนที่จะ 
เสนอข�ยหุ้นกู้เดิมจำ�นวน 5,000 ล้�นบ�ท บริษัทฯ จึงได้เพิ่ม 
ขน�ดก�รเสนอข�ยเป็นจำ�นวน 13,000 ล้�นบ�ท สำ�หรับ 
เงินทุนที่ได้จะนำ�ไปใช้ลงทุนในโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีชมพู  
(แคร�ย-มีนบุรี) และส�ยสีเหลือง (ล�ดพร้�ว-สำ�โรง) ท่ีอยู่ระหว่�ง 
ก�รก่อสร้�ง อันเป็นโครงก�รสำ�คัญที่จะส่งเสริมก�รเดินท�ง 
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ด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังง�นไฟฟ้� ลดก�รใช้รถยนต์ 
และจะช่วยลดก�รปล่อยมลภ�วะในเขตกรุงเทพมห�นคร 
ได้อย่�งม�ก

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ� เนินง�นต�มกรอบนโยบ�ย 
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับก�รยอมรับ 
จ�กสถ�บันชั้นนำ�ม�กม�ยทั้ง ในระดับประเทศและน�น�ช�ติ 
ในระดับประเทศ ได้แก่ ก�รจัดอันดับให้เป็นหน่ึงใน 100 อันดับ 
หลักทรัพย์ท่ีมีก�รดำ�เนินง�นโดดเด่นด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรม�ภิบ�ล (ESG : Environmental, Social and 
Governance) ประจำ�ปี 2562 จ�กท้ังหมด 717 บริษัทจดทะเบียน 
ก�รจัดอันดับให้เป็น 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 
(Best Public Companies of the Year 2019) จ�กว�รส�ร 
ก�รเงินธน�ค�ร ก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติ  
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต จ�กคณะกรรมก�ร 
แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต ซ่ึงได้รับ 
ก�รต่ออ�ยุก�รรับรองสม�ชิกเป็นครั้งที่ 2 รวมถึงร�งวัล 
ร�ยง�นคว�มย่ังยืน ประจำ�ปี 2561 ประเภทร�งวัล Recognition 
โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถ�บัน 
ไทยพัฒน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทบนหลักธรรม�ภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ควบคู่ไปกับก�รเติบโตท�งธุรกิจ อันเป็นแบบอย่�งท่ีดี 
ของก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน  

ยิ่งไปกว่�นั้น บริษัทฯ ยังได้รับก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติ  
โดยได้รับคัดเลือกเป็นสม�ชิกดัชนีคว�มยั่งยืน Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) ประจำ�ปี 2561 ในกลุ่ม 
ตล�ดเกิดใหม่ (Emerging Market) หมวดอุตส�หกรรม 
คมน�คมขนส่งเป็นปีแรก และเป็นบริษัทด้�นก�รลงทุน 
ในระบบขนส่งมวลชนท�งร�งแห่งแรกของประเทศไทย 
ท่ีได้รับเลือกเข้�เป็นสม�ชิก DJSI นี้ อีกทั้งยังได้รับร�งวัล 
ประเภท Bonze Class ในกลุ่มอุตส�หกรรมคมน�คมขนส่ง 
จ�กบริษัทจัดก�รกองทุนระดับโลก RobecoSAM เป็นปีแรก 
โดยมีก�รประก�ศร�ยชื่อบริษัทผู้ได้รับร�งวัลในร�ยง�น 
RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019 นอกจ�กนี้  
ยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสม�ชิกดัชนี  FTSE4Good 
Emerging Index ประจำ�ปี 2561 โดยกลุ่มดัชนี FTSE4Good 
Series นี้ ได้คัดเลือกบริษัทที่มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง 
ด้�นส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรม�ภิบ�ล (Environment, Social 
and Governance: ESG) ท่ีดี เพ่ือให้นักลงทุนและกองทุนต่�งๆ 
ใช้เป็นดัชนีอ้�งอิงและเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น ม�พิจ�รณ� 
เพื่อตัดสินใจลงทุน

สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนในรอบปีที่ผ่�นม� 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำ�เนินง�นครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิต ิ

ด้�นสังคม มิติด้�นส่ิงแวดล้อม และมิติด้�นเศรษฐกิจ โดยในมิติ 
ด้�นสังคม กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ 
ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทควบคู่ ไปกับก�รใส่ใจด้�น 
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2561/62 
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักง�นและผู้รับเหม� 
มีค่�เป็นศูนย์ ต่อเน่ืองกันตลอด 5 ปีท่ีผ่�นม� สำ�หรับมิติด้�น 
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งม่ันในก�รบริห�รจัดก�ร 
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พสูงสุด 
โดยควบคุมคว�มเข้มข้นก�รใช้ไฟฟ้�ในก�รเดินรถไฟฟ้� 
ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนด คือ ไม่เกินค่� 2.8 กิโลวัตต์-ชม. 
ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของตู้โดยส�ร (Car-km) โดยผลก�ร
ดำ�เนินง�นตลอด 5 ปีท่ีผ่�นม� พบว่�คว�มเข้มข้นก�รใช้ไฟฟ้� 
ในก�รเดินรถไฟฟ้�อยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ แม้ว่�ระยะท�งให้บริก�ร 
และจำ�นวนผู้ใช้บริก�รรถไฟฟ้�จะเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ืองก็ต�ม 
ในมิติด้�นเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นก�รผส�นศักยภ�พ 
ระหว่�งกลุ่มธุรกิจ เพ่ือพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รของแรบบิท 
ให้เป็นม�กกว่�บัตรโดยส�รรถไฟฟ้�บีทีเอส และรถโดยส�รบีอ�ร์ที 
โดยส�ม�รถรองรับก�รชำ�ระค่�สินค้�และบริก�รได้ท้ังแบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ ผ่�นคว�มร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจ 
ช้ันนำ�ม�กม�ย เ พ่ือส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของผู้บริโภคให้ครอบคลุมรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิตของคนเมือง 
อีกท้ังยังส่งเสริมนโยบ�ยของภ�ครัฐในก�รขับเคล่ือนประเทศไทย 
ให้เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 

จ�กคว�มสำ� เร็จ ในก�รดำ� เนินง�นที่กล่ �วม�ข้ �งต้น 
กลุ่ มบริษัทบีที เอสขอขอบคุณผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ยทุกกลุ่ ม 
ที ให้คว�มร่วมมือ ตลอดจนก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดี  
ในทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�น กลุ่มบริษัทบีทีเอสยืนยันที่จะ 
ยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนด้วยก�ร 
สร้�งสมดุลด้�นสังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไปพร้อมๆ  
กับก�รเติบโตท�งธุรกิจ เพื่อสร้�งผลตอบแทนด้�นก�รลงทุน 
ในระยะย�ว ควบคู่ไปกับก�รสร้�งคว�มมั่นคงให้กับสังคม 
อย่�งยั่งยืน

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นก�รลงทุนใน  
4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณ� ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์  
และธุรกิจบริก�ร ผ่�นก�รดำ�เนินง�นของ บริษัทต่�งๆ ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ซึ่งมีกว่� 100 บริษัท โดยมีก�รจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และนับเป็นหน่ึงในสม�ชิกของหุ้น BlueChip ท่ีอยู่ในดัชนี SET50 โดย ณ วันท่ี 
31 มีน�คม 2562 มีมูลค�่ต�มร�ค�ตล�ด 130,299 ล้�นบ�ท (หรือ 4,106 ล้�น 
เหรียญดอลล�ร์หสรัฐ)  

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รผส�นพลังและศักยภ�พของทั้ง 4 กลุ่ม 
ธุรกิจให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน และครอบคลุมในทุกด้�นต�มคว�มเหม�ะสม  
คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง และสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท ตลอดจนมุ่งเน้น 
ขย�ยก�รลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่แต่ละธุรกิจมีคว�มเชี่ยวช�ญ และมีศักยภ�พสูง 
โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ในวงกว้�งและเป็นกลไกสำ�คัญในก�รกำ�หนดแนวก�รขย�ยตัวของเมือง เป็นตัว 
ขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบ 
ก�รใช้ชีวิตของคนเมืองต�มแนวคิด “CITY Solutions” ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง 
รูปแบบของเมืองในอน�คต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน

กลุ่มธุรกิจ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ แนวทางการดำาเนินธุรกิจ ธุรกิจที่ดำาเนินงานในปัจจุบัน

มุ่งพัฒน�ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับ
คว�มต้องก�รก�รเดินท�งโดยระบบส�ธ�รณะใน
กรุงเทพมห�นครและจำ�นวนผู้โดยส�รท่ีเพ่ิมข้ึน 
พร้อมขย�ยโอก�สท�งธุรกิจไปยังระบบขนส่งมวลชน 
เส้นท�งอื่นๆ ครอบคลุม 515 กิโลเมตร  
ภ�ยในปี พ.ศ. 2572 ต�มแผนง�นของรัฐบ�ล 
รวมถึงระบบร�งอื่นๆ ในอน�คต

บีทีเอสซี เป็นผู้ให้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอส ส�ยหลัก
ของกรุงเทพมห�นครและประเทศไทย ผู้ดำ�เนินก�ร 
และบำ�รุงรักษ�รถโดยส�รด่วนพิเศษบีอ�ร์ที และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนร�ยใหญ่ที่สุดในกองทุนรวม
โครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง 
บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รวมถึงเป็นผู้บริห�รเดินรถ
ไฟฟ้�และซ่อมบำ�รุงในโครงก�รรถไฟฟ้�ระบบ 
โมโนเรล (รถไฟฟ้�ร�งเดี่ยว) ส�ยสีชมพูและส�ย 
สีเหลืองที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คต

มุ่งขย�ยเครือข่�ยสื่อโฆษณ�ไปยังแพลตฟอร์ม 
ออฟไลน์และออนไลน์ท่ีหล�กหล�ย เพ่ือก้�วสู่ก�รเป็น 
ผู้ให้บริก�รธุรกิจส่ือนอกบ้�นช้ันนำ�ในประเทศไทย 
และศูนย์กล�งสื่อโฆษณ�ภ�ยใต้ฐ�นข้อมูลครบวงจร 
แบบออนไลน์ไปยังออฟไลน์ (O2O Solution)

วีจีไอ เป็นผู้ให้บริก�รธุรกิจสื่อนอกบ้�นชั้นนำ�ใน 
ประเทศไทย ครอบคลุมแพลทฟอร์มที่หล�กหล�ย 
ในรูปแบบออฟไลน์ และยังดำ�เนินง�นในรูปแบบ 
ออนไลน์ ผ่�นแพลตฟอร์มข้อมูลก�รชำ�ระเงินของ 
ระบบแรบบิท เพื่อนำ�เสนอศูนย์กล�งสื่อโฆษณ�
ภ�ยใต้ฐ�นข้อมูลครบวงจรที่ผสมผส�นโลกออฟ
ไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน ด้วยบริก�รออนไลน์-ทู-
ออฟไลน์ โซลูชัน (O2O Solutions) ที่ส�ม�รถตอบ
โจทย์คว�มต้องก�รของลูกค้�ในก�รโฆษณ�และ
ก�รสื่อส�รได้ครบทั้ง 360 องศ� ผ่�นก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูลที่มีประสิทธิภ�พจ�กแรบบิท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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กลุ่มธุรกิจ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ แนวทางการดำาเนินธุรกิจ ธุรกิจที่ดำาเนินงานในปัจจุบัน

มุ่งลงทุนในที่ดิน อสังห�ริมทรัพย์เชิงที่พักอ�ศัย 
รวมถึงอสังห�ริมทรัพย์เชิงพ�ณิชย์ และธุรกิจ
โรงแรม ต�มแนวเส้นท�งรถไฟฟ้�ปัจจุบันและเส้นท�ง 
ในอน�คต ผ่�นก�รร่วมทุนกับพันธมิตรท�งธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ง และคว�มเชี่ยวช�ญชำ�น�ญในภ�คธุรกิจ 
อสังห�ริมทรัพย์

เป้�หม�ยหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส คือ ก�รมองห� 
โอก�สในก�รถือครองหรือลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือเชื่อมต่อโดยตรงกับ
แนวเส้นท�งรถไฟฟ้�ปัจจุบันและเส้นท�งที่จะเกิดขึ้น 
ในอน�คต โดยมุ่งเน้นก�รเข้�ซื้อและถือครองที่ดิน 
และให้ยู ซิต้ี เป็นผู้นำ�ด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 
และก�รลงทุนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

ทำ�หน้�ที่สนับสนุนเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในส่วนอื่นๆ 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อสร้�งศักยภ�พของธุรกิจ 
ให้เติบโตในระยะย�ว ได้แก่ ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(E-money) ธุรกิจ Web Portal ธุรกิจน�ยหน้� 
ประกันภัย ธุรกิจเทเลม�ร์เก็ตติ้ง ธุรกิจให้บริก�ร
ลูกค้�สัมพันธ์ ครอบคลุมถึงธุรกิจรับเหม�และบริห�ร 
โครงก�รก่อสร้�ง และธุรกิจร้�นอ�ห�ร

ธุรกิจบริก�รมีหน้�ที่สนับสนุนเชิงกลยุทธ์ให้กับ
ธุรกิจในส่วนอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อสร้�ง 
ศักยภ�พของธุรกิจให้เติบโตในระยะย�ว โดยภ�ยใต้
หน่วยธุรกิจนี้ ประกอบไปด้วยธุรกิจบริก�รหล�ก 
หล�ยประเภท อ�ทิร้�นอ�ห�รจีนในเครือ “เชฟแมน” 
โปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส บริษัทพัฒน� 
ระบบและซอฟต์แวร์ และบริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง

HOTELS & RESIDENCES

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



ผลการดำาเนินงานหลักเชิงตัวเลข 2561/62

รายได้จากการดำาเนินธุรกิจ 47,923 ล้านบาท

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ 2,873 ล้�นบ�ท

ก�รจ่�ยปันผล 5,306.2 ล้�นบ�ท

ภ�ษีเงินได้ 866 ล้�นบ�ท

สัดส่วนรายได้จากการดำาเนินงาน (ร้อยละ)

ระบบขนส่งมวลชน 86

ส่ือโฆษณ� 11

อสังห�ริมทรัพย์ 1

บริก�ร 2

จำานวนพนักงาน ณ 31 มีนาคม 2562

จำานวนพนักงาน จำานวนคน ร้อยละ

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 2,862 68.01

ธุรกิจส่ือโฆษณ� 727 17.28

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 0 0.00

ธุรกิจบริก�ร 497 11.81

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 122 2.90

รวม 4,208 100.00

Media
11%

Property
1%

Mass
Transit

86%

Services
2%

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น                     2,277*  ล้�นบ�ท

ร�ยได้สุทธิจ�กก�รลงทุนใน BTSGIF 898 ล้�นบ�ท

คว�มย�วระยะท�งบริก�ร 48.9 กม.

จำ�นวนสถ�นีรถไฟฟ้�ให้บริก�ร 43 สถ�นี

จำ�นวนขบวนรถไฟฟ้�ให้บริก�รในระบบ
52 ขบวน 

208 ตู้โดยส�ร

จำ�นวนผู้โดยส�รรถไฟฟ้�บีทีเอสในเส้นท�งส�ยหลัก 241.2 ล้�นเท่ียวคน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

คว�มย�วระยะท�งบริก�ร 30.4 กม.

จำ�นวนสถ�นีรถไฟฟ้�ให้บริก�ร 23 สถ�นี

จำ�นวนขบวนรถไฟฟ้�ให้บริก�รในระบบ 30 ขบวน

เร่ิมเปิดให้บริก�ร ตุล�คม 2564

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

คว�มย�วระยะท�งบริก�ร 34.5 กม.

จำ�นวนสถ�นีรถไฟฟ้�ให้บริก�ร 30 สถ�นี

จำ�นวนขบวนรถไฟฟ้�ให้บริก�รในระบบ 42 ขบวน

เร่ิมเปิดให้บริก�ร ตุล�คม 2564

รถเมล์ด่วนพิเศษบีอาร์ที

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น                      59 ล้�นบ�ท

คว�มย�วระยะท�งบริก�ร 15 กม.

จำ�นวนสถ�นี BRT 12 สถ�นี

จำ�นวนรถ BRT ให้บริก�ร 25 คัน

Mass Transit

*จ�กก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงก�รส่วนต่อขย�ยส�ยสีเขียวเดิมและส่วนต่อขย�ยส�ยสีเขียวใต้
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ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น                     360 ล้�นบ�ท

มูลค่�ต�มบัญชีของอสังห�ริมทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ถือครอง 82,523 ล้�นบ�ท

มูลค่�ต�มบัญชีอสังห�ริมทรัพย์เชิงท่ีอยู่อ�ศัย 475 ล้�นบ�ท

มูลค่�ต�มบัญชีอสังห�ริมทรัพย์เชิงพ�ณิชย์ 3,396 ล้�นบ�ท

มูลค่�ต�มบัญชีท่ีดินเปล่�รอก�รพัฒน� 9,653 ล้�นบ�ท

มูลค่�ต�มบัญชี บริษัท ยู ซิต้ี 68,999 ล้�นบ�ท

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 1,112 ล้�นบ�ท

จำ�นวนร้�นอ�ห�รในเครือเชฟแมน 8 ร้�น

จำ�นวนสม�ชิกแรบบิท รีวอร์ดส 3.2 ล้�นร�ย

เบ้ียประกันรวมผ่�นแรบบิท ไฟแนนซ์ 23.60 ล้�นบ�ท

ผู้ถือบัตรอินออน แรบบิท 81,172 ร�ย

มูลค่�สินเช่ือจ�กบัตรอินออน แรบบิท 3.61 ล้�นบ�ท

ผู้ถือบัตร Be First Rabbit 3.41 ล้�นร�ย

รายได้จากการดำาเนินงาน 5,123 ล้านบาท

   สื่อในระบบรถไฟฟ้า

• สถ�นีรถไฟฟ้�บีทีเอส 30 สถ�นี
• ตู้โดยส�รรถไฟฟ้� 208 ตู้
• ป้�ยโฆษณ� >20,000 จุด
• จอทีวีดิจิทัล >2,000 จุด
• พ้ืนท่ีร้�นค้�เชิงพ�ณิชย์ 8,400  ตรม.
• ร้�นค้�และซุ้มจำ�หน่�ยสินค้� >1,100 ร้�นค้�

   สื่อโฆษณาในสนามบิน

• พ้ืนท่ีโฆษณ�ในสน�มบิน 14 แห่ง 
 ด้วยจอแอลซีดี 361 จุด
• รถเข็นสัมภ�ระ 2,500 คัน
• ท�งเช่ือมข้ึนเคร่ืองบิน 51 จุด
• ตัวแทนข�ยสำ�หรับส�ยก�รบิน 70 แห่ง

   สื่อโฆษณาในอาคาร
   สำานักงาน

• อ�ค�รสำ�นักง�น 180 แห่ง
• อ�ค�รท่ีพักอ�ศัย 317 แห่ง
• จอภ�พ >2,100 จุด

   ธุรกิจสาธิตสินค้า

• ครอบคลุม >1,000 จุดท่ัวประเทศ
• เข้�ถึงผู้บริโภคได้ >40 ล้�นคนต่อปี

   สื่อโฆษณานอกบ้าน

• บิลบอร์ด >2,000 ป้�ย
• จอแอลอีดี 35 จุด 
• สตรีทเฟอร์นิเจอร์แบบภ�พน่ิง 180 จุด
 และแบบดิจิทัล 42 จุด

   บริการชำาระเงิน

• บัตรแรบบิท 11 ล้�นใบ
• จุดบริก�รรองรับบัตรแรบบิท >5,700 จุด
• ผู้ใช้บริก�ร Rabbit LinePay (“RLP”) 5.5 ล้�นร�ย
• จุดรองรับบริก�รชำ�ระเงินด้วย RLP >50,000 จุด  

Property Services

Media

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า: 
คว�มสำ�เรจ็ของเร�ขึน้อยูก่บัคว�มส�ม�รถ 
ของเร�ในก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับ 
ลูกค้�ให้ยืนย�ว ซึ่งจะสำ�เร็จได้ด้วยก�ร 
รบัฟัง เข้�ใจ และค�ดก�รณ์คว�มต้องก�ร 
ของลูกค้� และส่งมอบสินค้�หรือบริก�ร 
ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รเหล่�นั้นได้  
เร�เป็นองค์กรที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ  
รบัผดิชอบ โปร่งใส และมุง่ม่ันทีจ่ะตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้�ตลอดเวล�

ค่านิยม

วิสัยทัศน์

นำ�เสนอแนวคิด “ซิต้ี  โซลูชันส์” 
ที่ยั่งยืน อันจะนำ�ม�ซึ่งวิถีชีวิต 
ที่ดีขึ้น

พันธกิจ

เร�มุ่งม่ันที่จะส่งมอบแนวคิด  
“ซิต้ี โซลูชันส์”  ที่ โดดเด่น 
และย่ังยืนแก่ชุมชนเมืองท่ัวเอเชีย 
ผ�่น 4 ธุรกิจหลักของเร� ได้แก่ 
ธุรกิจขนส่งมวลชน สื่อโฆษณ� 
อสังห�ริมทรัพย์ และบริก�ร
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การสร้างมลูค่าของผูถ้อืหุน้: เร�มคีว�ม 
มุ ่ งมั่ น ท่ีจ ะ เพิ่ มมูลค ่ �ของผู ้ถือหุ ้ น 
ผ ่�นก�รเติบโตของร�ยได ้  และก�ร 
ปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น  
เร�มีจุดมุ ่งหม�ยที่จะให ้ผลตอบแทน 
ระยะย�วทีด่กีว่�ก�รลงทนุอืน่ทีม่คีว�มเสีย่ง 
คล้�ยกันแก่ผู้ถือหุ้นของเร�

การสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ลูกค ้�และผู ้ ถือหุ ้นจะได ้รับประโยชน ์
ทีเ่พิม่พนูข้ึนอย่�งยัง่ยนื เร�ดำ�เนนิธรุกิจ 
ในแนวท�งปฏิบัติที่ช ่วยลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้� 
หรือบริก�รของคู่แข่ง

การพัฒนาชุมชน: เร�เป็นส่วนสำ�คัญ 
ของชุมชนที่ดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวคิด 
“ซติี ้โซลช่ัูนส์” ทีท่ำ�ให้ลกูค้�มจีติสำ�นกึท่ีดี 
ต่อชมุชน เร�สนับสนนุร�ยได้และทรพัย�กร 
ต่�งๆ เพ่ือทำ�ง�นร่วมกับชมุชนและท้องถิน่ 
ในเรื่องก�รศึกษ�และสวัสดิก�รของเด็ก  
รวมทั้งส ่ง เสริมในด ้�นสุขภ�พและ 
คว�มเป็นอยูท่ีดี่ของพนักง�นและครอบครวั

ค่านิยม

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งหม�ยเป็นผู้นำ�ในก�รพัฒน�และให้บริก�รระบบรถไฟฟ้� 
ขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของไทย เสริมสร้�งคว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจโฆษณ� 
ที่มีอยู่ในวิถีก�รดำ�เนินชีวิตและขย�ยเครือข่�ยสื่อโฆษณ�ในภูมิภ�ค ASEAN  
ดำ�เนินธุรกิจอสังห�ริมทรัพย ์อย ่�งระมัดระวัง และนำ�พ�กรุงเทพฯ 
สูส่งัคมไร้เงนิสดผ่�นบริก�ร Micro Payment ในระบบพ�ณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์  
เร�กำ�หนดกลยุทธ์อยู่บนพื้นฐ�นสำ�คัญ 5 ประก�รคือ

 1. ประสบก�รณ์ในธุรกิจขนส่งมวลชนท�งร�งที่ย�วน�น
 2. ก�รประส�นง�นภ�ยในอย่�งใกล้ชิดระหว่�ง 4 กลุ่มธุรกิจ โดยมีธุรกิจ
  ระบบขนส่งมวลชนท�งร�งเป็นหลัก
 3. คว�มแข็งแกร่งด้�นก�รเงิน
 4. ก�รใช้นวัตกรรม 
 5. คว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ ่มบริษัทจะขย�ยธุรกิจทั้ง 4 ด ้�นอย่�งสอดคล้องกับก�รพัฒน� 
สังคมเมืองของประเทศไทย และนำ�เสนอแนวคิด “ซิต้ี โซลูชั่นส์” ที่ครบวงจร 
และโดดเด่นแก่ชุมชน อันจะนำ�ม�ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีข้ึน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) จัดทำ�ร�ยง�น 
คว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2561/62 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จ�กร�ยง�น 
คว�มย่ังยืนประจำ�ปี 2560/61 ท่ีได้เผยแพร่ไปในเดือนมิถุย�ยน 
2561 โดยมีเน้ือห�ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและ 
ก�รตอบสนองต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ต�มที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ�ยในและ 
ภ�ยนอกองค์กรให้คว�มสำ�คัญ เพื่อแสดงถึงคว�มโปร่งใส 
อันจะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดคว�มเช่ือม่ันในก�รดำ�เนินง�น 
ของกลุ่มบริษัทบีที เอสโดยร�ยง�นฉบับนี้ครอบคลุมผล 
ก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัท 
ใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจส่ือโฆษณ� 
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ และธุรกิจบริก�ร ระหว่�งวันท่ี 1 เมษ�ยน 
2561 ถึง 31 มีน�คม 2562 โดยแบ่งเป็นด้�นเศรษฐกิจ และสังคม 
ครอบคลุมผลก�รดำ�เนินง�นร้อยละ 100 ของร�ยได้จ�กก�ร 
ดำ�เนินง�นทั้งหมด ในขณะที่ด้�นสิ่งแวดล้อมครอบคลุม 
ผลก�รดำ�เนินง�นร้อยละ 86 ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น
ทั้งหมด

ทั้งนี้  ก�รเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้น 
ต�มแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มยั่งยืนของ GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 
แบบท�งเลือกหลัก (Core Option) และกรอบก�รร�ยง�น 
และบริห�รจัดก�รคว�มย่ังยืนระดับส�กล เช่น ดัชนีคว�มย่ังยืน 
ด�วน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 

กระบวนการกำาหนดเนื้อหาในรายงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ขึ้นต�มหลักก�รสำ�คัญ 
ในก�รกำ�หนดเน้ือห� (Principles for Defining Report Content) 
ของ GRI Standards อันประกอบไปด้วย บริบทคว�มยั่งยืน  
(Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Materiality) 
คว�มครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และก�รมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) และยังได ้
ดำ�เนินง�นเพื่อให้ข้อมูลในร�ยง�นฉบับนี้มีคุณภ�พต�ม 
หลักก�รสำ�คัญในก�รกำ�หนดคุณภ�พ (Principles for 
Defining Report Quality) อันได้แก่ คว�มถูกต้องของ 
ข้อมูลท่ีเปิดเผย (Accuracy) คว�มสมดุลของผลก�รดำ�เนินง�น 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) คว�มชัดเจนของข้อมูลและ 
เข้�ใจง่�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Clarity) ก�รมีข้อมูลท่ีส�ม�รถ 
เปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของก�รดำ�เนินง�น 
ท่ีผ่�นม� (Comparability) คว�มน่�เช่ือถือของข้อมูลและเน้ือห� 
(Reliability) และขอบเขตของเวล�ในก�รร�ยง�นเพื่อเป็น 
ข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness)  

1. การระบุประเด็นด้าน
 ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รวบรวม 
ประเด็นด้�นคว�มยั่งยืน 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัทผ�่นก�รทบทวน 
ประเด็นด้�นคว�มย่ังยืนท่ีสำ�คัญ 
ที่ได้นำ�เสนอในร�ยง�น 
คว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61 
และก�รสัมภ�ษณ์ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกองค์กร พร้อมทั้ง 
ได้พิจ�รณ�ประเด็นดังกล�่ว 
ควบคู่ไปกับคว�มเสี่ยง 
และโอก�สต่อธุรกิจขององค์กร 
แนวโน้มของธุรกิจใน
อุตส�หกรรมเดียวกัน รวมไปถึง 
เป้�หม�ยด้�นคว�มยั่งยืน
ขององค์กรสหประช�ช�ติ 
(Sustainable Development 
Goals: SDGs)

3. การตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำ�เนิน 
ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง 
ของก�รจัดลำ�ดับประเด็น 
ด้�นคว�มยั่งยืนที่สำ�คัญ  
พร้อมทั้งได้นำ�เสนอต่อคณะ 
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
เพ่ือพิจ�รณ�และขอคว�มเห็นชอบ 
จ�กนั้นจึงได้เสนอขออนุมัติ
จ�กคณะกรรมก�รบริษัท

2. การจัดลำาดับประเด็น 
 ด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสนำ�ประเด็น 
ที่ได้รับก�รระบุจ�กขั้นตอนที่ 1 
ม�ประเมินและจัดลำ�ดับคว�ม
สำ�คัญ โดยพิจ�รณ�แนวโน้ม 
ผลกระทบที่มีต่อก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะย�ว และคว�มสำ�คัญ 
คว�มสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่�นก�รสัมภ�ษณ์ผู้มีส่วนได้
เสียภ�ยนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน ลูกค�้ พนักง�น  
และชุมชน เพื่อกลั่นกรอง 
ประเด็นด้�นคว�มย่ังยืนท่ีสำ�คัญ 
ซึ่งนำ�เสนอในร�ยง�นฉบับนี้ 
และกำ�หนดขอบเขตของแต่ละ
ประเด็นโดยคำ�นึงถึงผลกระทบ 
ที่มีต่อก�รดำ�เนินธุรกิจและ 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกของ
องค์กร

4. การทบทวนและพัฒนา
 อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้จัดเตรียม 
ช่องท�งเพ่ือรับฟังคว�มคิดเห็น  
มุมมอง และข้อเสนอแนะ 
ท่ีหล�กหล�ย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้มีโอก�สแสดงคว�มคิดเห็น
เกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลด้�น 
คว�มยั่งยืนของบริษัท ซึ่ง 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะนำ�ไปใช้ใน
ก�รพัฒน�และปรับปรุงเนื้อห�
ก�รจัดทำ�ร�ยง�นในปีต่อไป

การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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สรุปสาระสำาคัญในการรายงาน

ประเด็นที่สำาคัญ

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง 1 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

2 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

จริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจ 3 จริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจ

4 ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน

คว�มน่�เชื่อถือของก�รให้บริก�ร 5 คว�มน่�เชื่อถือของก�รเดินรถ

ก�รบริห�รจัดก�รลูกค้�สัมพันธ์ 6 ก�รดูแลลูกค้�และก�รพัฒน�สินค้�บริก�ร

7 ก�รรักษ�ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�

ห่วงโซ่อุปท�น 8 ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น 9  พลังง�นและก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 10  ก�รใช้น้ำ�และก�รจัดก�รของเสีย

11  ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม

ก�รบริก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย 12 อุบัติเหตุและก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย

13 อ�ชีวอน�มัยลัคว�มปลอดภัย

สภ�พก�รทำ�ง�นและคว�มเป็นอยู่ที่ดี 14 สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

15 ก�รจ้�งง�นและสิทธิมนุษยชน

ก�รพัฒน�บุคล�กรและดึงดูดผู้มีคว�มส�ม�รถ 16 ก�รพัฒน�บุคล�กร

17 ก�รรักษ�พนักง�นและดึงดูดผู้มีคว�มส�ม�รถ

ก�รพัฒน�ชุมชนและสัมคม 18 ก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม

ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 19 ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ผ่�นกิจกรรมและช่องท�งก�ร 
ส่ือส�รท่ีหล�กหล�ยอย่�งต่อเน่ือง โดยได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ครอบคลุม 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1) หน่วยง�นภ�ครัฐ 
2) ชุมชนและสังคม 3) ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน 4) ลูกค้� 
5) คู่ค้�ผู้รับเหม� 6) พนักง�น และ 7) ภ�คประช�สังคม 

ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำ�หนดแนวท�งและคว�มถี่ ในก�ร 
มีส่วนร่วมที่ เหม�ะสมต่อคว�มต้องก�ร เพื่อรับทร�บถึง 
คว�มค�ดหวัง ตลอดจนนำ�ข้อคิดเห็นท่ีได้จ�กก�รมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย ไปพัฒน�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและวิธีการมีส่วนร่วม ประเด็นความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

หน่วยงานภาครัฐ

• ก�รประชุมร�ยกรณีร่วมกับ
  ผู้บริห�รของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
• ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินธุรกิจ
  และผลก�รปฏิบัติง�นต่อ
  หน่วยง�นภ�ครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
  ต�มคว�มถ่ีท่ีหน่วยง�นกำ�หนด
• ก�รส่ือส�รกับเจ้�หน้�ท่ีภ�ครัฐ       
  เพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจ
• ก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
  โครงก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ
  อย่�งต่อเน่ือง

• ก�รปฏิบัติง�นสอดคล้องต�ม
  กฎหม�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
  ท่ีกำ�หนด
• เปิดเผยข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น
  อย่�งสม่ำ�เสมอ

• ปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง 
  และข้อบังคับท่ีกำ�หนดอย่�ง
  เคร่งครัด
• ดำ�เนินก�รห�รือและส่ือส�รกับ
  เจ้�หน้�ท่ีภ�ครัฐ และหน่วยง�น
  ปกครองท้องถ่ินเพ่ือสร้�งคว�ม
  เข้�ใจ
• มีส่วนร่วมกับหน่วยง�นภ�ค
  ร�ชก�รและองค์กรภ�ครัฐ
  ในกิจกรรมต่�งๆ รวม 32 คร้ัง

ชุมชนและสังคม

• กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม
• ก�รร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
  และคว�มคิดเห็น ผ่�นระบบ
  รับเร่ืองร้องเรียนต่�งๆ ของ
  กลุ่มบริษัทบีทีเอส

• ก�รอยู่ร่วมกันได้อย่�งย่ังยืน
• ก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม

• มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
  ในกิจกรรมต่�งๆ รวม 26 คร้ัง 
• ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับชุมชน
  และสังคม  ข้อร้องเรียน

ผู้ถือหุ้น
ผู้ร่วมทุน
นักลงทุน

เจ้�หน้ี

• ก�รแถลงผลประกอบก�ร
  ทุกไตรม�ส รวมถึงผลประกอบ
  ก�รประจำ�ปี และก�รเปิดเผย
  ข้อมูลผ่�นเว็บไซต์ของกลุ่ม
  บริษัทบีทีเอส
• ก�รประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• ก�รประชุมร่วมกับนักลงทุน / 
  นักวิเคร�ะห์
• ก�รพบปะกับนักลงทุนและ
  ผู้ถือหุ้น
• ว�รส�รนักลงทุนร�ยไตรม�ส
• กิจกรรมนักลงทุนเย่ียมชม
  กิจก�ร
• ช่องท�งในก�รส่ือส�รต่�งๆ 
  ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์     
  จดหม�ยและอ่ืนๆ

• ก�รดำ�เนินง�นอย่�งโปร่งใส 
  ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
• ก�รดำ�เนินกิจก�รท่ีมี
  ผลประกอบก�รม่ันคงอย่�ง
  ย่ังยืน
• ก�รกำ�กับกิจก�รท่ีดี และมี
  ประสิทธิภ�พ
• ก�รเปิดเผยข้อมูลผลก�ร
  ดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ

• ประส�นง�นและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง    
  และชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• จัดประชุมต่�งๆ เพ่ือนำ�เสนอ
  ข้อมูลก�รลงทุน และเดินท�ง
  ไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
  รวม 19 คร้ัง
• ออกว�รส�รร�ยไตรม�ส 4 ฉบับ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 17
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ลูกค้า

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของ
  ลูกค้�ประจำ�ปี
• กิจกรรมสร้�งคว�มสัมพันธ์
  ต่อลูกค้� เช่น กิจกรรมส่งเสริม 
  ก�รข�ย กิจกรรมท�งก�รตล�ด 
  ก�รพัฒน�สินค้�และรูปแบบ 
  บริก�รท่ีตอบสนองคว�ม 
  ต้องก�รของลูกค้� เป็นต้น
• ก�รแจ้งข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ  
  ผ่�นช่องท�งสังคมออนไลน์  
  อย่�งทันต่อเวล�
• ก�รร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
  และคว�มคิดเห็น ผ่�นระบบ 
  รับเร่ืองร้องเรียนต่�งๆ

• ก�รบริก�รท่ีมีประสิทธิภ�พ 
  และตรงต่อเวล� เป็นต้น
• ก�รแจ้งข้อมูล และช้ีแจงข่�วส�ร 
  ต่�งๆ ผ่�นช่องท�งสังคม 
  ออนไลน์ อย่�งรวดเร็ว
• คว�มส�ม�รถในก�รแก้ไข 
  ปัญห�ได้อย่�งถูกต้อง เหม�ะสม 
  และทันต่อเวล�
• ก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง
• ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยและ 
  คว�มเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
  ลูกค้�

• ระดับคว�มพึงพอใจของลูกค้�
  เท่�กับร้อยละ 75.60
• ส่ือส�รข้อมูลสินค้�และบริก�ร 
  และข่�วส�รต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องผ่�น 
  Facebook, Instagram,
  YouTube, LINE Application,   
  และ Twitter รวม 154 คร้ัง
• ข้อร้องเรียนเร่ืองก�รให้บริก�ร 
  รวม 250 ข้อร้องเรียน และได้รับ
  ก�รแก้ไขครบทุกกรณี
• ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองก�รละเมิด
  คว�มเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  ลูกค้�

คู่ค้าผู้รับเหมา

• กระบวนก�รคัดเลือกและก�ร
  ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
  ของคู่ค้�และผู้รับเหม�อย่�ง
  ต่อเน่ือง
• ก�รประเมินคว�มเส่ียงและคว�ม
  พึงพอใจในก�รติดต่อและ
  ส่งมอบง�น เพ่ือพิจ�รณ�คว�ม
  เหม�ะสมในก�รคัดเลือกคู่ค้�
  ของกลุ่มบริษัท
• ก�รประชุม อบรม และสัมมน�
  กับคู่ค้�

• ก�รจัดซ้ือ จัดจ้�งท่ีโปร่งใส
  และเป็นธรรม ตรวจสอบได้
• ก�รให้ข้อมูลท่ีถูกต้องรวมถึง
  ก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภัย
  ในระหว่�งก�รติดต้ังและปฏิบัติ
  ง�นในระบบ

• คู่ค้�ร้อยละ 100 ได้รับก�ร 
  ประเมินคว�มพึงพอใจ 
  ในก�รติดต่อและส่งมอบง�น
• จัดประชุมและอบรมคู่ค้�
  ด้�นก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�ม     
  ปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้�
  บีทีเอส 13 คร้ัง

พนักงาน

• Chairman & CEO Talk ใน 
  กิจกรรมต่�งๆ ของกลุ่มบริษัท 
  เพ่ือแจ้งคว�มคืบหน้�ก�ร
  ดำ�เนินง�นและสร้�งคว�มเข้�ใจ
  กับพนักง�น
• ก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น
  พนักง�นประจำ�ปี
• ก�รสำ�รวจคว�มผูกพันต่อ
  องค์กรของพนักง�นประจำ�ปี
• ก�รร้องเรียนผ่�นหัวหน้�ง�น 
  และระบบรับเร่ืองร้องเรียนของ
  กลุ่มบริษัทบีทีเอส
• ช่องท�งต่�งๆ

• สิทธิประโยชน์ และสวัสดิก�ร
• ค่�ตอบแทน 
• ก�รรักษ�พนักง�น
• ก�รพัฒน�ศักยภ�พของ
  พนักง�น
• คว�มเท่�เทียมท�งเพศ และ
  โอก�สคว�มก้�วหน้�ในส�ย
  อ�ชีพ

• Chairman & CEO Talk ใน
  กิจกรรมต่�งๆ ของกลุ่มบริษัท 
  เพ่ือแจ้งคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนิน
  ง�นและสร้�งคว�มเข้�ใจกับ
  พนักง�น จำ�นวน 4 คร้ัง
• จัดกิจกรรมส�นสัมพันธ์ระหว่�ง
  พนักง�นและผู้บริห�รในกลุ่ม
  บริษัทบีทีเอส รวม 3 คร้ัง
• ระดับคว�มผูกพันต่อองค์กร
  ของพนักง�นเท่�กับร้อยละ   
  78.50
• ข้อร้องเรียนด้�นจริยธรรม
  รวม 2 กรณี ได้รับก�รแก้ไขแล้ว
  ท้ัง 2 กรณี 
• ส่ือส�รข้อมูลถึงพนักง�น
  ผ่�นอีเมล และระบบ Intranet 
  รวม 135 คร้ัง
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ภาคประชาสังคม
ส่ือมวลชน
นักวิเคร�ะห์

นักวิช�ก�รสถ�บัน

• รับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
  และข้อร้องเรียน ผ่�นช่องท�ง 
  ก�รส่ือส�รต่�งๆ 
• ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์/ 
  นักวิช�ก�ร 
• ก�รแถลงข่�ว / ข่�ว
  ประช�สัมพันธ์ผลประกอบก�ร
  ร�ยไตรม�ส และร�ยปี รวมถึง
  ประเด็นข่�วต่�งๆ ท่ีอยู่ในคว�ม
  สนใจ ณ ช่วงเวล�น้ันๆ 
• ก�รให้สัมภ�ษณ์ส่ือมวลชน
  ถึงข้อมูลคว�มคืบหน้�ก�ร
  ดำ�เนินง�น
• ก�รเดินส�ยพบปะส่ือมวลชน
  ต�มว�ระ
• กิจกรรมเย่ียมชมกิจก�รและ
  ก�รดำ�เนินง�น

• ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกกับ
  องค์กรต่�งๆ 
• เปิดเผยข้อมูลก�รดำ�เนินธุรกิจ
  อย่�งโปร่งใส และตรวจสอบได้
• ส่ือส�รข้อมูลท่ีรวดเร็วและทัน
  ต่อเหตุก�รณ์อย่�งเพียงพอ
  และครบถ้วน

• จัดเย่ียมชมก�รดำ�เนินง�นของ
  บริษัท 54 คร้ัง
• ให้สัมภ�ษณ์ส่ือมวลชนและ
  จัดแถลงข่�ว 28 คร้ัง
• ส่งข่�วประช�สัมพันธ์ข้อมูล
  ถึงส่ือมวลชนผ่�นอีเมล, LINE 
  application และเว็บไซต์ 52 คร้ัง
• เดินส�ยพบปะส่ือมวลชนต�ม
  ว�ระ 17 คร้ัง

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่�งๆ จ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน เพื่อส่งเสริมก�ร 
ดำ�เนินง�นต�มคว�มยั่งยืน โดยส�ม�รถติดต่อกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ต�มช่องท�งก�รติดต่อดังนี้

สำานักสื่อสารองค์กร 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ชั้น 14 ทีเอสที ท�วเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0 2273 8511-5
โทรสาร: 0 22738516
อีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ภาพรวมผลการดำาเนินงานในประเด็น
ที่สำาคัญ ปี 2561/62

ด้วยกรอบก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนของกลุ่มบริษัท 
บีทีเอส ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดเผยผลก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องกับ 
ประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืน (Materiality) ซึ่งระบุได้จ�ก 

กระบวนก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยภ�พรวม 
ก�รดำ�เนินง�นในประเด็นที่สำ�คัญ ปี 2561/62 มีผลก�ร
ดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยและแผนง�นดังนี้

หัวข้อรายงาน เป้าหมาย
ด้านความ
ยั่งยืนของ

องค์กร
สหประชาชาติ

ประเด็นด้าน
ความยั่งยืน
ตามแนวทาง

ของ GRI 
Standards

ขอบเขต
ผลกระทบ

ความสำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหาร
จัดการ

เป้าหมาย
ปี 2561/62

ผลการดำาเนินงาน
ปี 2561/62

ภา
ยใ

น
อง

ค์ก
ร

ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร

ที่เ
กี่ย

วข้
อง

การกำาบกับดูแล
กิจการและการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

Governance
(GRI 102-18, 
GRI 102-19, 
GRI 102-30)

• • ก�รกำ�กับดูแลองค์กร
ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล 
ที่ดี มีนโยบ�ยและ
กระบวนก�รกำ�กับ
ดูแล ประกอบกับก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นที่อ�จ
ส่งผลต่อก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บีทีเอส เพื่อสร้�งผล
ตอบแทนอย่�งยั่งยืน
ในระยะย�ว รวมถึง
สร้�งคว�มเชื่อมั่น
และคว�มไว้ว�งใจให้
แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสียทุกภ�คส่วน

• คณะกรรมก�รบริษัท 
  ในฐ�นะตัวแทนของ  
  ผู้ถือหุ้น มีบทบ�ท  
  หน้�ที่สำ�คัญในก�ร
  กำ�หนดนโยบ�ยต่�ง ๆ 
  เกี่ยวกับก�รกำ�กับ 
  ดูแลกิจก�ร โดยเฉพ�ะ 
  อย่�งยิ่งนโยบ�ย 
  ก�รกำ�กับดูแล 
  กิจก�รและจริยธรรม 
  ท�งธุรกิจ

• กำ�กับดูแลและ
  สื่อส�รให้กรรมก�ร 
  ผู้บริห�ร และ
  พนักง�นทุกคน
  รับทร�บและปฏิบัติ
  ต�มนโยบ�ย

• ส่งเสริมวัฒนธรรม
  ก�รบริห�รคว�มเส่ียง
  ให้มีคว�มเข้มแข็ง
  ทั่วทั้งองค์กร และ
  มุ่งหวังให้พนักง�น
  ตระหนักรู้ถึงคว�ม
  เสี่ยงในก�รดำ�เนิน
  ง�นประจำ�ของตนเอง 
  รวมถึงรับผิดชอบ
  ในก�รบริห�รคว�ม
  เสี่ยงดังกล่�วอย่�ง
  เหม�ะสม

• ไม่มีคำ�เตือนหรือผล 
  ก�รตรวจสอบที่มี
  นัยสำ�คัญจ�กหน่วย  
  ง�นกำ�กับดูแล

• ผลก�ระประเมินก�ร
  กำ�กับดูแลกิจก�รใน
  ระดับ “ดีเลิศ”

• ไม่มีคำ�เตือนหรือผล
  ก�รตรวจสอบที่มี
  นัยสำ�คัญจ�กหน่วย
  ง�นกำ�กับดูแล

• ผลก�ระประเมินก�ร 
  กำ�กับดูแลกิจก�รใน
  ระดับ “ดีเลิศ”

จริยธรรมการ
ดำาเนินธุรกิจ

Ethics and 
Intergrity 
(GRI102-16)
Anti-Corruption
(GRI205)

• • ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย 
คว�มซื่อสัตย์ สุจริต  
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เป็นหัวใจสำ�คัญของ
ก�รขับเคลื่อนองค์กร 
ให้เติบโต ได้อย่�ง
ยั่งยืน เพื่อสร�้งคว�ม
เชื่อมั่น และคว�ม 
ไว้ว�งใจให้แก่นักลงทุน  
ผู้ถือหุ้น ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภ�คส่วน

• สื่อส�รข้อมูล และ 
  อบรมสร้�งคว�ม 
  เข้�ใจเรื่องจริยธรรม 
  ท�งธุรกิจของกลุ่ม 
  บริษัทบีทีเอส ให้แก ่
  ผู้บริห�รพนักง�น  
  รวมถึงบริษัทย่อย 
  ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส  
  และคู่ค้�

• สนับสนุนให้บริษัท 
  ย่อยของกลุ่มบริษัท 
  บีทีเอสนำ�เอ�หลัก 
  เกณฑ์และม�ตรฐ�น 
  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  
  ท่ีดี รวมถึงม�ตรก�ร  
  ต่อต้�นก�รทุจริต  
  คอร์รัปชันของกลุ่ม
  บริษัทบีทีเอสไป 
  ปฏิบัติต�ม เพ่ือสร้�ง  
  เครืองข่�ยคว�ม 
  ร่วมมือด้�นก�ร 
  ต่อต้�นทุจริต 
  คอร์รัปชัน

• จำ�นวนพนักง�น 
  เข้�ร่วมก�รประเมิน 
  คว�มเข้�ใจเรื่อง 
  จริยธรรมก�รดำ�เนิน 
  ธุรกิจที่ร้อยละ 70  
  จ�กจำ�นวนพนักง�น 
  ทั้งหมด

• เป้�หม�ยคะแนนเฉล่ีย 
  คว�มเข้�ใจเรื่อง 
  จริยธรรมก�รดำ�เนิน 
   ธุรกิจของพนักง�น
  ในระดับดีม�ก 80 
  คะแนน (จ�กคะแนน
  เต็ม 100)

• เป้�หม�ยคะแนนเฉล่ีย 
  คว�มส�ม�รถ
  ปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย  
  และจริยธรรมของ
  บริษัทฯของพนักง�น 
  80 คะแนน (จ�ก
  คะแนนเต็ม 100)

• จำ�นวนพนักง�นเข้� 
  ร่วมก�รประเมิน 
   คว�มเข้�ใจเรื่อง 
  จริยธรรมก�รดำ�เนิน 
  ธุรกิจท่ีร้อยละ 70.78  
  จ�กจำ�นวนพนักง�น 
   ทั้งหมด
• พนักง�นมีคะแนนเฉล่ีย 
  คว�มเข้�ใจเรื่อง 
  จริยธรรมก�รดำ�เนิน 
  ธุรกิจในระดับดีม�ก
  89.60 คะแนน
• พนักง�นมีคะแนนเฉล่ีย 
  คว�มส�ม�รถปฏิบัต ิ
  ตนต�มนโยบ�ยและ 
  จริยธรรมของบริษัทฯ  
  ในระดับดีม�ก  
  85.88 คะแนน 
• ได้รับก�รรับรองเป็น 
  สม�ชิกแนวร่วม 
  ปฏิบัติของภ�ค 
  เอกชนไทยในก�ร 
  ต่อต้�นทุจริตโดย 
  คณะกรรมก�รแนว 
  ร่วมปฏิบัติของภ�ค 
   เอกชนไทยในก�ร 
  ต่อต้�นทุจริต คร้ังท่ี 2
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ความน่าเชื่อถือ
ของการบริการ

Product
and Services 
(GRI 103)

• • ก�รดำ�เนินก�รที่ด ี
จะสะท้อนภ�พลักษณ์
ขององค์กรในด้�น 
คว�มเป็นเลิศในก�ร 
ให้บริก�รและคว�ม 
ปลอดภัยออกสู ่
ส�ธ�รณชน เพื่อให้ 
ได้รับก�รยอมรับจ�ก 
สังคม (License to  
Operate) และเปิด 
โอก�สในก�รต่อยอด 
ท�งธุรกิจ

ระบบควบคุมก�รเดิน 
รถไฟฟ้�จ�กส่วนกล�ง
และก�รเดินรถด้วย 
ระบบสัญญ�ณ 
ควบคุม มีฝ่�ย 
ปฏิบัติก�รเป็นผู้รับ 
ผิดชอบในก�รดำ�เนิน
ง�น เพื่อให้ระบบก�ร 
เดินรถเป็นไปอย่�งมี 
ประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน 
ทั้งในเรื่องของคว�ม
ตรงต่อเวล�และคว�ม
เชื่อถือต่อก�รเดินรถ

• คว�มตรงต่อเวล� 
  ในก�รเดินท�งของ 
   ผู้โดยส�ร ร้อยละ  
  97.50

• คว�มน่�เชื่อถือ 
  ของก�รเดินรถไฟฟ้�  
  35,000 ตู้กิโลเมตร 
  ก�รเดินรถต่อคว�ม 
  ขัดข้อง

• คว�มตรงต่อเวล� 
  ในก�รเดินท�งของ 
  ผู้โดยส�ร ร้อยละ  
   98.41

• คว�มน่�เชื่อถือ 
  ของก�รเดินรถไฟฟ้�  
  83,400 ตู้กิโลเมตร 
  ก�รเดินรถต่อคว�ม 
  ขัดข้อง

การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

Product and 
Services 
(GRI 103)
Customer 
Privacy 
(GRI 103, 
GRI 418)

• • ด้วยจำ�นวนผู้ใช้บริก�ร 
ในระบบรถไฟฟ้�กว่�  
900,000 คนต่อวัน  
คว�มพึงพอใจของ 
ลูกค้�ผู้ใช้บริก�รเป็น 
ปัจจัยสำ�คัญต่อก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ

• ประเมินคว�มพึงพอใจ 
  ของลูกค้�อย่�ง  
  สม่ำ�เสมอ เพื่อ
  พัฒน�ก�รให้บริก�ร

• ผส�นศักยภ�พของ 
  ธุรกิจในกลุ่มบริษัท  
   โดยก�รใช้เทคโนโลยี 
  เข้�ม�มีบทบ�ท 
  ในก�รพัฒน�สินค้� 
  และบริก�รอย่�ง 
  เหม�ะสม สะดวก และ 
  รวดเร็ว สอดคล้อง 
  กับคว�มต้องก�ร 
  ของลูกค้�

• พัฒน�ระบบจัดเก็บ 
  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ของลูกค้�และ 
  ป้องกันก�รรั่วไหล 
  ของข้อมูล

• พัฒน�สินค้�และ
  บริก�รในรูปแบบ  
  ดิจิตอล สอดคล้อง
  กับคว�มก้�วหน้�
  ท�งเทคโนโลยี เพื่อ
  สร้�งสังคมไร้เงินสด 
  (Cashless Society)

• คว�มพึงพอใจของ
  ผู้โดยส�รต่อก�ร
  ให้บริก�รรถไฟฟ้�
  บีทีเอส ร้อยละ 70

• จำ�นวนข้อร้องเรียน  
  <2 ข้อร้องเรียนต่อ 
  ก�รให้บริก�รล้�น 
  เท่ียวคน

• ไม่มีข้อร้องเรียน 
  ด้�นก�รร่ัวไหลของ 
  ข้อมูลเป็น

• คว�มพึงพอใจของ
  ผู้โดยส�รต่อก�ร
  ให้บริก�รรถไฟฟ้�
  บีทีเอส ร้อยละ 75.60
• ข้อร้องเรียน 0.97  
  ข้อร้องเรียนต่อ 
  จำ�นวนผู้โดยส�ร  
  ล้�นเที่ยวคน
• ไม่มีข้อร้องเรียน 
  ด้�นก�รรั่วไหลของ 
   ข้อมูล
• จำ�นวนผู้ถือบัตร 
  แรบบิท 11 ล้�นใบ
• จำ�นวนผู้ใช้บริก�ร  
  Rabbit LinePay  
  5.5 ล้�นร�ย

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

Supply Chain 
(GRI 102-9)
Environmental 
and Social 
Assessment 
to Suppliers 
(GRI 103, 
GRI 308, 
GRI 414)

• • คู่ค้�เป็นส่วนสำ�คัญ 
ต่อคว�มย่ังยืนใน 
ห่วงโซ่อุปท�นของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ซ่ึงส�ม�รถก่อให้เกิด 
คว�มเส่ียงในก�ร
ปฏิบัติง�นและคว�ม 
เส่ียงด้�นช่ือเสียง 
ท่ีอ�จส่งผลให้ก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจหยุด 
ชะงักได้

• สื่อส�รจริยธรรม 
  ท�งธุรกิจสำ�หรับ 
  คู่ค้� ให้กับคู่ค้� 
  ของกลุ่มบริษัท 
  บีทีเอส เพื่อเป็น
  แนวท�งดำ�เนินง�น
  ครอบคลุมด้�น
  สิ่งแวดล้อม สังคม 
  และก�รกำ�กับดูแล  
  กิจก�รที่ดี 

• จัดกลุ่มคู่ค้�ด้วย
  ก�รประเมินคว�ม
  เสี่ยงท�งธุรกิจ และ
  ด้�นคว�มยั่งยืน   
  (ESG) รวมถึง
  วิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ย
  ของคู่ค้�ในกลุ่มคู่ค้�
  สำ�คัญ (Critical 
  Tier 1 & Non-Tier 1)

• คู่ค้�กลุ่มสำ�คัญ  
  (Critical Tier 1&  
  Non-Tier 1) ร้อยละ  
  100 ลงน�มรับ 
  ทร�บจริยธรรม 
  คู่ค้�ที่ระบุประเด็น 
  ก�รดำ�เนินง�น 
  ครอบคลุมด้�น 
   เศรษฐกิจ สังคม
  และสิ่งแวดล้อม  
  (ESG Criteria) 

• คู่ค้�กลุ่มคู่ค้�สำ�คัญ  
   (Critical Tier 1 & 
  Non-Tier 1) ร้อยละ 
  100 ได้รับก�รประเมิน 
  คว�มเสี่ยงด้�น ESG

• คู่ค้�กลุ่มสำ�คัญ  
  (Critical Tier 1&  
  Non-Tier 1) ร้อยละ 
  100 ลงน�ม 
  รับทร�บจริยธรรม 
  ธุรกิจสำ�หรับคู่ค้�ที่ 
  ระบุประเด็นก�ร 
  ดำ�เนินง�นครอบคลุม 
  ด้�นเศรษฐกิจ สังคม  
   และสิ่งแวดล้อม  
  (ESG Criteria)  

• คู่ค้�กลุ่มคู่ค้�สำ�คัญ  
  (Critical Tier 1 &  
   Non-Tier 1) ร้อยละ  
  100 ได้รับก�รประเมิน 
  คว�มเส่ียงด้�น ESG

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 21
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ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน

Energy 
Emissions 
(GRI 103,
GRI 302,
GRI 305)

• • พลังง�นไฟฟ้�เป็น 
พลังง�นหลักในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ ก�รใช้ 
พลังง�นอย่�งมี 
ประสิทธิภ�พ ช่วยลด 
ก�รเกิดมลภ�วะต่อ 
สภ�พแวดล้อม 
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ และ 
เป็นก�รบรรเท� 
คว�มเสี่ยงด้�นก�ร
ข�ดแคลนพลังง�น 
ในอน�คต

• คณะทำ�ง�นด้�น 
ก�รจัดก�รพลังง�น  
กำ�หนดนโยบ�ย 
อนุรักษ์พลังง�น  
กำ�หนดเป้�หม�ย 
และแผนอนุรักษ์ 
พลังง�น ตรวจสอบ  
วิเคร�ะห์ก�รปฏิบัติ 
ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย 
และแผนอนุรักษ์ 
พลังง�น รวมถึง 
ทบทวน วิเคร�ะห์และ 
แก้ไขข้อบกพร่องของ 
ก�รจัดก�รพลังง�น

• ศึกษ�และต่อยอด
โครงก�รเพื่อประหยัด
พลังง�น

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้� 
ต่อร�ยได้ก�รเดินรถ- 
กม. < 2.8 กิโลวัตต์-ชม. 
ต่อระยะท�ง 1  
กิโลเมตรของตู้ 
โดยส�ร (Car-km)

• พลังง�นขับเคลื่อน 
<50 กิโลวัตต์-ชม. 
ต่อ 1,000 ผู้โดยส�ร- 
กม. ต่อเดือน 

• พลังง�นในสถ�นี 
รถไฟฟ้� <63,000  
กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน

• ปริม�ณก�รปล่อย 
ก๊�ซเรือนกระจก 
ทั้งหมด 67,771 ตัน 
ค�ร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่�

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้� 
ต่อร�ยได้ก�รเดินรถ- 
กม. อยู่ที่ 2.73 กิโล 
วัตต์-ชม.ต่อระยะท�ง  
1 กิโลเมตรของ 
ตู้โดยส�ร (Car-km) 

• พลังง�นขับเคลื่อน  
41.40 กิโลวัตต์-ชม.  
ต่อ 1,000 ผู้โดยส�ร- 
กม. ต่อเดือน

• พลังง�นในสถ�นี
รถไฟฟ้� 62,794 
กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน

• ปริม�ณก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจก
ทั้งหมด 65,960 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่�

การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

Water,
Effluent and 
Waste
Legal
Compliance
(GRI 303,
GRI 306,
GRI 307)

• • ทรัพย�กรธรรมช�ติ 
ท่ีมีอย่�งจำ�กัดเป็น 
ปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้ 
ต้องตระหนักถึงก�ร 
เข้�ถึงและก�รนำ� 
วัตถุดิบม�ใช้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ เพ่ือชะลอ 
ก�รข�ดแคลน
ทรัพย�กรธรรมช�ติ 
ในอน�คต รวมถึง 
ลดปริม�ณของเสีย 
ท่ีเกิดจ�กก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจ

บริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ รวม
ท้ังควบคุมและ
จัดก�รผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่�ง
เหม�ะสม ผ่�นระบบ
บริห�รจัดก�รด้�นส่ิง
แวดล้อมส�กล ISO 
14001 และ OHSAS 
18001:2007 รวมถึง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
อย่�งเคร่งครัด

• ปริม�ณน้ำ�ใช้ท้ังหมด  
  154,000 ลูกบ�ศก์ 
  เมตร

• ปริม�ณของเสียท่ีถูก
  กำ�จัดท้ังหมดมีจำ�นวน
  99.34 เมตริกตัน

• ปริม�ณของเสียอันตร�ย  
   86.49เมตริกตัน

• ปริม�ณของเสียท่ัวไป
  12.85 เมตริกตัน

• ปริม�ณน้ำ�ใช้  
  ทั้งหมด 152,049 
  ลูกบ�ศก์เมตร

• ปริม�ณของเสีย
  ที่ถูกกำ�จัดทั้งหมด
  มีจำ�นวน 97.82 
  เมตริกตัน

• ปริม�ณของเสีย
  อันตร�ย 85.81
  เมตริกตัน 

• ปริม�ณของเสีย 
  ทั่วไป 12.01
  เมตริกตัน

การบริหารจัดการ
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย

Occupational 
Health and 
Safety,
Illness, 
Fatalities
(GRI 403)

• • ธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชนและส่ือโฆษณ�
รองรับก�รใช้ง�นของ 
ผู้ใช้บริก�รในระบบ 
กว่� 800,000 คนต่อวัน 
รวมถึงผู้สัญจรไปม� 
บนท้องถนนและชุมชน 
โดยรอบเส้นท�งรถไฟฟ้� 
คว�มปลอดภัยนับเป็น 
เป้�หม�ยหลักของ 
องค์กรเพ่ือสร้�ง 
คว�มเช่ือม่ันต่อภ�ครัฐ 
ซ่ึงเป็นผู้ให้สัมปท�น  
ตลอดจนผู้ส่วนได้ 
เสียทุกกลุ่ม

• คำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญ 
  ด้�นคว�มปลอดภัย 
  ท้ังในกระบวนก�ร 
  ดำ�เนินง�น (Process  
   Safety) ต้ังแต่รูป 
  แบบก�รก่อสร้�ง 
  โครงก�ร และคว�ม 
  ปลอดภัยของบุคคล  
  (Personal Safety)  
  ท่ีครอบคลุมถึงผู้ใช้ 
  บริก�ร พนักง�นและ 
  ผู้รับเหม� ผ่�นระบบ 
  ควบคุบคว�ม 
   ปลอดภัยระดับส�กล  
  OHSAS18001:2007 

• สร้�งวัฒนธรรม 
  คว�มปลอดภัยท่ัวท้ัง 
  องค์กรผ่�นก�ร 
  อบรมและก�รส่ือส�ร

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ 
  ข้ันรุนแรงของผู้ 
  โดยส�ร 0.04 คร้ัง 
  ต่อก�รให้บริก�รล้�น 
  เท่ียว

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ 
  ถึงข้ันหยุดง�นของ 
   พนักง�น (LTIFR)  
   0.8 คร้ังต่อล้�น 
  ช่ัวโมงก�รทำ�ง�น

• ไม่มีสถิติก�รเจ็บป่วย 
  จ�กก�รทำ�ง�นของ
  พนักง�น

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ 
  ถึงข้ันหยุดง�นของ 
  ผู้รับเหม� 1.25 คร้ัง 
  ต่อล้�นช่ัวโมงก�ร 
   ทำ�ง�น

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ
  ขั้นรุนแรงของ
  ผู้โดยส�ร 0 ครั้ง
  ต่อก�รให้บริก�ร
  ล้�นเที่ยว

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ
  ถึงขั้นหยุดง�นของ
  พนักง�น (LTIFR) 
  0.3766 ครั้งต่อล้�น
  ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

• ไม่มีสถิติก�รเจ็บ
  ป่วยจ�กก�รทำ�ง�น    
  ของพนักง�น

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บ
  ถึงขั้นหยุดง�นของ
  ผู้รับเหม� 0 ครั้ง
  ต่อล้�นชั่วโมง
  ก�รทำ�ง�น
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สภาพการทำางาน
และความเป็นอยู่ที่
ดีของพนักงาน

Occupational 
Health and 
Safety
(GRI 403)
Employment
(GRI 401)
Labor/ 
Management 
Relations 
(GRI 402)
Diversity 
and Equality 
Opportunity
(GRI 405
Human 
Rights
Assessment
(GRI 412)

• • เมื่อพนักง�นมีคว�ม
สุขในก�รทำ�ง�น 
รวมถึงได้รับค่� 
ตอบแทนและก�ร 
ปฏิบัติอย่�งเท่�เทียม 
และเหม�ะสม ก็จะส่งผล 
ให้ทำ�ง�นได้อย่�งมี 
ประสิทธิภ�พ และส่ง 
มอบง�นที่มีคุณภ�พ 
ให้กับลูกค้�ของ 
องค์กรได้ ซึ่งทำ�ให ้
องค์กรส�ม�รถเติบโต 
ได้อย่�งยั่งยืน

• ส่งเสริมคุณภ�พ 
  ชีวิตและคว�มเป็น 
  อยู่ที่ดีของพนักง�น  
  บนพื้นฐ�นของ 
  คว�มเท่�เทียมและ 
  เป็นธรรมและเค�รพ 
  ในสิทธิของพนักง�น 
  ทุกคน 

• สร้�งเสริมสุขภ�พ  
  อ�ชีวอน�มัย คว�ม 
  ปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย์สิน และ 
  สภ�พแวดล้อม 
  ในก�รทำ�ง�นของ 
  พนักง�น 

• เสริมสร้�ง 
  วัฒนธรรมและ 
   บรรย�ก�ศก�ร 
  ทำ�ง�นที่ดีและ 
  ส่งเสริมก�รทำ�ง�น 
  เป็นทีม เพื่อสร้�ง 
  คว�มผูกพันให้ 
  พนักง�นเกิดคว�ม 
  รู้สึกเป็นครอบครัว  
  และเป็นหนึ่งเดียวกับ 
  องค์กร พร้อมก้�ว 
  สู่เป้�หม�ยและคว�ม 
  สำ�เร็จร่วมกัน

การพัฒนา
บุคลากรและดึงดูด
ผู้มีความสามารถ

Training and 
Education
(GRI 404)

• • พนักง�นท่ีมีคว�ม 
ส�ม�รถ และคว�มรู้ 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส  
เป็นทรัพย�กรสำ�คัญ 
ท่ีมีคุณค่�ต่อองค์กร  
และเป็นหัวใจหลัก 
ท่ีขับเคล่ือนให้องค์กร 
ประสบคว�มสำ�เร็จ

พัฒน�ศักยภ�พ 
ของพนักง�นอย่�ง 
ต่อเน่ือง และรักษ� 
พนักง�นท่ีมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถให้อยู่กับ 
องค์กร โดยดูแลทุกคน 
อย่�งเท่�เทียมบน 
พ้ืนฐ�นของก�รเค�รพ 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิ 
แรงง�น ตลอดจนมอบ 
โอก�สคว�มก้�วหน้� 
ในส�ยอ�ชีพอย่�ง 
เท่�เทียมกัน เพ่ือให้ 
พนักง�นรู้สึกถึงคว�ม 
ผูกพันและภ�คภูมิใจใน 
องค์กร

• จำ�นวนชั่วโมง 
  ฝึกอบรมเฉลี่ย 6.59  
  ชั่วโมงต่อพนักง�น 
  ต่อปี

• จำ�นวนพนักง�นเข้� 
   ร่วมก�รสำ�รวจ 
  คว�มผูกพันต่อ 
  องค์กรร้อยละ 85  
   จ�กจำ�นวนพนักง�น 
  ทั้งหมด

• เป้�หม�ยระดับคว�ม 
  ผูกพันของพนักง�น 
   ที่มีต่อองค์กรใน 
  ระดับม�ก ร้อยละ 70

• จำ�นวนชั่วโมง 
  ฝึกอบรมเฉลี่ย  
  77.85 ชั่วโมงต่อ 
   พนักง�นต่อปี

• จำ�นวนพนักง�น 
  เข้�ร่วมก�รสำ�รวจ 
  คว�มผูกพันต่อ 
  องค์กรร้อยละ  
  93.42 

• ระดับคว�มผูกพัน 
  ของพนักง�นที่มีต่อ 
  องค์กรในระดับม�ก  
  ร้อยละ 78.50

การพัฒนาสังคม
และชุมชน

Economic 
Performance
(GRI 201)

• • สภ�พคว�มเป็นอยู่ท่ี
ดีของชุมชนและสังคม 
มีบทบ�ทสำ�คัญต่อ
คว�มสำ�เร็จในก�ร
ดำ�เนินของธุรกิจ ก�ร
ยอมรับก�รชุมชนและ
สังคม ส่งเสริมก�ร
สร้�งร�กฐ�นท�ง
ธุรกิจให้แข็งแกร่งและ
ย่ังยืน อีกท้ังยังช่วย
กระตุ้นก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจชุมชน
อีกด้วย

• มุ่งเน้นก�รพัฒน� 
  ใน 3 ด้�น ได้แก่  
  ก�รส่งเสริมสุขภ�พ  
  (Public Health) ก�ร 
  ศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พ  
  (Quality Education)  
   และก�รอนุรักษ์ 
  ส่ิงแวดล้อม และระบบ
  นิเวศ (Environment  
  and Ecosystem)  
  เพ่ือตอบสนองต่อ 
  คว�มต้องก�รของ 
  ชุมชนและสังคม 

• เปิดโอก�สให้ 
  พนักง�นทุกระดับ 
   ของกลุ่มบริษัท 
  บีทีเอสมีส่วนร่วม 
  และรับรู้ถึงหน้�ท่ี 
   คว�มรับผิดชอบท่ีมี 
  ต่อสังคมอย่�งเป็น 
  รูปธรรม ผ่�นกิจกรรม 
  ต่�งๆ เพ่ือให้ทุกฝ่�ย 
  ส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้ 
   อย่�งย่ังยืน

• ค่�ใช้จ่�ยท่ีใช้ใน 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม 
  และชุมชนท้ังส้ิน   
  26.05 ล้�นบ�ท

• ช่ัวโมงอ�ส�ของ 
  พนักง�น 3,328    
  ช่ัวโมง เป็นเงิน  
  575,280 บ�ท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจที่ผ่�นม� กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนัก 
เป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจต่�งๆ ล้วนมีคว�มซับซ้อน  
ซึ่งเป็นผลม�จ�กระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปต�มเงื่อนไข 
และกลไกท�งก�รตล�ด รวมถึงคว�มต้องก�รของผู้บริโภค  
และท่ีสำ�คัญอย่�งย่ิง คือ คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่ต้องก�รเห็นองค์กรแสดงออกถึงคว�มรับผิดชอบที่มีต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
จึงได้ประก�ศนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน เพื่อเป็น 
กรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นให้แก่ 4 กลุ่มธุรกิจได้นำ�ไป 
ปฏิบัติโดยอ�ศัยประเด็นด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในกระบวนก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักก�รดำ�เนินง�นที่โปร่งใสต�มหลัก 

“แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” คือกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืนของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่ง 
ผส�นพลังและศักยภ�พของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
และก�รบริก�รที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนเมือง 
ได้อย่�งแท้จริง โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้นำ�แนวคิดนี้ม�เป็นร�กฐ�น 
ของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็น 
รูปธรรม”

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อย่�งเหม�ะสม ไม่เพียงเพื่อสร้�งผลตอบแทนด้�นก�รลงทุน 
ในระยะย�วเท่�นั้น แต่เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงให้กับสังคม 
อย่�งยั่งยืน 

สำ�หรับนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ได้ว�งกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�นผ่�น 4 กลุ่มธุรกิจให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยม กลยุทธ์และเป�้หม�ย 
ระยะย�ว ภ�ยใต้แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” เพื่อก�รพัฒน�ธุรกิจ
ที่ยั่งยืนขององค์กรไว้ ดังนี้

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินธุรกิจต�มกลยุทธ์คว�มยั่งยืนของ
กลุ่มบริษัท โดยมุ่งผส�นพลังและศักยภ�พของทั้ง 4 กลุ่ม 
ธุรกิจ (Synergy across Our Business) โดยมีธุรกิจระบบ 
ขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และ 
เป็นธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้�ง เป็นตัว 
ขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ลงตัว 
และตอบสนองรูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนเมืองต�มแนวคิด 
“ซิตี้ โซลูชั่นส์”  

ปัจจุบัน ระบบขนส่งมวลชนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่� นอกจ�กจะช่วย 
ยกระดับภ�พลักษณ์ของกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลขึ้น
สู่คว�มเป็นส�กลแล้ว ยังได้ช่วยบรรเท�ปัญห�ก�รจร�จร  
และลดก�รใช้พลังง�นในก�รสัญจรของประเทศในภ�พรวม 
ได้เป็นจำ�นวนม�ก นอกจ�กนี้ ระบบขนส่งมวลชนยังนับเป็น 
กลไกสำ�คัญในก�รกำ�หนดแนวก�รขย�ยตัวของเมือง และเป็น 
ตัวจักรสำ�คัญที่จะเชื่อมโยงเมืองชั้นนอกเข้�สู่ตัวเมืองชั้นใน  
โดยใช้เวล�ในก�รเดินท�งที่สั้นลง 

ด้วยเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมกันสร้�งรูปแบบ 
ของเมืองในอน�คต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน ก�ร 
ขย�ยตัวและก�รจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออำ�นวย 
คว�มสะดวกให้กับชุมชนเมือง และคว�มเป็นระเบียบน้ีเองจะช่วย 
เป็นปัจจัยร�กฐ�นให้กับก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น  
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้กำ�หนดกรอบแนวท�ง 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน เพื่อให้ทั้ง 4 ธุรกิจหลัก ไม่ว่�จะ 
เป็นระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณ� อสังห�ริมทรัพย์ และบริก�ร 
ร่วมกันดำ�เนินง�นให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน และครอบคลุม
ในทุกๆ ด้�นต�มคว�มเหม�ะสม คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง 
และสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท มุ่งเน้นขย�ยก�รลงทุน 
และเติบโตในพ้ืนท่ีท่ีแต่ละธุรกิจมีคว�มเช่ียวช�ญ และมีศักยภ�พสูง 
โดยจะต้องยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจ ด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม  
ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม ก�รพัฒน� 
คุณภ�พชีวิตของพนักง�นรวมถึงสังคมและชุมชน และยึดมั่น 
ในก�รรักษ�คว�มสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   ด้านเศรษฐกิจ

• ก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ลและจริยธรรมท�ง 
 ธุรกิจที่ดี
• ก�รสร้�งมูลค�่เพิ่มและผลตอบแทนในระยะย�วอย่�งยั่งยืน
• ก�รผส�นพลังของกลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒน�สินค้�และบริก�ร 
 ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งแท้จริง
• ก�รส่งมอบสินค้�และบริก�รที่ตรงต่อเวล�และเชื่อถือได้
• ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงอย่�งมีประสิทธิภ�พ

   ด้านสิ่งแวดล้อม

• ก�รบริห�รจัดก�รก�รใชัพลังง�นอย่�งคุ้มค่� และมี 
 ประสิทธิภ�พ
• ก�รดำ�เนินนโยบ�ยอนุรักษ์และลดก�รใช้ทรัพย�กรและ 
 ก�รบริห�รจัดก�รของเสีย

   ด้านสังคม

• ก�รบริห�รจัดก�รด้�นอุบัติเหตุและคว�มปลอดภัย
• ก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ที่ดีและก�รปฏิบัติต่อพนักง�น 
 อย่�งเป็นธรรม 
• ก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรในองค์กร
• ก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน  
 และสังคม

   ผู้มีส่วนได้เสีย

• ก�รเค�รพสิทธิและดำ�เนินก�รต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยคว�ม 
 เป็นธรรมและโปร่งใส
• ก�รรับฟังเสียงสะท้อนและตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
 ผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเหม�ะสม

“ผส�นพลังและศักยภ�พของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้แต่ละ
กลุ่มธุรกิจ ขย�ยก�รลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและมี 
ศักยภ�พสูงโดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก”

กลยุทธ์คว�มย่ังยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ภ�ยใต้แนวคิด “ซิต้ี โซลูช่ันส์”
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การดำาเนินการของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รส�นต่อคว�มยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 
โดยได้พิจ�รณ�และกล่ันกรองเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน (SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 
ทั้ง 17 เป้�หม�ย และได้อนุมัติให้มุ่งเน้นผลักดัน 6 เป้�หม�ย ที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจและประเด็นคว�มย่ังยืนท่ีสำ�คัญของกลุ่มบริษัทบีทีเอส (Materiality Issues) ท่ีส�ม�รถสร้�ง 
ก�รเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ

เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลคว�มปลอดภัย สุขภ�พ และอ�ชีวอน�มัยของทั้งพนักง�นและผู้รับเหม� 
อีกทั้งยังมีส่วนในก�รดูแลสุขภ�พและอน�มัยของชุมชนในพื้นที่กลุ่มบริษัทดำ�เนินก�รอยู่ ได้แก่ พื้นที่ชุมนต�มแนว

รถไฟฟ้�บีทีเอส และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงชุมชนในถ่ินทุรกันด�รท่ีข�ดโอก�สในก�รเข้�ถึงบริก�รท�งก�รแพทย์ โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอส  
ได้ให้คว�มช่วยเหลือผ่�นโครงก�รเพื่อสังคม เช่น โครงก�รคลินิกลอยฟ้� โครงก�รสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ 

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ช่วยส่งเสริมก�รจ้�งแรงง�นท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนิน 
โครงก�ร และมีส่วนช่วยส่งเสริมก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจท�งอ้อมผ่�นก�รจ่�ยภ�ษีแก่ภ�ครัฐ อีกทั้งยังช่วย 

ส่งเสริมสังคมที่แข็งแรงซึ่งเป็นร�กฐ�นของเศรษฐกิจในระดับประเทศ ผ่�นโครงก�รเพื่อสังคมที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ขั้นพื้นฐ�นของชุมชน เพื่อให้มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีในระยะย�ว

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
ระบบขนส่งมวลชนนับเป็นกลไกสำ�คัญในก�รกำ�หนดแนวก�รขย�ยตัวของเมือง และเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�คัญ 
ที่จะเชื่อมโยงเมืองชั้นนอกเข้�สู่ตัวเมืองชั้นใน กลุ่มบริษัทบีทีเอสเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมกันสร้�ง 

รูปแบบของเมืองในอน�คต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน ก�รขย�ยตัวและก�รจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออำ�นวย 
คว�มสะดวกให้กับชุมชนเมือง และคว�มเป็นระเบียบนี้เองจะช่วยเป็นปัจจัยร�กฐ�นให้กับก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จ�กคว�มผันผวนของร�ค�พลังง�นและข้อจำ�กัดของแหล่งพลังง�น ส่งผลให้ร�ค�พลังง�นไฟฟ้�มีแนวโน้มสูงขึ้น  
รวมถึงปัจจัยจ�กนโยบ�ยระดับส�กลต�มข้อตกลงป�รีสที่มีเป้�หม�ยก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพื่อรักษ� 

ก�รเพิ่มขึ้นของอณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำ�กว่� 2 องศ�เซลเซียส กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในฐ�นะผู้ให้บริก�รระบบขนส่งมวลชน 
รถไฟฟ้�ที่ใช้พลังง�นไฟฟ้�เป็นพลังง�นหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นบริห�รจัดก�รประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นอย่�ง 
คุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พสูงสุด เพื่อเป็นก�รช่วยลดก�รเกิดมลภ�วะต่อสภ�พแวดล้อม

เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นของแต่ละ 
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทบีทีเอสด้วยคว�มโปร่งใสและเค�รพสิทธิมนุษยชน นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังผลักดันก�ร 

ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสเช่ือม่ันว่�ไม่มีใครหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงส�ม�รถทำ�ทุกอย่�งได้เพียงลำ�พัง ดังท่ีกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ได้กำ�หนดกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รผส�นพลังศักยภ�พและคว�มเชี่ยวช�ญท�งธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

เข้�ด้วยกัน เพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนเมืองต�มแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” 
นอกจ�กนี้ งมองห�พันธมิตรท�งธุรกิจและเปิดโอก�สให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นร่วมต่อยอดคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 27





การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่นยืน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งสร้�งก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่นยืน 
ด้วยก�รให้บริก�รที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบบริก�รที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้� บนพื้นฐ�นของจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจตลอด
ก�รดำ�เนินง�น กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อมั่นเป็นอย่�งยิ่งว่�
คว�มพย�ย�มของเร�จะนำ�ม�ซึ่งคว�มน่�เชื่อถือต่อสินค้�

และบริก�ร ตลอดจนคว�มพึงพอใจสูงสุดของลูกค้� พร้อมยัง 
มุ่งบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นเพื่อเชื่อมโยงศักยภ�พและขีด
คว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันระหว่�งกลุ่มบริษัทบีทีเอสและ
คู่ค้� ด้วยเป้�หม�ยในก�รเติบโตร่วมกันอย่�งยั่นยืนภ�ยใต้
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

จำานวนพนักงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน(ร้อยละของจำานวน
พนักงานทั้งหมด)

เป้�หม�ย 2561/62

70 ผลการดำาเนินงาน 

70.78

ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติตนตามนโยบาย
และจริยธรรมของบริษัทฯ ของ
พนักงาน (คะแนนเต็ม 100)

เป้�หม�ย 2561/62

80 ผลการดำาเนินงาน 

89.60

พนักงานสามารถปฏิบัติตนตาม
นโยบายและจริยธรรมของบริษัทฯ 
(คะแนนเต็ม 100)

เป้�หม�ย 2561/62

80 ผลการดำาเนินงาน 

85.88

ความตรงต่อเวลาในการเดินทาง
ของผู้โดยสาร
(ร้อยละ)

เป้�หม�ย 2561/62 

99.50 ผลการดำาเนินงาน 

99.85

ความน่าเชื่อถือของการเดินรถ
ไฟฟ้า (ตู้กิโลเมตรการเดินรถต่อ
ความขัดข้อง)

เป้�หม�ย 2561/62 

35,000 ผลการดำาเนินงาน 

83,400

ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อ
การให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
(ร้อยละ)

เป้�หม�ย 2561/62

70.00 ผลการดำาเนินงาน 

75.60

ข้อร้องเรียนเรื่องการรั่วไหลของ
ข้อมูลลูกค้า (กรณี)

เป้�หม�ย 2561/62

0 ผลการดำาเนินงาน 

0

คู่ค้ากลุ่มสำาคัญ (Critical Tier1 
& Non-Tier 1) ลงนามรับทราบ
จริยธรรมธุรกิจสำาหรับคู่ค้าที่ระบุ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม (EGS Criteria) 
(ร้อยละของคู่ค้าทั้งหมด)

เป้�หม�ย 2561/62

100 ผลการดำาเนินงาน 

100

คู่ค้ากลุ่มคู่ค้าสำาคัญ
(Critical Tier 1 & Non-Tier 1)
ที่ได้รับการประเมินด้าน ESG 
Criteria

เป้�หม�ย 2561/62

100 ผลการดำาเนินงาน 

100

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 29
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การกำากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ด้วยตระหนักและ 
เชื่อมั่นว่� ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีส่งผลให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสส�ม�รถเพิ่มมูลค่� 
และให้ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว ตลอดจนสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รพัฒน�องค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้�น ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รผ่�น 
ระบบก�รบริห�รจัดก�รและระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ประกอบไปด้วยคณะ 
กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รที่มีวิสัยทัศน์และคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ ซึ่งมีก�ร 
แบ่งแยกอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบออกจ�กกันอย่�งชัดเจนระหว่�งบทบ�ท 
ใน (1) ก�รกำ�กับดูแล (2) ก�รบริห�รจัดก�ร และ (3) ก�รปฏิบัติง�น ตลอดจน 
มีกลไกก�รควบคุมและก�รถ่วงดุลอำ�น�จ เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ก�รบริห�รจัดก�รเป็น
ไปอย่�งโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร�ยละเอียดเก่ียวกับอำ�น�จ หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบ 
ในก�รบริห�รจัดก�รของบริษัทฯ กำ�หนดไว้ในกฎบัตรและนโยบ�ยก�รมอบหม�ย
อำ�น�จ (Policy on Delegation of Authority) 

คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญในก�ร 
กำ�หนดนโยบ�ยต่�งๆ เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรมท�งธุรกิจ ซึ่งมีหลักก�รและแนวปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย ์
และตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อแนะนำ�ของสม�คมส่ง 
เสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภ�ยใต้ 
กรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ต�มแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” 
ซึ่งเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่ถือปฏิบัติม�ตั้งแต่เริ่ม 
ก่อตั้ง 

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบให้ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
เป็นไปอย่�งสอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจและสังคมผ่�นคณะกรรมก�รบริห�ร และ 
คณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ โดยมีคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�  
กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ย คู่มือ และแนวท�งปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักง�น ในลักษณะที ่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติส�กล และเหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์และก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอยู่เสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ  
ตลอดจนกำ�กับดูแลและสื่อส�รให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนรับทร�บ 
และปฏิบัติต�มนโยบ�ย คู่มือ และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
และจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่�รูปแบบก�รบริห�รง�นของกลุ่ม 
บริษัทบีทีเอสบรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

• ไม่มีคำ�เตือนหรือผลก�รตรวจสอบ 
 ที่มีนัยสำ�คัญจ�กหน่วยง�นกำ�กับ 
 ดูแล
• ผลก�ระประเมินก�รกำ�กับดูแล 
 กิจก�รในระดับ “ดีเลิศ”

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

• ไม่มีคำ�เตือนหรือผลก�รตรวจสอบ 
 ที่มีนัยสำ�คัญจ�กหน่วยง�นกำ�กับ 
 ดูแล
• ผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแล 
 กิจก�รในระดับ “ดีเลิศ” ประจำ�ปี
 2561 จ�กโครงก�รสำ�รวจก�ร 
 กำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน 
 ไทย ซึ่งจัดโดยสม�คมส่งเสริม
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

เป้าหมายปี 2561/62

• ไม่มีคำ�เตือนหรือผลก�รตรวจสอบ
 ที่มีนัยสำ�คัญจ�กหน่วยง�นกำ�กับ
 ดูแล
• ผลก�ระประเมินก�รกำ�กับดูแล 
 กิจก�รในระดับ “ดีเลิศ”
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมก�รบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมก�รในจำ�นวน
ที่ เหม�ะสมกับขน�ดและกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่� 5 ท่�น และเป็นกรรมก�รอิสระ 
อย่�งน้อย 1/3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่�  
3 ท่�น โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมก�ร 
ชุดย่อยต่�งๆ เพื่อกำ�กับดูแลและติดต�มก�รดำ�เนินกิจก�ร
ต่�ง ๆ ของบริษัทฯ ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ได้แก่  
คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล และคณะกรรมก�ร 
บริห�ร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมก�ร
อิสระทั้งหมดและมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 ท่�น โดยมีกรรมก�ร
ตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ท่�น ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์
เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน 

โครงสร้างกรรมการและการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบ 
ด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่� 3 ท่�น แต่ไม่เกิน 5 ท่�น และเป็น
กรรมก�รอิสระเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
จะต้องประกอบด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่� 4 ท่�น แต่ไม่เกิน 6 ท่�น 
และคณะกรรมการบริหารจะต้องประกอบด้วยสม�ชิกจำ�นวน 
ไม่น้อยกว่� 5 ท่�น โดยสม�ชิกคณะกรรมก�รบริห�รไม่จำ�เป็น 
ต้องเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท นอกจ�กนี้คณะ 
กรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory 
Board) ในโครงสร้�งองค์กร ซึ่งมีบทบ�ทในก�รให้คำ�ปรึกษ� 
และคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจก�รของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำ�หรับร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  ส�ม�รถศึกษ�เพ่ิมเติมได้ท่ีร�ยง�น 
ประจำ�ปี  2561/62  ของบริษัทฯ หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร” บนเว็บไซต์ www.btsgroup.co.th

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การกำากับดูแลกิจการ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



การบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงภ�ยใต้คว�มไม่แน่นอนต่�งๆ โดยถือว่�ก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของทุกกระบวนก�รใน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีคว�มเชื่อมโยงกันทุกระดับในทั้ง 4 กลุ่ม 
ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมลชน  (2) ธุรกิจสื่อโฆษณ�  
(3) ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริก�ร จึงได้กำ�หนด 
เป็นนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กรที่พนักง�นทุกคน 
ต้องปฏิบัติต�ม และมีก�รแต่งต้ังคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเส่ียง 
ทำ�หน้�ท่ีประเมินคว�มเส่ียงและสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต�ม 
นโยบ�ย และกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มที่คณะกรรมก�ร 
บริษัทกำ�หนด เพื่อกำ�กับดูแลและสนับสนุนให้ก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นก�รบริห�รคว�มเส่ียงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และ 
เป้�หม�ยท�งธุรกิจ โดยพิจ�รณ�สภ�วก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกภ�ยใต้ก�รวิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลง
ของภ�วะแวดล้อมตลอดเวล� เช่น คว�มไม่แน่นอนท�งก�รเมือง 
คว�มผันผวนท�งเศรษฐกิจ คว�มค�ดหวังที่หล�กหล�ยของ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ  
ต่�งๆ คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
อันเนื่องม�จ�กก�รทำ�ธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงนำ�เสนอข้อเสนอ 
แนะแนวท�งก�รติดต�ม และผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่อ
คณะกรรมก�รบริษัท เพ่ือนำ�ไปดำ�เนินก�รให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดทำ�นโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
องค์กรอย่�งเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคว�มเข้�ใจหลัก
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่�งเหม�ะสม 
โดยมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั้งจ�กระดับบนสู่ระดับล่�ง (Top 
down) และจ�กระดับล่�งสู่ระดับบน (Bottom up) และสอดคล้อง  
ต�มกรอบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise 
Risk Management: ERM) ของ Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)  
พร้อมทั้งมีก�รกำ�หนดประเมินและติดต�มผลของคว�มเสี่ยง 
จ�กค่�คว�มเสี่ยงในรูปแบบที่ประเมินผลได้ (Risk parameters) 
ผ่�นก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่ง 
ประกอบด้วยตัวแทนจ�กทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทบีที เอส 
เพื่อทำ�หน้�ที่รับผิดชอบวิเคร�ะห์และติดต�มผลก�รจัดก�ร 
คว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ และเพ่ือให้ครอบคลุม 
ปัจจัยคว�มเส่ียงในด้�นต่�งๆ ท่ีอ�จเกิดผลกระทบต่อก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้แบ่งก�รประเมินและบริห�ร
คว�มเสี่ยงทั้งหมด 5 ประเภท คือ คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ 
คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติก�ร คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน 
คว�มเส่ียงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหม�ย 
และคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต

ปัจจัยความเสี่ยงหลัก
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วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
วัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ 
ของกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งนี้  
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมก�รบริห�ร 
คว�มเส่ียงให้มีคว�มเข้มแข็งท่ัวท้ังองค์กร และมุ่งหวังให้พนักง�น 
ตระหนักรู้ถึงคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินง�นประจำ�ของตนเอง  
รวมถึงรับผิดชอบในก�รบริห�รคว�มเส่ียงดังกล่�วอย่�ง 
เหม�ะสม นอกจ�กน้ี ยังสนับสนุนให้พนักง�นมีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ดี โดยมีแนวท�งดำ�เนินก�รดังนี้

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การกำากับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบต่อธุรกิจ มาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญ
ต่อก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ 
ในทุกๆ ด้�น จนกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของ 
ก�รดำ�รงชีวิต โดยในทุกๆ วัน เทคโนโลยี 
ได้รับก�รพัฒน�ให้ก้�วหน้�ไปอย่�งไม่ 
หยุดย้ัง เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ 
ก�รดำ�รงชีวิตม�กย่ิงข้ึน ไม่ว่�จะเป็น 
เทคโนโลยีด้�นก�รส่ือส�ร เช่น โทรศัพท์  
อินเตอร์เน็ต เครือข่�ยสังคม (Social  
Network), เทคโนโลยีด้�นก�รศึกษ�  
เช่น ก�รศึกษ�ผ่�นด�วเทียม ก�รศึกษ� 
ออนไลน์, เทคโนโลยีด้�นก�รคมน�คม 
ขนส่ง เช่น รถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง 
แอพพลิเคช่ันบริก�รรับส่งต่�ง ๆ เป็นต้น

คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีเหล่�น้ี 
ส่งผลให้รูปแบบก�รดำ�รงชีวิตของผู้คน 
เปล่ียนแปลงไป โดยส�ม�รถทำ�ง�น เรียน 
หนังสือ หรือติดต่อธุรกิจระหว่�งกันได้ 
ท่ัวทุกมุมโลก โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ก�ร 
เดินท�ง ซ่ึงเหตุดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบ 
ต่อธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�นของ 
กลุ่มบริษัท โดยเฉพ�ะธุรกิจระบบขนส่ง 
มวลชน ด้วยจำ�นวนผู้โดยส�รท่ีอ�จมี 
แนวโน้มลดลงต�มรูปแบบก�รดำ�รงชีวิต 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป อ�จส่งผลให้ร�ยได้ 
ค่�โดยส�ร รวมถึงร�ยได้จ�กส่ือโฆษณ� 
ในระบบขนส่งมวลชน ซ่ึงเป็นร�ยได้หลัก 
ของกลุ่มบริษัทลดลง

เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คตจ�กคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี กลุ่มบริษัท 
ได้กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่ือรักษ�อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้ ดังน้ี 

  (1) พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รเพ่ือตอบสนองรูปแบบก�รดำ�รงชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 
        ก�รพัฒน�ระบบก�รชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เพ่ือรองรับก�รชำ�ระเงินท้ัง                
        แบบออฟไลน์ผ่�นบัตรแรบบิทและแบบออนไลน์ผ่�น Rabbit LINE Pay 
  (2) ผส�นศักยภ�พท�งธุรกิจภ�ยในกลุ่มบริษัท เช่น ก�รผนึกกำ�ลังระหว่�ง วีจีไอ และ Rabbit  
        Group ซ่ึงมีลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกัน เพ่ือเป็นศูนย์กล�งส่ือโฆษณ�ภ�ยใต้ 
        ฐ�นข้อมูลแบบครบวงจร (Data Centric Media Hypermarket) โดยอ�ศัยฐ�นข้อมูล 
        พฤติกรรมผู้บริโภคในก�รวิเคร�ะห์และว�งแผนก�รใช้ส่ือโฆษณ�ให้กับลูกค้� 
  (3)กระจ�ยธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภ�พ (Business Diversification) เช่น  
        ก�รลงุทนใน Kerry Express ซ่ึงเป็นธุรกิจบริก�รขนส่งด่วนท่ีมีแนวโน้มก�รเติบโตอย่�ง 
        ต่อเน่ือง

ความเสี่ยงจากการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อควบคุมดูแล (กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม)

ที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบต่อธุรกิจ มาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ

จ�กก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 จึงได้มีก�รจัดตั้ง 
กรมก�รขนส่งท�งร�ง กระทรวงคมน�คม เพื่อทำ�หน้�ที่ 
กำ�กับดูแลระบบขนส่งท�งร�งของประเทศให้มี
ม�ตรฐ�นเดียวกัน 

ในอน�คตกรมก�รขนส่งท�งร�งอ�จออกประก�ศ 
และกฎระเบียบต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบขนส่ง 
มวลชนของกลุ่มบริษัท ซึ่งห�กกลุ่มบริษัทไม่ส�ม�รถ 
ปฏิบัติต�มประก�ศและกฎระเบียบดังกล่�วได้อย่�ง 
ครบถ้วน อ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นและ 
โอก�สท�งธุรกิจของกลุ่มบริษัท

จ�กคว�มเสี่ยงดังกล่�ว กลุ่มบริษัทได้ดำ�เนินก�รดังนี้ 
  (1) จัดตั้งหน่วยง�นเฉพ�ะเพื่อศึกษ�และติดต�มคว�ม
        คืบหน้�ก�รประก�ศหรือก�รมีผลใช้บังคับของประก�ศ
        และกฎระเบียบที่จะออกโดยกรมก�รขนส่งท�งร�ง
        อย่�งใกล้ชิด เพื่อประเมิน เตรียมคว�มพร้อม และ        
        กำ�หนดแผนและแนวปฏิบัติให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 
        อย่�งทันถ่วงที 
  (2) ศึกษ�ก�รดำ�เนินง�นของผู้ให้บริก�รขนส่งมวลชน 
        ท�งร�งในประเทศต่�งๆ ที่มีม�ตรฐ�นและได้รับก�ร
        รับรองระดับโลก เพื่อนำ�ม�ประยุกต์ใช้ให้เข้�กับก�ร
        ดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท

• สื่อส�รให้พนักง�นรับทร�บก�รให้คว�มสำ�คัญจ�กคณะ 
 กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูงอย่�งชัดเจนและสม่ำ�เสมอ 
 ในเรื่องก�รยอมรับหรือหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง
• กำ�หนดให้ก�รประเมินคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของก�ร 
 ตัดสินใจท�งธุรกิจ โดยให้พิจ�รณ�ถึงคว�มสมดุลระหว่�ง 
 คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ
• สนับสนุนให้พนักง�นทุกระดับระบุและร�ยง�นคว�มเสี่ยง 
 ต่�งๆ ท่ีอ�จเกิดข้ึน เพ่ือกำ�หนดผู้รับผิดชอบและจัดทำ�แผนก�ร 
 จัดก�รคว�มเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น
• กำ�หนดให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
 ก�รฝึกอบรมพนักง�นทุกระดับ เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ 
 คว�มเข้�ใจในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

กลุ่มบริษัทบีทีเอสวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 
เพื่อจัดเตรียมม�ตรก�รรองรับและตอบสนองต่อคว�มเสี่ยง
เหล่�นั้นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และควบคุมผลกระทบต่อ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสในอน�คต จ�กก�รวิเคร�ะห์พบว่� คว�มเส่ียง 

ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ได้แก่ คว�มเส่ียงจ�กคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี 
(Disruptive Technology) และคว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดตั้ง 
หน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อควบคุมดูแล (กรมก�รขนส่งท�งร�ง  
กระทรวงคมน�คม)

สำ�หรับร�ยละเอียดของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและสภ�วะวิกฤติ ส�ม�รถเพิ่มเติมได้จ�ก ร�ยง�นประจำ�ปี 2561/62 ขององค์กร บนเว็บไซต์ www.btsgroup.co.th

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 33
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จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ต�มวิสัยทัศน์ของประธ�นกรรมก�รในก�ร “ทำ�ให้ถูกต้อง” (Do it Right)  
ด้วยตระหนักและเชื่อมั่นว่� เมื่อส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีแล้ว จะส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทบีทีเอสส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มไว้ว�งใจให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน อันเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รขับเคลื่อน 
องค์กรให้เติบโตได้อย่�งยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นก�รส่งเสริมให้ 
คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นขององค์กรปฏิบัติตนต�มหน้�ที่ 
คว�มรับผิดชอบอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
อย่�งต่อเนื่อง

แนวทางการดำาเนินงานจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดมั่นและมุ่งพัฒน�ก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง เพื่อสร้�งคว�มสำ�เร็จในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจและผลตอบแทนอย่�งย่ังยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต�มแนวท�ง 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักเกณฑ์และ 
ตล�ดหลักทรัพย์ สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย และม�ตรฐ�นส�กล  
โดยกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นทุกคนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และบริษัทย่อย 
จะต้องยึดมั่นปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรมท�งธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอย่�งเคร่งครัด 

ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลท่ีชัดเจนและมีกลไกในก�รตรวจสอบ 
ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและระเบียบข้อบังคับต่�งๆ โดยสำ�นักตรวจสอบ 
ภ�ยใน ซึ่งมีคว�มเป็นอิสระและดำ�เนินง�นขึ้นตรงกับคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ทำ�หน้�ที่สนับสนุน กำ�กับดูแลให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี เพียงพอ 
และเหม�ะสม รวมถึงประเมินคว�มเส่ียงทุกข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นของแต่ละหน่วยง�น 
เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ต�มนโยบ�ย 
ข้อบังคับ และแผนง�นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ตลอดจนกฎหม�ยหรือกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในกำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบก�ร 
ปฏิบัติง�นต่�งๆ ครอบคลุมถึงก�รทุจริตคอร์รัปชันในก�รปฏิบัติง�นเป็นประจำ� 
ต�มแผนง�นที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ พร้อมร�ยง�นผล 
ก�รตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่�งๆ ให้แก่คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

นอกจ�กนี้ ในปี 2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังให้คว�มสำ�คัญในก�รสื่อส�ร 
เผยแพร่ เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจและให้คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
จริยธรรมท�งธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และม�ตรก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง 
ผู้มีส่วนได้ เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งต่อเนื่อง เช่น บุคล�กร 
ของบริษัทฯ คู่ค้� รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นต้น โดยได้ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบีทีเอสนำ�เอ�หลักเกณฑ์และม�ตรฐ�น 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมถึงม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสไปปฏิบัติต�ม เพื่อให้แนวท�งในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท 
บีทีเอสเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน โดยบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)  
และบริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริตแล้วตั้งแต่ปี 2560/61 และอยู่ระหว่�ง 
เตรียมก�รยื่นต่ออ�ยุก�รรับรองเป็นสม�ชิกครั้งที่ 2 ในปี 2563/64

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

• เป้�หม�ยจำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วม 
 ก�รประเมินคว�มเข้�ใจเรื่อง 
 จริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 ร้อยละ 100

เป้าหมายปี 2561/62

• จำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วมก�ร
  ประเมินคว�มเข้�ใจเรื่อง
  จริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจ
  ที่ร้อยละ 70 จ�กจำ�นวนพนักง�น
  ทั้งหมด
• เป้�หม�ยคะแนนเฉลี่ยคว�มเข้�ใจ
  เรื่องจริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจ
  ของพนักง�นในระดับดีม�ก 80 
  คะแนน (จ�กคะแนนเต็ม 100)
• เป้�หม�ยคะแนนเฉลี่ยคว�ม
  ส�ม�รถปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย
  และจริยธรรมของบริษัทฯของ
  พนักง�นในระดับดีม�ก 80 คะแนน  
  (จ�กคะแนนเต็ม 100)

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

• จำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วมก�ร
  ประเมินคว�มเข้�ใจเรื่องจริยธรรม 
  ก�รดำ�เนินธุรกิจที่ร้อยละ 70.78  
  จ�กจำ�นวนพนักง�นทั้งหมด
• พนักง�นมีคะแนนเฉลี่ยคว�มเข้�ใจ
  เรื่องจริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจ
  ของพนักง�นในระดับดีม�ก 89.60
   คะแนน (จ�กคะแนนเต็ม 100)
• พนักง�นมีคะแนนเฉล่ียคว�มส�ม�รถ 
  ปฏิบัติตนต�มนโยบ�ยและจริยธรรม 
  ของบริษัทฯ ในระดับดีม�ก 85.88 
   คะแนน (จ�กคะแนนเต็ม 100)
• ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิก
  แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 
  ในก�รต่อต้�นทุจริตโดยคณะ 
  กรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของ
  ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น 
  ทุจริต ครั้งที่ 2



35
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งม่ันในก�รต่อต้�นและไม่ยอมรับก�รทุจริต 
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร  
พนักง�น รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีทีเอสไม่เข้�ไป 
มีส่วนร่วมในก�รทุจริตคอร์รัปชันทั้งท�งตรงและท�งอ้อม  
ต�มที่บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต (Thailand’s Private  
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) โดยได้จัดก�รอบรมสร้�งคว�มเข้�ใจในม�ตรก�รก�ร 
ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้แก่บุคล�กรของ 
องค์กร ทบทวนปรับปรุงแก้ไขคู่มือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�ร 
ทุจริต นโยบ�ย ม�ตรก�ร แนวท�งและขั้นตอนปฏิบัติก�ร 
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่�งสม่ำ�เสมอ  
อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นต�ม 
ม�ตรก�รและนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำ�นัก 
ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นในระบบก�รป้องกัน 
ในเรื่องดังกล่�ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้ผู้บริห�รและ 
พนักง�นที่รับผิดชอบในส่วนง�นนี้เข้�ร่วมก�รอบรม สัมมน�  
ในหลักสูตรต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในองค์กรและที่จัดโดย 
องค์กรภ�ยนอก เพื่อนำ�ม�พัฒน�และปรับปรุงก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงและก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท 
ให้มีคว�มรัดกุมและมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึนต่อไป เช่น ก�รจัด 
อบรมเชิงปฏิบัติก�รเพ่ือประเมินและบริห�รคว�มเส่ียงด้�นก�ร 
คอร์รัปชัน (Corruption Risk Management Workshop)  
ของฝ่�ย/แผนกต่�งๆ รวมถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก 
บริษัทฯ ในก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ หน่วยง�นร�ชก�ร  
หรือองค์กรใดๆ ให้แก่กลุ่มผู้บริห�รและพนักง�นที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อส�ม�รถกำ�หนดม�ตรก�รหรือแนวท�งควบคุมภ�ยใน 
ให้มีคว�มเหม�ะสมเพียงพอ

นโยบายงดรับของขวัญ
ในปี 2561/62 บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้ประก�ศใช้นโยบ�ย “งดรับของขวัญ ของกำ�นัล” (No Gift 
Policy) จ�กผู้เก่ียวข้องท�งธุรกิจในทุกเทศก�ล เพ่ือให้บุคล�กร 
ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกร้อง 
หรือหวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จ�กคู่ค้� รวมถึงปฏิบัติตน 
ต่อคู่ค้�ด้วยคว�มยุติธรรมและเท่�เทียม โดยได้มีก�รสื่อส�ร 
นโยบ�ยดังกล่�วให้ผู้ เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 
บริษัทฯ ได้รับทร�บ เช่น ก�รส่งจดหม�ยแจ้งคู่ค้�ทุกร�ย 
ก�รเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น 
สื่อภ�ยในองค์กร เป็นต้น สำ�หรับกรณีที่บุคล�กรของบริษัทฯ   
ที่ไม่ส�ม�รถปฏิเสธก�รรับ หรือ ไม่ส�ม�รถส่งคืนแก่ผู้ให้ได้  
ได้นำ�ส่งของขวัญ ของกำ�นัลที่ได้รับม�ให้แก่ฝ่�ยทรัพย�กร 
มนุษย์เพื่อรวบรวมนำ�ไปบริจ�คให้แก่องค์กรก�รกุศล ซึ่งในป ี
ที่ผ่ �นม� บริษัทฯ ได้นำ�สิ่งของเหล่�นั้น ไปมอบให้แก่  
สถ�นสงเคร�ะห์เด็กหญิงบ้�นร�ชวิถีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต ซึ่งได้รับการต่ออายุการรับรอง
สมาชิกครั้งที่ 2 

ด้วยคว�มมุ่งมั่น ให้คว�มสำ�คัญ และก�รดำ�เนินก�รในก�ร 
ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันอย่�งต่อเน่ือง ในวันท่ี 5 พฤศจิก�ยน 
2561 บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองต่ออ�ยุ (Recertification)  
เป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action  
Coalition Against Corruption : CAC) เป็นที่เรียบร้อย

ขอความรวมมือบุคลากรทุกทานของบริษัทฯ

“งดรับ” ของขวัญ ของกำนัล 
จากผูเกี่ยวของทางธุรกิจเชน คูคา ลูกคา ฯลฯ 
ในทุกเทศกาล

เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ
และความมุงมั่นในการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
อันเปนนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท

G I F T   P O L I C Y

B T S  G R O U P  H O L D I N G S  P C L

N O

ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถ “ปฏิเสธการรับ” หรือ “สงคืนใหแกผูมอบได” 
ใหบุคลากรของบริษัทฯ ดำเนินการตามที่ “แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ การให การรับของขวัญ ของกำนัล” 

ฉบับทบทวน และปรับปรุงลาสุด

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



ช่องทางและการตรวจสอบข้อร้องเรียน
บริษัทฯ เปิดโอก�สให้พนักง�นและบุคคลภ�ยนอกแจ้งข้อมูล 
ร้องเรียน หรือยื่นข้อร้องเรียนก�รกระทำ�ผิด ซึ่งอ�จเกิดจ�ก 
ก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
และจริยธรรมท�งธุรกิจ ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน  
โดยผู้แจ้งเหตุหรือเบ�ะแสไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน และ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทฯ 
จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่ส�ม�รถระบุตัวผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษ�ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ 
ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ โดยจำ�กัดเฉพ�ะผู้ท่ีมีหน้�ท่ีรับผิดชอบ 

ในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่�นั้นที่ส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลดังกล่�วได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วว่�
เป็นคว�มจริง ผู้กระทำ�ผิดจะได้รับก�รลงโทษท�งวินัยต�ม
ระเบียบของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนที่ร�ยง�น
โดยสุจริตเกี่ยวกับก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยหรือท�งจริยธรรม
หรือมีพฤติกรรมทุจริต ไม่ว่�ข้อสงสัยดังกล่�วจะกล�ยเป็น
เรื่องจริงหรือไม่ก็ต�ม จะไม่ถูกลงโทษท�งวินัยหรือถูกกระทำ�
ตอบโต้หรือถูกผลในท�งลบอื่นๆ (non-retaliation)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งจดหม�ยแจ้งคู่ค้�ของบริษัทฯ เรื่องก�ร 
ติดต่อธุรกิจต�มม�ตรก�รและนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต  
คอร์รัปชัน รวมถึงนโยบ�ย “งดรับของขวัญ ของกำ�นัล” 
(No Gift Policy) เพื่อให้ทร�บถึงม�ตรก�รและช่องท�ง 
ในก�รแจ้งเบ�ะแสและข้อร้องเรียนเร่ืองดังกล่�วอีกด้วย โดยในปี 

ช่องทางภายในองค์กร
หนูด่วนชวนชี้ช่อง
อีเมล :  DoItRight@btsgroup.co.th

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-5
ไปรษณีย์ : จ่�หน้�ถงึฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และธรุก�ร 
  ต�มที่อยู่ของบริษัทฯ

ช่องทางภายนอกองค์กร
(ดำ�เนินก�รโดยบริษัทผู้เชี่ยวช�ญรับเรื่องร้องเรียนอิสระ)

อีเมล : tell@thailand-ethicsline.com

สายด่วนหนูด่วนชวนชี้ช่อง (Hotline)
โทรศัพท์ : 1 800 292 777 และ +66 (0) 2677 2800
ไปรษณีย์ : จ่�หน้�ถึงฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และธุรก�ร 
  ต�มที่อยู่ของบริษัทฯ

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน

2561/62 คู่ค้�ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ จำ�นวนร้อยละ 100 
รับทร�บถึงนโยบ�ยและช่องท�งรับเรื่องร้องเรียนดังกล่�ว  
และไม่มีข้อร้องเรียนจ�กคู่ค้�ที่ เกี่ยวกับก�รทุจริตผ่�น 
ช่องท�งร้องเรียน

ไปรษณีย์ : ตู ้ป.ณ. 2712 ไปรษณย์ีบ�งรกั กรงุเทพฯ
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ผลการดำาเนินงานด้านจริยธรรม
การดำาเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักถึงเสียงสะท้อนจ�กผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น  
ในปี 2561/62 บริษัทฯ ได้จัดทำ�ก�รสำ�รวจก�รประเมินตนเอง 
ของผู้บริห�รและพนักง�น 2 หัวข้อ คือ 1) เรื่องคว�มคว�มรู้  
คว�มเข้�ใจนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรมท�ง 
ธุรกิจ และก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้เริ่มทำ�ก�ร 
ประเมินเป็นปีแรก 2) เรื่องก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รและจริยธรรมท�งธุรกิจ และก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
คอร์รัปชัน เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องจ�กปี 2559/60 

ทั้งนี้ จ�กผลก�รประเมินเรื่องคว�มคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรมท�งธุรกิจ และก�ร 
ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันพบว่� ผู้บริห�รและพนักง�น 
ร้อยละ 70.78 จ�กจำ�นวนพนักง�นท้ังหมด 4,208 คน เข้�ร่วม 
ทำ�ก�รประเมินหัวข้อดังกล่�วสูงกว่� เป้�หม�ยที่ตั้ง ไว้  
ที่ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคว�มรู้  คว�มเข้�ใจและ 

ผลการดำาเนินงานด้านจริยธรรมธุรกิจ

ส�ม�รถปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย และจริยธรรมของบริษัทฯ 
ในระดับม�ก อยู่ที่ 89.60 คะแนน (จ�กคะแนนเต็ม 100) 
สูงกว่�เป้�หม�ยท่ีกำ�หนดท่ี 80 คะแนนในขณะท่ีผลก�รประเมิน 
เรื่องก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
จริยธรรมท�งธุรกิจ และก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน 
พบว่� ผู้บริห�รและพนักง�นส�ม�รถปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย 
และจริยธรรมของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ “ดีม�ก” 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 85.88 จ�กคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งสูงขึ้นจ�ก 84.92 คะแนน ในปี 2560/61 และยังคง 
สูงกว่�เป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ท่ี 80 คะแนน ตลอด 3 ปีท่ีผ่�นม� 
จ�กผลก�รประเมินข้�งต้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒน� 
แผนที่จะปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรม 
ท�งธุรกิจ รวมทั้งจัดก�รอบรมและสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 
ให้แก่ผู้บริห�ร และพนักง�นเพิ่มม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

สำ�หรับก�รร้องเรียนก�รกระทำ�ผิดในปี 2561/62 มีข้อร้องเรียน 
รวมทั้งสิ้น 5 กรณี ซึ่งได้ดำ�เนินก�รสอบสวนครบทุกกรณี 
แล้วว่�เป็นจริง แบ่งเป็นเรื่องก�รทุจริตคอร์รัปชัน 2 กรณี และ 
เร่ืองก�รละเมิดจริยธรรมธุรกิจและกฎระเบียบของบริษัท 3 กรณี 

ตัวช้ีวัด
ผลการดำาเนินงาน

2558/59 2559/60 2560/61 2661/62

จำ�นวนก�รทุจริตคอรัปชันท่ีได้รับก�รตรวจสอบว่�เป็นจริงของพนักง�น (กรณี) 2 0 27 2

จำ�นวนพนักง�นท่ีถูกไล่ออกด้วยส�เหตุก�รทุจริตคอรัปชัน (คน) 0 0 27 2

จำ�นวนก�รทุจริตคอรัปชันท่ีได้รับก�รตรวจสอบว่�เป็นจริงของคู่ค้�ธุรกิจ (กรณี) 0 0 0 0

จำ�นวนกรณีก�รระงับสัญญ�กับคู่ค้�ธุรกิจด้วยส�เหตุก�รทุจริตคอรัปชัน (กรณี) 0 0 0 0

อ่ืนๆ

จำ�นวนก�รละเมิดจริยธรรมธุรกิจท่ีได้รับก�รตรวจสอบว่�เป็นจริง (กรณี) 5 16 11 3

ทั้ง 5 กรณี ไม่มีมูลค่�คว�มเสียห�ยที่มีนัยสำ�คัญ โดยบริษัทฯ  
ได้ดำ�เนินก�รลงโทษพนักง�นท่ีกระทำ�ก�รทุจริตโดยให้พ้น
สภ�พจ�กก�รเป็นพนักง�นและดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย 2 ร�ย 
ลงโทษท�งวินัยต�มระเบียบของบริษัทฯ 3 ร�ย

จำ�นวนพนักง�นท่ีเข้�ร่วมก�รประเมิน
ด้�นจริยธรรมท�งธุรกิจ และ

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน

70.78 %

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และส�ม�รถปฏิบัติตน
ต�มนโยบ�ยและจริยธรรมของบริษัทฯ

ของพนักง�น

89.60 คะแนน

พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย
และจริยธรรมของบริษัทฯ

85.88 คะแนน

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การสนับสุนนองค์กรต่างๆ
ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
และหลักจริยธรรมธุรกิจอย่�งอย่�งเคร่งครัด กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
สนับสนุนเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและเรื่องก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชันผ่�นสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 

บริษัทไทย และสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ ในปี 2561/62 
บริษัทฯ ไม่มีก�รให้เงินหรือบริจ�คให้แก่พรรคก�รเมืองใดๆ 
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

รายช่ือองค์กร ประเภท
องค์กร ประเด็น บทบาทของ

องค์กร

จำานวนเงินท่ีสนับสนุน (บาท)

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร สนับสนุน 109,430 118,990 106,130 136,760

สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร สนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000

สม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยใน
แห่งประเทศไทย (สตท.)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร สนับสนุน   1,070   1,070   1,070   1,070

สม�ชิกสภ�อุตส�หกรรม
แห่งประเทศไทย

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจระบบ

ขนส่งมวลชน

สม�ชิก/
สนับสนุน - -  18,190   21,400

Information Systems Audit 
and Control Association 
(ISACA)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร สนับสนุน    4,640   4,640    4,640   4,640

Union Internationale des
Transports Publics (UITP)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจระบบ

ขนส่งมวลชน
สนับสนุน 523,360 604,400 616,880 -

วิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจระบบ

ขนส่งมวลชน

สม�ชิก/
สนับสนุน  10,700 - -    21,050

สถ�บันวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�
ประเทศไทย (ทีดีอ�ร์ไอ)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจระบบ

ขนส่งมวลชน
สนับสนุน 500,000 500,000 500,000 500,000

Institute Railway Signal
Engineers (IRSE)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจระบบ

ขนส่งมวลชน
สนับสนุน   3,784    3,784   3,784   3,784
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การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

รายช่ือองค์กร ประเภท
องค์กร ประเด็น บทบาทของ

องค์กร

จำานวนเงินท่ีสนับสนุน (บาท)

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

สม�คมส่งเสริมคว�มปลอดภัย
และอน�มัยในก�รทำ�ง�น 
(ประเทศไทย)

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริมก�ร
ดำ�เนินง�นด้�น
คว�มปลอดภัย
และอ�ชีวอน�มัย

สม�ชิก - - - -

สม�คมโรงแรมไทย สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจโรงแรมและ

ก�รท่องเท่ียว

สม�ชิก/
สนับสนุน   4,710   4,710   4,710    4,710

สม�ชิกสม�คมไทยธุรกิจ
ก�รท่องเท่ียว 

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจโรงแรมและ

ก�รท่องเท่ียว

สม�ชิก/
สนับสนุน     4,708    4,708    4,708   4,708

สม�คมป้�ยและโฆษณ� สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจส่ือโฆษณ�

สม�ชิก/
สนับสนุน - - - 840,000

สม�คมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจ
ส่ือแห่งประเทศไทย

สม�คม
ท�งก�รค้�

ก�รส่งเสริม
ธุรกิจส่ือโฆษณ�

สม�ชิก/
สนับสนุน - - - 338,709

รวม 1,262,402 1,342,302 1,360,112 1,976,831

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ
ด้วยเป้�หม�ยก�รเป็นผู้นำ�ในก�รพัฒน�และให้บริก�รระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชน 
ที่ดีที่สุดของประเทศไทย กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญกับคว�มตรงต่อเวล� 
และคว�มน่�เชื่อถือของก�รเดินรถไฟฟ้� ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กรอย่�งมั่นคงและยั่งยืน เนื่องจ�กธุรกิจระบบขนส่ง 
มวลชนต้องรองรับก�รใช้ง�นของผู้ใช้บริก�รในระบบเป็นจำ�นวนม�ก อีกทั้งยัง 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ขององค์กรอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ รวมถึง 
คว�มเช่ือม่ันของภ�ครัฐ ซ่ึงเป็นผู้ให้สัมปท�น ตลอดจนผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้โดยส�ร 
และผู้ใช้บริก�ร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ดังนั้น ก�รดำ�เนินก�รที่ดีจะสะท้อน 
ภ�พลักษณ์ขององค์กรในด้�นคว�มเป็นเลิศในก�รให้บริก�รและคว�มปลอดภัย 
ออกสู่ส�ธ�รณชน เพื่อให้ได้รับก�รยอมรับจ�กสังคม (License to Operate) 
และเปิดโอก�สในก�รต่อยอดท�งธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ

แนวทางการดำาเนินงาน

สำ�หรับแนวท�งก�รจัดก�รด้�นก�รเดินรถไฟฟ้� บีทีเอสซีดำ�เนินก�รผ่�นระบบ 
ควบคุมก�รเดินรถไฟฟ้�จ�กส่วนกล�ง (Central Control System) และก�รเดินรถ 
ด้วยระบบสัญญ�ณควบคุม (Signaling Control System) โดยมีฝ่�ยปฏิบัติก�ร 
เป็นผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้ระบบก�รเดินรถเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ม�กยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของคว�มตรงต่อเวล�ในก�รเดินรถไฟฟ้�และคว�มปลอดภัย 
ของผู้โดยส�รที่ใช้บริก�ร ซึ่งในปี 2561/62 บีทีเอสซีได้ดำ�เนินก�รบริห�รง�นเชิงรุก 
เพิ่มเติมภ�ยใต้แผนง�นที่กำ�หนดขึ้น ได้แก่

 • ก�รซ่อมบำ�รุงเชิงรุก (Proactive Maintenance) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  โดยมุ่งเน้นก�รบันทึกและจัดเก็บข้อมูลแผนง�นก�รซ่อมบำ�รุง รวมถึงก�ร 
  จัดก�รทรัพย�กรและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นซ่อมบำ�รุง เพื่อให้มั่นใจว่� 
  ก�รให้บริก�รระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้�มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�ร  
  และลดปัญห�คว�มขัดข้องระหว่�งก�รเดินรถ
 
 • ก�รซ่อมบำ�รุงใหญ่ตัวรถไฟฟ้� (Train Overhaul) โดยมุ่งเน้นที่ช่วงล่�งของ 
  ตัวรถไฟฟ้�เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รให้บริก�รรถไฟฟ้�จะไม่เกิดคว�มขัดข้องและเกิด 
  คว�มปลอดภัยในก�รเดินรถ

 • ก�รตรวจติดต�มและก�รว�งแผนจ�กฝ่�ยว�งแผนให้บริก�ร (Service Planning 
  Department) ในด้�นต่�งๆ เป็นประจำ�ทุกเดือน ได้แก่ ปริม�ณผู้โดยส�รค�ดก�รณ์ 
  ในแต่ละเส้นท�ง (Line Load) คว�มส�ม�รถและคว�มเพียงพอสำ�หรับก�รให้ 
  บริก�รของอุปกรณ์ เช่น ประตูตรวจสอบบัตรโดยส�รอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งผล 
  จ�กก�รตรวจติดต�มนั้นจะร�ยง�นผลต่อผู้บริห�รระดับสูงให้รับทร�บและ 
  พิจ�รณ� เพื่อให้ส�ม�รถว�งแผนง�นในระยะย�วได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

•  คว�มตรงต่อเวล�ในก�รเดินท�ง
   ของผู้โดยส�ร ร้อยละ 99.50
•  คว�มน่�เชื่อถือของก�รเดินรถ
   ไฟฟ้� 35,000 ตู้กิโลเมตรก�ร
   เดินรถต่อคว�มขัดข้อง

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

 • คว�มตรงต่อเวล�ในก�รเดินท�ง
  ของผู้โดยส�ร ร้อยละ 99.85
 • คว�มน่�เชื่อถือของก�รเดินรถ
  ไฟฟ้� 83,400 ตู้กิโลเมตร
  ก�รเดินรถต่อคว�มขัดข้อง

เป้าหมายปี 2561/62

• คว�มตรงต่อเวล�ในก�รเดินท�ง
 ของผู้โดยส�ร ร้อยละ 99.50
• คว�มน่�เชื่อถือของก�รเดินรถ
 ไฟฟ้� 35,000 ตู้กิโลเมตร
 ก�รเดินรถต่อคว�มขัดข้อง
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ผลการดำาเนินงานด้านความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า

ผลการดำาเนินงานด้านความน่าเชื่อถือต่อการเดินรถ

ผลการดำาเนินงาน

บีทีเอสซีได้กำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มสำ�เร็จในเรื่องคว�มตรง 
ต่อเวล�ในก�รเดินท�งของผู้โดยส�ร (Passenger Journey  
On-Time) และคว�มน่�เชื่อถือของก�รเดินรถไฟฟ้� (Train  
Reliability) เพ่ือใช้สำ�หรับติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 
ในด้�นก�รรักษ�เสถียรภ�พของคว�มตรงต่อเวล�และคว�ม 
น่�เชื่อถือต่อก�รเดินรถ ตลอดจนใช้เปรียบเทียบประสิทธิภ�พ 
ก�รดำ�เนินง�นกับผู้ประกอบก�รระบบขนส่งมวลชนร�ยอื่น 
ทั้งในและต่�งประเทศ สำ�หรับในปี 2561/62 พบว่� ผลก�ร 

ดำ�เนินง�นสูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ โดยคว�มตรงต่อเวล� 
ในก�รเดินท�งของผู้โดยส�ร (Passenger Journey On-Time) 
มีค่�เท่�กับร้อยละ 99.85 (เป้�หม�ยร้อยละ 99.50) และคว�ม 
เชื่อถือต่อก�รเดินรถ (Train Reliability) มีค่�เท่�กับ 83,400  
ตู้กิโลเมตรก�รเดินรถต่อคว�มขัดข้อง (เป้�หม�ย 35,000 
ตู้กิโลเมตรก�รเดินรถต่อคว�มขัดข้อง) ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ัน 
พัฒน�ก�รบริก�รให้ดียิ่งขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 41



การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ด้วยเป้�หม�ยที่มุ่งยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนเมือง ด้วยก�รสร้�งและพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ลงตัว เพื่อตอบสนองรูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนเมือง 
ต�มแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�เสนอ 
บริก�รที่ทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มพอใจสูงสุด และก�รเข้�ใจคว�มต้องก�รของลูกค้� 
อย่�งแท้จริง เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ และกำ�หนดทิศท�งของก�ร 
ดำ�เนินง�น เพื่อให้ธุรกิจนั้นส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� 
ได้อย่�งลงตัว เหม�ะสมกับรูปแบบก�รใช้ชีวิตและพฤติกรรมก�รใช้ง�นที่ปรับเปลี่ยน 
ไปต�มยุคสมัย นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังรับฟังทุกเสียงสะท้อนของลูกค้�
ทุกกลุ่มผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รที่ทันสมัยและเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรส�ม�รถ 
ปรับตัวให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

การดูแลลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจ
(Customer Care and Satisfaction)

แนวทางการดำาเนินงาน

ก�รสร้�งคว�มพึงพอใจของลูกค้�นับว่�เป็นเรื่องสำ�คัญที่กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ยึดถือม�ตลอด โดยเฉพ�ะธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท 
บีทีเอส อีกทั้งยังสะท้อนภ�พลักษณ์ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสต่อส�ธ�รณชน โดย 
บีทีเอสซีซึ่งดำ�เนินธุรกิจระบบขนส่งมวลชน มีก�รทำ�ง�นร่วมกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ  
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เช่น บัตรแรบบิท สื่อโฆษณ�และร้�นค้�ในระบบรถไฟฟ้� 
บีทีเอส เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รสร้�งและตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
ลูกค้�และผู้ใช้บริก�รทุกกลุ่มอย่�งมีประสิทธิภ�พ กลุ่มบริษัทบีทีเอสใส่ใจกับ 
ทุกคว�มต้องก�รของลูกค้�และผู้ใช้บริก�ร โดยมีระบบก�รตรวจสอบและติดต�ม 
เพ่ือประเมินคว�มพึงพอใจของลูกค้�ผู้ใช้บริก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยผลก�รดำ�เนินง�น 
ในปัจจุบัน ส�ม�รถนำ�ม�เป็นส่วนช่วยในก�รกำ�หนดต้ังเป้�หม�ยสำ�หรับก�รดำ�เนินง�น 
ในอน�คต ส่งผลให้เกิดก�รปรับปรุง และพัฒน�ก�รให้บริก�รอย่�งต่อเน่ืองตลอดจน 
มุ่งสู่ก�รเป็นผู้ให้บริก�รระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของประเทศไทย

ก�รสร้�งคว�มพึงพอใจของลูกค้�เป็นหน้�ที่ของพนักง�นทุกคนที่จะนำ�เสนอ 
บริก�รที่ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งเป็นรูปธรรม บีทีเอสซีมีระบบ 
ก�รอบรมเจ้�หน้�ท่ีสถ�นี น�ยสถ�นี เจ้�หน้�ท่ีรักษ�คว�มปลอดภัย รวมถึงเจ้�หน้�ท่ี 
รับเรื่องร้องเรียนที่ต้องมีก�รปฏิบัติง�นกับลูกค้�และผู้ใช้บริก�ร โดยได้กำ�หนดให้ 
พนักง�นทุกคนที่ต้องปฏิบัติง�นกับลูกค้�และผู้ใช้บริก�รเข้�รับก�รอบรมด้�นก�ร 
บริก�ร หลักสูตรม�ตรฐ�นก�รบริก�ร และหลักสูตรจริยธรรมในง�นบริก�ร เพื่อให้ 
พนักง�นส�ม�รถให้บริก�รต่อลูกค้�และส�ม�รถจัดก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นได้ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องกับลูกค้�อย่�งเหม�ะสม

นอกจ�กน้ี ในปัจจุบันพฤติกรรมก�รบริโภคของลูกค้�ยังได้เปล่ียนแปลงไป โดยลูกค้� 
ต้องก�รคว�มรวดเร็ว สะดวกสบ�ย เข้�ถึงได้ง่�ยส�ม�รถติดต่อรับก�รบริก�ร 
ทุกที่อย่�งไม่มีข้อจำ�กัด บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงก�รเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้เพิ่ม ช่องท�ง 
ก�รติดต่อสื่อส�รออนไลน์กับลูกค้�อีกช่องท�งหนึ่ง เพื่อให้ผู้โดยส�รได้รับข่�วส�ร 
ได้อย่�งสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดทีมเจ้�หน้�ที่เพื่อ 
รับผิดชอบช่องท�งก�รสื่อส�รกับลูกค้�โดยตรง ในกรณีที่สอบถ�มหรือมีข้อ
คำ�ถ�ม ก็ส�ม�รถประส�นง�นได้ทันที เพื่อตอบคำ�ถ�มหรือแก้ปัญห�ให้ลูกค้� 
ได้อย่�งรวดเร็ว อันเป็นก�รช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริก�รลูกค้�
 

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

•  คว�มพึงพอใจของผู้โดยส�ร 
   ต่อก�รให้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอส 
   ร้อยละ 70

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

 • คว�มพึงพอใจของผู้โดยส�ร 
  ต่อก�รให้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอส 
  ร้อยละ 75.60

เป้าหมายปี 2561/62

•   คว�มพึงพอใจของผู้โดยส�ร 
   ต่อก�รให้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอส 
   ร้อยละ 70

BTS Official

รถไฟฟ้าบีทีเอส

BTSSkyTrain Application

BTS SkyTrain
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บีทีเอสซียังมีนโยบ�ยสนับสนุนให้ผู้ใช้บริก�รทุกกลุ่มส�ม�รถ 
เข้�ถึงก�รให้บริก�รของรถไฟฟ้�บีทีเอสได้อย่�งเท่�เทียมกัน  
ไม่ว่�จะเป็น กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอ�ยุ กลุ่มนักท่องเที่ยว  
กลุ่มนักปั่นจักรย�น หรือกลุ่มคนพิก�ร โดยได้สร้�งคว�ม 
มั่นใจให้กับผู้ใช้บริก�รกลุ่มต่�งๆ ด้วยก�รติดตั้งอุปกรณ์ 
อำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บริก�รกลุ่มต่�งๆ  
ส�ม�รถเข้�ถึงก�รบริก�รที่สถ�นีรถไฟฟ้�ได้เหมือนกับผู้ใช้ 
บริก�รปกติในทุกสถ�นี รวมถึงก�รจัดเจ้�หน้�ที่สถ�นีและ 
เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยที่ผ่�นก�รอบรมคอยอำ�นวย 
คว�มสะดวกและให้คว�มช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริก�รกลุ่มต่�งๆ  
อย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วง 
เทศก�ลต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง โดยยกเว้นค่�โดยส�รให้แก่ 
ผู้ใช้บริก�รท่ีเข้�เกณฑ์ต�มเง่ือนไขของกิจกรรม เช่น ในวันเด็ก 
เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซ็นติเมตร นั่งรถไฟฟ้�บีทีเอสฟรี
ตลอดทุกเส้นท�ง ซึ่งปกติจะยกเว้นค่�โดยส�รเฉพ�ะเด็กที่มี
ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. เท่�นั้น ในวัน CAR Free Day กลุ่มนักปั่น 
จักรย�นจะได้รับก�รยกเว้นค่�โดยส�ร เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน

เพื่อเป็นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ บีทีเอสซีได้
ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้ใช้บริก�รรถไฟฟ้� 
บีทีเอสเป็นประจำ�ทุกปี โดยมอบหม�ยให้สวนดุสิตโพล ซึ่งเป็น 
สถ�บันก�รศึกษ�ที่เป็นกล�งและมีคว�มน่�เชื่อถือดำ�เนินก�ร 
สำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�ผู้ใช้บริก�รในสถ�นีรถไฟฟ้� 
ทั้ง 35 สถ�นี โดยในปี 2561/62 สุ่มตัวอย่�งทุกสถ�นีรวม  
2,726 ตัวอย่�งเพื่อสำ�รวจคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�ร 
รถไฟฟ้�บีทีเอสด้�นต่�งๆ จ�กผลก�รสำ�รวจพบว่� คะแนนเฉล่ีย 
คว�มพึงพอใจของผู้โดยส�รในระดับม�กต่อก�รให้บริก�ร 
รถไฟฟ้�บีทีเอสประจำ�ปี 2561/62 คิดเป็นร้อยละ 75.60 
ซึ่งเป็นอัตร�ที่เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม� และสูงกว่�เป้�หม�ย 
ซึ่งกำ�หนดไว้ที่ 70

ผลการดำาเนินงานด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ก�รให้บริก�รคือหัวใจหลักของก�รดำ�เนินง�นของบีทีเอสซี 
ดังนั้นบริษัทฯจึงให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้�ทุกกลุ่ม โดยต้องก�ร 
ให้ผู้รับบริก�รทุกกลุ่มส�ม�รถใช้บริก�รขนส่งส�ธ�รณะ 
ได้อย่�งเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะเป็นกลุ่มผู้สูงอ�ยุ หรือกลุ่มคน 
พิก�ร โดยเฉพ�ะกลุ่มคนพิก�รน้ัน บีทีเอสซีได้อำ�นวยคว�มสะดวก 
บีทีเอสซี ยังคงให้คว�มดูแลอย�่งต่อเนื่อง โดยติดตั้งอุปกรณ์ 
อำ�นวนคว�มสะดวกเพื่อสนับสนุนให้คนพิก�รส�ม�รถใช้ 
รถไฟฟ้�ได้เหมือนผู้โดยส�รท่ัวไป คือก�รสร้�งท�งล�ดสำ�หรับ 
รถเข็นผู้พิก�ร พ้ืนผิวต่�งสัมผัสบนพ้ืนบริเวณสถ�นี อักษรเบรลล์ 
ที่ปุ่มกดลิฟต์สำ�หรับผู้พิก�รท�งส�ยต� และก�รติดตั้งเครื่อง
ออกบัตรโดยส�รอัตโนมัติในระดับคว�มสูงที่ผู้พิก�รนั่งรถ 
เข็นส�ม�รถใช้บริก�รได้ รวมทั้งพนักง�นประจำ�สถ�นี และ 
เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยที่ผ่�นก�รอบรมด้�นก�รดูแล 

เรื่องเล่าจากหนูด่วน

และช่วยเหลือคนพิก�รเบื้องต้น จะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก 
สำ�หรับผู้พิก�รที่ม�ใช้บริก�รรถไฟฟ้�  นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมี 
นโยบ�ยให้ผู้พิก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้�บีทีเอสได้รับก�ร 
ยกเว้นค่�โดยส�ร เพียงแสดงบัตรหรือสมุดประจำ�ตัวผู้พิก�ร 
ที่ออกโดยสำ�นักง�นส่ง เสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิต 
คนพิก�รแห่งช�ติ กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง 
ของมนุษย์ ภ�ยใต้เงื่อนไขว่�ผู้พิก�รที่เข้�ม�ใช้บริก�รในระบบ 
จะต้องได้รับก�รดูแลจ�กเจ้�หน้�ที่สถ�นี หรือเจ้�หน้�ที่รักษ� 
คว�มปลอดภัยซึ่งผ่�นก�รอบรมด้�นก�รดูแลและช่วยเหลือ 
เบื้องต้นแก่ผู้พิก�ร คอยอำ�นวยคว�มสะดวกและดูแล 
คว�มปลอดภัยตลอดก�รเดินท�ง ทั้งนี้ ในปี 2561/62 
มีผู้พิก�รใช้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสม�กถึง 1,075,830 คน เพ่ิมข้ึน 
กว่� 63,717  คน จ�กจำ�นวน 1,012,113 คน ในปี 2560/61



45
การจัดการข้อร้องเรียน
(Complaints Management) 

แนวทางการดำาเนินงาน

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้�นับเป็นข้อมูลที่มีค่�  
และเป็นเสียงสะท้อนต่อคุณภ�พก�รให้บริก�รของกลุ่มบริษัท 
บีทีเอส ให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงและ 
พัฒน�ก�รปฏิบัติง�นด้�นต่�งๆ ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�ม 
ต้องก�รของลูกค้�และผู้ใช้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
สูงสุด กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะมีก�รติดต่อกลับลูกค้�ทุกครั้ง 

เพื่อแจ้งคว�มคืบหน้�ในก�รแก้ไขปัญห� โดยช่องท�งในก�ร 
รับฟังข้อคิดเห็นได้จัดให้มีช่องท�งที่หล�กหล�ย เพื่ออำ�นวย 
คว�มสะดวกต่อลูกค้�และผู้ใช้บริก�ร ได้แก่ ก�รแจ้งเรื่องผ่�น
ศูนย์ฮอตไลน์ กล่องรับคว�มคิดเห็นประจำ�สถ�นีรถไฟฟ้� 
บีทีเอส อีเมล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์

Application:
• BTS SkyTrain

• Rabbit Reward
• RabbitLINEPay

กล่องรับคว�มคิดเห็น 
ประจำ�สถ�นีรถไฟฟ้�

บีทีเอส 

อีเมล
nuduan@bts.co.th

ศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์ 
รถไฟฟ้�บีทีเอส
02-617-6000

แรบบิท ฮอตไลน์
02-617-8383

แรบบิท รีวอร์ดส์ 
ฮอตไลน์

02-618-3777

แรบบิท ไลน์เพย์
คอลเซ็นเตอร์

02-026-3779

• www.bts.co.th
• www.rabbit.co.th 

• www.rewards.
rabbit.co.th

BTS SkyTrain• BTS Official
• @rlpcs

• รถไฟฟ้�บีทีเอส
• RabbitCard

• RabbitReward
• RabbitLINEPay

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ของลูกค้า

แนวทางการดำาเนินงาน

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้�นับเป็นข้อมูลที่มีค่�  
และเป็นเสียงสะท้อนต่อคุณภ�พก�รให้บริก�รของกลุ่มบริษัท 
บีทีเอส ให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงและ 
พัฒน�ก�รปฏิบัติง�นด้�นต่�งๆ ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�ม 
ต้องก�รของลูกค้�และผู้ใช้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
สูงสุด กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะมีก�รติดต่อกลับลูกค้�ทุกครั้ง 

ผลการดำาเนินงาน

จ � ก ช่ อ ง ท � ง ก � ร รั บ ฟั ง ค ว � ม คิ ด เ ห็ น ที่ ห ล � ก ห ล � ย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้�ผู้ใช้บริก�ร พบว่�ในปี 2561/62  
มีจำ�นวนคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่�นช่องท�งต่�งๆ  
ทั้งหมด 50,823 เรื่อง โดยแบ่งเป็นก�รสอบถ�มข้อมูลทั่วไป  
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับก�รบริก�ร (Information/Suggestion) 
เช่น ก�รติดต้ังบันไดเล่ือน ก�รติดต้ังเคร่ืองจำ�หน่�ยต๋ัวอัตโนมัติ 
เพิ่มเติม ก�รติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ (Platform Screen 
Doors) เป็นต้น จำ�นวน 49,051 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.00  
ก�รรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint) จำ�นวน 1,772 เร่ือง คิดเป็น 
ร้อยละ 3.00 ซ่ึงในจำ�นวนข้อร้องเรียนท่ีได้รับ เป็นข้อร้องเรียน 
จ�กคว�มผิดพล�ดจ�กก�รให้บริก�ร จำ�นวน 250 เรื่อง 
หรือร้อยละ 0.49 จ�กจำ�นวนคว�มคิดเห็นทั้งหมด

เพื่อแจ้งคว�มคืบหน้�ในก�รแก้ไขปัญห� โดยช่องท�งในก�ร 
รับฟังข้อคิดเห็นได้จัดให้มีช่องท�งที่หล�กหล�ย เพื่ออำ�นวย 
คว�มสะดวกต่อลูกค้�และผู้ใช้บริก�ร ได้แก่ ก�รแจ้งเรื่องผ่�น
ศูนย์ฮอตไลน์ กล่องรับคว�มคิดเห็นประจำ�สถ�นีรถไฟฟ้� 
บีทีเอส อีเมล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์

ผลการดำาเนินงานด้านข้อร้องเรียน

พนักงานที่รับแจ้งเหตุ
ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อทำาการ
ตรวจสอบ

แจ้งผลให้ลูกค้าทราบดำาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (หากจริง
ต้องดำาเนินการแก้ไข
พร้อมหามาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำา)

แจ้งผลให้ผู้บริหาร
ที่กำากับดูแลรับทราบ

บีทีเอสซีได้ตั้งเป้�หม�ยต้องมีจำ�นวนข้อร้องเรียนน้อยกว่� 
2 ข้อร้องเรียนต่อจำ�นวนผู้โดยส�ร 1 ล้�นเที่ยวคน โดยปี 
2561/62 มีจำ�นวนข้อร้องเรียน 0.97 ข้อร้องเรียนต่อจำ�นวน 
ผู้โดยส�ร 1 ล้�นเที่ยวคน ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับก�ร 
แก้ไขครบทุกกรณี หรือ ร้อยละ 100 ของข้อร้องเรียนทั้งหมด 
และแจ้งผลก�รปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นไปต�ม 
ดัชนีชี้วัดที่กำ�หนดไว้

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและก�รปฏิบัติง�น
ของพนักง�น 149

  • เจ้�หน้�ที่สถ�นี                 114

  • เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย 32

  • พนักง�นควบคุมรถไฟฟ้� 3

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคว�มขัดข้องของรถไฟฟ้� 17

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคว�มขัดข้องของอุปกรณ์รถไฟฟ้� 
และสถ�นี 74

อื่นๆ                                            10

ประเภทข้อร้องเรียน
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Products and Services
Development)

แนวทางการดำาเนินงาน

นอกเหนือจ�กสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ลูกค้�ผู้ใช้บริก�ร 
รถไฟฟ้�บีทีเอสได้รับแล้ว กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังมุ่งพัฒน� 
ระบบก�รให้บริก�รบัตรโดยส�รให้ส�ม�รถตอบสนองคว�ม 
ต้องก�รของผู้บริโภคให้ครอบคลุมรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิต 
ของคนเมือง และเพื่อเป็นก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�ม 
สะดวกสบ�ยในก�รให้บริก�รเครือข่�ยระบบขนส่งมวลชน 
ของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับส�กล 

ปัจจุบัน พฤติกรรมก�รใช้ชีวิตและก�รใช้บริก�รท�งก�รเงิน 
เปลี่ยนไปต�มคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่�ง 
รวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับก�รที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
ตั้งเป้�หม�ยให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดในอน�คต ซึ่ง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้�หม�ยระยะย�วของกลุ่มบริษัท 
บีทีเอส สำ�หรับกลุ่มธุรกิจบริก�รที่มุ่งนำ�พ�กรุงเทพมห�นคร 
สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่�นบริก�ร Micro  
Payment ในระบบพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
จึงได้พัฒน� “แรบบิท” ให้เป็นม�กกว่�บัตรโดยส�รรถไฟฟ้� 
บีทีเอส และรถโดยส�รบีอ�ร์ แต่ยังส�ม�รถรองรับก�รชำ�ระ 
ได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

นอกจ�กนี้ ด้วยลักษณะท�งธุรกิจที่คว�มเชื่อมโยงต่อเนื่อง 
กันระหว่�งวีจีไอและแรบบิท กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ผส�น 
ศักยภ�พของท้ังสองกลุ่มธุรกิจ เพ่ือพัฒน�รูปแบบส่ือโฆษณ� 
นอกบ้�นดั้งเดิม ไปสู่ศูนย์กล�งสื่อโฆษณ�ภ�ยใต้ฐ�นข้อมูล
แบบครบวงจร (Data Centric Media Hypermarket) 
ด้วยก�รอ�ศัยฐ�นข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคม�ใช้ในก�ร
วิเคร�ะห์และว�งแผนก�รใช้สื่อโฆษณ�ให้กับลูกค้�

ผลการดำาเนินงาน

คว�มเปลี่ยนแปลงของโลกและคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี 
ส่งผลต่อรูปแบบก�รใช้วีวิตและก�รใช้บริก�รท�งก�รเงิน 
ให้มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น รวมถึงส่งผลต่อคว�มค�ดหวัง 
ของลูกค้�ท่ีต้องก�รบริก�รท่ีง่�ย สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวล� 
และเช่ือม่ันในคว�มปลอดภัยของข้อมูล แรบบิท ระบบก�รชำ�ระเงิน 
แบบอิเล็กทรอนิกส์จึงได้พัฒน�ตัวเองให้ส�ม�รถรองรับ
ก�รชำ�ระได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และพัฒน�ต่อยอด 
บริก�รต่�งๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค�้ได้อย่�ง 
แท้จริง

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 47



การพัฒนาระบบการชำาระค่าโดยสาร
บีทีเอส 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริก�รระบบรถไฟฟ้� 
บีทีเอส กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้พัฒน�ระบบก�รชำ�ระเงินแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่�นบัตรแรบบิทให้ครอบคลุมบริก�รที่หล�ก 
หล�ยม�กยิ่งขึ้น ไม่ว่�จะเป็น ก�รผูกบัตรแรบบิทเข้�กับ 
แอปพลิเคชันแรบบิทไลน์ เพย์ ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถเติมเงินและ 
ซื้อเที่ยวเดินท�งผ่�นก�รตัดเงินในกระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Wallet) รวมทั้งยังส�ม�รถเช็คยอดเงินคงเหลือ และ 
ตรวจสอบประวัติก�รเดินท�งย้อนหลังได้อีกด้วย หรือก�ร 
ชำ�ระบัตรโดยส�รเที่ยวเดียวด้วยระบบคิวอ�ร์โคด (QR Code  
Payment) 

ในปี 2561/62 จำ�นวนบัตรแรบบิทที่ออกและผู้ลงทะเบียน 
ใช้ง�นแอปพลิเคชันแรบบิท-ไลน์ จำ�นวนทั้งสิ้น 11 ล้�นใบ 
และ 5.5 ล้�นบัญชี เพิ่มขึ้นจ�กปี 2560/61 ซึ่งมีบัตรแรบบิท 
ที่ออกและผู้ลงทะเบียนใช้ง�นแอปพลิ เคชันแรบบิท-ไลน์  
จำ�นวนทั้งสิ้น 8.95 ล้�นใบ และ 4 ล้�นบัญชี ต�มลำ�ดับ

การชำาระเงินแบบออฟไลน์: บัตรแรบบิท การชำาระเงินแบบออนไลน์: แรบบิท ไลน์ เพย์

ผู้ให้บริก�ร E-Money ท่ีเป็นได้ท้ังบัตรโดยส�รรถไฟฟ้�บีทีเอส 
รถโดยส�รบีอ�ร์ที และยังใช้ชำ�ระค่�สินค้�และบริก�รกับร้�นค้�ช้ันนำ� 
ม�กม�ย 
11 ล้�นใบ ผู้ถือบัตรแรบบิท ณ 31 มี.ค. 62
157 แบรนด์สินค้�และบริก�ร
>5,700 จุดบริก�รรองรับบัตรแรบบิท

กระเป๋�เงินมือถือท่ีรวมอยู่ในแอพพลิเคชันส่งข้อคว�มช้ันนำ� ท่ีรองรับ
บริก�รก�รชำ�ระเงินแบบออนไลน์ ผ่�นคิวอ�ร์โค้ท ผ่�นเงินสด 
ในกระเป๋�เงินมือถือ รวมถึงผ่�นก�รผูกบัญชีธน�ค�รและบัตรเครดิต
5.5 ล้�นผู้ใช้ง�น
>50,000 จุดรองรับบริก�รชำ�ระเงินด้วย RLP 

บริการอื่นๆ

แรบบิทร่วม: ก�รร่วมกับพันธมิตรท�งธุรกิจ เช่น สถ�บันก�รเงิน 
หรือองค์กรธุรกิจ ท่ีต้องก�รผนวกประโยชน์ใช้สอยของแรบบิท
เข้�กันกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรและอุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ

จำ�นวนผู้ถือบัตร 81,172 ร�ย
มูลค่�สินเช่ือรวม 3.61 ล้�นบ�ท

 

จำ�นวนผู้ถือบัตร 3.41 ล้�นร�ย

  

แรบบิท รีวอร์ดส โปรแกรมสะสมคะแนนท่ีได้พัฒน�ต่อยอดสำ�หรับ 
ผู้ถือบัตรแรบบิท เพ่ือสะสมคะแนนจ�กก�รใช้จ่�ยผ่�นผลิตภัณฑ์ 
แรบบิททุกประเภท คะแนนแครอทรีวอร์ดสส�ม�รถนำ�ม�แลกรับของ 
ร�งวัลและส่วนลดสินค้�และบริก�รได้
สม�ชิกแรบบิท รีวอร์ดส 3.2 ล้�นร�ย

เครือข่�ยพันธมิตรท�งธุรกิจท่ีรองรับก�รชำ�ระเงินด้วยบัตรแรบบิท
และแรบบิท ไลน์ เพย์
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บัตรแรบบิท เชื่อมโยงทุกการเดินทาง

บัตรแรบบิทนอกจ�กใช้เดินท�งกับรถไฟฟ้�บีทีเอสได้ แบบมีส่วนลด 
ค่�โดยส�รท้ังจ�กก�รเติมเท่ียวเดินท�ง และก�รเติมเงิน ยังสะดวก 
สบ�ย เพร�ะเชื่อมต่อก�รเดินท�งที่หล�กหล�ย 

การใช้ข้อมูลและการรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า 

แรบบิทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้� 
เพื่อนำ�ม�พัฒน�รูปแบบสินค้�ให้มีคว�มหล�กหล�ยและ 
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ม�ยิ่งขึ้น 
รวมถึงก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รใช้ง�นเพื่อปรับปรุงก�รบริก�ร 
ให้มีคุณภ�พและเหม�ะสมกับพฤติกรรมของลูกค้�แต่ละกลุ่ม 
ได้อย�่งถูกต้องเหม�ะสม อีกทั้งยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแล 
รักษ�และก�รใช้ง�นข้อมูลของลูกค้�อย่�งระมัดระวัง โดยจัดให้ 
มีนโยบ�ยคว�มเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริก�ร โดยเผยแพร่ไว้บน 
เว็บไซต์แรบบิท  https://card.rabbit.co.th

นอกจ�กน้ี แรบบิทยังได้ว�งม�ตรก�รและแนวท�งในก�รปกป้อง 
คว�มปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ 
ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�อย่�งเป็นระบบ  
เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดก�รรั่วไหลของข้อมูล โดย

 • กำ�หนดสิทธิพนักง�นในก�รเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ 
  ลูกค้�ต�มหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ทำ�ให้พนักง�นที่มีหน�้ที่
  รับผิดชอบเท่�นั้นส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 
  ของลูกค้�ได้

 • ป้องกันก�รเชื่อมต่อกันเข้�สู่ระบบจ�กเครือข่�ยส�ธ�รณะ
  และอนุญ�ตให้เฉพ�ะบุคคลภ�ยในเข้�ถึงระบบโดยผ่�น 
  เครือข่�ยภ�ยในองค์กรเท่�นั้น เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล  

  และคว�มเสี่ยงในก�รละเมิดและก�รนำ�ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ของลูกค้�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม

 • เข้�รหัสข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�ที่รับจ�กช่องท�ง 
 ต่�งๆ และจัดส่งในช่องท�งท่ีปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นส�กล  
  เพื่อนำ�ม�บันทึกในระบบ CRM Data Warehouse

 • ฝึกอบรมพนักง�นใหม่ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 
  นโยบ�ยก�รปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้� และมีก�ร 
  ฝึกอบรมประจำ�ปี ให้พนักง�นทุกคนเพื่อเป็นเน้นย้ำ� 
  ให้มีคว�มตระหนักถึงนโยบ�ยดังกล่�ว

 • เฝ้�ระวังเพ่ือตรวจจับคว�มผิดปกติ แก้ไขปัญห� และติดต�ม 
  ผลอย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือตรวจสอบคว�มรัดกุมและประสิทธิภ�พ 
  ของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

จ�กก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว แรบบิทไม่มีกรณีร้องเรียน 
เรื่องก�รรั่วไหลของข้อมูลลูกค้�หรือกรณีก�รละเมิดและนำ� 
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม

เรื่องเล่าจากหนูด่วน

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 49



การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น เช่นเดียวกับก�ร 
ดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนในด้�นอื่นๆ โดยมุ่งเน้นก�รบริห�รห่วงโซ่อุปท�น 
ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จส่งผลกระทบต่อ 
ภ�พลักษณ์และก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทบีทีเอสทั้งท�งตรงและท�งอ้อม  
ขณะเดียวกันยังเป็นก�รเพิ่มโอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจใหม่ๆ ผ่�นห่วงโซ่อุปท�น 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอีกด้วย

แนวทางการดำาเนินงาน

เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสกำ�หนดขั้นตอนและกระบวน 
ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและคัดเลือกคู่ค้�ที่มีศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจ และส�ม�รถ 
ส่งมอบสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พตรงต�มข้อกำ�หนดขององค์กร รวมถึง 
วิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ยและประเมินคว�มเสี่ยงด้�นธุรกิจ โดยให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มเสี่ยง 
ที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นหลัก และนำ�ผลก�รประเมินม�จัดกลุ่มคู่ค้� 
เพื่อว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รให้สอดคล้องกับเสี่ยง
 
นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังคำ�นึงถึงบทบ�ทและหน้�ท่ีของคู่ค้�ซ่ึงเป็นส่วนสำ�คัญ 
ที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน โดยได้จัดทำ�จริยธรรม 
ท�งธุรกิจสำ�หรับคู่ค้�ขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้�ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส  
ครอบคลุมด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Environmental,  
Social and Governance – ESG) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นต่อ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งยั่งยืน 
ตลอดทั้งระบบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง (Supply Chain) ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 

ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีคู่ค้�ที่อยู่ใน Approved Supplier List จำ�นวน  
758 ร�ย แบ่งเป็นคู่ค้�ในประเทศจำ�นวน 751 ร�ยและคู่ค้�ต่�งประเทศจำ�นวน 7 ร�ย
โดยในปี 2561/62 มียอดก�รจัดซื้อจัดจ้�งรวมทั้งสิ้น 5,143.34 ล้�นบ�ท 
ในจำ�นวนคู่ค้�ทั้งหมดนี้ มีคู่ค้�กลุ่มคู่ค้�สำ�คัญรวม 60 ร�ย เป็น Critical Tier 1 
จำ�นวน 56 ร�ย และ Critical Non-Tier 1 จำ�นวน 4 ร�ยซึ่งคู่ค้�ในกลุ่มนี้ 
ถือเป็นคู่ค้�ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญ โดยทุกร�ย หรือร้อยละ 100 
ต้องได้รับและลงน�มตอบรับใน Acknowledgement Letter เพื่อรับทร�บและเข้�ใจ 
แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจและหลักปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้�ของกลุ่มบริษัทบีที เอส 
ครอบคลุมด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (ESG Criteria) 
ท่ีระบุไว้ในจริยธรรมท�งธุรกิจสำ�หรับคู่ค้� โดยคู่ค้�ทุกร�ยจะต้องไม่ทำ�ก�รละเมิด 
สิทธิมนุษยชนจ�กก�รจ้�งง�น ไม่ ใช้แรงง�นเด็ก ไม่จ้�งง�นผิดกฎหม�ย 
มีจริยธรรมท�งธุรกิจ และมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีอ�ชีวอน�มัย 
และคว�มปลอดภัยที่ดี นอกจ�กนี้ ยังต้องได้รับก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�น ESG 
Criteria จ�กผลก�รประเมินประเมิน คว�มเสี่ยงด้�น ESG Criteria ผ่�น 
แบบประเมินตนเองของคู่ค้�ด้�นคว�มยั่งยืน พบว่�มีคู่ค้�ที่มีคว�มเสี่ยงด้�น ESG 
Criteria รวม 7 ร�ย และแบ่งเป็น Tier 1 จำ�นวน 5 ร�ย และ Non-Tier 1 จำ�นวน 2 ร�ย 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำ�เนินก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของคู่ค้� 
ให้เป็นไปต�มจริยธรรมท�งธุรกิจสำ�หรับคู่ค้�อย่�งเคร่งครัด จ�กก�รประเมิน 
พบว่�ไม่มีคู่ค้�ที่พบว่�มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบท�งสังคม หรือสิ่งแวดล้อม 
จนเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสต้องทำ�ก�รแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิก
สัญญ�จ้�ง

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

•  คู่ค้�ร้อยละ 100 ได้รับทร�บ 
   จริยธรรมคู่ค้�ท่ีระบุประเด็นก�ร 
   ดำ�เนินง�นครอบคลุมด้�นเศรษฐกิจ  
   สังคม และส่ิงแวดล้อม (ESG 
   Criteria) 

เป้าหมายปี 2561/62

•    คู่ค้�กลุ่มสำ�คัญ (Critical Tier 1 
    & Non-Tier 1) ร้อยละ 100 
    ลงน�มรับทร�บจริยธรรมคู่ค้� 
    ท่ีระบุประเด็นก�รดำ�เนินง�น 
    ครอบคลุมด้�นเศรษฐกิจ สังคม  
    และส่ิงแวดล้อม (ESG Criteria) 
 •   คู่ค้�กลุ่มคู่ค้�สำ�คัญ (Critical  
    Tier 1 & Non-Tier 1) ร้อยละ  
    100 ได้รับก�รประเมินคว�มเส่ียง 
    ด้�น ESG

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

•    คู่ค้�กลุ่มสำ�คัญ (Critical Tier 1 
    & Non-Tier 1) ร้อยละ 100 
    ลงน�มรับทร�บจริยธรรมคู่ค้� 
    ท่ีระบุประเด็นก�รดำ�เนินง�น 
    ครอบคลุมด้�นเศรษฐกิจ สังคม  
    และส่ิงแวดล้อม (ESG Criteria) 
•    คู่ค้�กลุ่มคู่ค้�สำ�คัญ (Critical  
    Tier 1 & Non-Tier 1) ร้อยละ  
    100 ได้รับก�รประเมินคว�มเส่ียง 
    ด้�น ESG
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การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

สินค้าและบริการภายใต้กระบวนการจัดซ้ือ การประเมินความเส่ียงคู่ค้าประจำาปี

• ก�รประเมินคว�มพึงพอใจคู่ค้�ประจำ�ปี  
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�รพัฒน� 
  และปรับปรุงแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ 
  อย่�งย่ังยืน
• ก�รทบทวนและประเมินผลง�นคู่ค้�ร�ยปี 
  รวมถึงมีก�รแบ่งปันคว�มคิดเห็น 
  เพ่ือพัฒน�ศักยภ�พก�รทำ�ง�นของคู่ค้�

• ก�รจัดให้คู่ค้�รับทร�บผลก�รประเมิน  
  เพ่ือให้คู่ค้�ได้แสดงคว�มคิดเห็นและ 
  ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสริมสร้�งศักยภ�พ 
  ก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน

• ก�รคัดเลือกคู่ค้�ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปต�ม 
  หลักเกณฑ์ของบริษัท (Pre-qualification)
• ก�รประเมินคุณภ�พและร�ค� (Price  
  Performance)
• ก�รตรวจประเมินด้�นคว�มย่ังยืน
  (ESG Criteria)

• ก�รจัดกลุ่มคู่ค้�ต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญ   
  และคว�มเส่ียงท่ีมีผลต่อคว�มย่ังยืนและ
  คว�มเส่ียงท่ีมีผลต่อกระบวนก�รจัดซ้ือ 
  (Supplier Risk Assessment)

การคัดเลือกคู่ค้า
(Supplier Selection)

การประเมินคู่ค้า
(Performance Evaluation)

การจัดลำาดับข้ันคู่ค้า
(Supplier Segmentation)

การคัดเลือกคู่ค้า
(Supplier Selection)

กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคู่ค้า

ในด้�นก�รประเมินผลคู่ค้� กลุ่มบริษัทบีทีเอสส่งแบบสอบถ�ม 
ให้ผู้ใช้บริก�รประเมินคว�มพึงพอใจในก�รใช้บริก�รของคู่ค้� 
ที่อยู่ใน Approved Supplier List ทุกร�ยก�ร สำ�หรับคู่ค้� 
ที่ได้รับก�รประเมินว่�มีคว�มเสี่ยงด้�น ESG กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
จัดส่งแบบประเมินคู่ค้�ด้�นคว�มยั่งยืนตรงถึงคู่ค้�แต่ละร�ย 
เพ่ือให้ทำ�ก�รประเมินตนเองพร้อมแนบเอกส�รสำ�คัญท่ีเก่ียวข้อง 
กับม�ยังหน่วยง�นจัดซื้อจัดจ้�ง ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อ 
ตรวจสอบคว�มถูกต้องและข้อเท็จจริง รวมถึงให้คำ�แนะนำ� 
แก่คู่ค้�เพื่อปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พและบริก�รให้ดียิ่งขึ้น  
เพื่อให้มั่นใจว่�กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับสินค้�และบริก�รผ่�น 
กระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งยั่งยืน ในกรณีที่คู่ค้�ร�ยใด 
มีผลก�รประเมินด้�น ESG ต่ำ�กว่�เกณฑ์ที่กำ�หนด กลุ่ม 
บริษัทบีทีเอสจะเชิญคู่ค้�เข้�พบ เพื่อร่วมกันห�รือแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินก�รต�มคว�มเหม�ะสม ทั้งนี้ ห�กคู่ค้� ไม่ส�ม�รถ 
ดำ�เนินก�รได้ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะมี 
บทลงโทษคู่ค้�ต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อยกระดับให้คู่ค้�พัฒน� 
ทั้งท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกันอย่�ง
ยั่งยืน

ยกระดับความปลอดภัย
ในฐ�นะผู้ ให้บริก�รรถไฟฟ้�บีที เอสและผู้บริห�รจัดก�ร 
สื่อโฆษณ�และพื้นที่เชิงพ�ณิชย์ในระบบขนส่งมวลชน คว�ม 
ปลอดภัยนับเป็นเป้�หม�ยหลักของก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอส รวมถึงคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของคู่ค้� 
นับเป็นคว�มเส่ียงท่ีสำ�คัญ ก�รลดก�รเกิดอุบัติเหตุ ก�รบ�ดเจ็บ 
และก�รสูญเสียชีวิตจ�กก�รปฏิบัติง�นของคู่ค้�จึงเป็น 
เป้�หม�ยที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสต้องดำ�เนินก�รให้ได้อย่�งมี 
ประสิทธิภ�พ 
 
ในก�รติดตั้งง�นต่�งๆ ของคู่ค้�และผู้รับเหม� โดยเฉพ�ะพื้นที ่
ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส บีทีเอสซี กำ�หนดให้ผู้รับเหม� ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงวีจีไอและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระดับหัวหน้�ผู้ควบคุมง�น 
ทุกร�ยต้องเข้�รับก�รอบรมเรื่องม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น
อย่�งปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้�บีที เอส รวมถึงทดสอบ 
คว�มเข้�ใจก่อน-หลังก�รฝึกอบรม เพื่อประเมินประสิทธิภ�พ 

ของผู้รับเหม�ในก�รปฏิบัติง�นด้�นคว�มปลอดภัยกับ 
องค์กร โดยบริษัทผู้รับเหม�ที่ผ่�นก�รทดสอบจะถูกบันทึก 
ผลก�รผ่�นหลักสูตรฝึกอบรมลงโปรแกรม Operation License 
System เพื่อเก็บเป็นฐ�นข้อมูลของบีทีเอสซี ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�ร 
ส่งเสริมให้คว�มรู้และคำ�แนะนำ�แก่คู่ค้�และผู้รับเหม�ให้เกิด 
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเน่ือง โดยในปี 2561/62 
คู่ค้�และผู้รับเหม�ที่ต้องเข้�พื้นที่ ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส 
ได้รับก�รอบรมและผ่�นก�รทดสอบก�รปฏิบัติง�นด้�นคว�ม 
ปลอดภัยครบทุกร�ย

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา

กระบวนการประเมินความเส่ียงคู่ค้าด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 51
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การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักถึงโอก�สในก�รร่วมส่งเสริมก�ร 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รลดก�รปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจก ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจหลักในระบบขนส่งมวลชน 
ซึ่งเป็นก�รระบบก�รขนส่งค�ร์บอนต่ำ�ที่ ไม่ เพียงแต่ช่วย 
ตอบสนองคว�มเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน ห�กแต่ยังช่วยลด 
ปัญห�มลพิษอันเกิดจ�กก�รคมน�คมขนส่งในรูปแบบเดิม 

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งม่ันพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รใช้พลังง�น 
ในก�รขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้�อย่�งต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ 
ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่� เพื่อคว�มยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้
การเดินรถ-กม. (กิโลวัตต์-ชม./
ระยะทาง 1 กม.ของตู้โดยสาร)

เป้�หม�ย 2561/62 

<2.80 ผลการดำาเนินงาน 

2.73

พลังงานขับเคลื่อน (กิโลวัตต์-
ชม. ต่อ 1,000 ผู้โดยสาร-กม. 
ต่อเดือน)

เป้�หม�ย 2561/62 

<50 ผลการดำาเนินงาน 

41.40

พลังงานในสถานีรถไฟฟ้า (กิโล
วัตต์-ชม.ต่อวัน)

เป้�หม�ย 2561/62 

< 63,000 ผลการดำาเนินงาน 

62,794

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ถูก
กำาจัด (เมตริกตัน)

เป้�หม�ย 2561/62 

99.34 ผลการดำาเนินงาน 

97.82

ปริมาณของเสียทั่วไปที่ถูกกำาจัด 
(เมตริกตัน)

เป้�หม�ย 2561/62 

12.85 ผลการดำาเนินงาน 

12.01

ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูก
กำาจัด (เมตริกตัน)

เป้�หม�ย 2561/62

86.49 ผลการดำาเนินงาน 

85.81

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด (ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เป้�หม�ย 2561/62 

67,771 ผลการดำาเนินงาน 

65,960

• ทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
  (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
  เทียบเท่า)

เป้�หม�ย 2561/62 

2,771 ผลการดำาเนินงาน 

2,553

• ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 
  (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
  เทียบเท่า)

เป้�หม�ย 2561/62 

65,000 ผลการดำาเนินงาน 

63,407

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
(เมกะวัตต์-ชม.)

เป้�หม�ย 2561/62 

119,500 ผลการดำาเนินงาน 

117,139

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ขับเคลื่อน     
  (เมกะวัตต์-ชม.)

เป้�หม�ย 2561/62 

77,500 ผลการดำาเนินงาน 

75,263

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ไม่ขับ
  เคลื่อน (เมกะวัตต์-ชม.)

เป้�หม�ย 2561/62 

42,000 ผลการดำาเนินงาน 

41,876

ปริมาณน้ำาใช้ทั้งหมด (ลูกบาศก์
เมตร)

เป้�หม�ย 2561/62 

154,000 ผลการดำาเนินงาน 

152,049

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจาก
รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT 
(กิโลกรัม)

เป้�หม�ย 2561/62 

1,100,000 ผลการดำาเนินงาน 

1,013,085

การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
จ�กคว�มผันผวนของร�ค�พลังง�นและข้อจำ�กัดของแหล่งพลังง�น ส่งผลให้ร�ค� 
พลังง�นไฟฟ้�มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยจ�กนโยบ�ยระดับส�กลต�มข้อตกลง 
ป�รีสที่มีเป้�หม�ยก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพื่อรักษ�ก�รเพิ่มขึ้นของ 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำ�กว่� 2 องศ�เซลเซียส กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในฐ�นะ 
ผู้ให้บริก�รระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้�ที่ใช้พลังง�นไฟฟ้�เป็นพลังง�นหลักในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ ตระหนักเป็นอย่�งยิ่งถึงก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อเป็น 
ก�รช่วยลดก�รเกิดมลภ�วะต่อสภ�พแวดล้อม เร�จึงมุ่งม่ันในก�รพัฒน�และปรับปรุง 
ระบบก�รดำ�เนินง�นให้มีคว�มทันสมัย เพื่อให้ส�ม�รถประหยัดพลังง�น และศึกษ�
คว�มเป็นไปได้ในก�รจัดห�แหล่งพลังง�นทดแทน ตลอดจนใช้พลังง�นได้อย่�ง 
คุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

“แม้รถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานต่อ passenger- 
kilometer น้อยท่ีสุด และสะอาดท่ีสุด แต่เม่ือเทียบกับโหมดการเดินทาง 
อื่นๆ รถไฟฟ้าบีทีเอสยังเป็นธุรกิจที่มีความจำาเป็นในการใช้พลังงาน 
ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
จำานวนผู้โดยสารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารจัดการ 
ในเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจึงถือเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่ม
บริษัทบีทีเอสให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอด 

ทั้งด้านการใช้พลังงานให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำางานสูงสุด และด้านการควบคุมการใช้ 
พลังงานอย่างคุ้มค่าเท่าท่ีจำาเป็น โดยให้มีการจัดทำา 
ตัวชี้วัดอย่างเข้มงวดในทุกเดือน เพื่อมุ่งเน้นว่า 
พลังงานต่างๆ น้ันได้ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญดังกล่าว กลุ่มบริษัท 
บีทีเอสได้นำาเอาการอนุรักษ์พลังงานข้ึนเป็น 
นโยบายสำาคัญดำาเนินการควบคู่ไปกับการดำาเนิน 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพ่ือให้มีแนวทางรวมถึง 
มาตรการดำาเนินงานท่ีชัดเจนให้แก่พนักงาน 
ทุกคนในองค์กร เพ่ือให้ม่ันใจว่าการใช้พลังงานของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสต่อไปในอนาคตจะเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อไป”

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

•   ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ต่อร�ยได้ 
   ก�รเดินรถ-กม. <3 กิโลวัตต์-ชม. 
   ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของ
   ตู้โดยส�ร (Car-km)
•   พลังง�นขับเคล่ือน <60 กิโลวัตต์- 
   ชม. ต่อ 1,000 ผู้โดยส�ร-กม.
   ต่อเดือน 
•   พลังง�นในสถ�นีรถไฟฟ้�   
   <88,200 กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

 • ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ต่อร�ยได้ 
  ก�รเดินรถ-กม. อยู่ท่ี 2.73 กิโลวัตต์- 
  ชม.ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของ 
  ตู้โดยส�ร (Car-km) • 
 • พลังง�นขับเคล่ือน 41.40 กิโลวัตต์- 
  ชม. ต่อ 1,000 ผู้โดยส�ร-กม. 
  ต่อเดือน
 • พลังง�นในสถ�นีรถไฟฟ้� 62,794 
  กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน

เป้าหมายปี 2561/62

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ต่อร�ยได้ 
 ก�รเดินรถ-กม. < 2.8 กิโลวัตต์-ชม. 
 ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของ 
 ตู้โดยส�ร (Car-km)
• พลังง�นขับเคล่ือน <50 กิโลวัตต์- 
 ชม. ต่อ 1,000 ผู้โดยส�ร-กม. 
 ต่อเดือน 
• พลังง�นในสถ�นีรถไฟฟ้�
 <63,000 กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน
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แนวทางการดำาเนินงาน

ด้วยจำ�นวนผู้ใช้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสและเส้นท�งส่วนต่อขย�ย 
ในก�รให้บริก�รที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้ม
ปริม�ณก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ในก�รดำ�เนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น 
อย่�งมีนัยสำ�คัญ บีทีเอสซีจึงมุ่งม่ันบริห�รจัดก�รประสิทธิภ�พ 
ก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พสูงสุด โดยตั้ง 
เป้�หม�ยระยะย�วด้�นก�รควบคุมคว�มเข้มข้นก�รใช้ไฟฟ้� 
เฉพ�ะพลังง�นไฟฟ้�ท่ีใช้ในก�รเดินรถไฟฟ้� ไม่เกินค่� 3 กิโลวัตต์- 
ชม.ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของตู้โดยส�ร (Car-km) โดยมี
เป้�หม�ยระยะสั้นภ�ยในปี 2562/63 ควบคุมคว�มเข้มข้น 
ก�รใช้ไฟฟ้�เฉพ�ะพลังง�นไฟฟ้�ท่ีใช้ในก�รเดินรถไฟฟ้� ไม่เกิน 
ค่� 2.8 กิโลวัตต์-ชม.ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของตู้โดยส�ร 
(Car-km)

เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ย ก�รใช้พลังง�นไม่เกินปริม�ณ 
ที่กำ�หนดไว้ ตั้งแต่ปี 2557/58 บีทีเอสซีได้จัดตั้งคณะทำ�ง�น 
ด้�นก�รจัดก�รพลังง�น ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยอนุรักษ์ 
พลังง�น ประเมินศักยภ�พก�รอนุรักษ์พลังง�น กำ�หนด 
เป้�หม�ยและแผนอนุรักษ์พลังง�น ตรวจสอบ วิเคร�ะห์ก�ร 
ปฏิบัติให้เป็นไปต�มเป�้หม�ยและแผนอนุรักษ์พลังง�น รวมถึง 
ทบทวน วิ เคร�ะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของก�รจัดก�ร 
พลังง�น โดยมีกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ (Chief Executive 
Officer: CEO) ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�น และมีก�รจัดประชุมก�ร 
จัดก�รด้�นพลังง�นภ�ยในองค์กร ทุก 3 เดือน โดยมี 
ผู้ตรวจสอบภ�ยนอก (Third Party Audit) ดำ�เนินก�ร 
ก�รตรวจสอบและรับรองผลก�รจัดก�รด้�นพลังง�น และ 
ร�ยง�นผลต่อกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์ 
พลังง�น (พพ.) ในเดือนมีน�คมของทุกปี

ขณะเดียวกัน เพ่ือประเมินประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร 
จัดก�รพลังง�น บีทีเอสซีดำ�เนินก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น 
ผ่�นดัชนีชี้วัดประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น โดยแบ่งดัชนีชี้วัด 
สำ�หรับก�รใช้พลังง�นขับเคล่ือน (Traction Power) และดัชนีช้ีวัด 
สำ�หรับพลังง�นไฟฟ้�อ�ค�รต่�งๆ พร้อมทั้งมีกระบวนก�ร 
เก็บข้อมูลวิเคร�ะห์คว�มผิดปกติของอัตร�ก�รใช้พลังง�น  
และร�ยง�นต่อผู้บริห�รระดับสูงในก�รประชุมของคณะกรรมก�ร 
ควบคุมประสิทธิภ�พง�นปฏิบัติก�ร (Operation Performance 
Committee Meeting: OPCS) เป็นประจำ�ทุกเดือน 

ผลการดำาเนินงาน

จ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รบริห�รจัดก�รประสิทธิภ�พก�รใช้ 
พลังง�นอย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พสูงสุด บีที เอสซี 
ส�ม�รถควบคุมคว�มเข้มข้นก�รใช้ไฟฟ้�ในก�รเดินรถไฟฟ้� 
ได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด คือ ไม่เกินค่� 2.8 กิโลวัตต์-ชม. 
ต่อระยะท�ง 1 กิโลเมตรของตู้โดยส�ร (Car-km) โดยผลก�ร 
ดำ�เนินง�นตลอด 4 ปีที่ผ่�นม� พบว�่คว�มเข้มข้นก�รใช้ไฟฟ�้ 
ในก�รเดินรถไฟฟ้�อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แม้ว่�ระยะท�ง 
ให้บริก�รและจำ�นวนผู้ ใช้บริก�รรถไฟฟ้�จะเพิ่มขึ้นอย่�ง 
ต่อเนื่องก็ต�ม

ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2561/62 บีทีเอสซีใช้พลังง�นขับเคล่ือน 
และพลังง�นในสถ�นีรถไฟฟ้�เพ่ิมข้ึนจ�กปีท่ีผ่�นม� โดยพบว่� 
พลังง�นขับเคล่ือนท่ีใช้มีค่�เท่�กับ 41.40 กิโลวัตต์-ชม. ต่อ 1,000 
ผู้โดยส�ร-กม. ต่อเดือน ซึ่งยังอยู่ต่ำ�กว่�เป�้หม�ยที่กำ�หนดไว้ 
ในขณะที่พลังง�นที่ใช้ในสถ�นีรถไฟฟ้�มีค่�เท่�กับ 62,794  
กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม� แต่ยังอยู่ในระดับ 
ต่ำ�กว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้เล็กน้อย ทั้งนี้ เป็นผลม�จ�กก�ร 
ขย�ยเส้นท�งให้บริก�รสำ�หรับโครงก�รรถไฟฟ้�ส่วนต่อขย�ย  
ส�ยสีเขียว ช่วงสำ�โรง-สมุทรปร�ก�ร ที่เพิ่มม�กขึ้นจ�กเดิม 
อีก 9 สถ�นี ระยะท�งรวม 13 กิโลเมตร ตั้งแต่เดือนธันว�คม 
2561 ที่ผ่�นม� ซึ่งเปิดให้บริก�รเร็วกว่�กำ�หนดท่ีว�งไว้ 
ต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐ ดังนั้นในปี 2562/63 บีทีเอสซี 
ปรับเป้�หม�ยก�รใช้พลังง�นในปี 2562/63 ให้สอดคล้อง 
กับระยะท�งให้บริก�รที่ เพิ่มขึ้น รวมถึงเดินหน้�ปรับปรุง 
แผนก�รใช้พลังง�นในระบบรถไฟฟ้�ให้มีประสิทธิภ�พ 
ม�กยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
จ�กก�รใช้พลังง�น

ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถ
(Electricity Intensity)

การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 55



ผลการดำาเนินงานปริมาณการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัด
ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย

2561/62
เป้าหมาย
2562/632558/59 2559/60 2560/61 2561/62

ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ทั้งหมด
(เมกะวัตต์-ชม.) 103,624 102,685 106,079 117,139 119,500 125,000

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�-ขับเคลื่อน 
  (เมกะวัตต์-ชม.) 70,482 68,988 71,118.05 75,263 77,500 82,000

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�-ไม่ขับเคลื่อน 
  (เมกะวัตต์-ชม.) 33,142 33,707 34,960.95 41,876 42,000 43,000

ปริม�ณก�รใช้เช้ือเพลิงจ�ก
รถโดยส�รด่วนพิเศษ BRT (กิโลกรัม) 1,364,377 1,364,377 1,016,913.01 1,013,085 1,100,000 1,100,000

ปริม�ณก�รใช้เช้ือเพลิงจ�กรถ
โดยส�รด่วนพิเศษ BRT(เมกะวัตต์-ชม.) 17,020.60 17,092.76 12,685.99 12,638.24 13,723.00 13,723.00

ผลการดำาเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตัวชี้วัด
ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย

2561/62
เป้าหมาย
2562/632558/59 2559/60 2560/61 2561/62

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ทั้งหมด (ตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่�)

54,500 58,922 59,006 65,960 67,771 70,771

• ท�งตรง (ขอบเขตที่ 1)
  (ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�) 3,678 3,830  2,562 2,553 2,771 2,771

• ท�งอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 
  (ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�) 50,823 55,092 56,444 63,407 65,000 68,000

หมายเหตุ: 
 1. ข้อมูลท่ีใช้ในก�รคำ�นวณห�ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สำ�หรับก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� คือ 0.5413 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ต่อ เมกกะวัตต์-ช่ัวโมง (tCO2/Mwh)
 2. ข้อมูลท่ีใช้ในก�รคำ�นวณห�ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สำ�หรับก�รใช้ก๊�ซประเภท NGV คือ 2.52 กิโลกรัมค�ร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลกรัม NGV (kgCO2/kgNGV)

สกุลเงิน (บาท) 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

เงินลงทุนสำ�หรับโครงก�รประหยัดพลังง�น 43,642,170.00 8,434,000.00 1,088,800.00 1,335,000.00

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 18,970,297.70 3,875,018.67 3,066,832.99 1,245,602.01

ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด
(= เงินลงทุน + ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น) 62,612,467.70 12,309,018.67 4,155,632.99 2,580,602.01

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นที่ส�ม�รถลดได้ หรือสิทธิ
ประโยชน์ท�งภ�ษี 9,243,169.43 1,956,428.69 1,553,056.63 620,587.18

ร้อยละของผลก�รดำ�เนินง�นต่อร�ยได้จ�กก�รดำ�เนิน
ง�นทั้งหมด 41 49 65 86

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
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การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 
ที่มีประสิทธิภาพสูง (Spilt Type)

ก�รเปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศชนิดแยกส่วนที่มีประสิทธิภ�พสูง 
(Spilt Type)  ที่สถ�นีรถไฟฟ้� อ�ค�รสำ�นักง�น และโรงจอด 
และซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้� เพื่อทดแทนเครื่องปรับอ�ก�ศเดิม 
ที่หมดอ�ยุก�รใช้ง�น ซึ่งได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�โดยตลอด 
โดยในปีนี้ ได้ทำ�ก�รเปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศแบบแยกส่วน 
เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 51 เครื่อง ส่งผลให้ก�รใช้พลังง�นลดลง  
223,351กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้ม�กกว่�  
830,000 บ�ทต่อปี

การเปลี่ยนเครื่องยนต์สำาหรับรถ BRT

สำ�หรับโครงก�รรถโดยส�รประจำ�ท�งด่วนพิเศษ (BRT) บีทีเอสซี 
เตรียมดำ�เนินก�รเปลี่ยนเครื่องยนต์สำ�หรับรถ BRT ทั้งหมด 
จำ�นวน 25 คัน โดยจะเป็นเคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภ�พสูง  
เพื่อทดแทนเครื่องยนต์เดิมที่เริ่มหมดสภ�พก�รใช้ง�น รวมทั้ง 
ก�รซ่อมบำ�รุงหนักของระบบขับเคลื่อนรถ (Overhaul 
Transmission Gear Box) ซึ่งจะช่วยลดก�รใช้ก๊�ซ NGV 
เพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น และประหยัดพลังง�นเพิ่ม 
ม�กขึ้น โดยกำ�หนดเริ่มดำ�เนินก�รในปี 2561/62 ดำ�เนินก�ร 
เสร็จไปแล้ว 11 คัน และจะดำ�เนินเก�รให้เสร็จทั้ง 25 คัน ภ�ยใน 
เดือนกันย�ยน ปี 2562

การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการประหยัดพลังงาน

บีทีเอสซีได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รจัดก�รด้�นพลังง�น  
โครงก�รประหยัดพลังง�นอ่ืนๆ อีกหล�ยโครงก�ร เช่น โครงก�ร 
ขอคว�มร่วมมือปรับตั้งเครื่องปรับอ�ก�ศที่ 25 องศ�เซลเซียส 
โครงก�รปิดไฟฟ้�เม่ือเลิกใช้ง�น โครงก�รปปรับปรุงวงจรไฟฟ้� 
โครงก�รติดต้ังอุปกรณ์ปิดไฟแสงสว่�งอัตโนมัติท่ีห้องน้ำ�สถ�นี 
เป็นต้น ส่งผลให้ภ�พรวมของก�รใช้พลังง�นตั้งแต่มกร�คม – 
ธนัว�คม ป ี2561 ลดลงม�กกว่� 246,000 กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อป ี
หรือประหยัดเงินได้ม�กกว่� 919,000 บ�ทต่อปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภ�ยใต้เงื่อนไขก�รเติบโตของภ�คอุตส�หกรรม ประกอบกับจำ�นวนประช�กรและ 
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง แต่ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอย่�งจำ�กัดจึงเป็นปัจจัย 
สำ�คัญที่ทำ�ให้ทุกภ�คส่วนต้องตระหนักถึงก�รเข้�ถึงและก�รนำ�วัตถุดิบม�ใช้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ ดังนั้นเพื่อชะลอก�รข�ดแคลนทรัพยกรธรรมช�ติในอน�คต รวมถึง 
ลดปริม�ณของเสียที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมุ่งเน้นก�รใช้ 
ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งควบคุมและจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อย่�งเหม�ะสม โดยดำ�เนินง�นผ่�นระบบบริห�รจัดก�รด้�นส่ิงแวดล้อมที่เป็น 
ม�ตรฐ�นส�กล ISO 14001 และ OHSAS 18001: 2007 รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ต่�งๆ ด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด 

ระบบบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ครอบคลุมก�รบริห�ร
จัดก�รประเด็นคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องก�รใช้น้ำ� และก�รจัดก�รของเสียจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ  
เพื่อควบคุมผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและแสวงห�โอก�สในก�รปรับปรุงและพัฒน� 
อย่�งต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

 • ปริม�ณน้ำ�ใช้ท้ังหมด 152,049 
  ลูกบ�ศก์เมตร
 • ปริม�ณของเสียท้ังหมดท่ีถูกกำ�จัด 
  97.82 เมตริกตัน
 • ปริม�ณของเสียอันตร�ยท่ีถูกกำ�จัด 
  85.81 เมตริกตัน
 • ปริม�ณของเสียท่ัวไปท่ีถูกกำ�จัด 
  12.01 เมตริกตัน

เป้าหมายปี 2561/62

• ปริม�ณน้ำ�ใช้ท้ังหมด 154,000 
 ลูกบ�ศก์เมตร
• ปริม�ณของเสียท้ังหมดท่ีถูกกำ�จัด 
 99.34 เมตริกตัน
• ปริม�ณของเสียอันตร�ยท่ีถูก
 กำ�จัด 86.49 เมตริกตัน
• ปริม�ณของเสียท่ัวไปท่ีถูกกำ�จัด 
 12.85 เมตริกตัน
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การบริหารจัดการน้ำา

แนวทางการดำาเนินงาน

ทรัพย�กรน้ำ�ท่ีกลุ่มบริษัทบีทีเอสนำ�ม�ใช้นั้นม�จ�กแหล่งน้ำ� 
ประป�เป็นหลัก ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกนำ�ม�ใช้ในข้ันตอนก�รซ่อมบำ�รุง 
และดูแลรักษ�อุปกรณ์ต่�งๆ ภ�ยในโรงจอดซ่อมบำ�รุง และ 
อีกส่วนหนึ่งสำ�หรับก�รใช้ง�นทั่วไปในอ�ค�รสำ�นักง�นของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอส สำ�นักง�นย่อยบนสถ�นีรถไฟฟ้� รวมถึง 
ก�รใช้ง�นในร้�นค้�เชิงพ�ณิชย์ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส  
สำ�หรับน้ำ�เสียท่ีเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทบีทีเอสควบคุมก�รระบ�ยน้ำ�ท้ิง 
จ�กอ�ค�รสำ�นักง�น ให้เป็นไปต�มค่�ม�ตรฐ�นควบคุมของ
ก�รระบ�ยน้ำ�ท้ิงที่กำ�หนด ภ�ยใต้ระบบบริห�รจัดก�รด้�น
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS 18001: 2007 รวม
ถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับต่�งๆ ด้�นส่ิงแวดล้อมและคว�ม
ปลอดภัย ทั้งนี้ ผลก�รดำ�เนินง�นและก�รตรวจวัดคุณภ�พสิ่ง
แวดล้อมและคว�มปลอดภัยต่�งๆ จะถูกจัดเก็บอย�่งเป็นระบบ 
และได้รับก�รตรวจติดต�มผลจ�กฝ่�ยคว�มปลอดภัยและฝ่�ย
คุณภ�พอย�่งสม่ำ�เสมอ เพื่อจัดส่งผลก�รตรวจวัดต่�งๆ ไป
ยังหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดใน
กฎหม�ยและข้อบังคับ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีม�ตรก�รในก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� โดย 
ดำ�เนินโครงก�รปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง เพื่อปรับปรุง
คุณภ�พน้ำ�ก่อนปล่อยคืนสู่ภ�ยนอกและก�รตรวจสอบระบบ 
เป็นประจำ�เพื่อให้ระบบทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึง 
วัดคุณภ�พน้ำ�ท่ีบำ�บัดแล้วก่อนปล่อยคืนสู่ระบบเป็นประจำ�ทุกปี 
โดยใช้ม�ตรฐ�นควบคุมก�รระบ�ยน้ำ�ท้ิง ต�มประก�ศกระทรวง 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก�รบำ�บัดน้ำ�ท้ิง 
อย่�งมีประสิทธิภ�พก่อนปล่อยคืนสู่ท่อระบ�ยน้ำ� นอกจ�กนี้  
ได้ปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�ท้ิงของร้�นค้�บนสถ�นีรถไฟฟ้�บีทีเอส 
ที่มีสถิติก�รใช้น้ำ�สูง จำ�นวน 8 สถ�นี ได้แก่ สถ�นีหมอชิต  
สถ�นีอ�รีย์ สถ�นีอนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิ สถ�นีพญ�ไท สถ�นี 
เพลินจิต สถ�นีอ่อนนุช สถ�นีศ�ล�แดง และสถ�นีสน�มกีฬ� 
แห่งช�ติ โดยจ�กก�รสุ่มตรวจวัดและติดต�มปริม�ณส�รอินทรีย์ 
ในน้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดที่สถ�นีรถไฟฟ้�หมอชิต พบว่�ค�่ BOD 
(Biochemical Oxygen Demand) อยู่ที่ 19.6 mg/L ต่ำ�กว่�
ค่�ม�ตรฐ�นท่ีพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่ง
แวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. 2535 สำ�หรับอ�ค�รประเภท ก. 
ซึ่งเท่�กับ BOD ≤20 mg/L

นอกจ�กก�รดำ�เนินง�นด้�นบริห�รจัดก�รน้ำ�แล้ว กลุ่มบริษัท 
บีทีเอสยังมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนัก 
ถึงคุณค่�ของทรัพย�กรธรรมช�ติ รวมถึงผลกระทบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อมให้แก่พนักง�นผ่�นหลักสูตรก�รอบรมและก�ร 
ปฏิบัติง�นจริง ผ่�นหลักสูตรก�รอบรมเรื่อง “ก�รให้คว�มรู้ 
เรื่องสิ่งแวดล้อม” เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
เกี่ยวกับระบบจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีปริม�ณก�รใช้น้ำ�ในระบบ 
รถไฟฟ้�บีทีเอส อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นค้�เชิงพ�ณิชย์ 
สถ�นีเพิ่มม�กขึ้น เนื่องจ�กก�รเปิดให้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอส  
ส่วนต่อขย�ยสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปร�ก�ร โดยมีสถ�นี 
รถไฟฟ้�เพิ่มขึ้น จำ�นวน 9 สถ�นี อ�ค�รสำ�นักง�น 1 อ�ค�ร  
และโรงจอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้�สมุทรปร�ก�ร 1 อ�ค�ร ส่งผล 
ให้ปริม�ณก�รใช้น้ำ�ประป�ทั้งหมดในปี 2561/62 อยู่ ท่ี  
152,049 ลูกบ�ศก์เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.81 จ�กปี 2560/61 
ที่ 134,096 ลูกบ�ศก์เมตร แต่อยู่ในระดับต่ำ�กว่�เป้�หม�ย 
ที่กำ�หนดไว้

ผลการดำาเนินงานปริมาณน้ำาใช้

การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การบริหารจัดการของเสีย

แนวทางการดำาเนินงาน

ก�รบริห�รจัดก�รของเสียของกลุ่มบริษัทบีทีเอสแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ 1) ของเสียไม่เป็นอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รกิจวัตร 
ประจำ�วันและก�รอุปโภคบริโภคภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นและ 
ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส 2) ของเสียอันตร�ยที่เกิดจ�กก�ร 
ซ่อมบำ�รุงเคร่ืองจักรภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบีทีเอสซี รวมถึง 
ของเสียอันตร�ยจ�กก�รรื้อถอนโครงสร้�งร้�นค้�และสื่อ
โฆษณ�ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของวีจีไอ

สำ�หรับของเสียไม่เป็นอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รกิจวัตรประจำ�วัน 
และก�รอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีนโยบ�ยส่งเสริมให้ 
พนักง�น รวมถึงผู้ใช้บริก�รและผู้เช่�พื้นที่ร้�นค้�ในระบบ 
รถไฟฟ้�บีทีเอสคัดแยกประเภทขยะก่อนนำ�ไปทิ้งในสถ�นที่ 
ที่จัดเตรียมไว้ และนำ�ส่งให้แก่หน่วยง�นของกรุงเทพมห�นคร 
ดำ�เนินก�รต่อไป 

สำ�หรับของเสียที่เป็นอันตร�ยซึ่งส่วนม�กเกิดข้ึนจ�กดำ�เนิน 
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีก�รจัดเก็บของเสียอันตร�ยในภ�ชนะ 
บรรจุอย่�งถูกต้องต�มประเภทของเสียอันตร�ย พร้อมทั้ง 
จดบันทึกปริม�ณและชนิดของของเสียอันตร�ยแต่ละประเภท 
ก่อนส่งกำ�จัดอย่�งถูกต้อง โดยดำ�เนินก�รจัดจ้�งบริษัท 
รับกำ�จัดของเสียอันตร�ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงง�น 
อุตส�หกรรม เพื่อให้ม่ันใจว่�ของเสียอันตร�ยที่เกิดจ�กก�ร 
ดำ�เนินง�นนั้นได้ถูกกำ�จัดอย่�งถูกต้องภ�ยใต้ระบบบริห�ร 
จัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS 18001:  
2007 รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับต�่งๆ ด้�นสิ่งแวดล้อม 
และคว�มปลอดภัย ขณะเดียวกัน เอกส�รกำ�กับก�รขนส่งของ 
เสียอันตร�ย (Manifest) ได้ถูกจัดเก็บอย่�งเป็นระบบเพื่อใช้ 
เป็นข้อมูลอ้�งอิงหรือก�รตรวจสอบย้อนหลัง 

ผลการดำาเนินงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินก�รด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�ม 
ปลอดภัย กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญกับก�รซ่อมบำ�รุง 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่�งๆ ที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส 
เพื่อยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของอุปกรณ์พร้อมๆ กับก�รลดปริม�ณ 
ขยะอันตร�ย รวมถึงจัดทำ�โครงก�รคัดแยกขยะและวัสดุ 
ที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) ขึ้นภ�ยในองค์กร เพื่อลด 
ปริม�ณขยะที่จะเกิดข้ึนในอน�คต จ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปี  
2561/62 พบว�่ ปริม�ณของเสียที่ถูกกำ�จัดทั้งหมดมีจำ�นวน  
97.82 เมตริกตัน แบ่งเป็นของเสียอันตร�ย 85.81 เมตริกตัน  
และของเสียทั่วไป 12.01 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นกว่�เท่�ตัวจ�กปี  
2560/61 ที่ 48.44, 42.38 และ 6.06 เมตริกตัน ต�มลำ�ดับ  
ท้ังน้ี เป็นผลม�จ�กของเสียท่ีเกิดจ�กก�รซ่อมบำ�รุงเพ่ิมม�กข้ึน 
สืบเน่ืองจ�กกิจกรรมก�รซ่อมบำ�รุงหนักของรถไฟ (Train 
Overhaul) ที่ครบกำ�หนดก�รซ่อมบำ�รุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ 
รวมถึงก�รเปลี่ยนกำ�แพงกันเสียง (Noise Barrier) ตลอด 
แนวรถไฟฟ้�บีทีเอส อย่�งไรก็ต�ม ของเสียทั้งหมดได้รับ 

ก�รกำ�จัดอย่�งถูกต้องภ�ยใต้ระบบบริห�รจัดก�รด้�นส่ิงแวดล้อม
ISO 14001 และ OHSAS 18001: 2007 รวมถึงกฏระเบียบ 
และข้อบังคับต่�งๆ ด้�นส่ิงแวดล้อมและคว�มปลอดภัย

นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เปิดช่องท�งรับข้อร้องเรียน 
สำ�หรับชุมชนและผู้ใช้บริก�รในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส ห�กได้รับ 
ผลกระทบอันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร 
ในปีที่ผ่�นม� พบว่�ไม่มีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับผลกระทบจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นในด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานปริมาณของเสียที่ถูกกำาจัด*

หมายเหตุ: ของเสียในโรงจอดซ่อมบำ�รุงเท่�นั้น
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ยกระดับคุณภาพชีวิต
กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักเป็นอย่�งย่ิงว่� “พนักง�น” คือ จุดเร่ิมต้น 
ของก�รขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้�หม�ย และเป็นแรงผลักดันสำ�คัญ 
ท่ีจะนำ�พ�ธุรกิจไปสู่คว�มสำ�เร็จและคว�มย่ังยืน ในขณะท่ีสังคม 
และชุมชนก็เป็นห่วงโซ่สำ�คัญที่มีส่วนสนับสนุนธุรกิจให้เติบโต 
อย่�งต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมุ่งพัฒน�ศักยภ�พของ 

พนักง�น ดูแลและให้คว�มเชื่อมั่นในสภ�พก�รทำ�ง�น สุขภ�พ 
คว�มปลอดภัย และคว�มเป็นอยู่ที่ดีของพนักง�น ควบคู่ไปกับ 
ก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ เพื่อส่งเสริมก�รสร้�งร�กฐ�น 
คุณภ�พชีวิตท่ีดีของคนในสังคม และเสริมสร้�งคว�มปลอดภัย 
ให้กับผู้โดยส�รทุกคนที่ม�ใช้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง

ยกระดับคุณภาพชีวิต

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรง
ของผู้โดยสาร (ครั้งต่อการให้
บริการล้านเที่ยว)

เป้�หม�ย 2561/62 

0.04 ผลการดำาเนินงาน 

0

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงาน (ครั้งต่อล้านชั่วโมง
การทำางาน)

เป้�หม�ย 2561/62 

0.8 ผลการดำาเนินงาน 

0.3766

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรง
ของพนักงาน (ครั้งต่อล้าน
ชั่วโมงการทำางาน)

เป้�หม�ย 2561/62 

0.8 ผลการดำาเนินงาน 

0

อัตราการเจ็บป่วยจากการ
ทำางานของพนักงาน (ครั้งต่อ
ล้านชั่วโมงการทำางาน)

เป้�หม�ย 2561/62

0 ผลการดำาเนินงาน 

0

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของ
ผู้รับเหมา (ครั้งต่อล้านชั่วโมง
การทำางาน)

เป้�หม�ย 2561/62 

1.25 ผลการดำาเนินงาน 

0

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานของผู้รับเหมา* (ครั้งต่อล้าน
ชั่วโมงการทำางาน)

เป้�หม�ย 2561/62 

1.25 ผลการดำาเนินงาน 

0

อัตราการเจ็บป่วยจากการ
ทำางานของผู้รับเหมา (ครั้งต่อ
ล้านชั่วโมงการทำางาน)

เป้�หม�ย 2561/62

0 ผลการดำาเนินงาน 

0

อัตราความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร (ร้อยละของ
พนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับมาก)

เป้�หม�ย 2561/62

70 ผลการดำาเนินงาน 

78.50

จำานวนพนักงานที่เข้าร่วมการ
สำารวจความผูกพันที่มีต่อ
องค์กร (ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด)

เป้�หม�ย 2561/62

75 ผลการดำาเนินงาน 

93.42

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงาน (ชั่วโมง/พนักงาน)

เป้�หม�ย 2561/62 

6.59 ผลการดำาเนินงาน 

77.85

อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของ
พนักงานจากการฝึกอบรม
(ร้อยละ)

เป้�หม�ย 2561/62 

≥80 ผลการดำาเนินงาน 

89.61

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62



การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย
ในฐ�นะผู้ให้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสและผู้บริห�รจัดก�รส่ือโฆษณ�และพ้ืนท่ีเชิงพ�ณิชย์ 
ในระบบขนส่งมวลชน คว�มปลอดภัยนับเป็นเป้�หม�ยหลักของก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสอีกท้ังยังเป็นดัชนีชี้วัดหลัในก�รวัดคว�มสำ�เร็จขององค์กร ซึ่งส่งผล 
ถึงชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ขององค์กรอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
จึงมุ่งม่ันดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภัยและก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 
อย่�งเคร่งครัด โดยเฉพ�ะธุรกิจระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้� (บีทีเอสซี) และธุรกิจ 
สื่อโฆษณ� (วีจีไอ) ที่มีผลกระทบต่อประช�ชนในวงกว้�ง ด้วยรองรับก�รใช้ง�น 
ของผู้ใช้บริก�รในระบบกว่� 900,000 คนต่อวัน รวมถึงผู้สัญจรไปม�บนท้องถนน 
และชุมชนแนวเส้นท�งรถไฟฟ้� เพื่อสร�้งคว�มเชื่อมั่นต่อภ�ครัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้สัมปท�น 
ตลอดจนผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้โดยส�รและผู้ใช้บริก�ร ผู้รับเหม� พนักง�นภ�ยในองค์กร 
รวมถึงชุมชนแนวเส้นท�งรถไฟฟ้� 

แนวทางการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญด้�นคว�มปลอดภัยทั้งในกระบวนก�รดำ�เนินง�น 
(Process Safety) และคว�มปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety) ที่ครอบคลุมถึง 
ผู้ใช้บริก�ร พนักง�นและผู้รับเหม�ทั้งหมด โดยมุ่งมั่นเสริมสร้�งคว�มปลอดภัย 
ตั้งแต่ก่อนดำ�เนินก�รก่อสร้�งไปจนถึงตลอดก�รให้บริก�ร

กระบวนการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

ระยะก่อนดำาเนินโครงการ: ก�รดำ�เนินง�นของบีทีเอสซีน้ันคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย 
ในก�รขนส่งตั้งแต่ช่วงว�งแผนก่อนดำ�เนินโครงก�ร ได้แก่ รูปแบบก�รก่อสร้�ง 
เส�รถไฟฟ้� รูปแบบสถ�นี และก�รว�งแนวเส้นท�งรถไฟฟ้� ตลอดจนก�รคัดเลือก 
และว�งระบบควบคุมก�รเดินรถไฟฟ้� โดยมีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย 
ลงในข้อกำ�หนดของผู้ว่�จ้�ง (Term of Reference: TOR) เพื่อใช้ในก�รคัดเลือก 
และควบคุมผู้รับเหม�ในก�รออกแบบ ก�รติดตั้ง ก�รตรวจสอบ และก�รทดสอบ 
ระบบที่สอดคล้องต�มม�ตรฐ�นส�กล เช่น European Railway Standard 
(EN-50126, EN-50128 และ EN-50129) และ NFPA 130: Standard for Fixed  
Guideway Transit and Passenger Rail Systems พร้อมทั้งได้รับก�รรับรอง 
คว�มปลอดภัย (Proof of Safety) จ�กหน่วยง�นอิสระที่เชื่อถือได้

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

•   อัตร�ก�รบ�ดเจ็บข้ันรุนแรงของ
   ผู้โดยส�ร 0.04 คร้ังต่อก�รให้ 
   บริก�รล้�นเท่ียว*
•   อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�น
   ของพนักง�น (LTIFR) 0.75 คร้ัง 
   ต่อล้�นช่ัวโมงก�รทำ�ง�น
•   ไม่มีสถิติก�รเจ็บป่วยจ�กก�ร
   ทำ�ง�นของพนักง�น 

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

 •  อัตร�ก�รบ�ดเจ็บข้ันรุนแรงของ
  ผู้โดยส�ร 0 คร้ังต่อก�รให้บริก�ร
  ล้�นเท่ียว
 • อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�น
  ของพนักง�น (LTIFR) 0.3766 คร้ัง
  ต่อล้�นช่ัวโมงก�รทำ�ง�น
 • ไม่มีสถิติก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น 
  ของพนักง�น 

เป้าหมายปี 2561/62

• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บข้ันรุนแรงของ
 ผู้โดยส�ร 0.04 คร้ังต่อก�รให้
 บริก�รล้�นเท่ียว
• อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�น
 ของพนักง�น (LTIFR) 0.8 คร้ัง
 ต่อล้�นช่ัวโมงก�รทำ�ง�น
• ไม่มีสถิติก�รเจ็บป่วยจ�กก�ร
 ทำ�ง�นของพนักง�น 
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ระยะดำาเนินงานโครงการ:  บีที เอสซี  ดำ� เนินก�รด้�น 
คว�มปลอดภัยในก�รขนส่ง ผ่�นก�รควบคุมกำ�กับดูแล 
ของฝ่�ยโครงก�ร (Project Department) ฝ่�ยปฏิบัติก�ร 
(Operation Department) ฝ่�ยบำ�รุงรักษ� (Maintenance  
Department) ฝ่�ยคว�มปลอดภัย (Safety Department) 
และฝ่�ยรักษ�คว�มปลอดภัย (Security Report) ให้สอดคล้อง 
กับระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ ที่องค์กรได้รับ เช่น ระบบก�รจัดก�ร 
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย OHSAS 18001:2007 
ระบบจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย (Safety Management  
System: SMS) ต�มข้อกำ�หนด Best Practice Model  
(BPM) ของ Ricardo Rail ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวช�ญด้�นก�ร 
ขนส่งระบบร�ง และม�ตรฐ�นท�งวิศวกรรมของวิศวกรรม 
สถ�นแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
ด้�นคว�มปลอดภัยที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รให้บริก�ร และ 
ก�รซ่อมบำ�รุงเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และระบบโครงสร้�งพ้ืนฐ�น 
ต�มแผนก�รซ่อมบำ�รุง (Maintenance Activity Plans) 
ที่ ได้กำ�หนดไว้ นอกจ�กนี้ เพื่อเพิ่มคว�มปลอดภัยในก�ร 
เดินรถไฟฟ้� บีทีเอสซี ดำ�เนินก�รติดตั้งระบบที่ เรียกว่� 
Fail Safe System ซึ่งเป็นระบบควบคุมก�รทำ�ง�นของ 
ขบวนรถไฟฟ้�ขณะเกิดคว�มผิดพล�ดในก�รเดินรถ ให้อยู่ 
ในสถ�นะหรือตำ�แหน่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนก�ร 
ดำ�เนินง�นข้�งต้นได้รับก�รตรวจสอบอย่�งสม่ำ�เสมอและ
รับรองคว�มปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกปีจ�ก Ricardo Rail

มาตรการป้องกันและการอบรม: นอกเหนือก�รจัดก�รคว�ม 
ปลอดภัยในก�รเดินรถแล้ว บีทีเอสซี กำ�หนดให้มีก�รซ้อมแผน 
ก�รรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยง�นฉุกเฉินภ�ยนอก  
ได้แก่ หน่วยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ทีมแพทย์กู้ชีพ  
และสถ�นีเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจท้องที่หน่วยต่�งๆ เป็นประจำ�ทุกปี 
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมคว�มพร้อมด้�นคว�มปลอดภัย 
ในก�รรับมือ เหตุฉุก เฉินที่ อ�จส่งผลกระทบต่อคว�ม 
ปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส โดยฝึกซ้อมก�รตอบสนอง 
และก�รตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่�งๆ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ 
ในระบบรถไฟฟ้� กรณีส�รเคมีหกรั่วไหลในโรงจอดซ่อมบำ�รุง  
กรณีก�รก่ออ�ชญ�กรรมหรือก�รก่อวิน�ศกรรม เป็นต้น  
เพื่อให้มั่นใจว่�ทุกหน่วยง�นมีคว�มพร้อมในก�รรับมือและ
จัดก�รสถ�นก�รณ์เมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
นอกจ�กน้ี บีทีเอสซี ยังผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมคว�มปลอดภัย 
ท่ัวท้ังองค์กร ครอบคลุมถึงผู้ใช้บริก�ร พนักง�นและผู้รับเหม� 
ท้ังหมด โดยผ่�นก�รอบรมด้�นคว�มปลอดภัย และก�ร 
สื่อส�รด้�นต่�งๆ เพื่อส่งเสริมและสร้�งคว�มตระหนักด้�น 
คว�มปลอดภัยในก�รใช้บริก�รระบบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

การกำากับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้อง: บีทีเอสซี มีม�ตรก�ร 
ในก�รกำ�กับดูแลผู้รับเหม�ท่ีเข้�ม�ดำ�เนินง�นในระบบรถไฟฟ้� 
บีทีเอสอย่�งเคร่งครัด ครอบคลุมถึงวีจีไอ ในฐ�นะที่เป็นผู้ได้รับ 
สัมปท�นจ�กบีทีเอสซี ให้บริห�รจัดก�รสื่อโฆษณ�และพื้นที่
เชิงพ�ณิชย์ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม 
บริษัทบีทีเอสที่ต้องเข้�ม�ดำ�เนินง�นในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส  
เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัยเป็นไปต�มม�ตรฐ�น 
ที่บีทีเอสซีกำ�หนด

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ด้วยจำ�นวนผู้ใช้บริก�รและร้�นค้�ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส 
ที่ เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทบีที เอสจึงกำ�หนด 
ม�ตรก�รคว�มปลอดภัยในก�รใช้ระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส เช่น  
ก�รติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ (Platform Screen Door)  
และก�รจัดกิจกรรมสื่อส�รคว�มปลอดภัยผ่�นช่องท�ง 
ส่ือส�รต่�งๆ ในระบบ ได้แก่ แผ่นพับ สต๊ิกเกอร์ โฆษณ�บน LCD 
ของสถ�นี กระจ�ยข่�วบน Social Media เป็นต้น เพื่อให ้
ผู้โดยส�รและผู้ใช้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสเข้�ใจและตระหนักถึง 
คว�มปลอดภัยตั้งแต่ก�รเข้�ใช้บริก�ร วิธีก�รปฏิบัติตน 
ในขณะผ่�นประตูอัตโนมัติ ก�รใช้บันไดเลื่อน ก�รเข้�แถวรอ 
ขบวนรถไฟฟ้� ก�รเข้�-ออกขบวนรถไฟฟ้� ก�รโดยส�รภ�ยใน 
ขบวนรถไฟฟ้�อย่�งปลอดภัย ก�รเอื้อเฟื้อให้แก่ เด็ก คนชร� 
หญิงมีครรภ์ และผู้พิก�ร ตลอดจนข้อควรปฏิบัติเมื่อทำ�ของ
ตกหล่นในร�ง หรือพบเห็นคว�มน่�จะเป็นในก�รเกิดอุบัติเหตุ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด จนเป็น
วัฒนธรรมคว�มปลอดภัยอย่�งยั่งยืน

นอกจ�กน้ี บีทีเอสซียังได้กำ�หนดให้พนักง�นสถ�นีและเจ้�หน้�ท่ี 
รักษ�คว�มปลอดภัยคอยตรวจตร�ดูแลคว�มเรียบร้อย  
โดยก�รจัดเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยดูแลพื้นที่บน 
สถ�นีรถไฟฟ้�ตลอด 24 ชั่วโมง ก�รเสริมจำ�นวนเจ้�หน้�ที่ 
รักษ�คว�มปลอดภัยหญิง เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ โดยส�ร 
สตรี ในกรณีต่�งๆ เช่น ไม่สบ�ย หรือเป็นลมหมดสติ  
ก�รอบรมพนักง�นสถ�นีเรื่องก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น 
และก�รปฐมพย�บ�ลผู้ได้รับบ�ดเจ็บโดยวิทย�กรจ�กสถ�บัน 
ท�งก�รแพทย์ ก�รจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพย�บ�ลไว้ทุกสถ�นี  
เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ประจำ�สถ�นีต่อก�รดูแล 
ผู้บ�ดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็ว  
สำ�หรับผู้พิก�ร บีทีเอสซีดำ�เนินก�รปรับปรุงขั้นตอนก�ร 
ดูแลผู้พิก�ร และฝึกอบรมให้พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย 
ปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รดูแลผู้พิก�รที่ถูกปรับปรุงใหม่ร่วมกับ 
สม�คมคนพิก�รแห่งประเทศไทย

ผลการดำาเนินงาน

สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นท่ีสะท้อนประสิทธิภ�พและคว�มมุ่งม่ัน 
ด้�นคว�มปลอดภัยในก�รขนส่ง บีทีเอสซี ได้จัดเก็บข้อมูล 
ท�งสถิติผ่�นดัชนีชี้วัดอัตร�ก�รบ�ดเจ็บขั้นรุนแรงของ 
ผู้โดยส�รจ�กอุบัติเหตุ ซึ่งจ�กก�รเก็บข้อมูลท�งสถิติในปี 
ที่ผ่�นม� พบว่� อัตร�ก�รบ�ดเจ็บขั้นรุนแรงของผู้โดยส�ร 
มีค่�เท่�กับ 0 ครั้งต่อก�รให้บริก�รล้�นเที่ยว และไม่พบว่�มี 
ก�รเสียชีวิตของผู้โดยส�ร
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ความปลอดภัย สุขภาพและอาชีวอนามัย 
ของพนักงานและผู้รับเหมา

แนวทางการดำาเนินงาน
 
จ�กคว�มมุ่งมั่นสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คว�มสำ�คัญ 
ด้�นคว�มปลอดภัยอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือเป้�หม�ยก�รเป็นองค์กร 
ที่ปร�ศจ�กอุบัติเหตุ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วม 
และส่งเสริมวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยของพนักง�นและ 
ผู้รับเหม�ผ่�นก�รฝึกอบรมและกิจกรรมต่�งๆ โดยกำ�หนดให ้
พนักง�นต้องได้รับก�รฝึกอบรมด้�นคว�มปลอดภัย 
ต�มกิจกรรมหรือต�มลักษณะง�น ซึ่งผลก�รผ่�นหลักสูตร 
ฝึกอบรม ใบอนุญ�ตปฏิบัติหน้�ที่ และจำ�นวนชั่วโมงที่ฝึก 
อบรมของพนักง�นแต่ละบุคคลจะถูกบันทึกลงโปรแกรม 
Operation License System เพื่อใช้เป็นฐ�นข้อมูลในก�ร 
ปฏิบัติต�มแผนง�น กฎระเบียบระเบียบขององค์กร และกฎหม�ย 
ภ�ยในประเทศ 

สำ�หรับผู้รับเหม� ซึ่งครอบคลุมถึงวีจีไอและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  
บีทีเอสซี กำ�หนดให้ผู้รับเหม�ในระดับหัวหน้�ผู้ควบคุมง�นทุกร�ย 
ต้องเข้�รับก�รอบรมเรื่องม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นอย่�ง 
ปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส รวมถึงทดสอบคว�มเข้�ใจ 
ก่อน-หลังก�รฝึกอบรม เพ่ือประเมินประสิทธิภ�พของผู้รับเหม� 
ในก�รปฏิบัติง�นด้�นคว�มปลอดภัยกับองค์กร บริษัทผู้รับเหม� 
ที่ผ่�นก�รทดสอบจะถูกบันทึกผลก�รผ่�นหลักสูตรฝึกอบรม 
ลงโปรแกรม Operation License System เพ่ือเก็บเป็นฐ�นข้อมูล 
ของบีทีเอสซีเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ หลักสูตรก�รอบรมด้�นคว�มปลอดภัยต่�งๆ ที่นำ�ม�ใช้ 
สอดคล้องกับระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ ที่องค์กรได้รับ เช่น ระบบ 
ก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย OHSAS 18001:2007 
ระบบจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย (Safety Management System: 
SMS) ต�มข้อกำ�หนด Best Practice model (BPM) ของ Ricardo 
Rail เป็นต้น

การฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง

บีทีเอสซี จัดฝึกซ้อมแผนบริห�รคว�มเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุ 
ของก�รขนส่งส�ธ�รณะระบบร�ง เม่ือวันท่ี 2พฤศจิก�ยน 2561 
ใช้ หั วข้ อ  “ เหตุ ขัดข้องวัตถุตกจ�กอ�ค�รข้ �ง เคี ยง 
กีดขว�งเส้นท�งเดินรถก่อนเข้�สถ�นีสะพ�นคว�ย” โดยมี 
น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม 
เป็นประธ�นในก�รฝึกซ้อม โดยก�รฝึกซ้อมดังกล่�วมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รส่ือส�รประช�สัมพันธ์ข้อมูล 
ข่�วส�ร ประส�นง�น แก้ไขและบรรเท�เหตุก�รณ์ได้อย่�งรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภ�พ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปต�มบันทึก 
ข้อตกลงคว�มร่วมมือเพ่ือเผชิญเหตุต�มแผนบริห�รคว�มเส่ียง 
และแผนเผชิญเหตุของระบบก�รขนส่งส�ธ�รณะท�งร�งใน
กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล ระหว่�งกระทรวงคมน�คม 
หน่วยง�น ภ�ครัฐและเอกชน จำ�นวน 12 หน่วยง�น 
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นอกจ�กก�รอบรมด้�นคว�มปลอดภัยให้แก่พนักง�นและ
ผู้รับเหม�อย่�งสม่ำ�เสมอ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังได้ติดต�ม 
ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคจ�กก�รทำ�ง�น และยังส่งเสริม 
สุขภ�พของบุคล�กรอย่�งต่อเน่ือง โดยจัดให้พนักง�นทุกระดับ 
ได้รับก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี และจัดทำ�ก�รประเมินคว�มเส่ียง 
ด้�นสุขภ�พของพนักง�น (Health Risk Assessment – HRA) 
และนำ�ผลก�รประเมินที่ ได้ม�จัดโปรแกรมตรวจสุขภ�พ 
ต�มปัจจัยเสี่ยงเฉพ�ะผู้ปฏิบัติง�นในกิจกรรมที่มีคว�มเสี่ยง 
ต่อก�รเกิดโรค สำ�หรับบริษัทผู้รับเหม�ต้องจัดส่งผลก�ร 
ตรวจสุขภ�พของพนักง�นทั้งหมด เพื่อจัดเก็บในระบบฐ�น 
ข้อมูลต่อไป 

สำ�หรับพนักง�นกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักง�นควบคุมรถไฟฟ้�  
ที่ผลก�รตรวจสุขภ�พในบ�งพ�ร�มิเตอร์ที่สำ�คัญ เช่น น้ำ�หนัก 
และระดับน้ำ�ต�ลในเลือด ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�น ซ่ึงพ�ร�มิเตอร์ 
เหล่�นี้ส�ม�รถก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้�น 

โครงการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับหน่วยงานบริการ
ฉุกเฉินภายนอก

บีทีเอสซี จัดสัมน�โครงก�รสร้�งคว�มเข�้ใจในก�รปฏิบัติง�น 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอสและระบบรถโดยส�ร 
ด่วนพิเศษบีอ�ร์ที” เมื่อวันที่ 22 มีน�คม 2562 ให้กับหน่วยง�น 
บริก�รฉุกเฉินภ�ยนอก ได้แก่ เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจท้องที่ เจ้�หน้�ที่ 
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เจ้�หน้�ที่หน่วยแพทย์กู้ชีพ  
ในเส้นท�งรถไฟฟ้� รวมถึงเจ้�หน้�ที่กลุ่มง�นเก็บกู้และตรวจ
พิสูจน์ระเบิด โดยเน้นถึงก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในระบบ 
รถไฟฟ้�บีทีเอสและระบบรถโดยส�รด่วนพิเศษบีอ�ร์ที ก�รใช้ 
อุปกรณ์ด้�นคว�มปลอดภัยบนสถ�นีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ก�รแจ้งเหตุและก�รตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย เพื่อเป็นก�ร 
เตรียมคว�มพร้อมและลดคว�มเสี่ยงในก�รปฏิบัติง�นให้แก่ 
หน่วยง�นภ�ยนอกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เรื่องเล่าจากหนูด่วน

คว�มปลอดภัยได้ บีทีเอสซี ได้กำ�หนดให้พนักง�นเหล่�นี้ 
ต้องบริห�รจัดก�รตนเองแก้ไขให้ผลก�รตรวจวัดสุขภ�พ 
ในพ�ร�มิเตอร์ที่ เกินม�ตรฐ�นกลับเข้�สู่ เกณฑ์ม�ตรฐ�น 
โดยเร็วที่สุด โดยมีผู้บังคับบัญช�ของพนักง�นเป็นผู้ตรวจ 
ติดต�มผลอย่�งใกล้ชิด ห�กพนักง�นเหล่�นี้ไม่ส�ม�รถแก้ไข 
ผลก�รตรวจสุขภ�พให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นได้ต�มเวล� 
ที่กำ�หนด บีที เอสซีกำ�หนดบทลงโทษตั้งแต่ให้พักหน้�ที่  
ชั่วคร�วจนถึงขั้นรุนแรงอื่นๆ ต่อไป

ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย
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ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย 
สุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน
และผู้รับเหมา
 
สำ�หรับผลก�รดำ�เนินด้�นคว�มปลอดภัยของพนักง�นและ 
ผู้รับเหม� แสดงให้เห็นว�่ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
มีประสิทธิภ�พโดยเทียบจ�กข้อมูลท�งสถิติที่ตรวจวัดผ่�น 
ดัชนีชี้วัด ได้แก่ อัตร�ก�รบ�ดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักง�น 
และผู้รับเหม�มีค่�เป็นศูนย์ ซึ่งดีกว่�เป้�หม�ยในปี 2561/62  
ที่กำ�หนดไว้ มีค่�เท่�กับ 0.8 และ 1.25 ครั้งต่อล้�นชั่วโมง 
ก�รทำ�ง�น ต�มลำ�ดับ (ม�ตรฐ�นที่ใช้เปรียบเทียบกับระบบ  
SMRT บ�ดเจ็บไม่เกิน 3.3 ร�ยต่อล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�น) 
ในขณะที่อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�นของพนักง�นและ 
ผู้รับเหม� อยู่ที่ 0.3766 และ 0 ครั้งต่อล�้นชั่วโมงก�รทำ�ง�น  
ซึ่งดีกว่�เป้�หม�ยในปี 2561/62 ที่กำ�หนดไว้ มีค่�เท่�กับ 0.8  
และ 1.25 ครั้งต่อล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�น ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ 
ในปี 2561/62 จ�กสถิติพบว่� ไม่มีก�รเจ็บป่วยจ�กก�ร 
ทำ�ง�นของพนักง�นและผู้รับเหม� (Total Recordable 
Occupational Illness Rate – TROIR) ซึ่งเป็นไปต�ม 
เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ 

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ของพนักงาน
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ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ของผู้รับเหมา

ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย
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สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสเช่ือว่� เม่ือพนักง�นมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น ก็จะส่งผลให้ทำ�ง�นได้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ และส่งมอบง�นท่ีมีคุณภ�พให้กับลูกค้�ขององค์กรได้ ซ่ึงทำ�ให้องค์กรส�ม�รถ
เติบโตได้อย่�งย่ังยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิต 
และคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของพนักง�น บนพ้ืนฐ�นของคว�มเท่�เทียมและเป็นธรรมและเค�รพ 
ในสิทธิของพนักง�นทุกคน พร้อมมุ่งม่ันสร้�งเสริมสุขภ�พ อ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของพนักง�น ตลอดจนเสริมสร้�ง 
วัฒนธรรมและบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นท่ีดีและส่งเสริมก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพ่ือสร้�งคว�ม 
ผูกพันให้พนักง�นเกิดคว�มรู้สึกเป็นครอบครัวและเป็นหน่ึงเดียวกับองค์กร พร้อมก้�วสู่
เป้�หม�ยและคว�มสำ�เร็จร่วมกัน

แนวทางการดำาเนินงาน

การบริหารค่าตอบแทน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสพิจ�รณ�ทบทวนก�รบริห�รค่�ตอบแทนด้วยคว�มระมัดระวังอย่�ง 
ละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียงท่ีจะเกิดก�รเลือกปฏิบัติหรือคว�มไม่เท่�เทียมใน 
กระบวนก�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รประเมินผลง�นและก�รจ่�ยค่�ตอบแทน อีกท้ังยังให้คว�ม 
สำ�คัญกับก�รบริห�รอัตร�ส่วนเงินเดือนและค่�ตอบแทนพ้ืนฐ�นระหว่�งช�ยและหญิง 
ให้มีคว�มแตกต่�งกันน้อยท่ีสุด บนพ้ืนฐ�นของผลก�รปฏิบัติง�นและคุณค่�ง�น รวมท้ัง 
มีนโยบ�ยพิจ�รณ�ปรับข้ึนเงินเดือนประจำ�ปีและก�รจ่�ยโบนัสต�มคว�มส�ม�รถของ 
พนักง�น เพ่ือรักษ�บุคล�กรท่ีมีคว�มส�ม�รถให้ทำ�ง�นอยู่กับกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ร่วมสร้�งคว�มสำ�เร็จและเติบโตไปพร้อมกัน

นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลคุณภ�พชีวิตของพนักง�น 
อย่�งต่อเน่ือง มีก�รปรับปรุงสวัสดิก�รให้ครอบคลุมในด้�นต่�งๆ ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ  
สังคม และสภ�พแวดล้อมให้ก�รทำ�ง�น เพ่ือส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของพนักง�น และ 
เสริมสร้�งคว�มม่ันคงในก�รดำ�รงชีพของพนักง�นและครอบครัว
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นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�น
อย่�งเคร่งครัด โดยจัดให้มีคณะกรรมก�รสวัสดิก�ร (Welfare 
Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนฝ่�ยพนักง�นจ�กบริษัท 
ต่�งๆ จำ�นวน 47 คน ซ่ึงเป็นตัวแทนของพนักง�นท้ังหมด  
เพ่ือร่วมห�รือประเด็นด้�นค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร รวมถึงสิทธิ 
แรงง�นอย่�งสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน

สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี

กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังให้คว�มสำ�คัญกับกับสร้�งเสริมสภ�พ
แวดล้อมในก�รทำ�ง�นท่ีดีให้กับพนักง�น โดยเฉพ�ะพนักง�น
กลุ่มเจ้�หน้�ท่ีสถ�นีท่ีต้องทำ�ง�นกับแข่งกับเวล�และต้อง 
ปฏิบัติง�นกับผู้ใช้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสจำ�นวนม�กในแต่ละวัน 
เพ่ือให้พนักง�นมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น พร้อมรับมือกับ 
สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ สภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�นท่ีเหม�ะสม รวมถึงสุขภ�พ อ�ชีวอน�มัย 
คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักง�นทุกคน โดยในปี 
2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีม�ตรก�รบริห�รจัดก�ร 
ด้�นอ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัย และสภ�พแวดล้อมในก�ร 
ทำ�ง�น ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยคว�มปลอดภัย และ 
ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบไปยังคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย  
(OPCS) เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยก�รตรวจสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�น เช่น คว�มร้อน แสง เสียง เป็นประจำ�ทุกปี ก�รสุ่ม 
ตรวจคุณภ�พน้ำ�ด่ืมทุก 2 เดือน ตรวจคว�มปลอดภัยอ�ค�ร 
ทุก 6 เดือน ก�รตรวจคว�มปลอดภัยไฟฟ้�ทุกปี

ตรวจวัดระดับแสงสว่าง

ตรวจวัดระดับเสียง

ตรวจวัดระดับความร้อน

ยกระดับคุณภาพชีวิต สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติต่อพนักง�น 
บนพ้ืนฐ�นของคว�มเท่�เทียมและเป็นธรรม จึงได้กำ�หนดนโยบ�ย 
สิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับส�กล 
ที่สำ�คัญ ได้แก่ The UN Guiding Principles on Business  
and Human Rights, The International Bill of Human  
Rights, The Universal Declaration of Human Rights  
(UDHR), The International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), The International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR) และ The ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work เพ่ือบริห�ร 
คว�มแตกต่�งหล�กหล�ย เช่น เพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� สัญช�ติ  
เชื้อช�ติ สีผิว ศ�สน� สิทธิคว�มเป็นพลเมือง โดยมีแนวท�ง 
ก�รปฏิบัติต่อพนักง�นทุกคนอย่�งเท่�เทียมต�มต�มที่ระบุ 
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังประเมิน 
คว�มเสี่ยงและวิเคร�ะห์สถ�นะด้�นสิทธิมนุษยชน (Human 
Right Risk Assessment and Due Diligence) เพ่ือตรวจสอบ 
กระบวนก�รทำ�ง�นและห�แนวท�งในก�รลดคว�มเสี่ยงที่ 
อ�จเกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้�งคว�มเข้�ใจ 
ให้แก่พนักง�นมั่นใจว่� พนักง�นจะส�ม�รถปฏิบัติต�ม 

กระบวนก�รจัดก�รในเรื่องนี้ได้อย่�งถูกต้องและไม่เกิดก�ร 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น 
 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดม่ันในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน จ�กนโยบ�ย 
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซ่ึงส่งเสริมคว�มเท่�เทียม 
และก�รจ้�งง�นที่เป็นธรรม กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ว่�จ้�ง 
พนักง�นทั้งเพศช�ยและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งใน 
ระดับบริห�รและระดับปฏิบัติก�ร โดยในปี 2561/62 สัดส่วน 
ของพนักง�นหญิงคิดเป็นร้อยละ 45.44 ของจำ�นวนพนักง�น 
ทั้งหมด รวมถึงมีก�รแต่งตั้งพนักง�นหญิงให้ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ในระดับบริห�รในสัดส่วนร้อยละ 40.38 แบ่งเป็นระดับจัดก�ร 
ร้อยละ 44.09 และระดับผู้บริห�รระดับสูง 37.50 ต�มลำ�ดับ 
นอกจ�กนี้ ยังมีก�รแต่งตั้งพนักง�นหญิงให้ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ในระดับบริห�รของส�ยง�นที่สร้�งร�ยได้ให้กับกลุ่มบริษัท  
เช่น ส�ยง�นข�ย ส�ยง�นก�รตล�ด ร้อยละ 10.28 จ�กจำ�นวน 
พนักง�นในระดับบริห�รทั้งหมด และมีสัดส่วนพนักง�นหญิง 
ท่ีเข้�รับทำ�ง�นในปี 2561/62 ร้อยละ 54.31 จ�กจำ�นวนพนักง�น 
ที่รับเข้�ใหม่ทั้งหมด
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โครงการหนูด่วนชวนขยัน

มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักง�นประพฤติตนกับปฏิบัติง�น 
อย่�งมีคุณภ�พเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ มีคว�มซื่อสัตย์ภักดี 
ต่อองค์กร มีระเบียบวินัย และมีคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็น 
พนักง�นของบีทีเอสซี เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ และเป็นร�งวัล 
แก่พนักง�นที่มีวินัย มีคว�มตั้งใจ และทุ่มเททำ�ง�น มีคว�มคิด  
และสร�้งสรรค์ง�น มีใจรัก และภักดีต่อองค์กร มีคว�มเสียสละ 
ทั้งต่อส่วนรวมและสังคม 

พนักง�นส�ม�รถสะสมคะแนน และนำ�คะแนนม�แลกเป็นเงิน 
ต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนด คะแนนที่พนักง�นได้รับในบ�งปัจจัย 
จะถูกนำ�ประกอบก�รพิจ�รณ�ปรับเงินเดือน และโบนัส 
โดยพนักง�นส�ม�รถนำ�คะแนนที่สะสมไว้ไปสมัครเป็นสม�ชิก 
ฟิตเนส หรือส�ม�รถนำ�ไปใช้เบิกเป็นทุนก�รศึกษ�บุตรได้อีกด้วย 
โดยพนักง�นที่มีบุตรอยู่ระหว่�งก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับชั้น

โครงการที่โดดเด่น
ในปี 2561/62

ยกระดับคุณภาพชีวิต สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

บทสัมภาษณ์พนักงานหญิงเป็นพนักงาน
ขับรถไฟฟ้า

“กลุ่มบริษัทบีทีเอสเปิดโอก�สให้ 
ผู้หญิงได้แสดงคว�มส�ม�รถ  
โดยเฉพ�ะในส�ยง�นด้�นเทคนิค 
กลุ่มบริษัทไม่ได้กำ�หนดว่�ต้องให ้
ผู้ช�ยเท่�นั้นที่ทำ�ตรงนี้ได้ และ 
มอบโอก�สให้กับพนักง�นหญิง 
ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถได้ก้�ว 
เข้�ม�ตรงนี้ โดยส่วนตัว คิดว่� 
ก�รม�ทำ�หน้�ท่ีน้ีทุกคนต้องผ่�น 
ก�รฝึกฝนเรียนรู้ใหม่ คิดใหม่ ทำ�ใหม่  

เริ่มหนึ่งใหม่ และผู้หญิงก็แสดงให้เห็นว่�พวกเร�มีพลังมีคว�ม 
ส�ม�รถ และทำ�ง�นได้ดีไม่แพ้ผู้ช�ยเหมือนกัน ห�กเร�มีคว�ม
ต้ังใจจริง ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เล็งเห็นคว�มส�ม�รถ 
ของผู้หญิง และเปิดโอก�สให้กับผู้หญิงได้เข้�ม�ยืนตรงนี้ 
ได้อย่�งภ�คภูมิใจ” 

คุณลักขณา สวัสดี 
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

อนุบ�ล 1 ถึงระดับปริญญ�ตรี ส�ม�รถเบิกทุนก�รศึกษ�บุตร 
ได้ 3 คนต่อหน่ึงสิทธ์ิ ท้ังน้ี ต้ังแต่ปี 2551-2561 กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ได้ให้ทุนก�รศึกษ�บุตรพนักง�นไปแล้ว 5,156 ทุน เป็นเงิน  
52,909,000 บ�ท และมีบุตรพนักง�นจบก�รศึกษ�ระดับ 
ปริญญ�ตรีไปแล้วจำ�นวน 63 ร�ย

ผลการดำาเนินงานด้านสภาพการทำางาน
และความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ศูนย์ออกกำาลังกายและสนามกีฬาในร่ม

ศูนย์ออกกำ�ลังก�ยและสน�มกีฬ�ในร่ม มีพื้นที่ใช้สอยรวม 
ประม�ณ 800 ต�ร�งเมตร ให้บริก�รด้�นสุขภ�พสำ�หรับ 
พนักง�นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส แบ่งพื้นที่เป็น 2 ชั้น ชั้นล่�ง 
ประกอบด้วยพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ สน�มบ�สเกตบอล สน�มปิงปอง  
ส่วนชั้น 2 เป็นห้องฟิตเนส ประกอบด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ย 
ต่�งๆ ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์เวตเทรนนิ่ง และยังจัดกิจกรรม  
เช่น ก�รเต้นซุมบ้� โยคะ เต้นแอโรบิค เป็นต้น โดยมีเทรนเนอร ์
มืออ�ชีพคอยให้บริก�ร เปิดบริก�รทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวล� 6:30 
–21:00 น. และวันเส�ร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวล� 8:00-20:00 น. 
ตั้งแต่ศูนย์ออกกำ�ลังก�ยและสน�มกีฬ�ในร่มเปิดให้บริก�ร 
มีผู้ม�ใช้บริก�รประม�ณ 90 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ช่วงเวล�
หลังเลิกง�น

โครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน
บีทีเอส (BTS Child Care Center)

เพ่ือช่วยลดภ�ระก�รดูแลบุตรในช่วงท่ีพนักง�นยังคงปฏิบัติง�น 
อยู่ในเวล�ทำ�ง�น  บีทีเอสซีจึงจัดตั้งศูนย์รับฝ�กบุตรพนักง�น 
บีทีเอส เพื่อรับดูแลบุตรพนักง�นที่มีอ�ยุระหว่�ง 3-11 ปี 
ในช่วงวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวล� 8.30 น.–17.30 น.  
โดยจัดเจ้�หน้�ที่สำ�หรับดูแลบุตรพนักง�น พร้อมกิจกรรม 
เสริมสร้�งทักษะก�รเรียนรู้ ในด้�นต่�งๆ ที่ เป็นประโยชน์ 
กับเด็กๆ รวมถึงก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆ ทั้งนี้  ตั้งแต่เปิด 
ให้บริก�รศูนย์รับฝ�กบุตรพนักง�น ในช่วงปิดภ�คเรียน 
มีบุตรพนักง�นเข้�รับบริก�รเฉลี่ย 10 คนต่อวัน และในช่วง 
เปิดภ�คเรียน มีบุตรพนักง�นเข้�รับบริก�รเฉลี่ย 3 คนต่อวัน
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BTS Kids Camp

BTS Kids Camp เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจ�กก�รโครงก�ร 
ศูนย์รับฝ�กบุตรพนักง�นบีทีเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบ� 
ภ�ระก�รดูแลบุตรของพนักง�น ในช่วงปิดภ�คเรียน โดยเปิด 
รับบุตรพนักง�นม�ทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแบบ 
เช้�ไป-เย็นกลับเป็นเวล� 10 วัน ตั้งแต่เวล� 8:30–17:30 น.  
เพื่อเสริมสร้�งพัฒน�ก�รอย่�งรอบด้�น ทั้งร่�งก�ย จิตใจ  
สติปัญญ� อ�รมณ์ ทำ�ให้ส�ม�รถเติบโตอยู่ในสังคมอย่�งดี   
และปลูกฝังให้บุตรพนักง�นได้รู้จักทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
เหม�ะสมกับวัย

โครงการ Healthy Workplace

บีทีเอสซีดำ�เนินโครงก�ร Healthy Workplace ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นทุกคนมีส่วนร่วมในก�ร 
ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในท่ีทำ�ง�นให้มีคว�มสะอ�ดปลอดภัย 
น่�อยู่ และเป็นระเบียบ อีกทั้งยังช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรม
แห่งคุณภ�พและคว�มปลอดภัย (Quality and Safety 
Culture) ให้พนักง�นทุกคนตระหนักถึงคว�มปลอดภัยในก�ร 
ดำ�เนินง�น ตอลดจนก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� และเกิด 
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รดังกล่�ว 
ในปี 2561/62 บีทีเอสซี ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักง�น 
ในพื้นที่ทำ�ง�นที่ร่วมโครงก�ร

ห้องอาหาร

ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อ�ค�รบีทีเอส ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม
ที่หล�กหล�ยและเหม�ะสมต่อคุณค่�โภชน�ก�ร เพื่อคว�ม
สะดวกสะบ�ยสำ�หรับพนักง�น

ยกระดับคุณภาพชีวิต สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การพัฒนาบุคลากรและดึงดูดผู้มีความสามารถ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสเช่ือม่ันว่� พนักง�น เป็นทรัพย�กรสำ�คัญท่ีมีคุณค่�ต่อองค์กร และเป็น 
หัวใจหลักที่จะทำ�ให้องค์กรประสบคว�มสำ�เร็จ ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงรักษ�พนักง�นที่มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถให้อยู่กับองค์กร โดยดูแลพนักง�นทุกคนอย่�งเท่�เทียมบนพื้นฐ�น 
ของก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงง�น ตลอดจนส่งเสริมให้พนักง�นทุกคน 
พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของตนเอง ผ่�นก�รฝึกอบรมจ�กภ�ยในและภ�ยนอก 
องค์กร เพื่อพัฒน�ทักษะในด�้นต่�งๆ ต�มลักษณะง�นอย่�งเหม�ะสม อันจะนำ�ม� 
ซึ่งทรัพย�กรบุคคลที่องค์กรต้องก�ร และรองรับคว�มต้องก�รท�งธุรกิจ  
นอกจ�กนี้ ยังส่งเสริมและมอบโอก�สคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพอย่�งเท่�เทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อให้พนักง�นรู้สึกถึงคว�มผูกพัน 
และภ�คภูมิใจในองค์กร ซึ่งส่งผลให้องค์กรส�ม�รถดำ�เนินต่อไปอย่�งต่อเนื่อง

การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอส มุ่งมั่นปรับปรุงรูปแบบก�รพัฒน�พนักง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยใช ้
กลยุทธ์ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของพนักง�น (Competency Management  
Strategy) และระบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�น เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ 
พนักง�นและบริห�รผลง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น เพื่อรองรับก�รเติบโตท�ง 
ธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ใช้แนวท�งก�รฝึกอบรมและเพิ่มศักยภ�พพนักง�นให้มีทักษะ 
และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นต�มคว�มเหม�ะสม โดยเน้นหลักก�รพัฒน� 80/20:  
On-the-Job Training/ Coaching ด้วยเชื่อว่�ก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พ คือ 
ก�รเรียนรู้จ�กก�รปฎิบัติง�นจริงควบคู่ไปกับก�รให้คำ�ปรึกษ�และคำ�แนะนำ�จ�กผู้ที่ 
มีประสบก�รณ์ เช่น ผู้บังคับบัญช� หรือผู้ที่ปฏิบัติง�นม�ก่อน รวมถึงก�รศึกษ� 
ห�คว�มรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้ทรัพย�กรบุคคล และส�ม�รถ 
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดหลักสูตรฝึกอบรมภ�ยในและภ�ยนอกที่หล�กหล�ย เพื่อเสริม 
คว�มรู้และคว�มส�ม�รถของผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับ นอกจ�กนี้ ยังพัฒน� 
และส่งเสริมให้พนักง�นที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กก�รฝึกอบรมเป็นวิทย�กร 
ภ�ยใน เพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้และประสบก�รณ์ทำ�ง�นจริงให้แก่เพื่อนพนักง�น 
คนอื่นนำ�ไปต่อยอดในก�รทำ�ง�นต่อไป อีกทั้งยังเป็นก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่ 
พนักง�นที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทย�กรมีคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง อันจะช่วยสร้�ง 
แรงจูงใจในก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และศักยภ�พของพนักง�น

สำ�หรับกระบวนก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรนั้นเริ่มต้นจ�กก�รสำ�รวจคว�ม
ต้องก�รก�รฝึกอบรมพนักง�นของแต่ละหน่วยง�นย่อย (Training Needs Survey) 
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในก�รกำ�หนดแผนฝึกอบรมประจำ�ปี (Annually Training 
Needs Matrix) ต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญ ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้นำ�ระบบ 
บริห�รจัดก�รก�รฝึกอบรม (Training Management System) ม�ใช้ในก�รจัดเก็บ 
ข้อมูลพนักง�นเพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของพนักง�นได้สะดวกและรวดเร็ว
ม�กขึ้น และใช้แบบสำ�รวจประเมินผลภ�ยหลังจบหลักสูตรก�รฝึกอบรมเพื่อนำ�ม� 
วิเคร�ะห์และประเมินผลประสิทธิภ�พของกระบวนก�รฝึกอบรม และหลังจ�กพนักง�น 

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 
5 ปี (2562/63-2566/67)

•   เป้�หม�ยจำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วม 
   ก�รสำ�รวจคว�มผูกพันต่อองค์กร  
   ครอบคลุมทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท
   บีทีเอส ครบร้อยละ 100 

ผลการดำาเนินงานปี 2561/62

 • จำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วมก�รสำ�รวจ
  คว�มผูกพันต่อองค์กรร้อยละ
  93.42 จ�กจำ�นวนพนักง�นท้ังหมด
 • อัตร�คว�มผูกพันของพนักง�นท่ีมี
  ต่อองค์กรในระดับม�ก ร้อยละ
  78.50

เป้าหมายปี 2561/62

• จำ�นวนพนักง�นเข้�ร่วมก�ร
 สำ�รวจคว�มผูกพันต่อองค์กร
 ร้อยละ 85 จ�กจำ�นวนพนักง�น
 ท้ังหมด
• เป้�หม�ยอัตร�คว�มผูกพันของ
 พนักง�นท่ีมีต่อองค์กรในระดับ
 ม�ก ร้อยละ 70
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ได้ปฏิบัติง�นจริงจะใช้แบบสำ�รวจประเมินผลอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
ว่�พนักง�นที่เข้�ฝึกอบรมมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและทักษะ 
เพิ่มขึ้นต�มวัตถุประสงค์ของก�รฝึกอบรม

ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอสกำ�หนดเป้�หม�ยช่ัวโมง 
ก�รฝึกอบรมเฉล่ียของพนักง�นเท่�กับ 6.59 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 
โดยผลก�รดำ�เนินง�นพบว่�จำ�นวนช่ัวโมงก�รฝึกอบรมเฉล่ีย 
ของพนักง�นมีค่�สูงถึง 77.85 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ซ่ึงเกินกว่�ท่ี 
เป้�หม�ยกำ�หนด และสูงกว่�ปี 2560/61 ท่ี 69 ช่ัวโมงต่อคน 
ต่อปี และมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ นอกจ�กน้ี ในปี 2561/62 
มีหลักสูตรท่ีจัดอบรมให้แก่พนักง�นหล�กหล�ยครบคลุม 
ลักษณะง�นท้ัง 4 กลุ่มธุรกิจรวม 11,672 หลักสูตร โดยมี 
งบประม�ณในก�รอบรมรวมท้ังส้ิน 16.84 ล้�นบ�ท พร้อมกันน้ี  
พนักง�นทุกคนท่ีเข้�อบรม หรือร้อยละ 100 ได้ทำ�ก�รตอบ 
แบบสำ�รวจภ�ยหลังก�รฝึกอบรม ซ่ึงพบว่�มีอัตร�คว�ม 
พึงพอใจในก�รอบรมเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 89.61 ซ่ึงเป็นอัตร� 
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปีแบ่งตามเพศ

ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร

ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาบุคลากรและดึงดูดผู้มีความสามารถ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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หลักสูตร Risk Assessment for System 
Assurance Process สำาหรับวิศวกร
ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ หรือ การซ่อมบำารุง

เป็นหลักสูตรก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่เกิดจ�กข้อบกพร่อง 
ของอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้� และภ�วะวิกฤต ช่วยให้ผู้อบรม 
ส�ม�รถระบุอันตร�ยของระบบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ร 
ออกแบบระบบร�ง ก�รปฏิบัติก�ร และก�รซ่อมบำ�รุง 
ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบคว�มล้มเหลว ก�รระบุเหตุก�รณ์ 
ไม่พึงประสงค์ที่อ�จจะทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บหรือทรัพย์สิน 
เสียห�ย จ�กกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับก�รออกแบบและ 
วิศวกรรม ก�รซ่อมบำ�รุง ก�รปฏิบัติก�ร รวมถึงก�รจัดทำ� 
ม�ตรก�รเชิงป้องกันและม�ตรก�รเชิงลดผลกระทบ ตลอดจน 
กระบวนก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงเชิงปริม�ณ ก�รวิเคร�ะห์
จำ�นวนและตัวเลขที่มีผลกระทบต่อก�รระบุคว�มเสี่ยง

ระยะเวลาอบรม: 9 ชั่วโมง

จำานวนผู้เข้าอบรม: 23 คน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรบ: ผู้เข�้อบรมส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 
ไปพัฒน�ต่อยอดเข้�กับกระบวนก�รปฏิบัติง�นในง�น 
ออกแบบระบบรถไฟฟ้�และง�นซ่อมบำ�รุง เพื่อก�รวิเคร�ะห์  
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมผลกระทบ 
ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ หลังจ�กก�รอบรม 
หลักสูตรดังกล่�ว บีทีเอสซีไม่มีเหตุก�รณ์อันตร�ยเกิดขึ้นกับ 
ผู้โดยส�ร ที่เกิดจ�กคว�มบกพร่องในก�รซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ 
ในระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส เม่ือไม่มีเหตุก�รณ์เกิดข้ึน ไม่มีคว�มจำ�เป็น 
ที่จะต้องว่�จ้�งที่ปรึกษ�ระบบร�งเข้�ม�ให้คำ�ปรึกษ�ในก�ร 
แก้ไขคว�มผิดพล�ด ส่งผลให้บีทีเอสซีส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รว่�จ้�งที่ปรึกษ�ระบบร�ง ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยประม�ณ 
500,000 บ�ทต่อครั้ง

หมายเหตุ: ในกรณีที เกิดเหตุก�รณ์อันตร�ยที่ เกิดจ�ก 
คว�มบกพร่องจ�กง�นซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ของรถไฟฟ้� 
จนเป็นเหตุให้ผู้โดยส�รได้รับบ�ดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต 
บีทีเอสซีจะต้องชดใช้ค�่เสียห�ยให้แก่ผู้โดยส�รเฉลี่ย 8 ล้�นบ�ท 
ต่อกรณี ห�กเป็นคว�มบกพร่องของระบบประตูอัตโนมัติ และ 
เกิดเหตุประตูหนีบผู้โดยส�ร บีทีเอสซีจะต้องชดใช้ค่�เสียให้แก่ 
ผู้โดยส�รประม�ณ 25,000 บ�ทต่อกรณี 

หลักสูตร Communication Channel 
Management (CCM) สำาหรับพนักงาน 
กลุ่มงานขายสื่อโฆษณา

เป็นหลักสูตรก�รบริห�รจัดก�รช่องท�งก�รสื่อส�รในวงก�ร 
อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ� ก�รวิ เคร�ะห์พฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปต�มคว�มทันสมัยท�งเทคโนโลยี  
เพื่อว�งแผนสื่อโฆษณ�ของลูกค้�โดยใช้ เครื่องมือและ 
ช่องท�งต่�งๆ ให้ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งมี 
ประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รประเมินศักยภ�พของสื่อโฆษณ� 
หลังจ�กใช้จริงเปรียบเทียบกับแผนที่ว�งไว้ 

ระยะเวลาอบรบ: 33 ชั่วโมง

จำานวนผู้เข้าอบรม: 28 คน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรบ: ผู้เข�้อบรมส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 
ไปพัฒน�ต่อยอดเข้�กับกระบวนก�รปฏิบัติง�นในก�ร 
ว�งแผนสื่อโฆษณ�ให้กับลูกค้� เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึง 
กลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ หลังจ�กก�รอบรม 
หลักสูตรดังกล่�ว วีจีไอส�ม�รถสร้�งกำ�ไร (หลังจ�กหักต้นทุน) 
ให้กับบริษัทฯ ได้ถึง 1.3 ล้�นบ�ทต่อปี

โครงการฝึกอบรมพนักงาน
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การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความ
สามารถ

แนวทางการดำาเนินงาน 

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญกับก�รดึงดูดและรักษ� 
บุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถ เพื่อรองรับก�รเติบโตท�งธุรกิจ 
ในระยะย�ว จึงได้ปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�รสรรห� 
และคัดเลือกพนักง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจ�ก 
ก�รสรรห�ผู้ที่มีคว�มส�ม�รถในตล�ดแรงง�นปกติแล้ว  
กลุ่ มบริษัทบีที เอสยัง เปิด โอก�สให้พนักง�นส�ม�รถ 
โอนย้�ยง�นต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ รวมถึงมีก�รสรรห� 
บุคล�กรจ�กภ�ยในองค์กร เพื่อเปิดโอก�สให้พนักง�น 
เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งที่ว่�งทั้งในระดับพนักง�นและระดับบริห�ร  
โดยพนักง�นภ�ยในที่สนใจจะต้องเข้�สู่กระบวนก�รสรรห� 
เช่นเดียวกับบุคคลภ�ยนอก ในปี 2561/62 มีตำ�แหน่งที่เปิดรับ 
ทั้งหมด 731 ตำ�แหน่ง ในจำ�นวนนี้ ร้อยละ 93.84 หรือ 686 
ตำ�แหน่ง เป็นตำ�แหน่งที่ เปิดให้พนักง�นภ�ยในส�ม�รถ 
เข�้สมัครได้ มีพนักง�นภ�ยในได้รับคัดเลือกเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ที่ว่�งจำ�นวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 39.81 ของตำ�แหน่ง 
ที่เปิดรับสมัครทั้งหมด

ทั้งนี้ นอกเหนือจ�กค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่เป็นธรรม 
ต่อพนักง�นทั้งในปัจจุบันและในระยะย�ว กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ยังส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีและก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น  
เพื่อรักษ�พนักง�นที่มีศักยภ�พ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และ 
ประสบก�รณ์ทำ�ง�นไว้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�ม 
ผูกพันของพนักง�นต่อองค์กร เสริมสร้�งคว�มส�มัคคี 
และเป็นหน่ึงเดียวกัน ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ เช่น กิจกรรมเพ่ือสังคม 
กิจกรรมกีฬ� ตลอดจนกิจกรรมนันทน�ก�รต่�งๆ ท่ีเปิดโอก�ส 
ให้พนักง�นทั้ งหมดของกลุ่มบริษัทบีที เอสได้ เข้ �ร่วม 
เพื่อเสริมสร้�งคว�มสุขในก�รทำ�ง�นและก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
อีกทั้งยังเป็นก�รเปิดโอก�สให้พนักง�นในกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ได้ทำ�คว�มรู้จักกันม�กขึ้น ส่งผลให้ก�รประส�นง�นกัน 
ระหว่�งบริษัทดีขึ้น โดยในก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ เช่น BTS  

Group Family Day และ BTS Group Staff Party 
แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทบีที เอสจะคัดเลือกตัวแทนของ 
บริษัทเข้�เป็นคณะกรรมก�รจัดง�น ซ่ึงตัวแทนท่ีได้รับคัดเลือก 
มีหน้�ที่แบ่งปันคว�มคิดเห็นในคณะทำ�ง�น ออกแบบกิจกรรม 
ในรูปแบบต่�งๆ ท่ีตอบโจทย์คว�มต้องก�รร่วมกัน เพ่ือพัฒน� 
รูปแบบของกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นตัวแทนกล�ง 
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในก�รสื่อส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจ 
กับเพื่อนพนักง�นในแต่ละบริษัท 

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอส เชื่อมั่นว่�ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น 
เป็นสิ่งที่สำ�คัญในก�รสร้�งคว�มผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น 
เร�จึงเปิดโอก�สให้พนักง�นเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รแสดง 
คว�มคิดเห็น ปัญห�และข้อเสนอแนะ โดยดำ�เนินก�รสำ�รวจ 
คว�มผูกพันต่อองค์กรของพนักง�นอย่ �งต่อ เนื่ อง 
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อดูแลรักษ�พนักง�นให้อยู่กับองค์กร 
ในระยะย�ว เติบโตไปพร้อมกับก�รดำ�เนินธุรกิจย่�งยั่งยืน  
โดยประเด็นในก�รสำ�รวจคว�มผูกพันต่อองค์กรครอบคลุม 
ด้�นต่�งๆ อ�ทิ ด้�นก�รรับรู้ ด้�นคว�มรู้สึก และด้�นพฤติกรรม 
เป็นต้น

ท้ังน้ีในปี 2561/62 พนักง�นจำ�นวนร้อยละ 93.42 ให้คว�มร่วมมือ 
ในก�รตอบแบบสำ�รวจ ผ่�นท�งแบบสอบถ�มระบบออนไลน์  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคว�มรับผิดชอบของพนักง�นที่ต้องก�ร 
เป็นส่วนหนึ่งในก�รมีส่วนร่วมพัฒน�องค์กร แบ่งเป็น เพศช�ย 
ร้อยละ 80 เพศหญิง ร้อยละ 77 จ�กผลก�รสำ�รวจพบว่�  
พนักง�นร้อยละ 78.50 มีคว�มผูกพันในระดับม�ก ซึ่งเป็น 
อัตร�ที่สูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดและเพิ่มขึ้นจ�กปี 2560/61  
ที่มีคว�มผูกพันในระดับม�กอยู่ที่ 73.94 ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่อง 
ม�จ�กคว�มมุ่งม่ันของฝ่�ยบริห�รท่ีต้องก�รรักษ�พนักง�น 
ให้อยู่กับองค์กร นอกจ�กนี้ ในปี 2561/62 อัตร�ก�รล�ออก
ของพนักง�นโดยสมัครใจ มีค่�ร้อยละ 6.53 ซึ่งลดลงอย่�ง 
มีนัยสำ�คัญกว่�ปีที่ผ่�นม�ซึ่งมีค่�ร้อยละ 9.67

ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาบุคลากรและดึงดูดผู้มีความสามารถ
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ผลการสำารวจความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรของพนักงาน

อัตราพนักงานเข้าใหม่

อัตราการลาออกของพนักงาน

Re-Employment Program

ในแต่ละปีมีพนักง�นที่อ�ยุครบเกษียณจำ�นวนม�ก และ 
พนักง�นหล�ยคนเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น  
ซ่ึงยังส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและถ่�ยทอด 
วิธีก�รทำ�ง�นแก่พนักง�นรุ่นหลังได้เป็นอย่�งดี กลุ่มบริษัทบีทีเอส  
เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รรักษ�บุคล�กรที่มีคว�มรู้  
คว�มส�ม�รถเหล่�น้ีไว้เพ่ือสร้�งคุณค่�แก่องค์กรต่อไป จึงได้จัด 

โครงการที่โดดเด่น
ในปี 2561/62

โครงก�ร Re-Employment Program ขึ้น เพื่อเปิดโอก�สให้มี 
ก�ร จ้�งง�นหลัง เก ษียณอ�ยุ  ท้ั งนี้ จ ะพิ จ�รณ�จ�ก 
คว�มเหม�ะสมของลักษณะง�น และจำ�นวนพนักง�นที่เกษียณ 
อ�ยุในแต่ละปี ในปี 2561/62 มีจำ�นวนพนักง�นที่ได้รับก�ร 
จ้�งง�นต่อจำ�นวน 8 ท่�น โดยแบ่งพนักง�นระดับบริห�ร 
4 คน ระดับจัดก�ร 1 คน และพนักง�นทั่วไป 3 คน 
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การพัฒนาสังคมและชุมชน
ด้วยวิสัยทัศน์ที่นำ�เสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” ให้กับสังคม ประกอบกับเจตน�รมณ์ 
ท่ีต้องก�รส�นต่อเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน (SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ  
กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงตระหนักถึงบทบ�ทและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคมในฐ�นะองค์กรภ�คประช�ชนอันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำ�ประโยชน์ 
เพ่ือตอบแทนสังคมเพร�ะสภ�พคว�มเป็นอยู่ท่ีดีท�งเศรษฐกิจและสังคมต่�งมีบทบ�ท 
สำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินของธุรกิจ ดังนั้นก�รสร้�งร�กฐ�นท�งธุรกิจ 
ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนจึงจำ�เป็นจะต้องดำ�เนินควบคู่ไปกับก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดี 
ของสังคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส มีเป้�หม�ยที่จะยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�ม
เป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ใน 3 ด้�น ได้แก่ การส่งเสริม 
สุขภาพ (Public Health) การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ (Environment and Ecosystem) ที่ 
ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของชุมชนและสังคม รวมถึงคว�มค�ดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง แต่ยังเปิดโอก�สให้พนักง�นทุกระดับของ 
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
อย่�งเป็นรูปธรรม ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ เพ่ือให้ทุกฝ่�ยส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งย่ังยืน

แนวทางการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินง�นต�มกรอบนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล ประกอบด้วยประธ�นกรรมก�ร  
และกรรมก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ตลอดจนดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแผนง�น 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตและ 
คว�มเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมอย่�งเป็นรูปธรรม โดยมีสำ�นักคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทำ�หน้�ที่ในก�รลงพื้นที่สำ�รวจคว�มต้องก�รของ
ชุมชนในพื้นที่เป้�หม�ย และดำ�เนินกิจกรรรมต่�งๆ ต�มนโยบ�ยและแผนง�นที่ว�งไว้ 

ในปี 2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีเป้�หม�ยส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่เป้�
หม�ยได้รับโอก�สในก�รเข้�ถึงส�ธ�รณูปโภคที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต บริก�ร
ท�งก�รแพทย์ และก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็น
อยู่ที่ดี ตลอดจนช่วยลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม

แนวทางการดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

รับฟัง เสี ยงสะท้อนของชุมชน ในพื้ นที่  
เป้�หม�ย เพ่ือก�รส่งมอบคว�มต้องก�รเฉพ�ะ 
ของแต่ละชุมชนได้อย่�งตรงจุด

ผส�นพลังและศักยภ�พของ 4 กลุ่มธุรกิจ 
และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นใน 
กลุ่มบริษัทบีทีเอส และลูกค้�ผู้ใช้บริก�รเพ่ือ 
สร้�งสรรค์คุณค่�ท่ีย่ังยืนสู่สังคม

สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับพันธมิตร 
ท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะท�งเพ่ือขย�ย 
ศักยภ�พในก�รช่วยเหลือชุมชนและสังคม
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ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน

Priorities การส่งเสริมสุขภาพ 
(Public Health)

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(Quality Education)

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(Environment and Ecosystem)

SDG

เป้าหมาย/

ก�รเข้�ถึงระบบส�ธ�รณูปโภคที่
จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต และบริก�ร
ท�งก�รแพทย์ รวมถึงสนับสนุน
เย�วชนด้�นก�รกีฬ�

สนับสนุนงบประม�ณก�รก่อสร้�ง
โครงสร้�งพื้นฐ�น และส�ธ�รณูปโภค
ให้แก่โรงเรียน เปิดโอก�สท�งก�ร
เรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท 
และส่งเสริมคว�มรู้เรื่องระบบขนส่ง
ส�ธ�รณะ

สนับสนุนงบประม�ณและจัดกิจกรรม
เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ

ตัวช้ีวัดด้าน
สังคมและส่ิง

แวดล้อม

• มูลค่�โปรแกรมตรวจสุขภ�พ
  ที่ผู้เข้� ร่วม กิจกรรมส�ม�รถลด
  ค่�ใช้จ่�ยได้
• จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�รตรวจ
  สุขภ�พ

• จำ�นวนโรงเรียน นักเรียน และช�วบ้�น
  ในชุมชนท่ีได้รับก�รปรับปรุงโครงสร้�ง   
  พื้นฐ�น และส�ธ�รณูปโภค
• ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น เพ่ือเพ่ิม
  คว�มพึงพอใจต่อง�นที่ทำ�ม�กขึ้น 
  รวมถึงสร้�งคว�มผูกพันที่มีต่อ   
  องค์กร

• จำ�นวนช้�งได้รับก�รช่วยเหลือ
• ก�รมีส่วนร่วมของผู้โดยส�ร

ตัวช้ีวัดทาง
ธุรกิจ

ส่งเสริมก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้� 
บีทีเอสในเส้นท�งที่มีก�รจัดง�น
และยังส่งผลทั้งท�งตรงและท�งอ้อม 
กับธุรกิจในเชิงปริม�ณผู้ใช้บริก�ร 
รถไฟฟ้�ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ส่งเสริมภ�พลักษณ์ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจ�ก 
กรุงเทพมห�นคร ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินง�นเป็นหลัก เพื่อผลท�งตรง 
ในก�รสร้�งก�รยอมรับ (License to Operate) เมื่อกลุ่มบริษัทขย�ยก�รลงทุน 
ไปยังเส้นท�งระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในจังหวัดต่�งๆ ต�มแผนง�นของรัฐบ�ล

ตัวอย่าง
โครงการ

หรือกิจกรรม

• โครงก�รคลินิกลอยฟ้� เครือข่�ย 
  พันธมิตรด้�นก�รแพทย์จ�ก  
  โครงก�รคลินิกลอยฟ้� 
• โครงก�รหนูด่วนชวนกินเจ
• สนับสนุนก�รแข่งขันด้�นกีฬ� เช่น  
  ฟุตบอล แบดมินตัน กอล์ฟ เป็นต้น

• โครงก�รสถ�นีส่งคว�มสุข
  จ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ
• ค่�ยสถ�นีส่งคว�มสุข
  จ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ

• โครงก�รบีทีเอส กรุ๊ปฯ
  อนุรักษ์ช้�งไทย 
• โครงก�รตู้ย�ช้�ง

ชั่วโมงอาสา ของพนักงาน
รวม 3,328 ชั่วโมง

คิดเป็นเงิน
575,280 บาท

การบริจาคเงิน
คิดเป็นเงิน

4.40 ล้านบาท

การบริจาคสิ่งของ
หรือการให้ด้วยบริการ

คิดเป็นเงิน
1.82 ล้านบาท

ค่าบริการจัดการ
ด้านสังคมและชุมชน

คิดเป็นเงิน
5.91 ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน

  ค่�ใช้จ่�ยที่ใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

  ท้ังส้ิน 26.05 ล้านบาท

คิดเป็นก�รลงทุนด้�นสังคม ร้อยละ 36.72

คิดเป็นก�รพ�ณิชย์เพ่ือสังคม ร้อยละ 46.38

คิดเป็นก�รบริจ�ค ร้อยละ 16.90

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 2561/62 83



โครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
(Public Health)

โครงการคลินิกลอยฟ้า (Sky Clinic)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ร่วมมือกับโรงพย�บ�ลรัฐและเอกชนช้ันนำ� 
จัดโครงก�รคลินิกลอยฟ้� ใ ห้บริก�รตรวจสุขภ�พฟรี  
แก่ประช�ชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถ�นีรถไฟฟ้� เพื่อช่วย 
พัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่ประช�ชน และส่งเสริมให้ประช�ชน 
ดูแลและป้องกันตนเองให้ห่�งไกลจ�กโรคต่�งๆ อีกทั้งยังเป็น 
ก�รเปิดโอก�สให้แก่ผู้มีร�ยได้น้อยได้เข้�ถึงก�รตรวจรักษ�ที่มี 
คุณภ�พจ�กโรงพย�บ�ลช้ันนำ� ซ่ึงเป็นก�รช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย 
ด้�นส�ธ�รณสุขให้แก่ประช�ชนอีกท�งหนึ่งด้วย

โครงก�รคลินิกลอยฟ้�จัดขึ้นโดยใช้พื้นที่บนสถ�นีรถไฟฟ้�  
ซ่ึงได้หมุนเวียนเปลี่ยนสถ�นที่จัดง�นไปยังสถ�นีต่�งๆ เพื่อ 
กระจ�ยคว�มช่วยเหลือไปยังชุมชน ต�มแนวเส้นท�ง 
รถไฟฟ้�บีทีเอส โดยนับตั้งแต่ปี 2558 กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
มีนโยบ�ยเลือกสถ�นีรถไฟฟ้�ในก�รจัดกิจกรรมดังกล่�ว 
โดยใช้สถ�นีในเส้นท�งส่วนต่อขย�ยส�ยสุขุมวิท เพ่ือส่งเสริม 
ก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้�บีทีเอสในเส้นท�งดังกล่�ว และยังส่งผล 
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมกับธุรกิจในเชิงปริม�ณผู้ใช้บริก�ร 
รถไฟฟ�้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีอีกด้วย

โครงก�รคลินิกลอยฟ้�เริ่มดำ�เนินก�รเมื่อปี 2543 และต่อเนื่อง 
ถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวล�รวมทั้งสิ้น 16 ปี มีประช�ชนเข้� 
ร่วมง�นและได้รับก�รตรวจสุขภ�พรวม 32,000 คน และมี 
เค รือข่ �ยพันธมิตรด้ �นก�รแพทย์ เ ข้ �ร่ วม โครงก�ร 
คลินิกลอยฟ้�รวม 15 แห่ง 

ปี 2561/62 โครงก�รคลินิกลอยฟ้�ครั้งที่ 16 จัดขึ้นในเดือน 
เมษ�ยน ณ สถ�นีบ�งจ�ก ภ�ยใต้คว�มร่วมมือจ�ก 
โรงพย�บ�ลรัฐและเอกชนชั้นนำ� 13 แห่ง ภ�ยในง�นได้ให้ 
บริก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีด้วยสถ�นีสุขภ�พ 9 สถ�นี ได้แก่  
สถ�นีเบ�หว�น สถ�นีหัวใจและสมอง สถ�นีมะเร็ง สถ�นีต�  
สถ�นีกระดูกและข้อ สถ�นีรักตับ สถ�นีฟัน สถ�นีแพทย์แผนไทย 
และสถ�นีส่งเสริมสุขภ�พ ด้วยร�ยก�รตรวจสุขภ�พเบื้องต้น  
กว่� 20 ร�ยก�ร ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กลูกค้�ผู้ใช้บริก�ร 
รถไฟฟ้�บีทีเอส ประช�ชนจ�กชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่สนใจ 
เข้�ตรวจสุขภ�พกว่� 2,000 คน ตลอดก�รจัดง�น 4 วัน 
ซ่ึงส�ม�รถช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสุขภ�พของประช�ชน 
ได้ถึง 16,000,000 บ�ท* 

โครงการที่โดดเด่น
ในปี 2561/62

*คิดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยเฉล่ียสำ�หรับโปรแกรมตรวจสุขภ�พจ�ก
โรงพย�บ�ลเอกชนที่ 8,000 บ�ทต่อคน

Social KPIs:
 • มูลค่�โปรแกรมตรวจสุขภ�พท่ีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมส�ม�รถ
  ลดค่�ใช้จ่�ยได้
 • จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�รตรวจสุขภ�พ

Business KPIs:
 • ส่งเสริมก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้�บีทีเอสในเส้นท�งท่ีมี
  ก�รจัดง�นและยังส่งผลท้ังท�งตรงและท�งอ้อมกับธุรกิจ
  ในเชิงปริม�ณ
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โครงการหนูด่วนชวนกิเจ

โครงก�รหนูด่วนชวนกินเจ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนตุล�คม 
ของทุกปี  เป็นก�รสนับสนุนกิจกรรมท�งด้�นสุขภ�พ 
โดยได้เลือกสรรอ�ห�รเจที่มีคุณภ�พม�บริก�รให้กับประช�ชน 
ที่ เดินท�งด้วยรถไฟฟ้�และประช�ชนทั่วไป ได้รับประท�น 
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย เพื่อส่งเสริม พัฒน� และสนับสนุนให้ลูกค�้ 
และประช�ชนทั่วไปมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง และเป็นก�ร 
ช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในครัวเรือนได้อีกท�งหนึ่ง

ในปี 2561/62 กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้ขย�ยคว�มร่วมมือไปสู่ 
พันธมิตรท�งธุรกิจ เพื่อสร้�งก�รมีร่วมในโครงก�รส่งเสริม 
สขุภ�พ โดยร่วมกับกรงุเทพมห�นคร เอม็บเีค เซน็เตอร ์วนัสย�ม 
สย�มพิวรรธน์ และเครือสหพัฒน์ ร่วมกันจัดง�น หนูด่วน 
ชวนกินเจ ปีที่ 11 ‘อิ่มบุญ อิ่มใจ ใส่ใจสุขภ�พ’ ณ บริเวณ 
ท�งเดินเชื่อมสถ�นีรถไฟฟ้�บีทีเอสสน�มกีฬ�แห่งช�ติ และ 
บริเวณล�นอเนกประสงค์ ท�งเดินเชื่อมบีอ�ร์ที สถ�นีรถไฟฟ้� 
บีทีเอส ช่องนนทรี เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 
และถว�ยเป็นพระร�ชกุศล เน่ืองในวันคล้�ยวันสวรรคต 
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลเดชบรมน�ถบพิตร 
รวมถึงเพื่อเชิญชวนให้ประช�ชนมีส่วนร่วมทำ�บุญด้วยก�ร  
ถือศีลกินเจ งดเว้นก�รบริโภคเนื้อสัตว์ และส่งเสริมให้หันม� 
ใส่ใจสุขภ�พ อีกท้ังยังเป็นก�รร่วมสืบส�นประเพณีที่สืบทอด 
ม�เป็นเวล�น�น

ภ�ยในง�นหนูด่วนชวนกินเจปีที่ 11 จัดให้มีก�รแจกอ�ห�รเจ 
ทั้งค�วหว�นพร้อมเครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ ซึ่งปีนี้นับว่� 
พิเศษกว่�ปีท่ีผ่�นม� นอกจ�กมีอ�ห�รเจซึ่งจัดเป็นบุพเฟ่ต์  
พร้อมเจ้�หน้�ท่ีคอยบริก�รตักอ�ห�รอย่�งเช่นเคยแล้ว ยังมี 
ซุ้มอ�ห�รพิเศษ และผลิตภัณฑ์ต่�งๆ จ�กผู้ร่วมสนับสนุน 
นำ�ม�ให้บริก�รฟรี โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยใดๆ ทั้งสิ้น เพิ่มเติมอีก 9 ซุ้ม 
ซึ่งส�ม�รถรองรับผู้เข้�ร่วมง�นได้ม�กกว่� 6,000 คน 
ตลอดก�รจัดง�น 3 วัน ซึ่งส�ม�รถช่วยลดภ�ระค่�อ�ห�ร 
กล�งวันของประช�ชนได้ถึง 600,000 บ�ท*

*คิดจ�กค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับอ�ห�รกล�งวัน 1 มื้อ โดยเฉลี่ย 100 
บ�ทต่อคน

นอกเหนือจ�กก�รใส่ใจสุขภ�พแล้ว ง�นหนูด่วนชวนกินเจ 
ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำ�ภ�ชนะที่ทำ�จ�กวัสดุจ�กธรรมช�ติ  
เช่น ใบตอง วัสดุช�นอ้อย ซึ่งส�ม�รถย่อยสล�ยได้เอง ไม่ก่อ 
ให้เกิดขยะและมลพิษ ม�ใช้เป็นภ�ชนะสำ�หรับบรรจุอ�ห�ร 
ทดแทนภ�ชนะที่ทำ�จ�กโฟม และพล�สติกอีกด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน

Social KPIs:
 • มูลค่�ม้ืออ�ห�รท่ีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยได้
 • จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

Business KPIs:
 • ส่งเสริมก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้�บีทีเอสในเส้นท�งท่ีมีก�ร
  จัดง�นและยังส่งผลท้ังท�งตรงและท�งอ้อมกับธุรกิจในเชิง
  ปริม�ณผู้ใช้บริก�รรถไฟฟ้�ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ในก�รดำ�เนินโครงก�รสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ  
กลุ่มบริษัทบีทีเอสสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มธุรกิจเข้�ม�มีส่วนร่วม 
ในก�รจัดกิจกรรม โดยหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้�ภ�พในก�ร 
จัดง�น เพ่ือเปิดโอก�สให้พนักง�นทุกระดับของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
มีส่วนร่วม และรับรู้ถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน 
และสังคมอย่�งเป็นรูปธรรม 

โครงก�รสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ เร่ิมดำ�เนินก�ร 
ตั้งแต่ปี 2558/59 ปัจจุบันมีก�รดำ�เนินง�นม�แล้ว 20 สถ�นี  
ซึ่งกระจ�ยคว�มช่วยเหลือไปยังโรงเรียนและชุมชนต่�งๆ 
ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทย รวมจำ�นวนนักเรียนและช�วบ้�น 
ในชุมชนที่ ได้รับก�รก�รปรับปรุงโครงสร้�งพื้นฐ�น และ 
ส�ธ�รณูปโภค 5,586 คน

โดยในปี 2561/62 มีก�รดำ�เนินง�นทั้งสิ้น 4 สถ�นี ได้แก่  
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดก�ญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี และ 
จังหวัดต�ก รวมจำ�นวนนักเรียนและช�วบ้�นในชุมชน 
ที่ได้รับก�รปรับปรุงโครงสร้�งพื้นฐ�น และส�ธ�รณูปโภค 
กว�่ 1,052 คน

โครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มี
คุณภาพ (Quality Education)

โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ 

โครงก�รสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้คว�มช่วยเหลือชุมชนในถิ่นทุรกันด�รทั่วประเทศ โดยมี 
โรงเรียนในชุมชนเป็นศูนย์กล�งส่งมอบคว�มช่วยเหลือ 
ซ่ึงคว�มช่วยเหลือจ�กกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่จะส่งมอบให้แก่ 
โรงเรียนและชุมชนต่�งๆ ได้จ�กก�รลงพื้นที่สำ�รวจของทีม 
สำ�นักคว�มรับผิดชอบต่อสังคมฯ โดยมีก�รกำ�หนดลงพ้ืนที่ 
สำ�รวจชุมชนในเขตพื้นที่เป้�หม�ยหมุนเวียนไปต�มภ�คต่�งๆ  
ทั่วประเทศทุก 1-2 เดือน 

คว�มช่วยเหลือขั้นพื้นฐ�นที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสส่งมอบให้แก่ 
โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เป้�หม�ย ได้แก่ สิ่งของจำ�เป็นต่อก�ร 
ดำ�รงชีวิต เครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐ�น อุปกรณ์ก�รเรียน 
ก�รสอน และทุนก�รศึกษ� นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส 
ได้สนับสนุนงบประม�ณก�รก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภค ได้แก่  
อ�ค�รเรียน สน�มเด็กเล่น และถนนคอนกรีต แล้วแต่กรณี 
ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ท�งโรงเรียนและชุมชนแจ้งคว�มประสงค์ 
ม�ยังกลุ่มบริษัทบีทีเอส จึงนับเป็นก�รมอบคว�มช่วยเหลือ 
ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้รับอย่�งแท้จริง ยิ่งไปกว่�นั้น 
ในก�รก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ กลุ่มบริษัทบีที เอส 
ได้กำ�หนดให้ใช้ผู้รับเหม�และแรงง�นในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นก�รส่งเสริม 
ก�รจ้�งง�นในชุมชนนั้นๆ อีกด้วย

นอกจ�กนี้  ด้วยเครือข่�ยพันธมิตรด้�นก�รแพทย์จ�ก 
โครงก�รคลินิกลอยฟ้� กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ร่วมกับพันธมิตร  
ได้แก่ โรงพย�บ�ลวิภ�วดี หน่วยทันตกรรมพระร�ชท�น  
สมเด็จพระเทพฯ มห�วิทย�ลัยมหิดล นำ�หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ออกให้บริก�รตรวจรักษ�ให้แก่ เด็กนักเรียน ครู อ�จ�รย์ และ 
ช�วบ้�นในชุมชน ได้ เข้�ถึงก�รตรวจรักษ�ที่มีคุณภ�พ 
เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดี

Social KPIs:
 • จำ�นวนโรงเรียน นักเรียนและช�วบ้�นในชุมชนท่ีได้รับก�ร
  ปรับปรุงโครงสร้�งพ้ืนฐ�น และส�ธ�รณูปโภค
 • ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น เพ่ือเพ่ิมคว�มพึงพอใจต่อง�น
  ท่ีทำ�ม�กข้ึน

Business KPIs:
 • ส่งเสริมก�รเดินท�งด้วยรถไฟฟ้�บีทีเอสในเส้นท�งท่ีมี
  ก�รจัดง�นและยังส่งผลท้ังท�งตรงและท�งอ้อมกับธุรกิจ
  ในเชิงปริม�ณ
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ค่ายสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ

ค่�ยสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นกิจกรรมต่อยอด 
ม�จ�กโครงก�รสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอส กรุ๊ปฯ 
โดยนำ�เด็กนักเรียนจ�กโรงเรียนต่�งๆ ในโครงก�รสถ�นี 
ส่ ง ค ว � ม สุ ข จ � ก ช � ว บี ที เ อ ส  ก รุ๊ ป ฯ  เ ดิ น ท � ง ม � ยั ง 
กรุงเทพมห�นคร เพ่ือเปิดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ด้วยก�รทัศนศึกษ�เร่ืองระบบขนส่งมวลชนท่ีประหยัดพลังง�น 
และเดินท�งด้วยรถไฟฟ้�บีทีเอส ทัศนศึกษ�เส้นท�งส่วนต่อขย�ย 
ส�ยสี เขียว ช่วงหมอชิต-สมุทรปร�ก�ร พร้อมสัมผัส 
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ต�มสถ�นที่ต่�งๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ 
เด็กกรุงเทพมห�นคร, เมืองโบร�ณ สมุทรปร�ก�ร และชมนก  
ชมทะเล ท่ีสถ�นต�กอ�ก�ศบ�งปู รวมถึงสนุกสน�นกับกิจกรรม 
สันทน�ก�รต่�งๆ ที่จัดขึ้น เพื่อสร�้งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเด็ก
จ�กต�่งโรงเรียน 

ค่�ยสถ�นีส่งคว�มสุขจ�กช�วบีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้จัดขึ้นติดต่อกัน 
เป็นปีท่ี 4 โดยมีเด็กนักเรียนและครูเข้�ร่วมกิจกรรมในปี 2561/62 
รวม 177 คน จ�กจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดก�ญจนบุรี  
จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดต�ก เดินท�งม�ทัศนศึกษ� 
ในกรุงเทพมห�นครเป็นเวล� 3 วัน 2 คืน โดยได้รับคว�มร่วมมือ 
จ�กโรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่ง เป็นธุรกิจ 
ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ดูแลเรื่องที่พักและอ�ห�ร

ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ (Environment 
and Ecosystem)

โครงการบีทีเอสกรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้างไทย

โครงก�รบีที เอสกรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้�งไทย เป็นโครงก�ร 
ที่เริ่มดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสนับสนุนก�รรักษ� 
พย�บ�ลให้กับช้�งที่เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุในที่ต่�งๆ 
ทั่วประเทศ ที่ เกิดข้ึนบ่อยครั้ง รวมถึงก�รอุปถัมภ์ช้�ง 
เพื่อให้ช้�งไทยส�ม�รถดำ�รงเผ่�พันธ์ุได้อย่�งย่ังยืนต่อไป  
ตลอดระยะเวล� 8 ปีที่ผ่�นม� กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้ดำ�เนินก�ร

 • สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ ศูนย์อนุรักษ์ช้�งไทย  
  สถ�บันคชบ�ลแห่งช�ติ จ.ลำ�ป�ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ 
  พระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวง 
  นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ที่ ให้ก�รดูแลรักษ�ช้�งจ�ก 
  ทั่วประเทศที่เจ็บป่วย พิก�ร และถูกทำ�ร้�ย
 
 • จัดตั้งโครงก�รตู้ย�ช้�ง ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงก�ร 
  บีทีเอส กรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้�งไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ก�ร 
  ดูแลช้�งที่เจ็บป่วย ช้�งชร� หรือทุกพลภ�พ ด้วยก�ร 
  จัดซื้อย�และเวชภัณฑ์ที่จำ� เป็นในเบื้องต้น ส่งไปให้  
  โรงพย�บ�ลช้�ง จังหวัดลำ�ป�งเป็นระยะๆ  ต�มคว�มจำ�เป็น 
  เร่งด่วนแล้วแต่กรณี

 • สนับสนุนก�รก่อสร้�งโรงพย�บ�ลช้�งแห่งใหม่ ที่จังหวัด 
  กระบี่ ซึ่งโรงพย�บ�ลช้�งแห่งใหม่นี้จะเป็นศูนย์กล�ง 
  ในก�รรักษ�ช้�งที่ได้รับบ�ดเจ็บใน 14 จังหวัดท�งภ�คใต้ 
  ของประเทศ

 • อุปถัมภ์ช้�งรวม 35 เชือก ซึ่งอยูในคว�มดูแลของมูลนิธิ 
  อนุรักษ์ช้�งและสิ่งแวดล้อม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ 
  มูลนิธิบ้�น ช.ช�้งชร� จังหวัดก�ญจนบุรี ในปี 2561/62  
  กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับผู้ โดยส�รรถไฟฟ้�บีทีเอส 
  ได้สนับสนุนค่�ก่อสร้�งโครงเหล็กรอกไฟฟ้� พร้อมอุปกรณ์  
  และค่�ปรับปรุงระบบกรอกน้ำ� โรงพย�บ�ลช้�ง ส�ข�ภ�คใต้ 
  จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ภ�ยใต้คว�มดูแลขององค์ก�รอุส�หกรรม 
  ป่�ไม้ ปัจจุบันโรงพย�บ�ลช้�ง ส�ข�ภ�คใต้ จ.กระบี่ 
  มีช้�งป่วยท่ีอยู่ในคว�มดูแลของโรงพย�บ�ล จำ�นวน 91 เชือก

Social KPIs:
 • จำ�นวนท่ีได้รับก�รช่วยเหลือ
 • ก�รมีส่วนร่วมของผู้โดยส�ร

Business KPIs:
 • ก�รสร้�งก�รยอมรับ (License to Operate) เม่ือกลุ่ม  
  บริษัทขย�ยก�รลงทุนไปยังเส้นท�งระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ  
  ในจังหวัดต่�งๆ ต�มแผนง�นของรัฐบ�ล
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ ล้�นบ�ท 6,280 8,606 14,102 47,923

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ ล้�นบ�ท 4,134 2,003 4,416 2,873

ก�รจ่�ยปันผล ล้�นบ�ท 8,047 4,026 4,876 5,306

เงินภ�ษีท่ีชำ�ระให้แก่รัฐ ล้�นบ�ท 1,121 646 776 866

ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ต่อระยะท�ง
1 กม.ของตู้โดยส�ร 

กิโลวัตต์-ชม./ระยะท�ง 1 
กม.ของตู้โดยส�ร. 2.77 2.72 2.68 2.73

พลังง�นขับเคล่ือน กิโลวัตต์-ชม. ต่อ 1,000 ผู้
โดยส�ร-กม. ต่อเดือน 41.89 39.97 39.82 41.40

พลังง�นในสถ�นีรถไฟฟ้� กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน 51,361.94 52,291.47 54,435 62,794

ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ท้ังหมด เมกะวัตต์-ชม. 103,624 102,685 106,079 117,139

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�-ขับเคล่ือน เมกะวัตต์-ชม. 70,482 68,988 71,118.05 75,263

• ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�-ไม่ขับเคล่ือน เมกะวัตต์-ชม. 33,142 33,707 34,960.95 41,876

ปริม�ณก�รใช้เช้ือเพลิงจ�กรถโดยส�ร
ด่วนพิเศษ BRT กิโลกรัม 1,364,377 1,364,377 1,016,913.01 1,013,085

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ท้ังหมด ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 54,500 58,922 59,006 65,960

• ท�งตรง (ขอบเขตท่ี 1) ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 3,678 3,830  2,562 2,553

• ท�งอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 50,823 55,092 56,444 63,407

ปริม�ณน้ำ�ใช้ท้ังหมด ลูกบ�ศก์เมตร 140,166 134,863 134,096 152,049

ปริม�ณของเสียท่ีถูกกำ�จัดท้ังหมด เมตริกตัน 40.69 18.16 48.44 97.82

ปริม�ณของเสียอันตร�ยท่ีถูกกำ�จัด เมตริกตัน 30.54 11.2 42.38 85.81

ปริม�ณของเสียท่ัวไปท่ีถูกกำ�จัด เมตริกตัน 10.15 6.96 6.06 12.01

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

จำ�นวนพนักง�นท้ังหมด

คน

2,934 2,764 2,876 3,055 4,041

ช�ย 1,618 1,446 1,510 1,574 2,161

หญิง 1,316 1,318 1,366 1,481 1,880

จำานวนพนักงาน (แยกตามประเภทการจ้างงาน)

พนักง�นประจำ� (permanent) (รวม)

คน

2,922 2,752 2,866 3,037 3,992

ช�ย 1,607 1,443 1,509 1,564 2,128

หญิง 1,315 1,311 1,359 1,473 1,864

พนักง�นสัญญ�จ้�ง (temporary) 
(รวม)

คน

12 12 10 18 49

ช�ย 11 5 3 10 33

หญิง 1 7 7 8 16

จำานวนพนักงาน (แยกตามระยะเวลาการทำางาน)

พนักง�นเต็มเวล� (full time) (รวม)

คน

2,934 2,764 2,874 3,055 4,003

ช�ย 1,618 1,446 1,508 1,574 2,123

หญิง 1,316 1,318 1,368 1,481 1,880

พนักง�น part time (รวม)

คน

0 0 0 0 34

ช�ย 0 0 0 0 34

หญิง 0 0 0 0 0

จำานวนพนักงาน (แยกตามระดับพนักงาน)

พนักง�นระดับบริห�ร (รวม)

คน

74 81 87 87 152

ช�ย 57 61 63 64 95

หญิง 17 20 24 23 57

พนักง�นระดับจัดก�ร (รวม)

คน

177 169 187 209 347

ช�ย 111 100 107 117 194

หญิง 66 69 80 92 153

พนักง�นท่ัวไป (รวม)

คน

2,682 2,514 2,622 2,757 3,508

ช�ย 1,449 1,282 1,336 1,399 1,817

หญิง 1,233 1,232 1,286 1,358 1,691

ด้านสังคม
ข้อมูลการจ้างงานผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

จำานวนพนักงาน (แยกตามกลุ่มอายุ)

ต่ำ�กว่� 30 ปี (รวม)

คน

559 575 720 936 1,396

ช�ย 249 220 286 376 612

หญิง 310 355 434 560 784

30-50 ปี (รวม)

คน

2,163 2,016 1,983 1,941 2,359

ช�ย 1,250 1,105 1,095 1,082 1,321

หญิง 913 911 885 859 1,038

50 ปี ข้ึนไป (รวม)

คน

171 170 178 170 228

ช�ย 121 117 124 117 158

หญิง 50 53 54 53 71

จำ�นวนพนักง�นเข้�ใหม่ (รวม)

คน

297 277 346 414 742

ช�ย 112 123 156 171 339

หญิง 125 154 190 243 403

อัตร�พนักง�นเข้�ใหม่ (รวม)

คน

 21.53  18.02  22.91  17.50 17.94

ช�ย  9.12  8.69  10.08  6.97 8.19

หญิง  9.99  9.33  12.83  10.53 9.74

จำ�นวนพนักง�นท่ีออกจ�กง�น (รวม)

คน

265 224 236 159 305

ช�ย 128 107 103 69 155

หญิง 137 117 117 90 150

อัตร�พนักง�นท่ีออกจ�กง�น (รวม)

คน

 18.50  19.28  15.02  10.79 7.37

ช�ย  10.94  9.98  6.60  5.56 3.74

หญิง  7.57  9.30  8.42  5.23 3.63

จำ�นวนพนักง�นท่ีมีสิทธ์ิล�
เพ่ือเล้ียงดูบุตร (รวม)

คน

1,315 1,311 1,359 1,473 1,655

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 1,315 1,311 1,359 1,473 1,655

จำ�นวนพนักง�นท่ีใช้สิทธ์ิล�
เพ่ือเล้ียงดูบุตร (รวม)

คน

43 32 54 49 58

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 43 32 54 49 58
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ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

จำ�นวนพนักง�นท่ีกลับม�ทำ�ง�น
หลังจ�กล�เพ่ือเล้ียงดูบุตร (รวม)

คน

43 32 54 49 58

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 43 32 54 49 58

อัตร�ก�รกลับม�ทำ�ง�น (รวม)

ร้อยละ

100 100 100 100 100

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 100 100 100 100 100

ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

จำ�นวนช่ัวโมงก�รฝึกอบรมเฉล่ีย
ของพนักง�น (รวม)

ช่ัวโมง/
พนักง�น  40.84  36.46  58.40  69.00 77.85

แบ่งตามเพศ

ช�ย ช่ัวโมง/
พนักง�น

 35.51  28.13  59.64  44.09 65.14

หญิง  47.04  45.59  57.25  53.57 92.21

แบ่งตามระดับพนักงาน

พนักง�นระดับบริห�ร

ช่ัวโมง/
พนักง�น

 35.51  26.76  16.61  15.16 34.63

พนักง�นระดับจัดก�ร  31.59  33.38  45.02  22.79 24.41

พนักง�นท่ัวไป  39.00  35.17  59.22  52.47 84.91

งบประม�ณท่ีใช้ในก�รฝึกอบรม ล้�นบ�ท 7.63 8.45 10.22 12.91 16.84

ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

อัตร�คว�มผูกพันของพนักง�น
ท่ีมีต่อองค์กร

ร้อยละของ
พนักง�นท่ีมี
คว�มผูกพัน

ระดับม�ก

81.00 72.30 79.80 73.94 78.50

จำ�นวนพนักง�นท่ีตอบแบบสอบถ�ม
ร้อยละของ

จำ�นวน
พนักง�น
ท้ังหมด

62.63 63.43 62.24 62.24 93.42

ช�ย N/A 73.17 80.20 67.00 80.00

หญิง N/A 74.03 78.60 66.00 77.00

ข้อมูลการฝึกอบรม

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บของพนักง�น (รวม)
คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0 0 0 0 2.4477

ช�ย 0 0 0 0 0.7531

หญิง 0 0 0 0 1.6945

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บข้ันรุนแรงของ
พนักง�น (รวม)

คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0 0 0 0 0

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�นของ
พนักง�น (รวม)

คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0.23426 0.23002 0.22590 0.24890 0.3766

ช�ย 0.23426 0.23002 0 0.24890 0.3766

หญิง 0 0 0.22590 0.49780 0

อัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กโรคท่ีเกิดจ�ก
ก�รทำ�ง�น(พนักง�น) (รวม)

คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0 0 0 0 0

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตร�ก�รเสียชีวิต (พนักง�น) (รวม)

(คน)

0 0 0 0 0

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมา

ตัวชี้วัด หน่วย
ผลการดำาเนินงาน

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บของผู้รับเหม� (รวม)
คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0 0 0 0 2.3413

ช�ย 0 0 0 0 1.8731

หญิง 0 0 0 0 0.4683

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บข้ันรุนแรงของผู้รับ
เหม� (รวม)

คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0 0 0 0 0

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�นของ
ผู้รับเหม� (รวม)

คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0.29968 0.27855 0.27621 0.27727 0

ช�ย 0.29968 0.27855 0 0.27727 0

หญิง 0 0 0.27621 0 0

อัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กโรคท่ีเกิดจ�ก
ก�รทำ�ง�น (ผู้รับเหม�) (รวม)

คร้ังต่อล้�น
ช่ัวโมงก�ร

ทำ�ง�น

0 0 0 0 0

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตร�ก�รเสียชีวิต (ผู้รับเหม�) (รวม)

(คน)

0 0 0 0 0

ช�ย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส 
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GRI Content Index
GRI Standards Disclosure Page number(s)/ URL(s)/ 

Comment

General Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization Page 8

102-2 Activities, brands, products, and services Page 8-11

102-3 Location of headquarters Annual Report FY2018/19, 
Page 52-53

102-4 Location of operations Annual Report FY2018/19, 
Page 58-67

102-5 Ownership and legal form Page 8-11

102-6 Markets served Refer to GRI Standards 102-4

102-7 Scale of the organization Page 8

102-8 Information on employees and other workers Page 91-93

102-9 Supply chain Page 50-51

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain Annual Report FY2018/19, 
Page 28-30

102-11 Precautionary Principle or approach Page 30-31

102-12 External initiatives Page 27

102-13 Membership of associations Page 38-39

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker Page 6-7

Ethics and integrity

102-16 Mechanisms for advice and concerns about ethics Page 12-13

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics Page 36

Governance

102-18 Governance structure Page 31
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GRI Content Index
Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups Page 17-19

102-41 Collective bargaining agreements
Page 71 All employees have 
the rights to participate in 
collective bargaining agreement.

102-42 Identifying and selecting stakeholders Page 17

102-43 Approach to stakeholder engagement Page 17-19

102-44 Key topics and concerns raised Page 17-19

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements Page 10-11

102-46 Defining report content and topic Boundaries Page 15

102-47 List of material topics Page 16

102-48 Restatements of information There was no restatement of
information in this report.

102-49 Changes in reporting There was no restatement of
information in this report.

102-50 Reporting period Page 15

102-51 Date of most recent report Page 15

102-52 Reporting cycle Page 15

102-53 Contact point for questions regarding the report Page 19

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Page 15

102-55 GRI content index Page 96-100

102-56 External assurance This report is not externally 
assured.

GRI Content Index

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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Material topics

Business Conduct

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 34

103-2 The management approach and its components Page 34-36

103-3 Evaluation of the management approach Page 37

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Page 37

Service Reliability

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary.  Page 40

103-2 The management approach and its components Page 40

103-3 Evaluation of the management approach Page 41

Customer Relationship Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 42-43

103-2 The management approach and its components Page 42-49

103-3 Evaluation of the management approach Page 42-43

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and 
losses of customer data Page 49

Supply Chain Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 50

103-2 The management approach and its components Page 50-51

103-3 Evaluation of the management approach Page 50-51

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken Page 50-51
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Energy Efficiency

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 54

103-2 The management approach and its components Page 55-57

103-3 Evaluation of the management approach Page 55-56

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization Energy intensity Page 55-56

302-2 Energy intensity Page 55-56

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Page 56

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Page 56

Environmental Footprint

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 58

103-2 The management approach and its components Page 59-60

103-3 Evaluation of the management approach Page 59-60

GRI 303: Water 2016

303-1 Water withdrawal by source Page 59 Water withdrawal is 
primarily from municipal water.

GRI 306: Effluents and Waste

306-2 Waste by type and disposal method Page 60

Accidents & Safety Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 64

103-2 The management approach and its components Page 64-69

103-3 Evaluation of the management approach Page 65-69

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities Page 68-69

GRI Content Index
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Working Conditions & Well-being

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 70

103-2 The management approach and its components Page 70-75

103-3 Evaluation of the management approach Page 72-73

GRI 401: Employment 2016

401-3 Parental leave Page 73

People Development & Talent Retention

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 76

103-2 The management approach and its components Page 76-80

103-3 Evaluation of the management approach Page 76-80

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover Page 80

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee Page 77

Social & Community Development

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Page 82
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รางวัลและการประเมินด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ESG 100 Certificate 2562

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้รับก�รคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัท 
ที่มีคว�มโดดเด่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรม�ภิบ�ล   
ประจำ�ปี 2562 โดยสถ�บันไทยพัฒน์  
ซ่ึงเป็นก�รสะท้อนให้เห็นว่�บริษัทฯ มุ่งเน้น 
และแสดงคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรม�ภิบ�ล สู่ก�รพัฒน� 
ที่ยั่งยืน

รางวัลรายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2561

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำ�กัด (มห�ชน)  
ได้รับร�งวัลร�ยง�นคว�มย่ังยืน ประจำ�ปี 
2561 ประเภทร�งวัล Recognition จัดโดย 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สม�คม
บริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และ 
สถ�บันไทยพัฒน์

การรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต 

โดยคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต 
ซึ่งได้รับก�รต่ออ�ยุก�รรับรองสม�ชิก 
เป็นปีที่ 2

CERTIFIED

102



ผลการประเมินการกำากับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 
ประจำาปี 2561

จ�กโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัด 
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 
บริษัทไทย

DJSI

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้รับคัดเลือกเป็นสม�ชิกดัชนีคว�มย่ังยืน  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
ประจำ�ปี 2561 ในกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ 
(Emerging Market) หมวดอุตส�หกรรม 
คมน�คมขนส่งเป็นปีแรก และเป็นบริษัท 
ด้�นระบบขนส่งมวลชนระบบร�งแห่งแรก 
ของประเทศไทยที่ ได้รับเลือกเข้�เป็น 
สม�ชิก DJSI นี้ อีกทั้งยังได้รับร�งวัล 
ประเภท Bonze Class ในกลุ่มอุตส�หกรรม 
คมน�คมชนส่ง จ�กบริษัทจัดก�รกองทุน 
ระดับโลก RobecoSAM เป็นปีแรก 
โ ด ย มี ก � ร ป ร ะ ก � ศ ร � ย ชื่ อ บ ริ ษั ท 
ผู้ได้รับร�งวัลในร�ยง�น RobecoSAM 
Sustainability Yearbook 2019

FTSE4Good

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำ�กัด (มห�ชน)  
ได้รับคัดเลือกเป็นหน่ึงในสม�ชิกดัชนี  
FTSE4Good Emerging Index ประจำ�ป ี
2561 โดยกลุ่มดัชนี FTSE4Good Series 
น้ี ได้คัดเลือกบริษัทท่ีมีก�รบริห�รจัดก�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรม�ภิบ�ล (Environment, Social  
and Governance: ESG) ที่ดี เพื่อให้ 
นักลงทุนและกองทุนต่�งๆ ใช้เป็นดัชนี 
อ้�งอิงและเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น 
ม�พิจ�รณ�เพื่อตัดสินใจลงทุน 

รางวัลและการประเมินด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้อ่�น
ข้อมูลจ�กแบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้อ่�นที่มีต่อร�ยง�นคว�มยั่งยืน ฉบับนี้ 

จะนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�นและพัฒน�ก�รจัดทำ�ร�ยง�นในอน�คต
กลุ่มบริษัทบีทีเอสขอขอบพระคุณสำ�หรับคว�มร่วมมือของท่�นเป็นอย่�งสูง

1.	 กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน

	 	 เพศ	 	 หญิง	 	 	 ชาย

	 	 อายุ	 	 ต่ำากว่า	30	ปี	 	 30-45	ปี	 	 	 มากกว่า	45	ปี

2.	 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด

	 	 ลูกค้า	 	 พนักงาน	 	 	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 	 ชุมชนใกล้สถานประกอบการ

  ผู้ร่วมทุน	 	 สื่อมวลชน		 	 องค์กรภาครัฐ/เอกชน	นักวิชาการ

	 	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)_____________________________________________________________________________________

3.	 ท่านพบรายงานความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้อย่างไร

	 	 เว็บไซต์กลุ่มบริษัทบีทีเอส	 	 งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ	 	 พนักงานกลุ่มบริษัท

	 	 เว็บไซต์อื่นๆ	 	 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 	 อ่ืนๆ	(โปรดระบุ)___________________

4.	 วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

	 	 เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	 	 	 เพื่อการวิจัยและศึกษา	เพื่อรู้จักกลุ่มบริษัทบีทีเอส

	 	 เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืนของบริษัทตน	อื่นๆ	(โปรดระบุ)___________________________________________

5.	 ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืน

	 	 ความสมบูรณ์ของรายงาน	 	 	 	 มาก	 		ปานกลาง									น้อย	 ไม่พอใจ

	 	 การกำาหนดประเด็นของรายงาน	 	 	 	 มาก	 		ปานกลาง									น้อย	 ไม่พอใจ

	 	 เนื้อหาน่าสนใจ	 	 	 	 	 มาก	 		ปานกลาง									น้อย	 ไม่พอใจ

	 	 เนื้อหาเข้าใจง่าย	 	 	 	 	 มาก	 		ปานกลาง									น้อย	 ไม่พอใจ

	 	 การออกแบบรูปเล่ม	 	 	 	 	 มาก	 		ปานกลาง									น้อย	 ไม่พอใจ

	 	 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม		 	 	 มาก	 		ปานกลาง									น้อย	 ไม่พอใจ

6.	 หลังจากอ่านรายงานฉบับนี้	ท่านเห็นว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสมีเจตนารมณ์ในการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนหรือไม่	อย่างไร

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

7.	 ท่านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน	บทใดมากที่สุด	(กรุณาระบุเหตุผล)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

8.	 ท่านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน	บทใดน้อยที่สุด	(กรุณาระบุเหตุผล)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

9.	 ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน	

	 	 ครบถ้วน	 	 ไม่ครบถ้วน

หากท่านคิดว่ายังไม่ครบถ้วน	กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

10.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานในปีถัดไป

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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