2

เนื้อหา
1 สารจากประธาน
2 ข้อมูลสำ�คัญของบริษัท
3 นโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4 ผลการดำ�เนินงานต่อแนวทางรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 การกำ�กับดูแลกิจการ
4.2 การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
4.3 การต่อต้านการทุจริต
4.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
4.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
4.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม

3

1. สารจากประธานกรรมการ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมืองอย่างลงตัวและมี
เอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำ�ให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
กลุ่มบริษัทยึดหลักการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นในการให้บริการที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ โดยธุรกิจ
หลักในกลุ่มบริษัทคือธุรกิจระบบขนส่งมวลชนได้ให้บริการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กันไปกับการช่วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยประมาณการว่าในปี 2555/56 ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) มากกว่า 200,000* ตัน และเรายังเน้นนโยบายการลดการใช้พลังงานโดยปรับระบบ
การเดินรถให้เหมาะสมกับจำ�นวนผูโ้ ดยสารในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการเปลีย่ นหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน
เช่น หลอดไฟ LED ในอู่จอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าและป้ายโฆษณาของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ดำ�รงไว้ซงึ่ การเป็นบรรษัทภิบาล โดยยึดมัน่ ในการดำ�เนินกิจการทีค่ �ำ นึงประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน โดยได้กำ�หนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้
พนักงานได้ตระหนักว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับ
ภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า
คณะกรรมการบริษทั กำ�ลังพิจารณาแผนงานระยะยาว ซึง่ จะเป็นการกำ�หนดกรอบการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโต
อย่างยั่งยืน และจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการกำ�กับดูแลกิจการ การสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ได้มกี ารพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด โดยได้นำ�บริษัทลูก บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด มหาชน (วีจีไอ) เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ทำ�ให้ วีจีไอมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีการกำ�กับดูแลกิจการ
อย่างโปร่งใสภายใต้กฎเกณฑ์ของ กลต. และ ตลท.
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั ทุกคน ผมภูมใิ จทีม่ โี อกาสได้น�ำ เสนอ
ผลงานการดำ�เนินงานด้าน CSR ของบริษัทไว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเล่มแรก บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น
ที่จะดำ�เนินกิจการตามหลักการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับโครงการ CSR ต่างๆ ดังที่เคยปฏิบัติมา
เพื่อรักษาสมดุลย์ในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คีรี กาญจนพาสน์
* ประเมินตามข้อมูลบนสมมุติฐานว่า หากผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสเดินทางโดยพาหนะต่าง
ๆที่ไม่ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วนั้น จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเท่าใด
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2. ข้อมูลสำ�คัญของบริษัท
ประเภทธุรกิจ

รายได้จากการดำ�เนินงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

3,680

3,861

2552/53

2553/54

5,032
2554/55

ธุรกิจสื่อโฆษณา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1,124

1,371

2552/53

2553/54

1,959
2554/55

2,795

2555/56

728

661

ธุรกิจบริการ*

2555/56

1,523

1,062

2552/53

6,016

2553/54

2554/55

2555/56

43

36
1
2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

* บริษัทได้มีการจัดการรับรู้รายได้ในกลุ่มธุรกิจใหม่ โดยทำ�าการย้ายรายได้จากสนามกอล์ฟธนาซิตี้ในไตรมาส 4 ปี 54/55 ออกจากกลุ่มธุรกิจบริการ

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

3,357

คน
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3. นโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบาย
บริษทั ฯ ยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Compliance
and Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพ
กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความ
สำ�คัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน

พันธกิจ

บริษัทยึดมั่นในการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ
1) เป็นบริษัทฯไทยที่ดำ�เนินธุรกิจในด้านระบบขนส่ง
มวลชนที่ได้มาตรฐานระดับสากล
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการทำ�ธุรกิจแบบ
ครบวงจรเพื่อให้เกิดการสร้างพลังร่วมภายในกลุ่ม
ธุรกิจ (synergy)
3) มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดส่วนต่อขยายของ
โครงสร้ า งระบบขนส่ ง มวลชน ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐาน
ที่สำ�คัญในการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์และการ
คมนาคมของประเทศ

สังคม
ชุมชน

สิ่งแวดล้อม
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4. นโยบายการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำ�หลักและแนวกรอบการรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ
มาปรับใช้ในการบริหารและจัดการในองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ความเชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นแนวทางทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพ

้ส่วนเสีย
ด
ไ
น
ว
่
ส
ี
ผู้ม ทุกกลุ่ม

3. การต่อต้าน
การทุจริต

6. ความรับผิด
ชอบต่อ
ผู้บริโภค

1. การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

4. การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

7. การร่วม
พัฒนาชุมชน
และสังคม

2. การประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม

5. การปฏบัติต่อ
แรงงานอย่าง
เป็นธรรม

8. การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
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4.1 การกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
			     รายชื่อ 		
ตำ�แหน่ง
การเข้าประชุมของกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายคีรี กาญจนพาสน์
นายอาณัติ อาภาภิรม
นายเจริญ วรรธนะสิน
นายรังสิน กฤตลักษณ์

ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล

2/2
2/2
2/2
2/2

โดยมีนางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล เพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย คูม่ อื และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
2. พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3. พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน
(Anti-Corruption) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบนดังกล่าว
4. แต่งตั้งคณะทำ�งาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตั้งที่
ปรึกษาอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำ�ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ� ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รายละเอียดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงาน 56-1
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4.2 การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
จรรยาบรรณในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบี ที เ อสกรุ๊ ป
ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย การมีส่วนได้ส่วนเสีย
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความ
ลับและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและ
ผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อ
จัดหาและการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน การรับ-การให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัยสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการ
กระทำ�ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ กำ�หนดให้พนักงานใหม่ทุกคน
จะต้องได้รับการอบรมในระหว่างการปฐมนิเทศน์ และ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมทบทวนสำ � หรั บ พนั ก งาน
ปัจจุบนั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนัก
และความเข้าใจอยู่เสมอ เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและความ
เข้าใจของพนักงาน และยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
วัดประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตสำ�นึกทั่วทั้ง
องค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ อาทิ
วารสารภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนำ�
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจไปประยุกต์ในการ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่ดำ�เนินกิจการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
สนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้คคู่ า้ ของกลุม่ บริษทั ดำ�เนินธุรกิจทีถ่ กู ต้องด้วย
ความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำ�เนิน
ไปได้โดยสันติสุข

บริษัทฯ จึงกำ�หนดให้การต่อต้านการทุจริตและการ
ติดสินบนเป็นนโยบายทีส่ �ำ คัญอีกนโยบายหนึง่ ของกลุม่
บริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญหรือทรัพย์สินขึ้น เพื่อ
สร้ า งความมั่ น ใจว่ า นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และการติดสินบนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างเพียงพอ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดำ�เนินการพิจารณา และกำ�หนดนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติ และรายละเอียดแผนงานและการดำ�เนินงาน
รวมทั้งกรอบเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตและการติดสินบน ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
ของกลุ่ ม บริ ษั ท อาทิ เช่ น การกำ � หนดนโยบาย
การวางแนวทางและกลยุ ท ธ์ สารจากผู้ นำ � องค์ ก ร
การจั ด ตั้ ง คณะทำ � งาน การวางแผนปฏิ บั ติ ก าร
การวางแผนการสื่อสารในองค์กร การประเมินผล
รวมทั้ ง การจั ด ทำ � รายงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
4.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่ง
แยกถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความ
พิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่น
ใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ โดยที่ที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียน
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม การต่อต้านทุจริต และการเคารพสิทธิมนุษยชนดูได้ที่รายงาน 56-1
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4.5 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการพนักงานเป็นอย่างดีเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีโครงการ
และสวัสดิการหลักๆ ดังนี้
4.5.1 โครงการหนูด่วนชวนขยัน

เป็ น โครงการที่ มุ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานในบริ ษั ท ประพฤติ ต นและปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้ง
เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน
มีใจรักและภักดีและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วนดังกล่าว
นอกจากจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของบริษัทฯ แล้ว ยังสามารถนำ�คะแนนดังกล่าวไปแลกเป็นเงินรางวัล
และสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ เช่น นำ�คะแนนไปชำ�ระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปีที่ศูนย์ออกกำ�ลังกาย หรือ
ใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น
จากการดำ�เนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2555 ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด
คื อ ด้ า นวิ นั ย ในการทำ � งานของพนั ก งานที่ ดี ขึ้ น โดยสามารถลดอั ต ราพนั ก งานสำ � รองลงได้ เ นื่ อ งจาก
พนักงานประจำ�มีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยังมีจ�ำ นวนลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ตอ่ พนักงานจะเห็นชัดในด้านขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน ซึง่ จากการสังเกตของ
หัวหน้างาน พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการ
ยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ทำ�ให้อัตราการลาออกลดน้อยลงโดยวัดได้จากจำ�นวนพนักงานที่ได้
รับคะแนนเกียรติคุณเพิ่มมากขึ้นทุกปี
สำ�หรับการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานนั้น บริษัทมีการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องแม้ว่าบางกรณีพนักงาน
จะเสียชีวติ แล้ว ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่เริม่ ให้ทนุ การศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2555 มีบตุ รของพนักงานทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา
จนสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 คน
พนักงานที่ได้รับเกียรติคุณ
2551/52

2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

457

418

473

460

จำ�นวนพนักงาน (คน)		 426

จำ�นวน (คน)
จำ�นวนเงิน
(บาท)
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2551/52

290
2,288,000

ทุนการศึกษาที่มอบแก่บุตรของพนักงาน
2552/53
2553/54
2554/55

310
2,648,000

342
3,210,000

376
3,643,000

2555/56

411
4,192,000

รวม

1,729
15,972,000

4.5.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในกลุ่มบริษัท
ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การดำ�รงชีพ และทุนสำ�รองฉุกเฉิน
โดยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ ป็ น การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในหมู่ ส มาชิ ก ซึ่ ง สมาชิ ก จะได้ รั บ ผลตอบแทน
ในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์บที เี อสกรุป๊ จำ�กัด มีพนักงานเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 2,129 ราย
คิดเป็นทุนเรือนหุ้นรวม 80,786,150 บาท เงินฝาก 123,576,404.31 บาท เงินกู้ 220,666,187 บาท
4.5.3 ศูนย์ออกกำ�ลังกาย (Fitness Center)

เป็นสถานที่ให้พนักงานในกลุ่มบริษัท ได้ออกกำ�ลังกาย ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลของพนักงาน อีกทั้งเป็นการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากนี้ยังช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร
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4.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2555/56 บีทีเอสซีได้กำ�หนดค่าดัชนีชี้วัด
ความเชื่อมั่นและทำ�การประเมินผลในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง
เป้าหมายในปี
2555/56

ผลการดำ�เนินงานในปี
2555/56

การประเมินผลการดำ�เนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือการให้บริการ
มากกว่า 1,100 เที่ยว ต่อความล่าช้า
ตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

ความน่าเชื่อถือการให้บริการอยู่ที่ 960 เที่ยว
ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง

ยังคงต่ ำ�กว่าเป้าหมายแต่ปรับดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2554 และปี 2553

99,941 ตู้กิโลเมตร / ต่อการ ขัดข้อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย เนือ่ งจากระบบได้รบั การซ่อม
บำ�รุงใหญ่ รวมทัง้ มีการปรับปรุงอุปกรณ์ตา่ งๆ

19,821 ครั้ง ก่อนการพบข้อบกพร่อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทฯได้มีการ
พัฒนาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจ เฉลี่ยในทุกๆด้านอยู่ที่
ระดับ 3.9

ดีกว่าเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร / ต่อการ
ขัดข้อง 1 ครั้ง

ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร
ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้งก่อนการพบข้อ
บกพร่อง

ความพึงพอใจผู้โดยสาร
ความพึงพอใจ เฉลี่ยในทุกๆด้าน
อยู่ที่ ระดับ 3.8

4.6.1 ความน่าเชื่อถือการให้บริการ

เป้าหมาย: มากกว่า 1,100 เที่ยว ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

1,505

1,579

1,803

1,689
1,503

1,079

1,044

960

960

966
608
386

2544

2545

12

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

4.6.2 ความเชื่อถือของรถไฟฟ้า
เป้าหมาย : เดินรถไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร ก่อนการพบข้อบกพร่อง

86,656
3
C
A
R

36,323

44,607

56,623
42,837

47,904 51,873

3
C
A
R

50,487

48,013
41,282 46,033
20,257

19,655
2544

99,941

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

4
C
A
R
2554

4
C
A
R
2555

4.6.3 ความเชื่อถือของตั๋วโดยสาร

เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้งก่อนการพบการบกพร่อง

35,905
32,226

29,180 29,852

26,309

23,683

18,829 17,861 19,821

18,807
10,176 8,491
2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555
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4.6.4 การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าบีทเี อสเปิดให้แก่บริการประชาชนมากว่า 12 ปี
และได้มกี ารพัฒนาการในดำ�เนินงานในทุกๆ ด้าน โดย
ได้จัดให้มีการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้โดยสารทุกปี
และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวัดความความพึงพอใจ
และทัศนคติของผู้ใช้บริการ เพื่อนำ�มาปรับปรุงการให้
บริการและการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยในปี
2555 สถาบันราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้สำ�รวจ
วิ ธี ก ารสำ � รวจมี ก ารดำ � เนิ น งานการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิ ธี วิ จั ย เชิ ง
สำ�รวจ (Survey Research) ส่วนเครื่องมือที่ใช้มีทั้ง
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ และแบบให้แสดง
ความคิดเห็นประกอบการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผู้
ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสใน 30 สถานี โดยเก็บข้อมูล
ตัวอย่างกับผู้ใช้บริการแต่ละสถานี โดยมีจำ�นวนกลุ่ม

ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 2,697 คน ผลจากที่ได้จากการวิจัย
มีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 67.15 เพศชาย ติดเป็นร้อยละ 32.85 กลุ่มอายุมาก
ที่สุดคืออายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.76
ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดอยู่
ที่ร้อยละ 54.10 อาชีพพนักงานบริษัทคิดเป็นร้อยละ
37.23 รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001 - 20,000 บาท
คิดเป็นสัดส่วนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 25.73 ส่วนใหญ่ไม่มยี าน
พาหนะส่วนตัวใช้คิดเป็นร้อยละ 54.27
ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า บี ที เ อส
มีลกั ษณะคำ�ถามเป็นแบบมาตรวัดระดับ 5 ระดับ ได้แก่
พึงพอใจมากทีส่ ดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึง
พอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด และมีการกำ�หนด
เป้าหมายความพึงพอใจเฉลี่ยในทุกๆ ด้านอยู่ที่ระดับ
3.8 โดยบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.9
ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย

				

ด้านความปลอดภัย
ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถ
ด้านคุณภาพและสิ่งอำ�นวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถ
ด้านการให้บริการของพนักงานสถานี
ด้านความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้า
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2555/56

2554/55

2553/54

4.02
3.79
3.87
3.74
3.92

4.07
3.90
3.97
3.85
3.95

4.09
3.81
3.99
3.88
3.96

ความพึ่งพอใจของผู้โดยสาร
เป้าหมาย : 3.80

4.02

ความ
ปลอดภัย

3.79

3.87

ความน่าเชื่อ
ถือของการ
เดินรถ

สิ่งอำ�นวย
ความ
สะดวกบน
สถานี

3.74

การให้บริการ
ของพนักงาน

3.92

3.93

ความคุ้ม
ค่าในการ
ใช้บริการ

คะแนน
รวมเฉลี่ย

2555/56

ศูนย์ฮอตไลน์

ข้อคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญเป็น
อย่างมาก บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์ขึ้นตั้งแต่ปี
2542 โดยทำ�หน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเดินทางด้วยรถ
ไฟฟ้าบีทีเอสแก่ลูกค้าในทุกด้าน อาทิ ราคาค่าโดยสาร
ระยะทาง เวลาการเดินรถ รวมทั้งสถานที่สำ�คัญๆ ที่
ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินรถ นอกจากนี้ ศูนย์ฮอตไลน์
ยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสาร
ในด้านต่างๆ เช่น ปัญหารถขัดข้อง การบริการของ
พนักงานสถานี หรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย โดย
มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะอย่างเป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน ทั้งนี้ศูนย์ฮอตไลน์เปิดให้บริการ
ในช่วงเวลา 06.00 - 24.00 น.

ค่าดัชนีชวี้ ดั ข้อร้องเรียน ได้ก�ำ หนดไว้ทจี่ �ำ นวนผูโ้ ดยสาร
เดินทาง 1 ล้านเที่ยวคนต่อการเกิดข้อร้องเรียนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้ง ซึ่งข้อร้องเรียนของผู้โดยสารใน
ปี 2555 - 2556 ค่าดัชนีชี้วัดดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
จำ�นวนผูโ้ ดยสารเดินทางต่อ 1 ล้านเทีย่ วคน ปรากฎพบ
ข้อร้องเรียนเพียง 0.96
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4.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส ได้ ว างแผนการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมภายใต้ แ นวความคิ ด
2 ประการคื อ สร้ า งความเชื่ อ มโยงของชี วิ ต ในเมื อ งและผื น ป่ า และสร้ า งความ
เชื่ อ มโยงสั ง คมชนบทและสั ง คมเมื อ ง ปั จ จุ บั น แหล่ ง อาศั ย ที่ สำ � คั ญ ของช้ า งป่ า
ได้ ถู ก บุ ก รุ ก อย่ า งมาก ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชากรของสั ต ว์ ป่ า ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้
เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาระดั บ ประชากรช้ า งในระยะยาว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่จะเชื่อมโยงชีวิตในเมืองและผืนป่า โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่เป็นโครงการระยะยาว และโครงการต่อเนื่อง
ในด้านพัฒนาสังคมและชุมชนอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดของโครงการสามารถดูได้ในหัวข้อนี้
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กรอบการทำ�งาน

        โครงการ

         ผู้ได้รับประโยชน์

การศึกษา

• โครงการคืนโรงเรียนให้
ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน
• ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
  ด้านเทคนิควิศวกรรมระบบราง
• ทุนการศึกษาที่เรียนดีแต่
  ขาดแคลนทุนทรัพย์

• นักเรียนและบุคลากรที่ได้รับ
  ผลกระทบจากภัยนำ�้ ท่วม
• นักศึกษา

สิ่งแวดล้อม

• โครงการอนุรักษ์ช้างไทย

• ช้าง

• อนุรักษ์ช้าง ซึ่งปัจจุบันมี
  จำ�นวนลดลงเป็นอย่างมาก
  เนื่องจากการบุกรุกผืนป่า

สุขภาพ

• ส่งเสริมเยาวชนใน
  กีฬาแบดมิตัน

• เยาวชน

• ส่งเสริมสุขภาพ และ
  สร้างโอกาสให้เยาวชน  
  พัฒนาสู่นักกีฬาระดับสากล

การพัฒนาชุมชน

• ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จัก
  ใช้ปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
  อย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน

• ชุมชน

• ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
  ในชุมชน และเผยแพร่
  พระพุทธศาสนา

• นักเรียน

ผลผลิต/ผลกระทบ

• เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยา
  ผู้ได้รับผลกระทบจากภัย  
  น้ำ�ท่วม เป็นตัวเชื่อมในการ  
  ทำ�ให้การเรียนการสอนเข้าสู่
  สภาวะปกติได้เร็วขึ้น
• เพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา
  ผู้สนใจเกี่ยวกับวิศกรรมได้มี  
  ความรู้เชิงลึกมากขึ้น
• สร้างโอกาสให้นักเรียน
  ได้มีวิชาชีพที่ดีในอนาคต
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4.7.1 โครงการอนุรักษ์ช้างไทย

เป้าหมายของโครงการคือ ช่วยรักษาพยาบาลช้างที่
ได้รับบาดเจ็บหรือพิการ และให้การสนับสนุนด้าน
อุปกรณ์และสาธารณูปโภคที่จำ�เป็น โดยสิ่งที่บริษัทได้
ดำ�เนินการมีดังนี้
			
• ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�ให้กับโรง
พยาบาลช้างแห่งใหม่ที่จังหวัดกระบี่ ของศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีการบริจาคเงินเป็น
จำ�นวน 1,000,000 บาท โดยได้ทำ�พิธีส่งมอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556
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• ให้การสนับสนุนโครงการตูย้ าช้างของโรงพยาบาลช้าง

จังหวัดลำ�ปาง โดยจัดส่งเวชภัณฑ์ทจี่ ำ�เป็นในการรักษา
ช้างเจ็บป่วย เช่น แอลกอฮอล์ และยาล้างแผลเบตาดีน
ให้กับโรงพยาบาล ทำ�ให้สามารถช่วยลดอัตราการ
สูญเสียประชากรช้างลงได้ นับจากที่เริ่มโครงการในปี
2555 จนถึงมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มการจัดส่ง
เวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล โดยจัดส่งเป็นประจำ�ทุกๆ
3 เดือน จากเดิมที่เคยจัดส่งตามความจำ�เป็น
นอกจากโครงการรยะยะยาวที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
ดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัทบีทีเอสซียังสนับสนุนโครงการ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังต่อนี้

4.7.2 ส่งเสริมเยาวชนในกีฬาแบดมิตัน

สนับสนุนการแข่งขันแบดมินตัน เป็นเงินจำ�นวน
182,000 บาท ในปี 2555/56 เพือ่ คัดเลือกนักกีฬาระดับ
เยาวชนสูท่ มี ชาติ และเป็นการยกระดับการแข่งขันให้
เป็นมาตรฐานของวงการแบดมินตันระดับเยาวชน

4.7.3 ส่งเสริมการศึกษาและสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเรียนการสอน

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาประจำ�ปี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
				
มูลค่าทุนการศึกษารวม (ล้านบาท)
นักเรียนที่ได้รับทุน (คน)

2555/56

2554/55

2553/54

162,000
54

162,000
54

162,000
54

4.7.4 ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักใช้ปัญญา
ในการดำ�เนินชีวิตอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน

สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารธรรมสถาน
เป็นเงินจำ�นวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้สำ�หรับการเรียน
การสอนเผยแพร่ธรรมะสู่สังคมและส่งเสริมให้คนรู้จัก
ใช้ปัญญาในการดำ�เนินชีวิตอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน
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4.8 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่ง
เสริมให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการ
ใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมทั้งได้ริเริ่มโครงการของบริษัทฯ
และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กับการปลุกจิตสำ�นึกของ
พนักงาน ตัวอย่างเช่น

•

รณรงค์ให้ปิดไฟฟ้าและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
ช่ ว งพั ก กลางวั น ระหว่ า งเวลา 12.00 -13.00 น.
ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน รวมถึงเผยแพร่
วิธีการประหยัดพลังงานไปในสังคมของตนเอง

• ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดงาน Car Free Day

เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช้
รถยนต์สว่ นตัวในวันดังกล่าว ใช้บริการของรถไฟฟ้าโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท)
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• สนับสนุนการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและเพื่อประหยัดพลังงาน

• สนับสนุนการดำ�เนินโครงการระบบขนส่งมวลชน
ของภาครัฐ เพื่อช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมของประเทศ อันจะนำ�มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนเมือง

ทัง้ นี้ ในรอบปีทผี่ า่ นมา (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556)
รถไฟฟ้าบีทเี อสมีผใู้ ช้บริการเป็นจำ�นวนกว่า 197.2 ล้าน
เทีย่ วคน รวมเป็นระยะทางกว่า 1,400 ล้านกิโลเมตร ซึง่
สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะ ซึ่งได้แก่รถยนต์
ส่วนบุคคล และรถโดยสารประจำ�ทาง โดยปริมาณเชื้อ
เพลิงที่ลดลงนี้ คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 200,000 ตัน
ซึง่ เป็นการช่วยลดโลกร้อน นอกจากนี้ ในปีถดั ไปบริษทั ฯ
ได้วางแผนทีจ่ ะเก็บข้อมูลและเปิดเผยการวัดผลปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทถี่ กู ปล่อยออกสูช่ นั้ บรรยากาศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามหลักสากล

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่วยลดอัตรา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 200,000 ตัน
นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การช่วยลดโลกร้อน
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