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สารประธานกรรมการ
นับจากที่ ได้ประกาศโมเดลทางธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
โดยรวมธุรกิจต่างๆ เข้าไว้ภายใต้ ‘Holding Company’ ท�ำให้
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั บีทเี อสมีธรุ กิจครอบคลุมหลายด้าน รวมทัง้ ระบบ
ขนส่งมวลชนที่จะให้บริการในเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตความยาว
กว่า 136 กิโลเมตร ซึ่งความส�ำเร็จของธุรกิจในกลุ่ม ส่วนหนึ่งมา
จากการด�ำเนินงานที่มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ในทุกส่วนขององค์กร บุคลากรที่มีความสามารถและความตั้งใจ
ในการให้บริการ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และประการสุดท้ายคือความส�ำนึกในหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบต่อสังคมที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
กลุม่ บริษทั บีทเี อส ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไปกับการสร้างผลตอบแทนทีด่ ีในทางเศรษฐกิจ
เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายทีส่ ำ� คัญคือการพัฒนาอย่างอย่างยัง่ ยืนใน 3 มิติ
คือ สังคม สิง่ แวดล้อม และบรรษัทภิบาล ปี 2559 บริษทั บีทเี อส กรุป๊
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 19 บริษัท ที่ผ่านการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อัน
แน่วแน่ในเรื่องดังกล่าวในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องด�ำรงไว้
ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ รายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award
2016) ประเภท Recognition ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 รวมถึงบริษัทฯ
ยังได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน เป็นปีที่ 3 ในประเภทกลุ่มธุรกิจ
บริการ ไม่เพียงเท่านี้ ธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัทบีทีเอส บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กร
ธุรกิจไทย (Thailand Top Company Award 2016)
กลยุทธ์ ในการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอสได้น�ำมาปฏิบัติในรูปกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่
สังคมในด้านต่างๆ เช่น โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส
กรุ๊ปฯ ซึ่งได้ด�ำเนินการไปแล้วกว่า 10 สถานี ในโรงเรียนต่างๆ ทั่ว
ทุกภาคของประเทศ ซึ่งเป็นการส่งมอบความสุขและความช่วย
เหลือด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การ
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ส่งเสริมสุขอนามัยของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการ
บูรณาการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้าไปอยู่
ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เช่น การก�ำหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในโครงการ The Bangkok
Chapter of the Eco-Capitals Forum กับกรุงเทพมหานครและ
สถานเอกอัคราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศ 17 องค์กร เพื่อร่วม
กันรณรงค์ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องของสิทธิเด็ก
และหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจนับจากที่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการ
ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children’s Rights and Business
Principles) ของสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟ โดยธุรกิจ
หลักของกลุม่ บริษทั บีทเี อสได้จดั ตัง้ ศูนย์บที เี อสรับฝากบุตรพนักงาน
(BTS Child Care Center) เพื่อดูแลบุตรของพนักงานในช่วงที่
พนักงานปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ตลอดจนการให้ความส�ำคัญ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ โดยได้ร่วมกับ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจัดท�ำโครงการจ้างเหมาบริการ ‘ดูแลคน
พิการทดแทนชั่วคราว’ (Respite Care) โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการ
รุนแรงที่มีนบุรี และหนองแขม เพื่อบริหารจัดการงานดูแลเด็กพิการ
เป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการด�ำรงชีวิต
ความส�ำเร็จในการท�ำงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมแบบบูรณาการ
ของบริษัทฯ ที่กล่าวมานั้น เป็นเพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้ถือ
หุ้น คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนพันธมิตร และนับต่อจากนี้ตามแผน
งานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส จะเป็นช่วงส�ำคัญในการขยายตัวทาง
ธุรกิจให้แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้า พร้อมกับขับเคลื่อนนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
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ภาพรวมธุรกิจ
“ “กลุ่มบริษัทบีทีเอส” เป็นผู้น�ำในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย
โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอยู่ใน 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสด�ำเนินธุรกิจใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ระบบ
ขนส่งมวลชน สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และบริการ

”
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ระบบขนส่งมวลชน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสด�ำเนินงานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ”บีทีเอสซี” ซึ่งปัจจุบันมีรถไฟฟ้าระบบราง
จ�ำนวน 4 ตู้ 52 ขบวน ให้บริการทั้งหมด 34 สถานี โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือ สาย
สุขุมวิทหรือสายสีเขียวเข้ม จ�ำนวน 22 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทิศเหนือ
(หมอชิต) ถึงทิศตะวันออก (แบริ่ง) และสายสีลมหรือสายสีเขียวอ่อน จ�ำนวน 13 สถานี จาก
ทิศตะวันตก (สนามกีฬาแห่งชาติ) ถึงทิศใต้ (บางหว้า) ระยะทางให้บริการรวม 36.3 กิโลเมตร
นอกจากนี้ บีทีเอสซี ได้รับเลือกให้ด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษารถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที)
ซึ่งประกอบไปด้วย สถานีรถประจ�ำทางบีอาร์ที จ�ำนวน 12 สถานี ในช่องทางเดินรถพิเศษ
ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร
สื่อโฆษณา
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “วี จี ไอ” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอส ประกอบธุรกิจระบบสื่อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในการ
ท�ำธุรกิจสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิง
พาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลัก สื่อโฆษณาในห้างค้าปลีก และสื่อโฆษณาในอาคาร
ส�ำนักงาน คอนโดมิเนียม และสนามบิน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ เช่น ตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอ
LED และการให้บริการสื่อโฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เป็นต้น
อสังหาริมทรัพย์

HOTELS & RESIDENCES

กลุ่มบริษัทบีทีเอสด�ำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40 ปี ได้พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพักอาศัย
โรงแรม อาคารส�ำนักงานและสนามกอล์ฟ ทั้งจากที่ดินที่กลุ่มบริษัทถือครองกรรมสิทธิ์อยู่
แล้วซึง่ ไม่ตดิ ภาระจ�ำนอง และด�ำเนินการบริหารงานผ่านบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุนต่าง ๆ
ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด อีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริการ
ธุรกิจบริการมีหน้าที่สนับสนุนธุรกิจในส่วนอื่นๆ ขององค์กร นอกเหนือจากการพัฒนาบัตร
แรบบิท ซึ่งใช้เป็นตั๋วร่วมส�ำหรับระบบขนส่งมวลชน และใช้เป็นบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ช�ำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมรับคะแนนสะสมแครอทรีวอร์ดจากร้านค้าทีเ่ ป็นพันธมิตร
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งให้บริการด้านการก่อสร้างและ
ออกแบบตกแต่งภายในส�ำหรับกลุ่มบริษัท และบริษัทภายนอก ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม
รวมถึงธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์เชฟแมน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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สื่อโฆษณา

อสังหาริมทรัพย

ระบบขนสง
มวลชน

ผลการดำ�เนินงานหลักเชิงตัวเลข 2559/60

บริการ

สัดส่วนรายได้จากการดำ�เนินงาน

รายได้จากการดำ�เนินธุรกิจ

8,606.2 ล้านบาท

ระบบขนส่งมวลชน

ร้อยละ 49

กำ�ไรจากการดำ�เนินธุรกิจ

2,928.3 ล้านบาท

สื่อโฆษณา

ร้อยละ 35

จำ�นวนพนักงาน

4,248 คน

อสังหาริมทรัพย์

ร้อยละ 7

บริการ

ร้อยละ 9

ระบบขนส่งมวลชน

สื่อโฆษณา

รายได้จากการดำ�เนินงาน

4,236.6 ล้านบาท

รายได้จากการดำ�เนินงาน

3,009.6 ล้านบาท

ความยาวระยะทางบริการทั้งหมด

36.3 กม.

พื้นที่โฆษณาครอบคลุมพื้นที่สถานี

30,000 ตร.ม.

จำ�นวนสถานีให้บริการในปัจจุบัน

34 สถานี

พื้นที่โฆษณาให้เช่า (ตร.ม.)

8,800 ตร.ม.

จำ�นวนพนักงาน

2,165 คน

จำ�นวนพนักงาน

481 คน

จำ�นวนผู้โดยสาร

249.8 ล้านเที่ยวคน

ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า

ร้อยละ 99.1

ความน่าเชื่อถือต่อการเดินรถ

อสังหาริมทรัพย์

89,076 กิโลเมตร
การเดินรถต่อความ
ขัดข้อง

รายได้จากการดำ�เนินงาน

617.1 ล้านบาท

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การ
ดำ�เนินงาน

18,900 ล้านบาท

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

3.84/5

จำ�นวนพนักงาน

464 คน

การบาดเจ็บรุนแรงของพนักงาน

0 ครั้งต่อ 200,000
ชม. การทำ�งาน

การบาดเจ็บรุนแรงของผู้รับเหมา

0 ครั้งต่อ
200,000ชม. การ
ทำ�งาน

บริการ

รายได้จากการดำ�เนินงาน

742.9 ล้านบาท

จำ�นวนบัตรแรบบิท

7.3 ล้านใบ

จุดบริการรองรับบัตรแรบบิท

3,000 จุด

จำ�นวนพนักงาน

999 คน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูล
การด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงาน โดยเนื้อหาครอบคลุมผลการ
ด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

แนวทางการจัดท�ำรายงาน
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559/60 จัดท�ำตามแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 (Sustainability Reporting Guideline
Version 4: G4) ของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยก�ำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ “In accordance”
ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) โดยขอบข่ายของการรายงานฉบับนี้ตรงกับรายงานประจ�ำปี 2559/60 ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทใน
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประกอบด้วย ธุรกิจระบบขนส่วมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ ทั้งนี้สามารถอ้างอิง
ข้อมูลได้จากรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทบีทีเอสและผ่านเว็บไซต์ www.btsgroup.co.th

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย G4-17, G4-18
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม 6 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ภาค
รัฐ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าผู้รับเหมา และพนักงาน ซึ่ง
กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ก�ำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อ

ความต้องการ เพื่อรับทราบและเข้าถึงความคาดหวัง ตลอดจนน�ำ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการมีส่วนร่วม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาครัฐ

• การรายงานผลการด�ำเนินธุรกิจและผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความถี่ที่หน่วย
งานก�ำหนด
• การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

• การปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่ก�ำหนด
• การเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงาน

สังคมชุมชน

• กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
• การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส

• การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
• การพัฒนาชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

• การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส รวมถึงผล
ประกอบการประจ�ำปี และการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
• การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล
โทรศัพท์ จดหมายและอื่นๆ

• การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
• การด�ำเนินกิจการที่มีผลประกอบการมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน
• การก�ำกับกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

ลูกค้า

• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�ำปี
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น
• การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

• การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา เป็นต้น
• ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และทันต่อเวลา
• ความปลอดภัยในการใช้บริการ
• การจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส และเป็นธรรม ตรวจสอบได้

คู่ค้าผู้รับเหมา

• กระบวนการคั ด เลื อ กและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง
• การประชุมร่วมกับคู่ค้าประจ�ำปี

พนักงาน

• การประเมินผลการท�ำงานพนักงานปีละ 2 ครั้ง
• การส�ำรวจความพึงพอใจพนักงานประจ�ำปี
• การร้องเรียนผ่านหัวหน้างาน และระบบรับเรื่องร้อง
เรียนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
• การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ

•
•
•
•

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การรักษาพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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การประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ G4-18, G4-19, G4-20, G4-21
กระบวนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ค�ำนึง
ถึงปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน และ
สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมขององค์กร ซึ่งขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญตาม
หลักการของ GRI ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นที่ส�ำคัญและก�ำหนดขอบเขต
ของการรายงาน
หน่วยงานในระดับองค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญการบริหารจัดการความ
ยั่งยืนในด้านต่างๆ คัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณา
จากความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจขององค์กร แนวโน้มของธุรกิจ
ของโลกและในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป้าหมายด้านความยั่งยืนของ
องค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภายในและ
ภายนอกขององค์กร โดยขอบเขตของแต่ละประเด็น ก�ำหนดโดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญ

และจัดล�ำดับความส�ำคัญในแต่ละประเด็น ด้วยวิธีการให้คะแนน 1
ถึง 5 ในการประเมิน 2 มิติ คือ ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสและความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้น
ให้น�้ำหนักของคะแนนที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามเกณฑ์
ประเมิ น ความเสี่ ย งและโอกาสในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ เ นื้ อ หา
รายงานจะเน้นน�ำเสนอประเด็นที่มีสาระส�ำคัญในระดับสูงเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็นความส�ำคัญ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบ
การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้มีความสมบูรณ์
และครอบคลุมประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งพัฒนารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จึง
รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข รวมถึง
การทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทบี
ทีเอสต่อไป

ประเด็นที่คัดเลือกจะได้รับการจัดระดับความส�ำคัญ โดยพิจารณา

ผลการประเมินประเด็นที่สำ�คัญ

ความสำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย

5

สูง
การด�ำเนินงาน

ปานกลาง

4

3

ลูกค้า
2

ต่ำ
บุคลากร

1
1

2

3

4

5

ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทบีทีเอส

ความปลอดภัย

1

ประสิทธิภาพพลังงาน

2

ความเชื่อถือได้ของการบริการ

3

การปฏิบัติตามกฏหมาย

4

การบริหารจัดการคู่ค้า

5

ความพึงพอใจของลูกค้า

6

การพัฒนาชุมชน

7

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8

การสร้างแรงจูงใจพนักงาน

9

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

10

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

กลุ่มบริษัทบีทีเอส
กับความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญตามแนวทางของ
GRI

ขอบเขตของผลกระทบ
ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย
ภายใน
ภายนอก
องค์กร
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน

-

•

•

การก�ำกับดูแลกิจการ

Governance
(G4-34)
Ethic and Integrity
(G4-56, G4-57, G4-58)
Anti-Corruption
(G4-DMA, G4-SO5)

•

•

การบริหารจัดการปัจจัย
ความเสี่ยง

Organisational Profile
(G4-14, G4-46)

ประสิทธิภาพพลังงาน

Energy
(G4-DMA, G4-EN3, G4-EN5)

ความน่าเชื่อถือ
ของการให้บริการ

Occupational Health
and Safety
(G4-DMA)

•
•
•

•
•
•

การปฏิบัติตามกฎหมาย

Emission
(G4-DMA, G4-EN15,
G4-EN16)
Effluent
(G4-DMA, G4-EN22
G4-EN23)
Compliance
(G4-DMA)

•

•

ความพึงพอใจของลูกค้า

Product and Service Labeling
(G4-DMA, G4-PR5)

•
•

•
•

การด�ำเนินงาน

ลูกค้า
การพัฒนาชุมชน

-

เป้าหมาย
ด้านความ
ยั่งยืนของ
องค์การ
สหประชาชาติ

-

SDG 7

SDG 3
และ
SDG 4

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
บุคลากร
การสร้างแรงจูงใจ
พนักงาน

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญตามแนวทางของ
GRI
Employment
(G4-DMA, G4-LA1)
Training and Education
(G4-DMA, G4-LA9,
G4-LA10)
Employment
(G4-DMA, G4-LA2)
Diversity and Equal
Opportunity
(G4-DMA, G4-LA12)
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ขอบเขตของผลกระทบ
ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย
ภายใน
ภายนอก
องค์กร
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ด้านความ
ยั่งยืนของ
องค์การ
สหประชาชาติ
SDG 4
SDG 5
และ
SDG 8

•
•

ความปลอดภัยในระบบ
รถไฟฟ้า

Occupational Health
and Safety
(G4-DMA)

•

•

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

Occupational Health and
Safety (G4-DMA, G4-LA6)

•

•

SDG 3
SDG 8
และ
SDG 11

ความปลอดภัย

หมายเหตุ (G4-22, G4-23)

(1) เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติสามาร เพิ่มเติม
ในรายละเอียดได้ท:ี่ https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

(2) ไม่มเี ปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญเกีย่ วกับขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล
(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรายงานจากปีที่ผ่านมา

ช่องทางการติดต่อ G4-31
กลุม่ บริษทั บีทเี อส ยินดีรบั ฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามความยั่งยืน โดยสามารถติดต่อกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้จาก: www.btsgroup.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ชั้น 14
ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273 8511-5 โทรสาร: 0 22738516
อีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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กลุม
่ บริษท
ั บีทเี อส
กับความยั่งยืน
วิสัยทัศน์
น�ำเสนอแนวคิด “ซิตี้

โซลูชั่นส์”

ที่ครบวงจรและโดดเด่นแก่ชุมชน
อันจะน�ำมาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบแนวคิด

“ซิตี้ โซลูชั่นส์” ที่โดดเด่น
และยั่งยืนแก่ชุมชนเมืองทั่วเอเชียผ่านทาง
4 ธุรกิจหลักของเรา ได้แก่ ธุรกิจขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์
และบริการ

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
กลุ ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสตระหนั ก เป็ น อย่ า งยิ่ ง ถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น จึ ง มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของการด� ำเนิ น การอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการด�ำ เนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใสตามหลั ก การก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเหมาะสม ส� ำ หรั บ ทิ ศ ทางความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ มุ ่ ง
สู ่ ความยั่ ง ยื น นั้ น กลุ ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสได้ ก� ำ หนดคุ ณ ค่ า กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายระยะยาว เพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ กรไว้
ภายใต้แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” ดังนี้

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
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คุณค่า
การส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า:

การสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้น:

ความส�ำเร็จของเราขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของเราในการทีจ่ ะพัฒนา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ยนื ยาว ซึง่ จะส�ำเร็จได้ดว้ ยการรับฟัง เข้าใจ
และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ เราเป็นองค์กรที่สะดวกและ
ไม่ยุ่งยากในการท�ำธุรกิจด้วย และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองด้วยความ
เป็นมืออาชีพตลอดเวลา

เรามีความมุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของ
รายได้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรามีจุดมุ่ง
หมายโดยเฉพาะทีจ่ ะให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ระยะยาวแก่นกั ลงทุน
ที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยงคล้ายกัน

การสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน:

การพัฒนาชุมชน:

ลูกค้าและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างยั่งยืนเรา
ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง

เราเป็นส่วนส�ำคัญของชุมชนทีด่ ำ� เนินธุรกิจ ด้วยแนวคิด “ซิตี้ โซลูชนั่ ส์”
ที่ ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า มี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ต ่ อ ชุ ม ชน เราสนั บ สนุ น รายได้ แ ละ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อท�ำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นในเรื่องการ
ศึกษาและสวัสดิการของเด็ก รวมทัง้ ส่งเสริมในด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และครอบครัว

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
กลุ ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส มุ ่ ง หมายเป็ น ผู ้ น� ำ ในการพั ฒ นาและให้
บริ ก ารระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนที่ ดี ที่ สุ ด ของไทย เสริ ม
สร้างความเป็นผู้น�ำในธุรกิจโฆษณาที่มีอยู่ ในวิถีการด�ำเนินชีวิต
และขยายเครื อ ข่ า ยสื่ อ โฆษณาในภู มิ ภ าค ASEAN ด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง และน� ำ พากรุ ง เทพฯ
สู่สังคมไร้เงินสดผ่านบริการ Micro Payment ในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เราก�ำหนดกลยุทธ์อยู่บนพื้นฐานส�ำคัญ 5 ประการคือ
1. ประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งมวลชนทางรางที่ยาวนาน
2. การประสานงานภายในอย่างใกล้ชิดระหว่าง 4 กลุ่มธุรกิจ
โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นหลัก
3. ความแข่งแกร่งด้านการเงิน
4. การใช้นวัตกรรม
5. ความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะขยายธุรกิจทั้งสี่ด้านอย่างสอดคล้องกับการ
พัฒนาสังคมเมืองของประเทศไทย และน�ำเสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชนั่ ส์”
ที่ครบวงจรและโดดเด่นแก่ชุมชนอันจะน�ำมาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

การด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสก�ำหนด
นโยบายการด� ำ เนิ น งานภายใต้ ค วามรั บ
ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility Policy) เพือ
่ เป็นกรอบของ
การด�ำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อมให้ไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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การก�ำกับดูแลกิจการ

คู่มือจริยธรรม

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีระบบการบริหารจัดการซึ่งประกอบไปด้วยคณะ
กรรมการและผู้บริหารผู้มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็น
ไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มบริษัทบีทีเอส
จึงก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติหรือคู่มือจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องกับหลักการส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการ
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง
กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว 2) การก�ำกับดูแลกิจการ 3) จรรยา
บรรณธุรกิจ 4) พนักงาน และ 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกระดับทุกคนภายในองค์กรต้องรับทราบและปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กลุ่มบริษัท
บีทีเอสก�ำหนดไว้

กลุ ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
(Corporate Governance Policy) โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อแนะน�ำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับ
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นโยบายมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสอยู่เสมอ
การบริ ห ารงานด้ า นก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของกลุ ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส
ด� ำ เนิ น งานผ่ า นคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการ 4 ท่าน และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
• ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่รายงานประจ�ำปี 2559/60 ขององค์กร หัวข้อ “การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ www.btsgroup.co.th

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

การต่อต้านทุจริตและการติดสินบน

“

กลุม
่ บริษท
ั บีทเี อสยึดมัน
่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ
่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามกรอบ

แนวทาง

“ท�ำถูกต้อง” (Do it Right)

ทีป
่ ระธานกรรมการได้ให้โอวาทไว้ และส่งเสริม

ให้พนักงานขององค์กรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดย
ก�ำหนดให้กรรมการบริษท
ั ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบต
ั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่ ทีก
่ ำ� หนด ไม่เข้าไปเกีย
่ วข้องกับการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง
้ ไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตทีอ
่ าจเกิดขึน
้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) อย่าง
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์อัน
แน่วแน่ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่จะด�ำเนินงานตามกรอบและขั้นตอน
ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ
Partnership Against Corruption for Thailand (PACT) ซึ่งเป็นเครือ
ข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้าน
การทุจริต ที่ริเริ่มขึน้ โดยสถาบันไทยพัฒน์ และหุ้นส่วนความร่วมมือ
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริต

ช่องทางภายในองค์กร

”

คอร์รัปชัน่ ทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการแจ้งเหตุ เบาะแส
หรือยื่นข้อร้องเรียนการกระท�ำที่อาจท�ำให้เกิดความสงสัยได้ว่า
เป็นการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ
ที่พบเห็นเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือบริษัทคู่ค้าที่ไม่
ได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม ยุติธรรม ได้รับการเรียกร้อง
ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากพนักงานของบริษัทฯ โดย
ผู้แจ้งเหตุหรือเบาะแสไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน และเพื่อคุ้มครอง
สิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้อง
เรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ช่องทางภายนอกองค์กร

หนูด่วนชวนชี้ช่อง

สายด่วน 1 800 292 777 และ +66 (0) 2677 2800

DoItRight@btsgroup.co.th

tell@thailand-ethicsline.com
ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการสื่อสาร เผยแพร่ เพื่อ
ท�ำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ นโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ไปยัง

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
บุคลากรของ
บริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น
บุคลากรของบริษัทฯ คู่ค้า รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีทีเอส
เป็นต้น

แนวทางการสื่อสาร

ผลการด�ำเนินงาน

• อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ แก่ผู้บริหาร
และพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี

• จากผลการส�ำรวจแบบประเมินตนเองของ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เรื่องการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและคู ่ มื อ
จริยธรรม ประจ�ำปี 2559/60 พบว่า ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 88.18 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (โดยคะแนนรวม
เฉลี่ยทุกด้านอยู่ที่ 85.03 คะแนน)

• ก�ำหนดให้การอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในหัวข้อส�ำหรับการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่นของบริษัทฯ
• เผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และช่องทางแจ้งเหตุฯ
บนระบบ Intranet, ป้ายและจอประชาสัมพันธ์ (Display Screen)
ภายในบริษัทฯ
คู่ค้า
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• ส่ ง จดหมายแจ้ ง คู ่ ค ้ า ของบริ ษั ท ฯ เรื่ อ งการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ตาม
มาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทราบถึง
มาตรการและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
รวมถึงช่องการในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับการปฎิบัติด้วยความ
เท่าเทียม ยุติธรรม หรือได้รับการเรียกร้องผลประโยชน์หรือสิ่งตอบ
แทนใดๆ จากบุคลากรของบริษัทฯ

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตผ่านช่องทาง
ร้องเรียน
• คู่ค้าที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ ในปี 2559/60
จ�ำนวนร้อยละ 97 รับทราบถึงนโยบายและ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตผ่านช่องทาง
ร้องเรียน

• เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.btsgroup.co.th
บริษัทย่อย
ในกลุ่มบริษัท
บีทีเอส

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เข้าร่วมเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC)

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท ยูซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) เตรียมยื่นขอ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ภายในปี 2560

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารจัดการปัจจัย
ความเสี่ยง
การที่สภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ปรับตามความก้าวหน้าของ
นวัตกรรมและการให้บริการ ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงจัดท�ำนโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยมีการบริหารความเสี่ยง
ทั้งจากระดับบนสู่ระดับล่าง (Top down) และจากระดับล่างสู่ระดับ
บน (Bottom up) และสอดคล้องตามกรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ของ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) พร้อมทั้งมีการก�ำหนดประเมินและติดตาม
ผลของความเสี่ยงจากค่าความเสี่ยงในรูปแบบที่ประเมินผลได้ (Risk
parameters) ตลอดจนแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่รับ
ผิดชอบก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้แบ่งการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด 5 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย และความ
เสี่ยงด้านทุจริต
ส�ำหรับรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤติ
สามารถเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจ�ำปี 2559/60 ขององค์กร บน
เว็บไซต์ www.btsgroup.co.th

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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การดำ�เนินงาน
“ บีทีเอสซีให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานที่สอดคล้อง ถูกต้องตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการ

พัฒนาการให้บริการที่ปลอดภัย ตรงต่อเวลา ควบคู่กับการใช้พลังงานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย

”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

ประสิทธิภาพพลังงาน
ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า บีทีเอสซีตระหนัก
เป็นอย่างยิ่งถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้
เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการด�ำเนินงานให้มคี วามทันสมัยและสามารถประหยัด
พลังงานได้มากยิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ในปี 2557 บีทีเอสซี
ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ จากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน (พพ.) เรื่องการปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานของอาคารและโรงงาน ท�ำให้บีทีเอสซีได้จัดตั้งคณะ
ท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ก�ำหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน โดยมีกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ (Chief Executive Officer: CEO) ท�ำหน้าที่เป็น
ประธาน และมีการจัดประชุมการจัดการด้านพลังงานภายในองค์กร
ทุก 3 เดือน โดยมีผู้ตรวจสอบภายนอก (Third Party Audit) ด�ำเนิน
การการตรวจสอบและรั บ รองผลการจั ด การด้ า นพลั ง งาน และ
รายงานผลต่อ พพ. ในเดือนมีนาคมของทุกปี

ขณะเดียวกัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านการ
จัดการพลังงาน บีทีเอสซีด�ำเนินการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ผ่ า นดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภาพการใช้ พ ลั ง งาน โดยแบ่ ง ดั ช นี ขี้ วั ด
ส�ำหรับการใช้พลังงานขับเคลื่อน (Traction Power) และดัชนีชี้
วัดส�ำหรับพลังงานไฟฟ้าอาคารต่างๆ พร้อมทั้ง มีกระบวนการ
เก็บข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติของอัตราการใช้พลังงาน และ
รายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงในการประชุมของคณะกรรมการควบคุม
ประสิทธิภาพงานปฏิบัติการ (Operation Performance Committee
Meeting: OPCS) เป็นประจ�ำทุกเดือน
ผลการด�ำเนินงานในปี 2559/60 บีทีเอสซีสามารถใช้พลังงานขับ
เคลื่อน และพลังงานในสถานีรถไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา และต�่ำ
กว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยพบว่าพลังงานขับเคลื่อนที่ใช้มีค่า
เท่ากับ 39.97 กิโลวัตต์-ชม. ต่อ 1,000 ผู้โดยสาร-กม. ต่อเดือน
และพลังงานที่ใช้ในสถานีรถไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 52,291.47 หน่วย
ต่อวันต่อเดือน

ผลการด�ำเนินงาน ด้านพลังงานขับเคลื่อน

กิโลวัตต-ชม.
ตอ 1,000 ผูโดยสาร-กม. ตอเดือน
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ผลการด�ำเนินงาน ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานีรถไฟฟ้า
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นอกจากนี้ ในปี 2559/60 บีทีเอสซีได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
นโยบายการอนุรกั ษ์พลังงาน ได้แก่ โครงการเปลีย่ นโคมไฟส่องถนน
บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าจ�ำนวน 23 สถานี เป็นโคมไฟชนิด LED คิด
เป็นจ�ำนวนโคมไฟที่ถูกเปลี่ยนจ�ำนวน 540 โคม และโครงการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ที่มีประสิทธิภาพสูง
แทนเครือ่ งเดิมของสถานีรถไฟฟ้า และอาคารโรงซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า
(หมอชิต) ทั้งนี้ จากโครงการทั้งหมดสามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าที่จ่าย

2559/60

เปาหมาย

ในปี 2559/60 ได้เป็นจ�ำนวน 1,956,428.69 บาท ซึ่งในปีถัดไป
บีทีเอสซีมีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟบนสถานีส่วนต่อขยาย จ�ำนวน
7 สถานี เป็นหลอดไฟชนิด LED ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนหลอดไฟ LED
ที่จะถูกเปลี่ยนจ�ำนวน 3,700 หลอด

โครงการการเปลี่ยนโคมไฟส่องถนนบริเวณใต้
สถานีรถไฟฟ้า

โครงการเปลีย
่ นเครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
(Split Type) ที่มีประสิทธิภาพสูงแทนเครื่อง
เดิมของสถานีรถไฟฟ้าและอาคารโรงซ่อมบ�ำรุง
รถไฟฟ้า(หมอชิต)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

ความมุ่งมั่นในการประหยัดพลังงาน
บีทีเอสซีมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยการด�ำเนินโครงการและกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งแผง
ทดสอบเพื่อใช้เป็นตัวจ�ำลองในการทดสอบการท�ำงานของระบบประตูรถไฟฟ้า (Passenger Door Test Stand) โดยไม่ต้องไปทดสอบกับ
ขบวนรถไฟฟ้าจริง และการจัดท�ำแผงทดสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Test Stand) เพื่อใช้ทดสอบระบบปรับอากาศของขบวน
รถไฟฟ้าก่อนติดตั้งจริงรวมทั้งใช้ในระหว่างการซ่อมบ�ำรุง นอกจากนี้ บีทีเอสซี ได้ด�ำเนินการศึกษามาตรการประหยัดพลังงานด้านอื่นๆ เพิ่ม
เติม เพื่อลดการใช้พลังงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าทีร่ ถไฟฟ้า
จ่ายกลับคืนสูร่ ะบบ

โครงการติ ด ตั้ ง แผงโซล่ า ร์ เซลล์
บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า

บีทเี อสซีอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำแผนการด�ำเนินการจัดท�ำระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าที่รถไฟฟ้าจ่ายกลับคืนสู่ระบบ ด้วยการติดตั้งระบบ
ควบคุมการจัดเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าและชุดกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้า (Capacitor Energy Storage System – CESS) ซึ่งกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าจาก Regeneration Energy ของขบวนรถไฟฟ้าที่วิ่ง
ให้บริการ และจ่ายไฟคืนกลับเข้าระบบขณะทีข่ บวนรถก�ำลังเคลือ่ นที่
จากสถานี ทั้ ง นี้ จากการที่ ไ ด้ ท� ำ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการดังกล่าว องค์กรได้เลือกที่จะติดตั้งระบบดังกล่าวที่บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ซึ่งผลการค�ำนวณโดยบริษัทผู้ผลิต คาดว่าจะ
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 800,735.40 หน่วย
หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 2,962,721.00 บาท (ค�ำนวณจากค่าไฟ
เฉลี่ย 3.70 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 18 ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งจะใช้
เงินลงทุนทั้งสิ้น 30,763,495.00 บาท ดังนั้น เมื่อพิจารณาต้นทุน
การบ�ำรุงรักษาและปัจจัยอื่น พบว่าโครงการฯ มีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) น้อยกว่าร้อยละ 2 ซึ่งองค์กรยังคง
ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อน�ำมาใช้ด�ำเนินการต่อไปในอนาคต

บีทีเอสซีอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินโครงการ
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 96 กิโลวัตต์ บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าบนสถานี ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณปีละ 140,160.00 หน่วย หรือคิด
เป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 518,592.00 บาท (ค�ำนวณจากค่าไฟเฉลี่ย 3.70
บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น
6,574,080.00 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 12 ปี 6 เดือน
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย บีทีเอสซีด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ซึ่งทุกการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการ
จัดการของเสียอันตราย น�้ำเสีย และเสียงรบกวน นั้นยังสอดคล้อง
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001: 2004 และ OHSAS 18001:
2007 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับของเสียที่เป็นอันตรายซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นจากการซ่อมบ�ำรุง
เครื่องจักรที่มาจากการด�ำเนินงานภายใต้บีทีเอสซี องค์กรมีการ
จัดเก็บของเสียอันตรายในภาชนะบรรจุอย่างถูกต้องตามประเภท
ของเสียอันตราย พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณและชนิดของของเสีย
อันตรายแต่ละประเภทก่อนส่งก�ำจัดอย่างถูกต้อง โดยด�ำเนินการ
จัดจ้างบริษัทรับก�ำจัดของเสียอันตรายที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียอันตรายที่เกิดจากการด�ำเนิน
งานนั้นได้ถูกก�ำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
ประเทศ ขณะเดียวกัน เอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Manifest) ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือ
การตรวจสอบย้อนหลัง

ส�ำหรับน�้ำเสียที่เกิดขึ้น บีทีเอสซีควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากอาคาร
ส�ำนักงาน และโรงจอดซ่อมบ�ำรุงให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุม
ของการระบายน�้ำทิ้งที่ก�ำหนด นอกจากนี้ เสียงรบกวนที่เกิดจาก
การด�ำเนินงานของรถไฟฟ้า บีทีเอสซีได้ด�ำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
จากมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมาตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
บริเวณทางโค้งขณะที่รถไฟฟ้าท�ำงานบนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่ตรวจวัด
ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการ
ตรวจติ ด ตามผลจากฝ่ า ยความปลอดภั ย และฝ่ า ยคุ ณ ภาพอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ บีทเี อสซีได้จดั ส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในกฎหมายและข้อบังคับ
ทั้งนี้ บีทีเอสซีได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนส�ำหรับชุมชนและ
ผู้โดยสารแจ้งหากได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจ
ขององค์กร ในปีที่ผ่านมา พบว่าบีทีเอสซีไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินงานในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ
ความตรงต่อเวลาและความเชื่อถือได้ของการเดินรถ ถือเป็นตัวแปร
ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีขององค์กรในด้านความเป็นเลิศในการ
ให้บริการและความปลอดภัยออกสู่สาธารณชน
ส�ำหรับแนวทางการจัดการในการเดินรถ บีทีเอสซีด�ำเนินการผ่าน
ระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้าจากส่วนกลาง (Central Control
System) และการเดินรถด้วยระบบสัญญาณควบคุม (Signaling
Control System) มีฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนิน
งาน เพื่อให้ระบบการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งในเรื่องของความตรงต่อเวลาและความปลอดภัยของผู้โดยสารที่
ใช้บริการ นอกจากนี้ ในปี 2559/60 บีทีเอสซีด�ำเนินการบริหารงาน
เชิงรุกเพิ่มเติมภายใต้แผนงานที่ก�ำหนดขึ้น ได้แก่
• การซ่อมบ�ำรุงเชิงรุก (Preventive Maintenance) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลแผนงานการ
ซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการจัดการทรัพยากรและติดตามผลการด�ำเนิน
งานซ่อมบ�ำรุง เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้ามีความพร้อมในการให้บริการ และลดปัญหาความขัดข้อง
ระหว่างการเดินรถ

• การตรวจติดตามและการวางแผนจากฝ่ายวางแผนให้บริการ
(Service Planning Department) ในด้านต่างๆ เป็นประจ�ำทุก
เดือน ได้แก่ ปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ ในแต่ละเส้นทาง (Line
Load) ความสามารถและความเพียงพอในการให้บริการของอุปกรณ์
เช่น ประตูตรวจสอบบัตรโดยสารอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งผลจากการ
ตรวจติดตามนั้นรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบและ
พิจารณาต่อไป
ขณะเดียวกัน บีทีเอสซีได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จในเรื่องความ
ตรงต่อเวลา (Punctuality) และความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า (Train
Reliability) เพื่อใช้ส�ำหรับติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานใน
ด้านการรักษาเสถียรภาพของความตรงต่อเวลาและความเชื่อถือต่อ
การเดินรถ ตลอดจนใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
กับผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า ประสิทธิภาพการให้
บริการด้านความตรงต่อเวลา และความเชื่อถือต่อการเดินรถสูง
กว่าเป้าหมายในปี 2559/60 ที่ก�ำหนดไว้ โดยความตรงต่อเวลาใน
การให้บริการของรถไฟฟ้า มีค่าเท่ากับร้อยละ 99.09 (เป้าหมาย
ร้อยละ 97.50) และความเชื่อถือต่อการเดินรถมีค่าเท่ากับ 89,076
กิโลเมตรการเดินรถต่อความขัดข้อง (เป้าหมาย 35,000 กิโลเมตร
การเดินรถต่อความขัดข้อง)

ผลการด�ำเนินงาน ด้านความตรงต่อเวลา
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ผลการด�ำเนินงาน ด้านความเชื่อถือต่อการเดินรถ
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หนวยตอวัน ตอเดือน
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ความเชื่อถือตอการเดินรถ

ผลการด�ำเนินงาน

2559/60

เปาหมาย

หน่วย

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

เมกะวัตต์-ชม.

100,522

102,834

103,624

102,685.00

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:
		 ขับเคลื่อน

เมกะวัตต์-ชม.

69,585.50

69,781.50

70,482

68,987.56

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:
		 ไม่ขับเคลื่อน
• ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
		 (รถโดยสารด่วนพิเศษ 		
		 BRT)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้
การเดินรถ-กม.

เมกะวัตต์-ชม.

30,966.50

33,052.50

33,142

33,707.44

กิโลกรัม

1,314,665.77

1,335,265.74

1,364,376.69

1,364,376.69

กิโลวัตต์-ชม. ต่อ ราย
ได้การเดินรถ-กม.

2.93

2.74

2.77

2.72

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปลดปล่อยทั้งหมด

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

55,217

56,831

54,500

58,922

• ขอบเขตที่ 1

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

3,544

3,599

3,678

3,830

• ขอบเขตที่ 2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

51,673

53,232

50,823

55,092

ปริมาณน�้ำใช้ทั้งหมด

ลูกบาศก์เมตร

108,689

124,646

126,727

120,688

เมตริกตัน

31.693

20.717

40.678

26,098.87

ปริมาณของเสียที่ถูกก�ำจัด
ทั้งหมด

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ลูกค้า
“ นอกเหนือจากการน�ำเสนอบริการที่ท�ำให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดแล้ว

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึง
้ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจในสภาวะที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบีทีเอสซีได้น�ำมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการก�ำหนดทิศทางของการด�ำเนินงาน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจนั้นสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บีทีเอสซี
ยังรับฟังทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าทุกกลุม
่ ผ่านช่องทางการสือ
่ สารทีท
่ น
ั สมัย
และเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

ความพึงพอใจของลูกค้า
การสร้ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า นั บ ว่ า เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่
บีทีเอสซียึดถือมาโดยตลอด ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบ
และติดตามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน สามารถน�ำมาเป็นส่วน
ช่วยในการก�ำหนดตั้งเป้าหมายส�ำหรับการด�ำเนินงานในอนาคต ส่ง
ผลให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง ตลอด
จนมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของ
ประเทศไทย

บีทเี อสซียงั พร้อมรับฟังเสียงจากลูกค้าของเรา โดยด�ำเนินการส�ำรวจ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจที่มีต่อองค์กร
ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย รวม
ถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ส่งผ่านทางหน่วยงาน
ราชการ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
เป็นต้น โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถูกรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและส่งต่อถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ลูกค้า
ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่าทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจะได้
รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บีทีเอสซีใส่ใจกับทุกความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนทีจ่ ะน�ำเสนอบริการ
ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการ
ด�ำเนินงานและกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกัน
ช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น

ลูกค้า
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จากช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ พบว่าในปี 2559/60 มีจ�ำนวนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งหมด 43,926 เรื่อง โดยแบ่ง
เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ
(Information/Suggestion) เช่น การติดตั้งบันไดเลื่อน การติดตั้ง
เครื่องจ�ำหน่ายตั๋วอัตโนมัติเพิ่มเติม การติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ
(Platform Screen Doors) เป็นต้น จ�ำนวน 42,646 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 97.09 การรับเรื่องร้องเรียน (Complaint) จ�ำนวน 1,280
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.91 ซึ่งในจ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ เป็นข้อ
ร้องเรียนจากความผิดพลาดจากการให้บริการ จ�ำนวน 179 เรื่อง
หรือร้อยละ 0.41 จากจ�ำนวนความคิดเห็นทั้งหมด

2.91%

ขอรองเรียน

97.09%
ความคิดเห็น

บีทีเอสซีได้ตั้งเป้าหมายต้องมีจ�ำนวนข้อร้องเรียนน้อยกว่า 2 ข้อร้อง
เรียนต่อจ�ำนวนผู้โดยสาร 1 ล้านเที่ยวคน โดยปี 2559/60 มีจ�ำนวน
ข้อร้องเรียน 0.73 ข้อร้องเรียนต่อจ�ำนวนผู้โดยสาร 1 ล้านเที่ยวคน
จ�ำนวนข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาโดยตลอด ทั้งนี้
ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการแก้ไขครบทุกกรณี หรือ ร้อยละ 100
ของข้อร้องเรียนทั้งหมดและแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้ร้อง
เรียน ซึ่งเป็นไปตามดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดไว้

“ ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการแก้ไขครบทุกกรณี ’’
จำนวนขอรองเรียน
ตอจำนวนผูโดยสาร 1 ลานเที่ยวคน

จ�ำนวนข้อร้องเรียน
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้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
“ ความพึงพอใจของผู
เท่ากับ 3.84/5
สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด (3.80) ’’

นอกจากนี้ บีทีเอสซียังได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ�ำทุกปี โดยมอบหมายให้
สวนดุสิตโพล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางและมีความน่า
เชือ่ ถือด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผูใ้ ช้บริการในสถานี
รถไฟฟ้าทั้ง 34 สถานี พบว่า ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ปี 2559/60 เท่ากับ 3.84/5 แม้ว่าจะเป็นอัตราที่ต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา
แต่สูงกว่าที่เป้าหมายก�ำหนด ทั้งนี้ ผลส�ำรวจที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งใน
การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
บีทเี อสซียงั เพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการให้บริการ
ของบีทีเอสซีผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ
Twitter ในประเด็นต่างๆ อาทิ การแจ้งข่าวรถไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น
ท�ำให้ผโู้ ดยสารได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
วางแผนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได้อย่างทันท่วงที

ผลการด�ำเนินงาน ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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การดูแลลูกค้ากลุ่มพิเศษ
นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปแล้ว บีทีเอสซียังได้สนับสนุนให้ผู้ใช้
บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนพิการ
โดยอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ พิ การในการใช้ บ ริ การรถไฟฟ้ า
บีทีเอส ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้
ผู้พิการสามารถเข้าถึงการบริการที่สถานีรถไฟฟ้าได้เหมือนกับผู้ใช้
บริการปกติในทุกสถานี ได้แก่ การก่อสร้างทางลาดส�ำหรับรถเข็น
ผูพ้ กิ าร พืน้ ผิวต่างสัมผัสบนพืน้ และอักษรเบรลล์ทปี่ มุ่ กดลิฟต์สำ� หรับ
ผู้พิการทางสายตา การติดตั้งแผงบริการในลิฟต์จุดที่สองเพื่อรองรับ
ผู้พิการที่ใช้รถเข็น และการติดตั้งเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ในระดับความสูงที่ผู้พิการที่นั่งรถเข็นสามารถใช้บริการได้ รวมถึง

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้พิการโดยพนักงานประจ�ำสถานีที่ผ่าน
การอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่เข้ามาใช้
บริการในสถานีอย่างเหมาะสม
บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับ
การยกเว้นค่าโดยสาร เพียงแสดงบัตรหรือสมุดประจ�ำตัวผู้พิการที่
ออกโดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2559/60
มีผู้พิการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากถึง 945,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า
127,000 คน จากจ�ำนวน 817,200 คน ในปี 2558/59

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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การพัฒนาสังคม
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่น�ำเสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” ให้กับสังคม กลุ่ม
บริษัทบีทีเอสมีเป้าหมายที่จะยกระดับชุมชนและสังคมให้มีวิถีชีวิตที่
ดีข้ึน โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมในฐานะองค์กรภาคประชาชนอันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องท�ำ
ประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุก
ระดับมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
เติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสด�ำเนินงานตามกรอบนโยบายรับผิดชอบสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งได้วางแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบพิจารณา ก�ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กิจกรรมที่ด�ำเนินงานในปี 2559/60 นั้น ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ในด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ โครงการหนูด่วน
ชวนกินเจ และโครงการคลินิกลอยฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส
สนับสนุนสินค้าที่ชุมชนผลิตน�ำมาจ�ำหน่าย อันเป็นปัจจัยช่วยเหลือ
ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการสถานีส่งความสุขจาก
ชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ
โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ทั่วประเทศ พร้อมมอบสิ่งของจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ตลอดจน
เครื่องอุปโภค บริโภคขั้นพื้นฐาน และทุนการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง
โรงเรียนและชาวบ้านแจ้งความประสงค์มายังกลุ่มบริษัทบีทีเอส
จึงนับเป็นการมอบสิ่งของที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริจาค
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ในบางโรงเรียนที่ขาดแคลน กลุ่มบริษัท
บีทีเอสได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน สนามเด็ก
เล่น และถนนคอนกรีต
ในการด�ำเนินโครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังได้ร่วมกับพันธมิตร เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัย
มหิดล และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ด้วยการน�ำหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาให้แก่ เด็กนักเรียน ครู อาจารย์
และชาวบ้านในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2558 โครงการดังกล่าวได้ด�ำเนินงานมาแล้ว 12 ครั้ง
ซึ่งกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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โครงการหนูด่วนชวนกินเจ

โครงการคลินิกลอยฟ้า

โครงการหนูด่วนชวนกินเจ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพโดยได้เลือกสรรอาหาร
เจที่มีคุณภาพมาบริการให้กับประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า
และประชาชนทั่วไป ได้รับประทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่ง
เสริม พัฒนา และสนับสนุนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นน�ำ
จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้
เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการดังกล่าว
เริ่มด�ำเนินการเมื่อปี 2543 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ตลอดระยะ
เวลารวมทั้งสิ้น 14 ปี ภายในงานจะให้บริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจสุขภาพฟัน วัดความ
หนาแน่นของกระดูก วัดกระดูกพรุน ตรวจจอประสาทตาเพื่อหา
เบาหวานเข้าตา ตรวจต้อหินด้วยภาพดิจิตอล ตรวจสภาพผิวหนัง
ตรวจวัดความเครียด เจาะเลือดเพื่อตรวจสอบเบาหวานและหา
คอเลสเตอรอล เป็นต้น ซึ่งในปี 2559/60 ที่ผ่านมา ได้รับความ
สนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000
คน ตลอดเวลาการจัดงาน 4 วัน

มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานกว่ า 2,000 คน
ป ร ะ ห ยั ด ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร ต ร ว จ
สุขภาพประจ�ำปีได้ 7,000 บาทต่อคน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ “สถานีสง
่ ข้าว ชาวนาไทย”
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้จัดพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 5 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีบางหว้า สถานีแบริ่ง สถานี
หมอชิต และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นสถานที่จ�ำหน่ายข้าวหมอมะลิ 105 เกรดพรีเมี่ยม GAP ซึ่งถือเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ
ดีที่สุดจากทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับซื้อข้าวดังกล่าวจ�ำนวน 20,000 กิโลกรัม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยเอ็ด แล้วน�ำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงามส�ำหรับจ�ำหน่ายให้แก่ผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอส และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
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พนักงาน
“ กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อมั่นว่า พนักงาน เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญและมีคุณค่า

มากทีส
่ ด
ุ ขององค์กร ดังนัน
้ องค์กรจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการฝึ ก อบรมพนั ก งานจากภายในและ
ภายนอกองค์กร พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตามลักษณะงานอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่องค์กรต้องการ และรองรับความต้องการ
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ เ สมื อ นเป็ น ครอบครั ว เดี ย วกั น เพื่ อ ให้
พนั ก งานรู้สึก ถึงความผูก พัน และภาคภู มิใจในองค์ ก ร ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
สามารถด�ำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

บีทีเอสซีมีพนักงานรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำ�นวน

พนักงานชาย

1,177 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.3

จำ�นวน

2,165 คน

พนักงานหญิง

988 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.7
จำ�นวน

พนักงานจำ�แนกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจำ�

2,157 คน

พนักงานชั่วคราว

8 คน

พนักงาน
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรายแรกของประเทศไทย
ที่ให้บริการด้วยรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และอาศัยเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย จึงต้องอาศัยพนักงานที่มีทั้งความรู้และความสามารถ ดังนั้น
บีทีเอสซีจึงก�ำหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าท�ำงานจนถึงวัยเกษียณ

ตัวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวสู่
พนักงานประจ�ำ และพนักงานชั่วคราวขององค์กร ผ่านระบบการฝึก
อบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทรัพยากร
บุคคล และสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 17 ปี บีทีเอสซีได้สั่งสมความ
เชี่ยวชาญรวมถึงองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่น และมีลักษณะเฉพาะ

เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของบีทีเอสซีต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ
ได้แก่ ISO 9001:2008 ISO:14001:2004 และ OHSAS 18001: 2007 รวมถึงต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการจัดการความรู้หลักของบีทีเอสซี 4 ด้าน ได้แก่

ด้านเทคนิค

ด้านบริหารและ
การบริการ

ด้านข้อบังคับ
ทางการเงิน

ด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

ส�ำหรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้นเริ่มต้นจาก
การส�ำรวจความต้องการการฝึกอบรมพนักงานของแต่ละหน่วย
งานย่อย (Training Needs Survey) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ก�ำหนดแผนฝึกอบรมประจ�ำปี (Annually Training Needs Matrix)
ตามล�ำดับความส�ำคัญ ขณะเดียวกัน บีทีเอสซีได้น�ำระบบบริหาร
จัดการการฝึกอบรม (Training Management System) มาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลพนักงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และใช้แบบส�ำรวจประเมินผลภาย
หลังจบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อน�ำมาวิเคราะห์และประเมินผล
ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม และหลังจากพนักงานได้
ปฏิบัติงานจริงจะใช้แบบส�ำรวจประเมินผลอีกครั้งเพื่อยืนยันว่า

พนักงานที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีแผนการประเมินด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติ
งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองได้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง ในปี 2559/60 บีทีเอสซีได้จัดสรรงบประมาณ
ส�ำหรับการฝึกอบรมพนักงานจ�ำนวนกว่า 5.63 ล้านบาท ส�ำหรับการ
ฝึกอบรมจากหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดการความรู้หลักของบีทีเอสซีทั้ง 4 ด้าน โดยเกณฑ์การ
วัดผลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 2 ระดับ

เกณฑ์การวัดผลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

พิ จ ารณาจากจำ�นวนชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมเฉลี่ ย ทั้ ง ปี แ ละ
จำ�นวนหลักสูตรการฝึกอบรมเฉลี่ยที่จัดให้แก่พนักงาน รวมถึง
ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร

พิ จารณาจากผลการดำ�เนิ น งานของผู้ ไ ด้ รั บ การอบรมผ่ า น
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำ�แหน่ง

ทั้งนี้ ในปี 2559/60 บีทีเอสซีก�ำหนดเป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยของพนักงานจ�ำนวนเท่ากับ 12 ชั่วโมงต่อคน และก�ำหนด
จ�ำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมจ�ำนวน 159 หลักสูตร โดยผลการ
ด�ำเนินงานพบว่าจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานมีค่า

สูงถึง 139.87 ชั่วโมงต่อคน และมีจ�ำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง
สิน้ 328 หลักสูตร ซึง่ เกินว่าทีเ่ ป้าหมายก�ำหนด พร้อมกันนี้ พนักงาน
ทุกคนที่เข้าอบรม หรือร้อยละ 100 ได้ท�ำการตอบแบบส�ำรวจภาย
หลังการฝึกอบรม ซึ่งพบว่ามีค่าความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 89.59
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ผลการด�ำเนินงาน ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

คุณตรีเพชร วงศ์นิวัติขจร
ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
กล่าวถึงโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระบบการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

“หน่วยงานให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนเป็นอย่างมาก เนื่อง
ด้วยตัวระบบรถไฟฟ้าเอง รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร ให้ความ
ส�ำคัญกับความปลอดภัย เพราะรถไฟฟ้าต้องเป็นระบบที่มีความ
ปลอดภัยสูง เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ด้วยเหตุนี้ ผมเองก็ได้ปรึกษากับทางฝ่ายฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบนสถานีทุกคน ต้องผ่านการอบรม “คลิปไทร์” ซึ่ง
เป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัยเฉพาะส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย เพื่อให้มีความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ
และทัศนคติก่อนเริ่มงาน”

โครงการ Healthy Workplace
บีทีเอสซีด�ำเนินโครงการ Healthy Workplace ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานให้มีความสะอาด
ปลอดภัย น่าอยู่ และเป็นระเบียบ อีกทั้งยังช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ
และความปลอดภัย (Quality and Safety Culture) ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการด�ำเนินงาน ตอลดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวในปี 2559/60 บีทีเอสซี ไม่มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นกับพนักงานในพื้นที่ท�ำงานที่ร่วมโครงการ

พนักงาน
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การดึงดูดผู้มีความสามารถ
นอกจากกระบวนการสรรหาเชิงรุกทีม่ ่งุ มัน่ คัดสรรพนักงานทีม่ คี วาม
รู้และความสามารถให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานแล้ว
การสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์กรได้นาน
จนเกษียณอายุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะลดค่าใช้จ่ายและระยะ
เวลาในการพัฒนาทักษะของพนักงานใหม่เพื่อให้มีองค์ความรู้เท่า
เทียมกับพนักงานที่มีประสบการณ์
บีทีเอสซีก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้าง
ความมั่นคงในการด�ำรงชีพของพนักงานและครอบครัว และบรรเทา
ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงานลง พร้อมทั้ง มีการพิจารณา

ดานเศรษฐกิจ

สุขภาพอนามัย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ

คากะ

ตรวจสุขภาพประจำป

เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน

หองพยาบาล

สหกรณออมทรัพย

ศูนยออกกำลังกาย
และสนามกีฬาในรม

การปรับอัตราจางประจำป
และการจายโบนัส

ประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

การทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย

สวัสดิการเงินชวยเหลือ
กรณ�พนักงานเสียชีวิต
พนักงานโดยสารรถไฟฟา

ปรับเงินเดือนและโบนัส โดยผ่านระบบการประเมินผลการท�ำงาน
(Performance Review) ผ่านระบบออนไลน์ขององค์กร และมีรูป
แบบการประเมินที่ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมใน
การประเมินปีละ 2 ครั้ง
นอกจากนี้ บีทีเอสซีสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และการจัดดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลการ
ให้เข้มแข็งสมบูรณ์ เพื่อเป็นการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ท�ำงานกับองค์กรในระยะยาว

ดูแลครอบครัว
ของพนักงาน

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการทั่วไป

เงินชวยเหลือพนักงาน
ไดแก สมรส คลอดบุตร
งานฌาปนกิจศพ

การฝกอบรม

เครื่องแบบพนักงาน
หองอาหาร

ทุนการศึกษาบุตร

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

บีทีเอสซี เชื่อมั่นว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญใน
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ
โดยบีทีเอสซี ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับบีทีเอสซี
ในระยะยาว เติบโตไปพร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่าง
ยั่งยืน โดยประเด็นในการส�ำรวจความพึงพอใจครอบคลุมด้านต่างๆ
อาทิ ด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม เป็นต้น

ออนไลน์ แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบของพนักงานทีต่ อ้ งการเป็นส่วนหนึง่ ในการมีสว่ น
ร่วมพัฒนาองค์กร จากผลการส�ำรวจพบว่า พนักงานร้อยละ 82.65
มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี 2558/59
ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก อยู่ที่ 73.60 ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการรักษา
พนักงานทุกคนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในปี 2559/60 อัตราการ
ลาออกของพนักงานมีค่าร้อยละ 6.72 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อย
ละ 1.33 แต่อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ในปี 2559/60 พนักงานจ�ำนวนกว่า 2,077 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 95.41 ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส�ำรวจ ผ่านทางระบบ

อัตราการลาออกของพนักงาน
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โครงการหนูด่วนชวนขยัน
โครงการหนูด่วนชวนขยัน ได้ริเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตนกับ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเต็มก�ำลังความสามารถ มีความซื่อสัตย์
ภักดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัย และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
พนักงานของบีทีเอสซี เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ และเป็นรางวัลแก่
พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ และทุ่มเทท�ำงาน มีความคิด และ
สร้างสรรค์งาน มีใจรัก และภักดีต่อองค์กร มีความเสียสละทั้งต่อ
ส่วนรวมและสังคม โดยบีทีเอสซีก�ำหนดปัจจัยพิจารณาให้คะแนน
คุณค่าพนักงานและน�้ำหนักของคะแนน 5 ปัจจัย ได้แก่
• ปัจจัยด้านความคิดหรือการประพฤติปฏิบัติ
• ปัจจัยด้านวินัย
• ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบปฏิบัติ
• ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร
• ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี

พนักงานสามารถสะสมคะแนน และน�ำคะแนนมาแลกเป็นเงินตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด คะแนนที่พนักงานได้รับในบางปัจจัยจะถูกน�ำ
ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัส โดยพนักงานสามารถ
น�ำคะแนนที่สะสมไว้ไปสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส หรือสามารถน�ำ
ไปใช้เบิกเป็นทุนการศึกษาบุตรได้อีกด้วย โดยพนักงานที่มีบุตร
อยู่ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับปริญญาตรี
สามารถเบิกทุนการศึกษาบุตรได้ 3 คนต่อหนึ่งสิทธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี
2551-2559 บีทเี อสซีได้ให้ทนุ การศึกษาบุตรพนักงานไปแล้ว 3,738
ทุน เป็นเงิน 37,894,000 บาท และมีบุตรพนักงานจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีไปแล้วจ�ำนวน 33 ราย

ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของพนั ก งาน ประธานกรรมการมี
นโยบายให้ขยายการด�ำเนินงานโครงการหนูด่วนชวนขยันไปยัง
บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อให้พนักงานทุกคนใน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน ในปี 2559/60
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน�ำร่องที่
รับนโยบายของท่านประธานกรรมการโดยน�ำโครงการหนูด่วนชวน
ขยันมาปรับใช้กับพนักงานในบริษัทฯ โดยเริ่มโครงการแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นปีงบประมาณ 2559/60
(31 มีนาคม 2560) บริษัทฯ ได้ให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานไปแล้ว
22 ทุน เป็นเงิน 178,000 บาท ส�ำหรับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท
บีทีเอสอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการ เพื่อน�ำไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทต่อไป

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

โครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส
ด้วยบีทีเอสซีจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และจากผลการส�ำรวจข้อมูลพนักงานในช่วงปีทผี่ า่ นมา พบ
ว่าพนักงานจ�ำนวนร้อยละ 70 มีบุตรอยู่ในช่วงวัยอนุบาล - ประถม
ศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง
มากที่สุด ดังนั้น เพื่อช่วยลดภาระการดูแลบุตรในช่วงที่พนักงานยัง
คงปฏิบัติงานอยู่ในเวลาท�ำงาน บีทีเอสซีจึงจัดตั้งศูนย์รับฝากบุตร
พนักงานบีทีเอส เพื่อรับดูแลบุตรพนักงานที่มีอายุระหว่าง 3 - 11 ปี
ในช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. - 17.30 น. โดยจัด

เจ้าหน้าที่ส�ำหรับดูแลบุตรพนักงาน พร้อมกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆ รวมถึงการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการศูนย์รับฝากบุตรพนักงานในเดือนตุลาคม
2559 มีบุตรพนักงานเข้ารับบริการเฉลี่ย 7 คนต่อวัน และมีจ�ำนวน
สูงสุด 11 คนต่อวัน ในช่วงปิดภาคเรียน

พนักงาน

นายจิเรศน์ พัวพานิช
พนักงานส่วนจัดการเงินสด
ฝ่ายรายได้-สถานี
บิดาของด.ญ.พิจิลดา พัวพานิช
ชื่อเล่น น�้ำปิง
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“โครงการรับฝากบุตรพนักงาน โดยตัวโครงการ
ถื อ ว่ า มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง เพราะถื อ ว่ า เป็ น การ
ช่วยพนักงานที่มีบุตร เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่ไม่เกิดภาวะกังวลขณะปฏิบัติ
งาน เนื่องจากทางบริษัทได้จัดบุคลากรมาดูแล
บุตร ทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สง
ู
ในการน�ำบุตรไปฝากกับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยง
ใส่ใจดูแลเด็กได้ดีมาก เป็นทั้งพี่เลี้ยง เป็นพี่ช่วย
สอนการบ้าน เป็นพี่พาไปห้องน�้ำ เป็นเพื่อนเล่น
เป็นคนหากิจกรรมชวนให้เด็กๆ ท�ำ ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง ที่จัดท�ำโครงการดี ๆ
ใส่ใจ ดูแลพนักงาน ดุจลูกหลาน”

“ทุกเย็น หลังจากเลิกเรียนแล้ว คุณพ่อพาหนูมา
อยู่ศูนย์นี้เพื่อรอคุณพ่อเลิกงานค่ะ มาที่นี่หนูสนุก
มากเลย ได้เจอเพื่อนใหม่หลายคนเลยค่ะ และมีพี่ๆ
คอยดูแลและสอนการบ้าน บางวันมีกจ
ิ กรรมให้หนู
กับเพื่อนได้ท�ำด้วย เช่น ประดิษฐ์จานด้วยกระดาษ
กาวลูกโป่ง วาดภาพระบายสี และยังสอนให้พวก
หนู ท� ำ ความดี ที่ บ ้ า น และน� ำ มาบั น ทึ ก ไว้ ใ นสมุ ด
ความดี หนูบอกคุณพ่อว่าอยากมาอยู่ที่นี่ทุกวัน
เลยค่ะ”

ด.ญ.วรภร ลาหลง
บุตรีของนายวีระพงษ์ ลาหลง
พนักงานแผนกระบบอาณัติ
สัญญาณ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

BTS Kids Camp 2016
เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการโครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน
บีทีเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรของพนักงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเปิดรับบุตรพนักงานมาท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันแบบเช้าไป-เย็นกลับเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่
เวลา 8:30 – 17:30 น. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอย่างรอบด้าน
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ท�ำให้สามารถเติบโตอยู่ใน
สังคมอย่างดี และปลูกฝังให้บุตรพนักงานได้รู้จักท�ำกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับวัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวัน
ที่ 10-21 ตุลาคม 2559 และได้รับความสนใจจากพนักงานน�ำมีบุตร
เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
ในการจัดกิจกรรม BTS Kids Camp บีทีเอสซีได้รับความร่วมมือ
จากค่ายศิลปะ Art for All และกลุ่มนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมที่เสริม
สร้างพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ให้กับเด็กๆ
ตลอดระยะเวลา 12 วัน
จากผลการตอบรับที่ดีของกิจกรรม BTS Kids Camp บีทีเอสซี
เตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง ในช่วงปิดภาคเรียน เดือน
เมษายน ปี 2560

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

พนักงาน
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ตารางแสดงจ�ำนวนพนักงาน

ประเภทพนักงาน

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

จ�ำนวน
พนักงานรวม

1,116

922

1,136

963

1,153

984

1,182

1,023

พนักงานประจ�ำ

1,103

900

1,122

936

1,137

959

1,170

987

พนักงานชั่วคราว

8

20

8

26

10

24

5

35

ลูกจ้างชั่วคราว

5

2

6

1

6

1

7

1

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความปลอดภัย
“ ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญหลักที่บีทีเอสซียึดมั่นในการให้บริการมา

ตลอดระยะเวลา 17 ปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความมั่นใจสูงสุดใน
ทุกสถานการณ์ บีทีเอสซีมุ่งมั่นด�ำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงบริหารความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยให้อยู่ในระดับต�่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้

”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

ความปลอดภัยในการขนส่ง
ความปลอดภัย เป็นเป้าหมายหลักของการด�ำเนินธุรกิจของบีทเี อสซี
โดยเฉพาะธุรกิจระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ทั้งการสร้างความ
เชื่อมั่นจากนักลงทุน ผู้โดยสาร และพนักงาน พร้อมทั้งเป็นดัชนี
ชี้วัดหลักในการวัดความส�ำเร็จขององค์กร โดยจะส่งผลถึงชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การด�ำเนินงาน
ในการรักษามาตรฐานการบริหารความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
นั้น สามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และยัง
ช่วยลดความเสีย่ งต่อค่าใช้จา่ ยและค่าปรับทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความผิด
พลาดของการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานของบีทีเอสซี ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการขนส่ง
ตั้งแต่ช่วงวางแผนก่อนด�ำเนินโครงการโดยมีข้อก�ำหนดด้านความ
ปลอดภัยส�ำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาในการออกแบบ การติดตั้ง
การตรวจสอบ ทดสอบระบบ ลงในข้อก�ำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term
of Reference: TOR) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ได้แก่
European Railway Standard (EN-50126, EN-50128 และ EN50129), NFPA 101 Standard for Life Safety Code และ NFPA
130: Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger
Rail Systems พร้อมทั้งได้รับการรับรองความปลอดภัย (Proof of
Safety) จากหน่วยงานอิสระที่เชื่อถือได้
ส�ำหรับระยะด�ำเนินงานโครงการ บีทีเอสซี ด�ำเนินการด้านความ
ปลอดภัยผ่านการควบคุมก�ำกับดูแลของฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุง
รักษา (Operation & Maintenance) ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน
ต่างๆ ที่องค์กรได้รับ เช่น ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ระบบบริการจัดการด้านความ
ปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ตามข้อก�ำหนด
ของ Best Practice Model (BPM) ของ Ricardo Rail และมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวม
ถึงซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนการซ่อมบ�ำรุงที่ได้ก�ำหนดไว้

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้า บีทีเอสซี
ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ งระบบควบคุ ม รถอั ต โนมั ติ (Automatic Train
Control: ATC) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการท�ำงานของขบวนรถไฟฟ้า
ที่จ�ำกัดความเร็วในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าไม่เกิน 80 กม./ชม.
และระบบป้องกันความผิดพลาดของการเดินรถ (Automatic Train
Protection: ATP) ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะห่างระหว่างขบวนรถ
ให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย
นอกเหนือการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างการเดินรถ
แล้ว บีทีเอสซียังมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการ
รับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เหตุการณ์ฉกุ เฉิน การให้บริการผูโ้ ดยสาร
ทั่วไป และผู้พิการ รวมถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ดังนี้

ความปลอดภัย
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การรับมือเหตุฉุกเฉิน

การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

บีทีเอสซีจัดให้มีการซ้อมแผนประจ�ำปีตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่
องค์กรจัดท�ำขึ้น เช่น การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การประเมิน
การบาดเจ็บและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบอันตราย สารเคมีรั่ว
ไหลในโรงจอดซ่อมบ�ำรุงนอกจากนี้ บีทีเอสซียังร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอก เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทีมแพทย์กู้ชีพ และ
สถานีต�ำรวจท้องที่ เพื่อฝึกอบรมและวางแผนการท�ำงานร่วมกันใน
การรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ

หากผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขณะใช้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอสซีด�ำเนิน
การดูแลปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บตาม
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยหรือบาดเจ็บที่บีทีเอสซีก�ำหนดขึ้น และจัด
ให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ทุกสถานี เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานีต่อการดูแลผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การให้บริการต่อผู้พิการ
บีทีเอสซีด�ำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้พิการ และฝึกอบรม
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�ำสถานี ปฏิบัติตามขั้นตอน
การดูแลผู้พิการที่ถูกปรับปรุงใหม่ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60
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การให้บริการต่อผู้โดยสารทั่วไป
บีทีเอสซีได้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การติด
ตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ (Platform Screen Door) การเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารให้ผู้โดยสารตระหนักถึงความปลอดภัย ได้แก่ ใบพับ
สติ๊กเกอร์ โฆษณาบน LCD ของสถานี การกระจายข่าวบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ บีทีเอสซีได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อาคาร
ศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส และโรงจอดและ
ซ่อมบ�ำรุงฯ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเสริมจ�ำนวนเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยหญิง เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารสตรีในกรณี
ต่างๆ เช่น ไม่สบาย หรือเป็นลมหมดสติ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559/60

การเฝ้าระวังความปลอดภัย
บีทีเอสซีก�ำหนดมาตรการการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารในทุก
สถานี เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมหรือการก่อวินาศกรรมใน
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงติดตั้งระบบตรวจการณ์อิเลกทรอนิกส์
(Patrol Management System) ซึ่งประกอบด้วย แท่งตรวจการณ์
(Guard Tour Reader) และจุดตรวจ (RFID Checkpoint) เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของนายสถานี และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้สามารถตรวจตราความเรียบร้อยของพืน้ ทีต่ ามเวลาและ
จุดตรวจที่ก�ำหนดได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

นอกจากนี้ บีทีเอสซีจัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย
(CCTV Security Center) ซึ่งมีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เมื่อตรวจพบ
วัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เข้าด�ำเนินการทันที รวมถึงการประสานกับกองก�ำกับการ 5 สุนขั
ต�ำรวจ (K-9) และม้าต�ำรวจ กองบังคับการต�ำรวจปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อเข้าตรวจค้นหาวัตถุระเบิดในระบบรถไฟฟ้าทุกวัน

ความปลอดภัย

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานที่สะท้อนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
ในการขนส่ง บีทีเอสซีได้จัดเก็บข้อมูลทางสถิติผ่านดัชนีชี้วัดอัตรา
การบาดเจ็บขั้นรุนแรงของผู้โดยสารจากอุบัติเหตุ ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติในปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรง
ของผู้โดยสารเท่ากับจากปีที่ผ่านมา คือมีค่าเท่ากับ 0 ครั้งต่อการ
ให้บริการ 1 ล้านเที่ยว ซึ่งดีกว่าเป้าหมายปี 2559/60 ที่ก�ำหนดไว้
และดีกว่าผลการด�ำเนินงานใน 2 ปีก่อนหน้า คือ ปี 2557/58 และ
2558/59 นอกจากนี้ ยังไม่พบว่ามีการเสียชีวิตของผู้โดยสาร
นอกจากนี้ บีทีเอสซีได้ตั้งเป้าหมายในระยะยาวส�ำหรับการด�ำเนิน
งานด้านความปลอดภัยขององค์กร โดยก�ำหนดให้จ�ำนวนการบาด
เจ็บขั้นรุนแรงจากอุบัติเหตุและอัตราการเกิดอาชญากรรมเป็นศูนย์
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จากการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าขององค์กร
ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562/63) ผ่านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ต่างๆ ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Role Play Safety
เป็นการจ�ำลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินบนสถานี และการเคลื่อน
ย้ายผู้บาดเจ็บจาก 34 สถานีที่เปิดด�ำเนินการอยู่ และในสถานีส่วน
ต่อขยาย เพื่อลดโอกาสการสูญเสียของผู้ป่วยจากการปฏิบัติงาน
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีการฝึกให้พนักงานมีความพร้อมต่อ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ฝึกความช�ำนาญในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ บีทีเอสซีได้ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น หน่วยกู้ภัย โรงพยาบาลใกล้เคียง เป็นต้น
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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“ความปลอดภัย เป็นหัวใจหลักที่บีทีเอสซียึดถือในการ
ด�ำเนินงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายมีความมั่นใจสูงสุดในทุกสถานการณ์ ดังนั้น
บีทีเอสซีจึงได้ขยายแผนงานด้านความปลอดภัยไปสู่
องค์กรภายนอกมากขึ้น โดยการประสานความร่วม
มือกับภาครัฐและหน่วยงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายอื่น เพื่อ
ขยายผลด้านความปลอดภัยให้ครอบคุลมในทุกมิติ

อาชีวนามัยและความปลอดภัย

โดยปี ที่ ผ ่ า นมา บี ที เ อสซี เ ข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของ
การขนส่ ง สาธารณระบบรางในกรุ ง เทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ภายใต้การด�ำเนินการของ
กระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมเป็นคณะ
ท� ำ งานของคณะกรรมการบู ร ณาการ ประสานงาน
กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 29 หน่วยงาน เพื่อพัฒนา
เครือข่ายในการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติการและ
หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภาย
ใต้การด�ำเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บีทีเอสซีส่งเสริมและสร้างความตระหนักต่อความใส่ ใจในความ
ปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการฝึกอบรมพนักงานด้าน
ความปลอดภัยตามกิจกรรมหรือตามลักษณะงาน โดยผลการผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรม ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ และจ�ำนวนชั่วโมงที่ฝึก
อบรมของพนักงานแต่ละบุคคลจะถูกบันทึกลงโปรแกรม Operation
License System เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติตามแผนงาน
กฎระเบียบระเบียบขององค์กร และกฎหมายภายในประเทศ

ไม่ เ พี ย งเท่ า นี้ บี ที เ อสซี ไ ด้ จั ด สั ม นาโครงการสร้ า ง
ความเข้ า ใจในการปฎิ บั ติ ง านเมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ใน
ระบบรถไฟฟ้าบีที เอสให้ กับหน่ ว ยงานบริ การฉุกเฉิน
ภายนอก (System Familiarisation Program for
External Parties) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจท้องที่ เจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่หน่วย
แพทย์ กู ้ ชี พ ในเส้ น ทางรถไฟฟ้ า
รวมถึงเจ้าหน้าทีก
่ ลุม
่ งานเก็บกูแ้ ละ
ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มและลดความเสี่ ย งใน
การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ภายนอกในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
ฉุกเฉิน”
คุณ ชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัย
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)

บุคลากรขององค์กร เป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานธุรกิจขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง บีทเี อสซีจงึ
ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนตลอดจน
ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรในทุกหน้าที่

นอกจากนี้ การบริหารจัดการต่อบริษัทผู้รับเหมา บีทีเอสซีจัดให้
มีการฝึกอบรบด้านความปลอดภัยในการท�ำงานกับผู้รับเหมาใน
ระดับหัวหน้างาน รวมถึงทดสอบความเข้าใจก่อน-หลังการฝึก
อบรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้รับเหมาในการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยกับองค์กร บริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการทดสอบ
จะถูกบันทึกผลการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมลงโปรแกรม Operation
License System เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของบีทีเอสซีเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ในกรณีเกิดข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยผ่านคณะ
กรรมการความปลอดภั ย ของบี ที เ อสซี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นนั้ น ๆ จะถู ก
พิจารณา แก้ไข และหาแนวทางป้องกันโดยคณะกรรมการการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Management Committee)
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน 3 ปีที่
ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงานของบีทีเอสซีมีประสิทธิภาพ
โดยเทียบจากข้อมูลทางสถิติที่ตรวจวัดผ่านดัชนีชี้วัด ได้แก่ อัตรา
การบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงานและผู้รับเหมามีค่าเป็นศูนย์
ซึ่งดีกว่าเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงานและ
ผู้รับเหมาในปี 2557/58 ปี 2558/59 และ ปี 2559/60 ที่ก�ำหนด
ไว้ มีค่าเท่ากับ 0.160 และ 0.250 ครั้งต่อ 200,000 ชั่วโมงการ
ท�ำงาน ตามล�ำดับ

ความปลอดภัย
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ครั้งตอ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

อัตราการบาดเจ็บรุนแรงของพนักงาน
0.200

0.160

0.160

0.160

0.160

0.150
0.100
0.50
0

0

0

2556/57

0

2557/58

0

2558/59

อัตราการบาดเจ็บรุนแรงของพนักงาน

2559/60

เปาหมาย

ครั้งตอ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

อัตราการบาดเจ็บรุนแรงของผู้รับเหมา
0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.200
0.150
0.100

0067

0.050
0

0
2556/57

2557/58

อัตราการบาดเจ็บรุนแรงของพนักงาน

ขณะเดียวกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร บีทีเอสซี จัดให้
พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาต้องจัดส่งผลการตรวจสุขภาพของ
พนักงานทั้งหมดต่อบีทีเอสซีเพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลต่อไป
นอกจากนี้ บีทีเอสซีจัดโปรแกรมควบคุม (Train Controller) ส�ำหรับ
พนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า ที่ผลการตรวจ
สุขภาพในบางพารามิเตอร์ที่ส�ำคัญ เช่น น�้ำหนัก และระดับน�้ำตาล
ในเลือด เป็นต้น ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้

0
2558/59

0
2559/60

เปาหมาย

สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัย
ได้ บีทีเอสซี จึงก�ำหนดให้พนักงานเหล่านี้ต้องบริหารจัดการตนเอง
แก้ไขให้ผลการตรวจวัดสุขภาพในพารามิเตอร์ที่เกินมาตรฐานกลับ
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโดยเร็วที่สุด เช่น การออกก�ำลังกาย การ
ควบคุมการรับประทานอาหาร เป็นต้น และผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานจะเป็นผู้ตรวจติดตามผลอย่างใกล้ชิด หากพนักงานเหล่า
นี้ไม่สามารถแก้ไขผลการตรวจสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้
ตามเวลาที่ก�ำหนด บีทีเอสซีก�ำหนดบทลงโทษตั้งแต่ให้พักหน้าที่
ชั่วคราวจนถึงขั้นรุนแรงอื่นๆ ต่อไป
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Message from the Chairman
Since the announcement of the BTS Group’s new business
model, combining all business units under the ‘Holding
Company”, the company has been operating many businesses
covering various segments. One of these is Mass Transit, which
in future will provide services along routes covering a combined
distance of over 136 kilometers. The success of the Group’s
business to date is due in great part to good governance,
efficient human resources management, quality of services,
strong support from stakeholders and a firm commitment to
fulfilling our social responsibilities.
The BTS Group conducts business in a social and environmentally
responsible manner, resulting in good economic returns.
This has led to the targeting of three important aspects of
sustainability development, namely Social, Environment and
Governance. In 2016, BTS Group Holdings Public Company
Limited was one of only 19 companies to be awarded the
certification of membership of Thailand’s ‘Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption’, demonstrating
the group’s strong commitment to operating its businesses with
honesty and integrity. Furthermore, for the second consecutive
year, the company’s Sustainability Report was awarded with
the ‘Sustainability Report Award 2016’ in the recognition
category. During 2016, for the third consecutive year, BTS Group
also received a ‘Popular Stock Award’ in the service category.
In addition, Bangkok Mass Transit System Public Company
Limited, one of the group’s core businesses, received a
‘Thailand Top Company Award 2016’.
The Corporate Social Responsibility strategy of the BTS Group
has been implemented through various social activities and
projects. For example, the ‘Next Station Happiness by BTS
Group’ programme, has been held in many schools throughout
the country, bringing happiness and educational support to
schools in remote areas, while promoting health and hygiene

G4-1

in the community for a better quality of life. All associated
activities are held in accordance with the social responsibility
guidelines of the Group’s business operations, stipulated in the
approved Environmental Policy. On 5th June 2016, designated
as World Environment Day, the Company signed the agreement
to participate in the ‘Bangkok Chapter of the Eco-Capitals
Forum’, held under the auspices of the Bangkok Metropolitan
Administration, together with 17 embassies and international
organizations, to jointly promote environmental sustainability.
The BTS Group recognises the importance of children’s rights
in its business practices, through participation in the ‘Children’s
Rights and Business Principles Project’, organised by the
Thaipat Institute and UNICEF. In this regard the ‘BTS Child
Care Center’ was established, to provide convenient care
facilities for employees’ children during working hours, further
enhancing the quality of life of employees. The Company also
participates in developing the potential of disabled children,
and together with the Social Innovation Foundation has set
up the “Respite Care Project” to care for severely disabled
children in Min Buri and Nong Khaem, also to equip them with
the necessary skills for more independent living.
Success in the above activities came from the collaboration
and participation of many different parties and I would like
to take this opportunity to thank all stakeholders, including
shareholders, business partners, employees and other
associates for their continued support. According to the current
plan, BTS Group is entering an important period of business
expansion, however with continuing strength and prosperity we
remain firmly committed to our policies for social responsibility
and sustainable development.
Keeree Kanjanapas
Chairman
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Business
Overview
“ BTS Group is the leading mass transit service operator in Thailand.

Listed on the Stock Exchange of Thailand, we are considered to be
one of the 50 largest companies in Thailand, with businesses operating
in four main sectors, including Mass Transit, Media, Property and
Services.

”

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Mass Transit
BTS Group operates its mass transit business through a subsidiary company,
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (BTSC). The BTS SkyTrain
currently operates a fleet of 52 four-car trains, providing services to 34 stations on
two lines running a total distance of 36.3 kilometres. The Sukhumvit Line serves 22
stations and runs through the heart of Bangkok from the North (Mo Chit) to the East
(Bearing). The Silom Line serves 13 stations from the West (National Stadium) to
the South (Bang Wa).
In addition, BTSC was selected to operate and maintain services for the Bus Rapid
Transit (BRT) line, consisting of 12 stations running a distance of over 15 kilometres.
Media
VGI Global Media Public Company Limited (VGI) is also a subsidiary company of
the BTS Group and operates the largest media business in Thailand. VGI focuses
on Out of Home Media, which includes advertisement services and management of
the retail space in the BTS system, media in retail stores, offices, condominiums and
airports. The company also operates other businesses, such as sales representation
for LED monitors and media on the BRT.
Property

HOTELS & RESIDENCES

BTS Group has been in the property business for over four decades, developing various
property projects such as single homes, townhouses, condominiums, residential
buildings, hotels, office buildings and golf courses. These projects are developed on
mortgage-free land owned by the Group, and are managed by subsidiaries and joint
ventures, which were set up to increase market competitiveness, provide flexibility
in management and enhance efficiency.
Services
The services side of the business plays a supporting role in other areas of our
business. Apart from developing the Rabbit card, which is used as a mass transit
card and an electronic cash card to buy products and services and collect “Carrot
Rewards” from business partners. The BTS Group also has a contracting company,
which provides construction and interior design services for companies in the Group,
as well as other customers. Other services provided include hotel management and
restaurants, under the Chef Man brand.

Business Overview
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MEDIA

PROPERTY

MASS
TRANSIT

Highlight Performance Indicators 2016/17

SERVICES

Operation Revenue Breakdown

Revenues

THB 8,606.2 mn

Mass Transit

49 %

Profit

THB 2,928.3 mn

Media

35 %

Employees

4,248 persons

Property

7%

Services

9%
Media

Mass Transit

Revenues

THB 4,236.6 mn

Revenues

THB 3,009.6 mn

Total distance of service provided

36.3 km

Advertisement area in all stations

30,000 sq.m.

Current number of stations serviced

34 stations

Advertisement space for rent

8,800 sq.m.

Employees

2,165 persons

Employees

481 persons

Customers

249.8 million trips

Punctuality

99.1%

Train reliability

Property

89,076 car
kilometers per fault

Revenues

THB 617.1 mn

Total book value of property under
operation

THB 18,900 mn

Customer satisfaction score

3.84/5

Employees

464 persons

Serious employee injury rate

0 time per 200,000
work hours

Serious contractor injury rate

0 time per 200,000
work hours

Services

Revenues

THB 742.9 mn

Number of Rabbit cards

7.3 million cards

Number of network of Rabbit
card readers

Over 3,000 points

Employees

999 persons

BTS Group Holdings Public Company Limited
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About this
Report
This is the second consecutive year in which BTS Group Holdings Public Company Limited has produced a sustainability report,
showing dedication to transparency in operations, as part of its commitment to stakeholders in disclosing the organisation’s
significant economic, social, and environmental performance over the past year. This report covers information for the period
from 1st April 2016 to 31st March 2017.

Reporting Guidelines
This sustainability report for 2016/17 has been prepared in accordance with Sustainability Reporting Guidelines of the Global
Reporting Initiative (GRI) Version 4, and in accordance with ‘Core Level’ criteria. The framework for this report is in line with the
2016/17 Annual Report, covering subsidiaries of the BTS Group, including Mass Transportation, Media, Property and Services,
for which additional details can be found in the Annual Report and on our website: www.btsgroup.co.th.

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Stakeholder Participation G424, G4-25, G4-26, G4-27
There are six main groups of stakeholders, consisting
of government, communities, shareholders, customers,
vendors/contractors and employees. BTS Group has determined

methods of participation which meet particular needs, in order
to acknowledge and understand expectations, as well as use
feedback during decision making processes and in its operation.

Stakeholders

Engagement Channels

Key Stakeholder Interests

Government

• Performance and operation reports submitted
to relevant government agencies based on the
agency’s reporting schedule
• Regular participation in government agency
activities and projects

• Operations are in compliance with laws and
regulations
• Transparency of performance indicators

Communities

• Activities for the community and society
• Complaints via various BTS Group channels

• Sustainable coexistence Community and social
development

Shareholders

• Quarterly announcement of performance
indicators as well as annual performance,
disclosure of information on the BTS Group
website
• Annual General Meeting
• Communication channels including the website,
email, telephone, mail and other methods

• Transparent and auditable operations
• Stable and sustainable operations
• Good corporate governance that is efficient

Customers

• Annual customer satisfaction survey
• Customer relationship building activities such
as sales promotions, marketing activities, etc.
• Complaints via various channels

• Efficient service, timely, etc.
• The ability to solve problems correctly,
appropriately and in a timely manner
• Safety

Suppliers/
Contractors

• Selection process and regular assessment carried
out on a regular basis
• Annual suppliers meeting

• Procurement and hiring that is transparent, fair and
auditable

Employees

• Biannual performance evaluation. Annual
employee satisfaction survey
• Complaints submitted via supervisor, and BTS
Group complaint system Communications via
various channels and internal methods

• Rights and benefits Compensation and career
advancement
• Employee retention
• Employee development

About this Report
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Materiality Assessment G4-18, G4-19, G4-20, G4-21
BTS’s materiality assessment process is considered essential
to sustainable business operation and in compliance with both
direct and indirect stakeholder’s expectations. The assessment
process for material issues is performed in accordance with
four main phases of GRI’s principles, as follows:

issue is ranked from one to five, according to the criteria of
risk evaluation and business opportunities. Content in this
sustainability report will cover material issues classified at
the high levels.

Step 3: Verification

Step 1: Identification and Report Boundaries
Material issues are identified by functional owners through
assessing corporate risks, business opportunities, global
trends, sustainable development goals (SDGs), and all of
our stakeholders’ expectations. For report boundaries, BTS
Group takes into account the impacts to the business and all
stakeholders.

Step 2: Prioritisation
Prioritisation of identified material issues is based on two
dimensional evaluation; opportunity and impact to business,
and stakeholder interests and impacts. Then each material

The Corporate Governance Committee is responsible for
monitoring and audit of the sustainability report and provides
recommendations for the completion of the report, covering all
issues related to the organisation and stakeholders. They also
approve the content of the report for disclosure.

Step 4: Continuous Improvement
BTS Group is focused on continuously developing the
Sustainability Report and is open to suggestions and opinions from
stakeholders through various channels for further improvement,
including reviewing polices, objectives and goals of BTS Group.

Materiality Aspects

Importance Stakeholders

5

Hign
Operations

Medium

4

3

Customer
2

Low
People

1
1

2

3

4

Significant Impact to BTS Group

5

Safety

1

Energy Efficiency

2

Service Reliability

3

Regulatory Compliance

4

Supply Chain Management

5

Customer Satisfaction

6

Community Development

7

Human capital Development

8

Talent Retention

9

Transport Safety

10

Occupational Health and Safety

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Impact Boundary
Key Sustainability Issues

Sustainability at
BTS Group

Corresponding Material GRI
Aspects

Sustainable
Development
Within
External
Goals
Organisation Stakeholders

Sustainability
Management

-

•

•

Corporate Governance

Governance
(G4-34)
Ethic and Integrity
(G4-56, G4-57, G4-58)
Anti-Corruption
(G4-DMA, G4-SO5)

•

•

Risk Management

Organisational Profile
(G4-14, G4-46)

Energy Efficiency

Energy
(G4-DMA, G4-EN3, G4-EN5)

Service Reliability

Occupational Health
and Safety
(G4-DMA)

•
•
•

•
•
•

Regulatory Compliance

Emission
(G4-DMA, G4-EN15,
G4-EN16)
Effluent
(G4-DMA, G4-EN22
G4-EN23)
Compliance
(G4-DMA)

•

•

Customer Satisfaction

Product and Service Labeling
(G4-DMA, G4-PR5)

•
•

•
•

Operations

Customer
Community
Development

-

-

SDG 7

SDG 3
SDG 4

About this Report
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Impact Boundary
Key Sustainability Issues

Human capital
Development
People
Talent Retention

Corresponding Material GRI
Aspects
Employment
(G4-DMA, G4-LA1)
Training and Education
(G4-DMA, G4-LA9,
G4-LA10)
Employment
(G4-DMA, G4-LA2)
Diversity and Equal
Opportunity
(G4-DMA, G4-LA12)

Sustainable
Development
Within
External
Goals
Organisation Stakeholders

•

SDG 4
SDG 5
SDG 8

•

Transport Safety

Occupational Health
and Safety
(G4-DMA)

•

•

Occupational Health
and Safety

Occupational Health and
Safety (G4-DMA, G4-LA6)

•

•

SDG 3
SDG 8
SDG 11

Safety

Remark: (G4-22, G4-23)

(1) Sustainable Development Goals were included as details: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
(2) No significant changes in 2015/16 regarding the organisation’s size, structure, ownership, or its supply chain.
(3) There is no restatement of previous year performance.

Communication Channels G4-31
BTS Group welcomes suggestions from all stakeholders in order to support sustainable operations.
BTS Group can be contacted through the various channels below:
Click to download this report: http://www.btsgroup.co.th
For additional information, contact: Corporate Communications BTS Group Holdings Public Company Limited
14th Floor, TST Tower, 21 Soi Choei Phuang, Vibhavadi-Rangsit Road Chom Phon, Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel: 0 2273 8511-5 Fax: 0 2273 8516อีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th
Email: corpcomm@btsgroup.co.th
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Sustainability
at BTS Group
Vision
To provide the community with a unique
and comprehensive range of City Solutions,
that significantly contributes to a
improved way of life.

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Mission
We aim to provide a sustainable and leading
set of City Solutions to urban communities
across Asia, supporting critical needs in our
four principal business areas; Mass Transit,
Media, Property and Services.

Sustainability Management
BTS Group is aware of our role and responsibility towards society and the environment. As a response, we have built a business
based on sustainability and are transparently following good governance practices, recognising the importance of social and
environmental responsibility, with the appropriate consideration of all stakeholders. In terms of the direction of sustainable social
responsibility, BTS Group has determined values, strategy and long-term goals for the sustainable development of our business,
following the “City Solutions” concept.

Sustainability at BTS Group
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Value
Delivering Customer Satisfaction:

Creating Shareholder Value:

Our success is dependent on our ability to develop longlasting customer relationships. This will be achieved by listening,
understanding, and anticipating our customers’ needs and
delivering products or services that satisfy those needs. We are
easy to do business with and always strive to be responsive
and professional.

We strive to deliver accretion of shareholder value through
earnings growth and improvement in operational effectiveness.
Specifically, we aim to deliver long-term shareholder returns
to our investors that outperform returns from investment
alternatives with a similar risk profile.

Supporting Sustainable Growth:

Developing Communities:

Our client base and shareholder value must be enhanced in
a sustainable manner. We conduct our business upholding
sustainable practices that reduce environmental impacts,
compared to competing products and services.

We are an integral part of the communities in which we operate.
We provide City Solutions that enhance our customers’ sense
of community. We contribute revenues and resources to work
with local communities, supporting education and children’s
welfare and we promote the health and well-being of BTS
employees and their families.

BTS Group Holdings Public Company Limited

Strategy and Long-term
Goals
BTS Group aims to be the leader in developing and operating
Rail Mass Transit in Thailand, reinforce our position as the
leading Out-of-Home (OOH) Media provider in the country
and selectively expand our network across the ASEAN region,
cautiously grow our Property business, and lead Bangkok’s
cashless society via smart purse e-payment solutions.
We have five key strategies as a foundation:
1. Experience in rail mass transit
2. Synergy across all four businesses with rail mass transit
at our core
3. Financial strength
4. Innovations
5. Customer satisfaction
BTS Group will grow our four businesses in line with the
urbanisation of Thailand, and provide communities with a unique
and comprehensive range of City Solutions, which significantly
contribute to an improved way of life.

In order to lead to sustainable growth,
BTS Group operates based on a
Corporate Social Responsibility Policy,
using this as a framework to ensure that
work related to society, communities
and the environment is coordinated.

Sustainability Report 2016/17

Sustainability at BTS Group

91

Corporate Governance

Code of Conduct

Management at BTS Group consists of directors and managers
who have vision and are responsible in their roles. Mechanisms
are in place to control and balance power, leading to transparent,
auditable management, maintaining shareholders’ rights and
accountability to stakeholders.

As part of our accountability to stakeholders, we have established
a Code of Conduct to be used as a guideline for our operations.
This is in line with key corporate governance principles including
1) vision, mission, desired value, strategy and long-term goals;
2) corporate governance; 3) business ethics; 4) employees;
and 5) social, community and environmental responsibility.
These are considered to be duties and responsibilities that
management and employees of all levels in the organisation
must strictly follow, as determined by the BTS Group policies
and framework.

BTS Group has determined a Corporate Governance Policy
that is in line with governance practices established by the
Stock Exchange of Thailand and recommendations from
the Thai Institute of Directors. These are communicated to
management and employees for their information and strict
compliance. Corporate governance policies are reviewed and
amended on an annual basis, in order to reflect the current
environment and BTS Group operations.
Corporate governance oversight is carried out by a Corporate
Governance Committee consisting of four members, with
meetings held at least twice a year, or on an ad hoc basis
according to the situation.
• Additional details on corporate governance can be found in
the 2016/17 Annual Report under “Corporate Governance” at
the following link: http://www.btsgroup.co.th

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Anti-Corruption and Bribery

“

BTS Group has been conducting business with integrity; transparency and

compliance with regulatory requirements, in compliance with the testimony of the
Chairman, which is “Do it Right”. BTS Group encourages employees to conduct

themselves as good citizens and follow the laws of the country. The board of directors,
executives, and employees have to follow the Anti-Corruption Measures and shall not
be negligent in any corruption conditions involved either directly or indirectly.

BTS Group Holdings Public Company Limited has been awarded
the certification of membership of Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption on 22nd January
2016, which shows the strong intention of BTS Group in
operating its businesses in accordance with the international
framework and procedure standard. The Company has also
joined the Partnership Against Corruption for Thailand (PACT)
Network, which brings together organisations from various
fields through their shared goal of combating corruption and is

Inside BTS Group

”

an initiative of the Thaipat Institute and cooperating partners.
With the expression of the commitment and intention to
combat every kind of corruption, BTS Group has provided
whistleblowing channels for notifying anonymous tips, complaints
or suspicions of fraud without revealing their identities. Names,
addresses and other details of individuals providing information
remain confidential. Only persons responsible for follow-up
and investigation of complaints or tip-offs can have access.

Outside BTS Group

Nuduan Chaun Chee Chong

Hotline: 1 800 292 777 and +66 (0) 2677 2800

DoItRight@btsgroup.co.th

tell@thailand-ethicsline.com
PO Box 2712 Bangrak, Bangkok 10500

Sustainability at BTS Group

Furthermore, the Company realises the importance of
communication to create knowledge and better understanding of
the Company’s anti-corruption measures and related procedures
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by all stakeholders continuously, namely employees, business
partners, and subsidiaries.

Stakeholders

Communication

Performances

Employees

• Training course on the Company’s Anti-corruption measures
and procedures to the management and employees on an
annual basis

• According to the survey result of the annual
Self-Evaluation on conducting in accordance
with the Corporate Governance and Code
of Conduct in 2016/17, it found that on
anti-corruption section, management and
employees had an average score of 88.18
from 100 meanwhile the average scores
in every section was at 85.03. This means
most employees acknowledge, understand
and behave themselves in accordance with
the above policies very well.

• Training course on anti-corruption measures and procedures
for Fraud Risk Management has also been one of agenda for
the orientation of new company’s employees
• Communicating all Anti-corruption policy, procedures and
update information through various internal channels i.e.
Intranet system, poster and display screen.

• Zero corruption complaint
Partners and
Vendors

Subsidiaries

• Submitting letter informing the Company’s Anti-Corruption
measures and the whistleblowing channels to vendors in case
of unjustified conduct, equality, fairness, or claims for benefits
or benefits from Company personnel.

• In 2016/17, 97% of business partners
and vendors have been informed and
acknowledged the policies and whistleblowing
channels.

• Publishing the Anti-corruption Measures on the Company’s
website: www.btsgroup.co.th

• Zero corruption complaint

Encouraging and supporting the Company’s subsidiaries to
join in the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC).

VGI Global Media Public Company Limited
and UCITY Public Company Limited are
preparing to be certified by Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC) in 2017.

BTS Group Holdings Public Company Limited

Risk Management
Technology and lifestyle are currently rapidly changing in
response to advances in innovation and services. These
factors have an impact on business, therefore in order to
ensure that risk management is handled efficiently, BTS Group
has established a Risk Management Policy to systematically
manage risk using both top down and bottom up approaches.
The policy is consistent with the Enterprise Risk Management
(ERM) framework used organisation wide and established by
the Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway
Commission (COSO). A schedule for monitoring and evaluation
of risk was determined according to risk parameters, with a
risk management committee identified to be responsible for
determining the framework used in risk management, analysis
and monitoring operational risks.
Covering all various risk factors which might impact on business
operation, BTS Group has divided the types of risks into
5 categories, namely, strategic risk, operational risk, financial
risk, legal and compliance risk, and fraud risk.
Additional details on risk management can be found in the
2016/17 Annual Report at the following link: http://www.
btsgroup.co.th
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Operations
“ BTSC realises the importance of conducting operations in strict

compliance with laws and regulations, while at the same time focusing
on improvement of services that are safe, punctual and energy
efficient. This will lead to greater confidence and credibility among
all stakeholders.

”

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Energy Efficiency
As BTS SkyTrain service providers, BTSC is fully aware of
the need for efficient energy use and reducing environmental
impacts. We are focused on developing and improving
operations in order to conserve energy.
To support efficient energy conservation and meet regulations,
in 2014, BTSC registered with the Department of Alternative
Energy Development and Efficiency, aimed at improving energy
conservation in buildings and factories. BTSC established a
working committee to focus on energy related issues, responsible
for determining energy conservation policy, evaluation of the
ability to conserve energy, determine goals and conservation
plans, audit and analyse operations to ensure goals and plans
are met. The committee is also responsible for the review,
analysis and addressing of inaccuracies related to energy
management with the Chief Executive Officer (CEO) serving
as head of the committee. Internal meetings are held every
three months, with an external third party carrying out an audit

and certifying the results for submission to the Department of
Alternative Energy Development and Efficiency, in March of
each year.
At the same time, in order to evaluate management of energy
efficiency, BTSC has monitored operations based on Traction
Power energy consumption indicators and electrical consumption
indicators in buildings, as well as using a process to collect data
and analyse irregularities in energy consumption and report
findings to the Operation Performance Committee Meeting on
a monthly basis.
In terms of performance for 2016/17, BTSC was able to use
less Traction Power and energy at stations from the previous
period and less than the set goal. It was found that Traction
Power was equal to 39.97 kWh per 1,000 passengers-km
per month and energy used at BTS SkyTrain stations was
52,291.47 units per day per month.

kWh/1,000 passengers-km/month

Traction Power
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47.97
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Total Electricity consumption at Train Station
70,000
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Total Electricity consumption at Train Station

BTSC carried out different activities in 2016/17 under the energy
conservation policy, such as changing to LED lighting for
street lamp under 23 BTS stations, consisting of 540 lamps.
Another project implemented was the change of split-type air
conditioners for the BTS stations and the train depot (Mo Chit).

2016/17

Target

With these projects BTSC has an overall reduction in electrical
expenses in 2016/17 of THB 1,956,428.69. For the following
year, BTSC plans to change LED light bulbs in 7 extended
stations resulting a total of 3,700 LED light bulbs to be changed.

Project to change LED light bulbs for street
lamp under 23 stations

Project to change split-type air conditioners
in BTS stations and train depot

BTS Group Holdings Public Company Limited

Sustainability Report 2016/17

Dedication to Energy Conservation
BTSC is dedicated to energy conservation through implementation of projects and other activities, such as installing Passenger
Door Test Stands to simulate use, instead of testing on actual trains. Air Conditioning Test Stands were used to test the system
before installation, and also during repairs and maintenance. In addition, we have studied various energy conservation measures
in order to reduce energy use throughout the organisation such as:

Energy Storage System

Solar Roofs at Stations

We are in the process of capturing electrical energy from
the BTS SkyTrain by installing a Capacitor Energy Storage
System (CESS), which will capture electrical energy from the
regenerated energy produced while the SkyTrains are running.
Electricity will be returned to the system while the trains are
moving out of the stations. A feasibility study has been carried
out and we have decided to install the system at the Surasak
Station. From calculations provided by the manufacturer, it is
expected that this will result in a decrease in electricity use by
800,735.40 units or THB 2,962,721.00 (based on THB 3.70 /unit
and an 18 hour/day). Investment in this is calculated at THB
30,763,495.00, therefore when taking into consideration the
maintenance and other factors, the project has an Internal Rate
of Return of less than 2%. We are continuing to investigate
the possibility of using this system in the future.

BTSC is also investigating the feasibility of installing 96 kilowatt
solar cells on the roofs at stations, in order to generate
electricity for use at stations. We expect that this will reduce the
amount of electricity used by 140,160.00 units or equivalent to
THB 518,592.00 (based on THB 3.70/unit and four hours/day).
Required investment for this is THB 6,574,080.00 and has a
return on investment of about 12 years, 6 months.

Operations
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Regulatory Compliance
In order to create confidence in efficiency of operations
regarding the environment and safety, BTSC strictly follows
the laws, rules and regulations related to the environment and
safety. All operations related to the environment and safety in
terms of hazardous waste management, sewage, and noise
pollution follow international standards; ISO 14001: 2004 and
OHSAS 18001: 2007 as well as best practices.

Waste water from office buildings and the depot is handled
according to waste water management standards. In addition,
in order to address noise pollution which is a result of SkyTrain
operations, BTSC has hired a consulting team from Kasetsart
University to measure noise levels at curves while the trains
are operating. This is done on an annual basis, and to date,
the noise levels are within standards.

In terms of hazardous waste which mainly comes from
maintenance of engines under the supervision of BTSC, the
waste is collected according to type, with amount and type
recorded before being handled appropriately. BTSC have hired
a hazardous waste management company registered with the
Department of Industrial Works (DIW), in order to ensure that
the waste is taken care of according to laws and regulations of
the country. At the same time, a manifest regarding transport
of hazardous waste is maintained for reference or auditing.

Operations and measuring environmental quality and other
safety issues are systematically maintained and are followed
up on by the Safety Department and Quality Department on
a regular basis. BTSC submits the various results to related
government agencies according to timelines determined by
laws and regulations. BTSC provide channels for complaints
from the community and passengers, in case anyone is
impacted by our operations. In the past year, BTSC did not
receive any complaints regarding safety and the environment.

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Service Reliability
Punctuality and reliability of operating the trains is an important
factor which drives our business operations, as well as creates
confidence for passengers, investors and other stakeholders.
This also creates a good image for the organisation, in terms
of providing excellent service and safety.
Regarding train management, BTSC uses a Central Control
System and Signaling Control System with an operations
team responsible for implementation. This has resulted in
efficient train operations both in terms of being on time and
passenger safety. In 2016/17, BTSC proactively implemented
the following:
• Preventive Maintenance using a computer program which
focuses on recording and collecting data on maintenance
plans, as well as resource management and follow up
on maintenance. This creates confidence in being able
to provide a mass transit system that is ready to provide
service and reduces problems during operations.

• Follow up and planning by the Service Planning Department
in various aspects on a monthly basis, including the number
of expected passengers or Line Load, the ability to provide
services and equipment available to provide services, such
as ticketing gates. Results are then submitted to senior
management for further consideration and implementation.
At the same time, BTSC has determined key indicators
regarding punctuality and train reliability for using in monitoring
and evaluating operations regarding stability of these factors.
These are also used to compare efficiency in providing services
by other operators both domestic and abroad. In the past year,
efficiency in terms of punctuality and reliability was higher than
the goal for 2016/17, with punctuality at 99.09% (target of
97.50%) and train reliability at 89,076 car kilometers per fault
(target 35,000 car kilometers per fault).
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Train Reliability
100,000
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2016/17

Target

Performance

Unit

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Total Electricity consumption

MWh

100,522

102,834

103,624

102,685.00

• Electricity Consumption:
Traction

MWh

69,585.50

69,781.50

70,482

68,987.56

• Electricity Consumption:
Non Traction

MWh

30,966.50

33,052.50

33,142

33,707.44

• Fuel Consumption: Bus
Rapid Transit: BRT

Kg

1,314,665.77

1,335,265.74

1,364,376.69

1,364,376.69

kWh per revenue
car-km

2.93

2.74

2.77

2.72

Tonnes CO2 e

55,217

56,831

54,500

58,922

• Scope 1

Tonnes CO2 e

3,544

3,599

3,678

3,830

• Scope 2

Tonnes CO2 e

51,673

53,232

50,823

55,092

Total water consumption

Cubic meters

108,689

124,646

126,727

120,688

Total waste dispose

Metric tonnes

31.693

20.717

40.678

26,098.87

Electricity Consumption
per revenue car-km
Total GHG Emission
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Customer
“ In addition to providing services which meet customer satisfaction,
understanding their needs is an important factor for business in
a continuously growing environment. BTSC has used this factor
to help determine direction, in order to appropriately respond to
customer needs. We also listen to customer feedback received
through all channels that are modern and systematic, in order to
adjust and meet customer needs efficiently.

”
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Customer Satisfaction
Creating customer satisfaction is an important issue for
BTSC. Therefore it is necessary to monitor and audit in order
to evaluate customer satisfaction on a regular basis. Current
performance can be used in setting goals for the future,
resulting in improvements and continuous development. We
aim to become the best rail mass transport provider in Thailand.

activities. At the same time, we are always ready to listen to
our customers through opinion surveys and recommendations
from all customer groups via various channels. We also take
into consideration opinions and suggestions that are received
via the Office of Consumer Protection Board. Opinions
and suggestions are collected and sent to the responsible
departments, ensuring that the issues are addressed efficiently.

BTSC takes into consideration all customer needs, therefore
creating customer satisfaction is seen as a responsibility for all
employees, through services provided and various marketing

Communication Channels

BTS Hotline
02-617-6000
daily from 06:0024:00 hours

Fax
No. 02-617-7133

Communications via social
media networks:
facebook.com/รถไฟฟ้าบีที
เอส twitter.com/bts_skytrain

Complaint form
at BTS SkyTrain
stations

Website
www.bts.co.th

Email:
nuduan@bts.co.th

Letters and postcards
sent to Bangkok Mass
Transit System Public
Company Limited, BTS
Building, 1000 Phahonyothin Road, Chompon,
Chatuchak, Bangkok
10900

Customer
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2.91%

From the various channels available, and covering all customer
groups, in 2016/17 a total of 43,926 opinions and suggestions
were received from various channels. Among these, 42,646
issues or 97.09% were general enquiries, service information/
suggestions, such as installing escalators and more automatic
ticket machines, installing platform screen doors, etc. Another
1,280 issues or 2.91% were complaints, and of these 179
issues, or only 0.41% from total numbers of received opinions,
were as a result of operational errors.

Complaints

97.09%
Enquiries and
suggestions

“ All complaints were addressed and rectified. ’’
Number of Complaints

Number of Complaints /
1 million passengers
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BTS SkyTrain customer satisfaction
“
is 3.84/5, higher than the goal of 3.80.

In addition, BTSC conducts an annual survey carried out by
Suan Dusit Poll on customer satisfaction. This is a credible
and unbiased academic institution that carries out surveys at
34 stations. The findings in 2016/17 revealed that customer
satisfaction was higher than expected at 3.84/5. The results
will be used in determining improvements, in order to provide
services that are more efficient.

In order to increase convenience, speed and timely responses,
BTSC increased channels to provide information regarding
BTS SkyTrain services via social media such as Facebook
and Twitter. Various issues such as service delays can be
announced via these channels, with passengers receiving
news efficiently, enabling them to change their travel plans.

Customer Satisfaction
5

Score (Full score 5)

4
3
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1
0
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Customer Satisfaction

’’
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Customer Care
Apart from treatment of regular customers, BTSC also provides
necessary support and facilities to ensure that all customers
have equal access to the BTS SkyTrain service, whether elderly
passengers or those with disabilities. BTSC provides access
for such customers, by designing the BTS station facilities
for convenient access. Such facilities include wheelchair
ramps, tactile floor surfaces and Braille buttons for the blind
in elevators. Service panels in elevators and ticket vending
machines are positioned to serve passengers in wheelchairs.
In addition, BTSC has implemented training sessions for BTS
station personnel, covering basic care and assistance for
disabled passengers using BTS services.

BTS Group has adopted a policy on fare exemption for
passengers with disabilities, to provide them with more
opportunities to gain access to public transport services.
To obtain a fare exemption, passengers with disabilities
can present a valid disability ID card or book, issued by the
National Office for Empowerment of Persons with Disability,
of the Ministry of Social Development and Human Security,
at a BTS Ticket Office. In 2016/17 there were over 945,000
passengers with disabilities accessing to the BTS SkyTrain
service, an increase of 127,000 from 817,200 in the 2015/16.

BTS Group Holdings Public Company Limited

Sustainability Report 2016/17

Customer

111

Social Development
BTS Group initiated the “City Solutions” concept with the
goal of improving lifestyles, taking into consideration roles
and responsibilities towards communities and society, as an
organisation that needs to do good deeds as a return to society.
Employees at all levels are given the opportunity to participate
and acknowledge their responsibility towards communities
and society in tangible ways, through activities encouraging
sustainable growth for all.
BTSC has followed social, community and environmental
responsibility frameworks, which were determined by the
Committee on Corporate Governance. The Committee is
responsible for reviewing, determining, evaluating and
improving policies related to Corporate Social Responsibility
(CSR), as well as ensuring policies are followed. Activities
in 2016/17 are focused on development in education,
communities, society and the environment, i.e. The Next Station
Happiness by BTS Group Project; The Vegetarian Food Festival
with Nuduan Project; and The Sky Clinic Project. In addition,
BTS Group has supported the sale of community products.
This is a factor helping the community along the way to
sustainable development.

BTS Group Holdings Public Company Limited

The Next Station Happiness by
BTS Group Project
The purpose of initiating ‘The Next Station Happiness by
BTS Group Project’ was to provide assistance to youth and
communities in remote areas around the country and provide
them with basic necessities and scholarships. This is in response
to requests from schools and communities received by BTS
Group, and truly meet the needs of recipients. In addition, BTS
Group provided funding for school buildings, playgrounds and
concrete roads for schools in need.
BTS Group also coordinated with partners such as the Vibhavadi
Hospital, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Mobile
Dental Service Center, Mahidol University and the Hospital
for Tropical Diseases, Mahidol University, by providing mobile
services to students, teachers and other community members
at no cost. Since the project launch in June 2015, the project
has been held at a total of 12 stations, providing support to
many schools all over the country.
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Customer

113

‘Vegetarian Food Festival with
Nuduan’

Sky Clinic

The Nuduan Vegetarian project is organised in October of
every year and supports health related activities focused on
providing healthy vegetarian dishes to passengers using the
BTS SkyTrain and the general public. The food is provided at
no cost, in order to encourage, develop and promote good
health, as well as reduce household expenses.

We cooperated with leading public and private hospitals to
provide free health services to communities close to BTS
SkyTrain stations. The project began in 2000 and has been
held regularly for a total of 14 years. Annual health checks
are provided as well as initial checks such as dental health,
bone density, eye examinations to check for diabetes effects,
dermatology, and stress, including blood samples to test for
diabetes and cholesterol levels. This received great interest
from the Public in 2015, with more than 2,000 people joining
over the four days.

Over 2,000 people attended,
with savings of THB 7,000 per
person.

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Thai Farmers Rice Station
BTS Group provided places in 5 primary BTS Stations, namely National Stadium Station, Bang Wa Station, Bearing Station, Mo
Chit Station, and Victory Monument Station, entitled ‘Thai Farmers Rice Station’ for selling GAP premium graded Jasmin rice
105 from Tung Kula Rong Hai, Roi Et province. BTS Group had purchased a total of 20,000 kilogrammes from the enterprise
community group, the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC) Roi Et. The purchased rice was packaged in
specially designed bags for sale to BTS SkyTrain passengers and the general public. This event was well-received.

Customer
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People
“ BTS Group believes that our employees are the most important and

valuable resource in the organisation and therefore sees the value in
continuous human resources development. This includes developing
the internal and external human resources training system and
developing skills appropriate to individual responsibilities, in order to
produce the human resources needed to support business needs. In
addition, BTS Group supports and provides the opportunity for equal
advancement, leading to commitment and pride in the organisation,
resulting in continuity in operations.

”
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Number of BTSC Employees
as at 31 March 2017:

Male

1,177 persons
Percentage 54.3

Amount

2,165 persons

Female

988 persons
Percentage 45.7

Amount

Employees by type

Full time employees

2,157 persons

Temporary employees

8 persons

People
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Human Resources Development
As the leading provider of rail mass transit in Thailand, providing
efficient SkyTrain services, based on modern technology,
we rely on employees who are knowledgeable and capable.
In response, BTSC requires continuous human resources
development be provided from day one until retirement, as a
key organisation strategy.

With more than 17 years experience, BTSC has accumulated
expertise as well as knowledge management which is unique,
and we are ready to pass on this knowledge to fulltime as well
as part time employees, through training to enhance appropriate
individual skills and expertise, building a strong human resource
which will drive the organisation toward set goals, efficiently
and sustainably.

The goal for human resources development at BTSC is to correspond with
various recognised standards including ISO 9001:2008 ISO:14001:2004 and
OHSAS 18001: 2007, as well as to meet the organisation goals regarding the
four core principles of BTSC:

Technical
Programme

Financial
Regulation
Programme

Managerial
Programme

Quality,
Safety and
Environment
Programme
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In terms of the human resources development process, this begins
with a Training Needs Survey conducted in each department,
in order to create the Annual Training Needs Matrix based
on priority. At the same time, BTSC has adopted the Training
Management System for use in maintaining employee
information for easy access. Evaluation surveys are used
following training for analysis and review of effectiveness
and efficiency of the training process. Another survey is used
following actual implementation by employees, to ensure
that employees know more and are more skilled following
the training.

We also have a plan to assess human resources development,
in order to increase the ability of employees, making them more
versatile. At the same time, we have responded to changes
regarding budget allocated for internal and external training
to over 5.63 million Baht in 2016/17, meeting the four aspects
of knowledge management. The criteria for assessing training
outcomes are based on 2 levels.

Assessment Criteria for Training Outcomes
Level 1

Level 2

Assessment based on the average hours of training in a
year and the number of courses provided as well as the
satisfaction score result after finishing the training

Assessment based on trainees’ operating performances
evaluated by original affiliations to ensure the training
courses appropriate for each position

BTSC has set a goal of 12 training hours per employee, with
159 courses available. It was found that on average, employees
had 139.87 hours of training per employee, and a total of 328

courses provided, all much higher than the goals. All employees
responded to the post training surveys, revealing a satisfaction
in training at 89.59%.

People
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Employee’s Average Training Hours
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Number of Training Programme
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297
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Courses
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225
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Employee’s Satisfaction Score in Training
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Mr. Tripetch Wongniwatkajorn
Security Department Manager
commenting on the Training Project
for security personnel.
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“Human capital development is very important at BTSC due
to the nature of business as well as the management policy,
which focuses on safety because BTS SkyTrain has to serve
with high security in order to keep passengers confident
and provide a safe journey. With the above, I therefore
consulted with the Training Department on a continuous basis
to improve training courses to be in line with the current
change. In addition, for the most effective performance,
every security guard on the BTS stations must attend the
“Clip Tie” training course, which is a security-specific course
for safety-related personnel to be ready for knowledge and
ability before work.

Healthy Workplace Project
BTSC has been operating the Healthy Workplace for the third consecutive year
encouraging employees to participate in improving the workplace environment
to be clean, safe and orderly. This also helps cultivate in employees the quality
and safety culture and realise the value of resources and how to use them in
the most beneficial way. The operating result of the project in 2016/17, BTSC
found zero accident occurring with employees in the workplace.

People
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Talent Retention
In addition to proactive recruitment of knowledgeable and
capable employees to be a part of our operations, building
the motivation to retain human resources until retirement is a
key factor, reducing expenses and the time required to train
new employees.
BTSC provides fair compensation and benefits for employees,
both for the present and with a long-term perspective, focusing on
benefits which create stability for employees and their families,

Economics

Health

Provident funds

Insurance/accidents/health

Shift compensation

as well as reducing expenses. Salary and bonus reviews are
conducted via an online Performance Review and involves
a participatory review process between the supervisor and
employee being reviewed twice a year.
BTSC has created an environment conducive to working, career
advancement and ensuring employees are healthy, in order
to attract and retain skilled and knowledgeable employees for
the long-term.

Care provided
for families

Human Resources
Development

General Beneﬁts

Financial assistance for
employees including
marriage, child birth,
and funerals

Training

Employee uniforms

Cafeteria

Annual health check
Tuition assistance for children

Hardship compensation

Nurse’s Room

Savings Cooperative

Fitness center and
indoor facility

Annual salary adjustment
and bonus

Social security

Worker’s compensation fund

Physical tests

Compensation in case of
employee death

Employees use of BTS SkyTrain
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BTSC believes that the participation of its employees is an
important factor in creating commitment to the organisation.
Therefore, employees are given the opportunity to participate
in sharing opinions, problems and suggestions. We survey
employee satisfaction on an annual basis, in order to ensure
that employees stay with BTSC for the long-term and grow
with the business. Issues covered in the surveys include work
environment, type of work, quality of life and stability,
advancement, supervisor and colleagues, and internal
communications, etc.

In 2016/17, over 2,077 employees or 95% cooperated in
responding to the online surveys, questionnaires or in-depth
interviews, showing the responsibility the employees have in
participating in the development of the organisation. From the
survey, it was found that 82.65 % were very satisfied, increasing
from 73.60% in 2015/16, which is a result of the efforts and
dedication in retaining all employees. However, in 2016/17,
6.72% of employees resigned, an increase of 1.33 %, compared
to the last year but still lower than the two years earlier.

Employee Turnover Rate
2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

100

100

100

100

0

0

0

0

81 75

75 87

47 66

63 80

7.34 % 8.33 %

6.77 % 9.29 %

4.13 % 6.88 %

5.35 % 8.09 %

7.78 %

7.92 %

5.39 %

6.72 %
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Nuduan Chuan Kayan
The Nuduan Chuan Kayan project began on 1st April 2013,
with the purpose of encouraging employees to develop
themselves to their full potential, honest and loyal to the
organisation, disciplined and proud to be an employee of BTSC.
The project serves as a reward for dedication, discipline, focus,
thoughtfulness, creativity, love and loyalty to the organisation,
as well as being dedicated to society. BTSC has determined
the criteria used for scoring and the weighting of the scores
based on five factors:
• Criteria related to thoughts or behaviour/actions
• Criteria related to discipline
• Criteria related to performing assigned tasks according
to regulations
• Criteria related to loyalty to the organisation
• Criteria related to annual performance

Employees are able to collect points and exchange their points
for cash, according to the set guidelines. The scores employees
receive in some cases will be used when considering salary
and bonus. Employees can use their accumulated points to join
gyms, or use as tuition assistance for their children. Employees
who have children enrolled in kindergarten to undergraduate
level can request for tuition assistance for three children per
employee. During 2008-2016, BTSC provided 3,738 scholarships
for tuition, totalling 37,894,000 THB and 33 recipients have
graduated with undergraduate degrees.

The Chairman, realising the importance of employees, had a
policy to expand the Nuduan Chuan Kayan project to other
companies in the BTS Group, aiming to offer all employees
in the Group equal welfare benefits. In 2016/17, BTS Group
Holdings Company Limited, was the pilot company to apply
and implement the Nuduan Chuan Kayan project. The project
started on 1st July 2016. Since beginning until the end of the
fiscal year 2016/17 (on 31st March 2017), the Company has
already provided 22 scholarships worth 178,000 THB to its
employees’ children. Meanwhile other companies of the BTS
Group have been in the process of project study to appropriately
adapt it to the operation of each company.
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BTS Child Care Center
Regarding the annual satisfaction survey of employees at
BTSC, the last year result showed that 70% of total employees
have children studying in kindergarten to elementary level,
which need special care from parents closely. Consequently,
BTSC set up BTS Child Care Center for taking care of its
employees’ children during their working hour period. Children
who are eligible for the BTS Child Care Center must be between

3-11 years old. The Center is open Monday – Friday from
14:30-17:30 hrs. At the Center, BTSC provides staff to take care
of children and also creates activities to enhance their learning
skills in various fields, including skill sharing with others. Since
the opening of the BTS Child Care Center in October 2016,
there are 7 children per day on average, meanwhile after the
school semester there are a maximum of 11 children per day.

People

Mr. Jires Puopanich
Cash Management Division
Station Revenue Department
Father of Ms. Pichilada Puopanich,
Nickname Nam Ping
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“BTS Child Care Center is very useful. It
helps employees to be able to work fully
without worries during work, because the
company provides staff to take care of our
children and this also helps reduce personal
cost of taking care of children. Employees
don’t need to bring children to other Child
Care Centers, which are quite expensive. The
provided nannies take care of our children
very well. They helps teach homework, bring
children to the toilet and create activities
for them as well. I would like to thank the
company management and project owner
for this valuable benefit.”

“After school, my dad brings me to stay at
the Center while waiting for him to finish
work here, I have so much fun and make
new friends. Nanny takes care of us and
helps us with our homework. There are many
activities for us to do, such as making paper
plates, balloons, paint. Nanny also teaches
us to do good things at home, then to write
it in the Book of Good. I told my dad that I
would like to stay here every day.”
Ms. Warabhorn Lalong
Daughter of Mr. Veerapong Lalong
from Signalling System Division
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BTS Kids Camp 2016
BTS Kids Camp is a consequent activity of the BTS Child Care
Center, with the purpose of lightening the burden of child care for
employees after the school semester. This morning-to-evening
activity is opens for children to participate in various activities
together for 12 days from 8:30 – 17:30 hrs. to enhance their
physical, mental, emotional, and intellectual development,
while growing up in society and also cultivating children to
do useful and age-appropriate activities. The Camp was held
from 10th – 21st October 2016, with 25 children participating.
In organising the BTS Kids Camp, BTSC collaborates with of
Art for All art camp and a group of students from the Faculty of
Social Sciences, Kasetsart University, who organised activities
to strengthen the physical, mental, intellectual and emotional
development of children throughout the 12 days.
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2013/14
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2014/15

2015/16

2016/17

Employee by type
Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Total Workforce

1,116

922

1,136

963

1,153

984

1,182

1,023

Full-time

1,103

900

1,122

936

1,137

959

1,170

987

Part-time

8

20

8

26

10

24

5

35

Temporary
contract

5

2

6

1

6

1

7

1
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Safety
“ Safety is considered to have been the key to the business operations

of BTSC over the past 17 years of service, aiming to provide the

utmost confidence to all stakeholders under every circumstance.
BTSC strictly follows safety and security policies, as well as prepares
itself for unusual situations and emergency incidents, including
management any risks to ensure the lowest possible security impact
to our operation.

”

BTS Group Holdings Public Company Limited
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Transport Safety
Safety is the main focus for BTSC operations, particularly in
the BTS SkyTrain mass transit system. Safety is also a key
success indicator, building the reputation and branding of the
company.
Maintaining efficient safety management creates confidence
for all stakeholders and reduces costs related to fines, as a
result of operational mistakes. BTSC takes into consideration
all safety aspects, beginning with planning before project
implementation, through the establishment of safety measures
stated in the employer’s Terms of Reference (TOR) for use in
selection and management of contractors in terms of design,
installation, inspection and testing of the system in compliance
with international standards, such as the European Railway
Standard (EN-50126, EN-50128 and EN-50129) and the NFPA
130: Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail
Systems. In this respect, we have received ‘Proof of Safety’
Certification from various recognised independent agencies.
With regards to project implementation, BTSC operations are
overseen by the Project Department, Operations Department,
Maintenance Department and Safety Department, in compliance
with the various standards to which the organisation has been
granted certification, such as the OHSAS 18001:2007, Safety
Management System (SMS) and the Best Practice Model
(BPM) following Ricardo Rail and engineering standards,
determined by the Engineering Institute of Thailand. Maintenance
of machinery, equipment and basic infrastructure, follows the
established Maintenance Activity Plans.

In order to ensure safety in operating the rail system, BTSC
has installed an Automatic Train Control system (ATC) which
controls the speed limit of the trains to not exceed 80 kilometers
per hour; and an Automatic Train Protection system (ATP),
which controls the safe distance between trains.
In addition to safety of transportation services, BTSC is prepared
in terms of handling unforeseen situations, emergencies and
providing general services to passengers, including handicapped
passengers and safety monitoring as detailed below.

Safety
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Unforeseen or Emergency Situations

First Aid

BTSC organises annual drills following the emergency response
plan such as fire drills, moving injured passengers and chemical
spills in the Depot. In addition, BTSC has also cooperated with
external agencies such as Disaster Prevention and Mitigation,
Emergency Medical Services and local police stations, for joint
training and planning on a regular basis.

Should passengers be injured while using our services, BTSC
provides first aid and patient transportation following BTSC
procedures. All stations are fully equipped with first aid kits
allowing for efficiency and speed in taking care of injured or
sick passengers.

BTS Group Holdings Public Company Limited

Services for Handicapped Passengers
BTSC has improved the measures to be taken in assisting
handicapped passengers and provided training to station
security personnel, based on the procedures which were jointly
reviewed and amended with the Association of the Physically
Handicapped of Thailand.
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Services for General Passengers
For other passengers, BTSC has increased safety measures,
such as the installation of Platform Screen Doors, increased
communication channels to promote safety among passengers,
brochures, stickers, and advertisements on LCD monitors at
stations, as well as dissemination of information on social
media.
In addition, BTSC has organised 24-hour well-trained security
personnel, who are at stations, the BTS SkyTrain Management
and Control Center and train depot. BTSC has also increased
the number of female security personnel, in order to provide
assistance to female passengers in case of illness or emergency
situations.
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Safety Monitoring
BTSC has enforced a baggage security check at all stations,
in order to prevent terrorist attacks or sabotage, and has also
installed a Patrol Management System, consisting of Guard Tour
Readers and RFID Checkpoints, to enhance the performance
of the station master and the security personnel, ensuring that
they thoroughly inspect designated checkpoints in all areas.

Furthermore, BTSC has installed a CCTV Security Center,
with staff to monitor the safety of passengers during operation
hours. If suspicious objects or persons are found, BTSC
coordinates with the respective agencies to immediately handle
the situation. BTSC also works in cooperation with Police
Division 5, K-9 Unit, and Mounted Police, also the Patrol and
Special Operation Division, in order to search for potential
explosives in trains on a daily basis.

Safety

BTSC tracks the ‘Serious Passenger Injury Rate’, a key
performance indicator for efficiency of transport safety. Data
for the past year shows that the Serious Passenger Injury
Rate was at 0 time per one million trips. This is better than the
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target set for 2016/17, and also better than the performances
for two previous years ( 2014/15 and 2015/16 ). In addition,
there have been no passenger fatalities.

Serious Passenger Injury Rate
0.0500

0.0500
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0
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2014/15

Serious Passenger Injury Rate
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0
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“Safety is given the highest importance for
operation at BTSC, aiming to provide the utmost
confidence to all stakeholders in every situation.
BTSC, consequently, expands safety plans to
more external agencies by coordinating with
government sectors, relevant safety agencies
including other electric train operators, aiming
to magnify safety effects to cover all dimensions.

Occupational Health and
Safety

Last year, BTSC participated in a committee of
the Risk Management Plan and Response Plan for
Public Transport in Bangkok Metropolitan and
Vicinity, with representatives from government
agencies, State-owned and private enterprises
under the Ministry of Transport. BTSC is also a
member of the Emergency Response Coordination
Committee together with government agencies,
State-owned enterprises and 29 private agencies
to develop networks to coordinate between
operators and relevant units during an emergency,
under the Act of the National Legislative
Assembly.
In addition, BTSC has organised the System
Familiarisation Program for External Parties,
namely police agencies, officials of the Disaster
Prevention and Mitigation officers, Resident
Medical officers along the BTS routes including
the authorities responsible for
the collection and verification
of explosives, to prepare and
reduce operational risk to
external agencies in case of
emergency.”
Chaiwut Pakpoyen
Director, Safety and Security
Bangkok Mass Transit System
Public Company Limited

Employees play a critical role in driving the business to success.
Because of this, we take into consideration the health and
safety of our employees, as well as all contractors in the
organisation.
BTSC supports and encourages safety awareness in its
organisation culture, through safety training for employees
according to activity or type of work. Training results, certificates
and training hours of each employee are recorded in the
Operation License System, as a database for implementing
organisation regulations and domestic laws. BTSC arranges for
safety training to be provided to all contractors at the supervisor
level, as well as testing understanding before and after the
training, in order to assess ability to work safely. Contracting
companies which pass the tests are recorded in the Operation
License System, in order to maintain records in the database.
In terms of complaints made about safety issues via the
BTSC Safety Committee, the complaints were evaluated,
addressed and solutions for prevention were determined by
the Occupational Health and Safety Management Committee
(OHS Management Committee) in order to provide solutions
to individuals logging the complaint.
Over the past three years, occupational health and safety
outcomes have shown that BTSC is efficient based on key
performance indicators, including Serious Employee and
Contractor Injury Rate which was zero and better than target
for 2014/15, 2015/16, and 2016/17 which was set at 0.160 and
0.250 times per 200,000 working hours respectively.

Safety
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Times per 200,000 working hours

Serious Employee Injury Rate
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Serious Contractor Injury Rate

In order to promote employee’s health, BTSC has arranged for
annual health checks and high risk factors checks for employees
who are involved in activities which increase risk of disease.
Contractors are required to submit health check results of all
employees to BTSC, in order to be recorded in the database.
BTSC also has a Train Controller Programme for high risk
employee groups, with a focus on particular health parameters
such as weight, blood sugar level, etc. which if they do not

0

0

2015/16

2016/17

Target

meet certain standards may have an impact on safe operations.
BTSC requires that employees with results which fall outside the
safe range must manage and take care of their health, in order
to be within standard parameters as soon as possible. This
includes management through exercise, diet, etc. Supervisors
are required to closely monitor progress. If these employees are
unable to bring their health indicators to acceptable standards
within the determined time limit, employees will face penalties
ranging from temporary time off, to more serious penalties.
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