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ในปี 2560/61 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำ�เร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บีทีเอส ด้วยการขยายธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน กับการได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารเดินรถไฟฟ้าและซ่อม
บำ�รุงในโครงการรถไฟฟ้าระบบโมโนเรล (รถไฟฟ้ารางเดี่ยว) สายสีชมพู
และสายสีเหลืองที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ในเดือนมิถุนายน 2560 ส่ง
ผลให้บีทีเอสซีจะมีระยะทางให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 132 กิโลเมตร ภายใน
อีก 3-4 ปีข้างหน้า ในด้านธุรกิจสื่อโฆษณา วีจีไอผสานความร่วมมือ
กับแรบบิทก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสื่อโฆษณาภายใต้ฐานข้อมูลครบวงจร
ที่ผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ ไว้ด้วยกัน (Data Centric Media
Hypermarket) ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยูซิตี้ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน
ผู้นำ�ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการในไทย และภูมิภาคอื่นครอบคลุม 11
ประเทศในยุโรป 5 ประเทศในเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งความสำ�เร็จ
เหล่านี้
เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานที่มีความโปร่งใส
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในทุกส่วนขององค์กร บุคลากรที่มีความ
สามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
และเพื่อพัฒนาและเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอส
มุ่งเน้นการดำ�เนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล
กับการเติบโตทางธุรกิจ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานสำ�คัญ
สูงสุด และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมๆ กับกลุ่มบริษัทบีทีเอส ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้
ประกาศนโยบายการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การดำ�เนินงานให้แก่ 4 กลุ่มธุรกิจได้นำ�ไปปฏิบัติ โดยอาศัยประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพิจารณาตัดสินใจ
ในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักการดำ�เนินงานที่โปร่งใสตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ไม่
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สารจากประธาน
กรรมการ
เพียงเพื่อสร้างผลตอบแทนด้านการลงทุนในระยะยาวเท่านั้น แต่เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
และด้วยความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานตามกรอบนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับ
รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำ�ปี 2561 (Thailand Top Company
Award 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมกับนิตยสาร Business Plus และบริษัท เออาร์ ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
จากบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 13 บริษัท นอกจากนี้ ยังได้รับการจัด
อันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and
Governance) ประจำ�ปี 2561 จากทั้งหมด 683 บริษัทจดทะเบียน รวม
ถึงการจัดอันดับให้เป็น 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (Best Public
Companies of the Year 2018) จากวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบนหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ อันเป็น
แบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท
บีทเี อสได้ด�ำ เนินงานครอบคลุมทัง้ 3 มิตคิ อื มิตดิ า้ นสังคม มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
และมิติด้านเศรษฐกิจ โดยในมิติด้านสังคม กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการใส่ใจ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560/61
อั ต ราการบาดเจ็ บ ขั้ น รุ น แรงของพนั ก งานและผู้ รั บ เหมากลุ่ ม บริ ษั ท
บีทีเอสมีค่าเป็นศูนย์ ต่อเนื่องกันตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สำ�หรับมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยควบคุมความเข้มข้น
การใช้ ไ ฟฟ้ า ในการเดิ น รถไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กำ � หนด

คือไม่เกินค่า 2.8 กิโลวัตต์-ชม.ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร
(Car-km) โดยผลการดำ�เนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าความเข้มข้น
การใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แม้ว่าระยะทางให้
บริการและจำ�นวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม ใน
มิติด้านเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการผสานศักยภาพระหว่าง
กลุ่มธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของแรบบิทให้เป็นมากกว่าบัตร
โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารบีอาร์ที โดยสามารถรองรับการ
ชำ�ระค่าสินค้าและบริการได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านความร่วม
มือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ�มากมาย เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของคนเมือง
อีกทั้งยังส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
จากความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริษัทบีทีเอส
ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกกระบวนการดำ�เนินงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอส
ยืนยันที่จะยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้าง
สมดุลด้านสังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไปพร้อมๆ กับการเติบโตทาง
ธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนด้านการลงทุนในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ
สร้างความมั่นคงให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 และยังเป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Asia Pacific โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561 มีมูลค่าตามราคาตลาด 99,700 ล้านบาท (หรือ 3,200 ล้านเหรียญดอลลาร์หสรัฐ) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ดำ�เนินงานในธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

ผลการดำ�เนินงานหลักเชิงตัวเลข 2560/61
รายได้จากการดำ�เนินธุรกิจ

14,102 ล้านบาท

กำ�ไรจากการดำ�เนินธุรกิจ

4,416 ล้านบาท

การจ่ายปันผล*
จำ�นวนพนักงาน

จำ�นวนพนักงาน ณ 31 มีนาคม 2561
จำ�นวนคน

ร้อยละ

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

2,372

52.50

4,876 ล้านบาท

ธุรกิจสื่อโฆษณา

495

10.96

4,518 คน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

548

12.13

ธุรกิจบริการ

955

21.14

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

148

3.28

รวม

4,518

100.00

*การจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.185 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำ�นวน
เงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำ�นวนไม่เกิน 2,922.1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับการ
อนุมัติของผู้ถือหุ้น

สัดส่วนรายได้จากการดำ�เนินงาน (ร้อยละ)
ระบบขนส่งมวลชน

65

สื่อโฆษณา

28

อสังหาริมทรัพย์

4

บริการ

3

Media
28%
Mass
Transit
65%

Property
4%
Services
3%

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ระบบขนส่งมวลชน

บีทีเอสซี เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหลักของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ผู้ดำ�เนินการ
และบำ�รุงรักษารถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที และผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รวมถึงเป็นผู้บริหารเดินรถไฟฟ้าและซ่อม
บำ�รุงในโครงการรถไฟฟ้าระบบโมโนเรล (รถไฟฟ้ารางเดี่ยว) สายสีชมพูและสายสีเหลืองที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต

สื่อโฆษณา

วีจีไอ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจสื่อนอกบ้านชั้นนำ�ในประเทศไทย ครอบคลุมแพลทฟอร์มที่หลากหลายในรูป
แบบออฟไลน์ และยังดำ�เนินงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลการชำ�ระเงินของระบบ
แรบบิท เพื่อนำ�เสนอศูนย์กลางสื่อโฆษณาภายใต้ฐานข้อมูลครบวงจรที่ผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์
ไว้ด้วยกัน ด้วยบริการออนไลน์-ทู-ออฟไลน์ โซลูชันส์ (O2O Solutions) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าในการโฆษณาและการสื่อสารได้ครบทั้ง 360 องศา ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
จากแรบบิท

อสังหาริมทรัพย์

เป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส คือ การมองหาโอกาสในการถือครองหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือเชื่อมต่อโดยตรงกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าปัจจุบันและเส้นทางที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการเข้าซื้อและถือครองที่ดิน และให้ยู ซิตี้ เป็นผู้นำ�ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการลงทุนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

บริการ

ธุรกิจบริการมีหน้าที่สนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ให้กับธุรกิจในส่วนอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อสร้าง
ศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว โดยภายใต้หน่วยธุรกิจนี้ ประกอบไปด้วยธุรกิจบริการหลากหลาย
ประเภท อาทิ ร้านอาหารจีนในเครือ “เชฟแมน” โปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส บริษัทพัฒนา
ระบบและซอฟต์แวร์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

Mass Transit
รายได้จากการดำ�เนินงาน

9,112 ล้านบาท

ความยาวระยะทางบริการ

15 กม.

ความยาวระยะทางบริการ

38.1 กม.

จำ�นวนสถานี BRT

12 สถานี

จำ�นวนสถานีรถไฟฟ้าให้บริการ

35 สถานี

จำ�นวนรถ BRT ให้บริการ

25 คัน

จำ�นวนขบวนรถไฟฟ้าให้บริการในระบบ

52 ขบวน
208 ตู้โดยสาร
241.2 ล้านเที่ยวคน

จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสในเส้นทาง
สายหลัก
รายได้สุทธิจากการลงทุนใน BTSGIF

949 ล้านบาท

Media
รายได้จากการดำ�เนินงาน 3,902 ล้านบาท

			 สื่อในระบบรถไฟฟ้า
•
•
•
•
•

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 30 สถานี
ตู้โดยสารรถไฟฟ้า 208 ตู้
ป้ายโฆษณา >4,000 จุด
จอทีวีดิจิทัล 2,029 จุด
พื้นที่ร้านค้าเชิงพาณิชย์ 8,800 ตรม.

			 สื่อโฆษณาในอาคาร
• อาคารสำ�นักงาน 172 แห่ง
• อาคารที่พักอาศัย 242 แห่ง
• พื้นที่ภายในอาคารจามจุรีสแควร์
200,000 ตร.ม.

			 สื่อโฆษณาในสนามบิน
• พื้นที่โฆษณาในสนามบิน 14 แห่ง
ด้วยจอแอลซีดี 342 จุด
• รถเข็นสัมภาระ 2,500 คัน
• ทางเชื่อมขึ้นเครื่องบิน 57 จุด
• ตัวแทนขายสำ�หรับสายการบิน 80 แห่ง

			 สื่อโฆษณานอกบ้าน

			 สำ�นักงาน

			 ธุรกิจสาธิตสินค้า
•
•
•
•

พนักงานขาย 3,000 คน
ร้านค้า 360 แห่ง
แบรนด์สินค้า 275 แบรนด์
ครอบคลุม 77 จังหวัดในไทย

•
•
•
•

บิลบอร์ด 996 ป้าย
PTT Poster 240 จุด
จอแอลอีดี 35 จุด และจอแอลซีดี 255 จุด
สตรีทเฟอร์นิเจอร์ 494 จุด

			 สื่อดิจิทัล
• บัตรแรบบิท 8.9 ล้านใบ
• จุดบริการรองรับบัตรแรบบิท >5,680 จุด
• แบรนด์ร้านค้าที่รองรับการชำ�ระเงินด้วยบัตร
แรบบิท 157 แบรนด์
• ผู้ใช้บริการแรบบิท ไลน์ เพย์ 4 ล้านราย
• ร้านค้าออนไลน์ที่รองรับการชำ�ระเงินด้วย
แรบบิท ไลน์ เพย์ 678 ร้านค้า
• ร้านค้าที่รองรับการชำ�ระเงินด้วยแรบบิท
ไลน์ เพย์ ผ่าน QR 1,861 ร้านค้า
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Property
รายได้จากการดำ�เนินงาน

639 ล้านบาท

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดำ�เนินงาน

28,200 ล้านบาท

• มูลค่าโครงการเชิงที่พักอาศัย

500 ล้านบาท

• มูลค่าโครงการเชิงพาณิชย์

2,500 ล้านบาท

• มูลค่าที่ดินเปล่า

700 ล้านบาท

รายได้จากการดำ�เนินงาน

449 ล้านบาท

จำ�นวนร้านอาหารในเครือเชฟแมน

7 ร้าน

จำ�นวนสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส

3.2 ล้านราย

Services

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

วิสัยทัศน์
นำ�เสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์”
ที่ยั่งยืน อันจะนำ�มาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์”
ที่โดดเด่นและยั่งยืนแก่ชุมชนเมืองทั่วเอเชีย
ผ่าน 4 ธุรกิจหลักของเรา ได้แก่ ธุรกิจขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และบริการ
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ค่านิยม

การส่งมอบความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า: ความส�ำเร็จของเรา
ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรา
ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าให้ยืนยาว ซึ่งจะส�ำเร็จได้
ด้วยการรับฟัง เข้าใจ และคาด
การณ์ความต้องการของลูกค้า
และส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ การ
ที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
เหล่านั้นได้ เราเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ
โปร่ ง ใส และมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า
ตลอดเวลา

การสร้างมูลค่าของผูถ้ อื หุน้ :

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่า
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ผ่ า นการเติ บ โต
ของรายได้ และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เรามี จุ ด มุ ่ ง หมายที่ จ ะให้ ผ ล
ตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการ
ลงทุนอืน่ ทีม่ คี วามเสีย่ งคล้ายกัน
แก่ผู้ถือหุ้นของเรา

การสนับสนุนการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน: ลูกค้าและผู้ถือหุ้นจะ

ได้ รั บ ประโยชน์ ที่ เ พิ่ ม พู น ขึ้ น
อย่างยั่งยืน เราด�ำเนินธุรกิจใน
แนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระ
ทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเมื่ อ เปรี ย บ
เทียบกับสินค้าหรือบริการของ
คู่แข่ง

การพัฒนาชุมชน: เราเป็น

ส่วนส�ำคัญของชุมชนที่ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยแนวคิด “ซิตี้ โซลู ชันส์”
ที่ท�ำให้ลูกค้ามีจิตส�ำนึกที่ดีต่อ
ชุมชน เราสนับสนุนรายได้และ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท�ำงาน
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ใน
เรื่ อ งการศึ ก ษาและสวั ส ดิ การ
ของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมในด้าน
สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
พนักงานและครอบครัว

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งหมายเป็นผู้น�ำในการพัฒนาและให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของไทย เสริมสร้างความเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
โฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการด�ำเนินชีวิตและขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในภูมิภาค ASEAN ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างระมัดระวัง และน�ำพา
กรุงเทพฯ สู่สังคมไร้เงินสดผ่านบริการ Micro Payment ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เราก�ำหนดกลยุทธ์อยู่บนพื้นฐานส�ำคัญ 5 ประการคือ
1.
2.
3.
4.
5.

ประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งมวลชนทางรางที่ยาวนาน
การประสานงานภายในอย่างใกล้ชิดระหว่าง 4 กลุ่มธุรกิจ โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นหลัก
ความแข็งแกร่งด้านการเงิน
การใช้นวัตกรรม
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทจะขยายธุรกิจทั้ง 4 ด้านอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาสังคมเมืองของประเทศไทย และน�ำเสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์” ที่ครบวงจร
และโดดเด่นแก่ชุมชน อันจะน�ำมาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีข้ึน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61
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กลุ่มบริษัทบีทีเอส
กับความยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

จากการดำ�เนินธุรกิจทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั บีทเี อสตระหนักเป็นอย่างยิง่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจต่างๆ ล้วนมีความซับซ้อน ซึง่ เป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเงือ่ นไขและกลไกทางการตลาด รวมถึงความต้องการของผูบ้ ริโภค และทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ คือ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ที่ต้องการเห็นองค์กรแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ประกาศ
นโยบายการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินงานให้แก่ 4 กลุ่มธุรกิจได้นำ�ไปปฏิบัติโดยอาศัยประเด็นด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักการดำ�เนินงานที่โปร่งใสตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ไม่เพียงเพื่อ
สร้างผลตอบแทนด้านการลงทุนในระยะยาวเท่านั้น แต่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
สำ�หรับนโยบายการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้วางกรอบแนวทางการดำ�เนินงานผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์” เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนขององค์กรไว้ ดังนี้
ผถู อื หนุ
เจา หน�้ นกั ลง
ผรู ว ม ทุน
ทุน

รฐั
ภาค

ลกู คา

รู บั เหมา
คคู า ผ

เศรษฐกิจ

แนวคิด “ซิต้ี โซลูชนั ส”
น
กั งา
พน

สิง� แวดลอม

ภ
สอ่ื มวล าคประช
ชน าส
นกั ว

สังคม

งั คม ราะห
เิ ค
ชชุ น สงั คม

“แนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์” คือกลยุทธ์การดำ�เนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้
นำ�แนวคิดนี้มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม”
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

• การดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี
• การสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
• การผสานพลังของกลุม่ ธุรกิจเพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการทีต่ อบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
• การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้
• การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

• การบริหารจัดการด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย
• การส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละการปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า ง
เป็นธรรม
• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การเคารพสิทธิและดำ�เนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส
• การรับฟังเสียงสะท้อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

• การบริหารจัดการการใชัพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
• การดำ�เนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้ทรัพยากร และการบริหาร
จัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ภายใต้แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์”
“ผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ
เพื่อส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ
ขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง
โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก”

MASS TRANSIT

MEDIA

MASS TRANSIT
NETWORK EXPANSION

PROPERTY

กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามกลยุ ท ธ์ ความยั่ ง ยื น ของกลุ่ ม
บริษัท โดยมุ่งผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ (Synergy
across Our Business) โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในวงกว้าง เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง
ตามแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์”
ปัจจุบัน ระบบขนส่งมวลชนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า นอกจากจะช่วย
ยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นสู่ความ
เป็นสากลแล้ว ยังได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และลดการใช้
พลั ง งานในการสั ญ จรของประเทศในภาพรวมได้ เ ป็ น จำ � นวนมาก
นอกจากนี้ ระบบขนส่งมวลชนยังนับเป็นกลไกสำ�คัญในการกำ�หนด
แนวการขยายตัวของเมือง และเป็นตัวจักรสำ�คัญที่จะเชื่อมโยงเมือง
ชั้นนอกเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน โดยใช้เวลาในการเดินทางที่สั้นลง

SERVICES

ด้วยเล็งเห็นความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมือง
ในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน การขยายตัวและการ
จั ด ระเบี ย บของเมื อ งจะช่ ว ยเอื้ อ อำ � นวยความสะดวกให้ กั บ ชุ ม ชน
เมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วยเป็นปัจจัยรากฐานให้กับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้
กำ�หนดกรอบแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้ทง้ั 4 ธุรกิจหลัก
ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และ
บริการ ร่วมกันดำ�เนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุม
ในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสม ความชำ�นาญเฉพาะทาง และสอดคล้อง
กับธุรกิจแต่ละประเภท มุง่ เน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพืน้ ที่ ทีแ่ ต่ละ
ธุรกิจมีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง โดยจะต้องยึดหลักการ
ดำ�เนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึง
สังคมและชุมชน และยึดมั่นในการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

มุ่ ง พั ฒ นาธุ ร กิ จ ระบบขนส่ ง มวลชนเพื่ อ รองรั บ
ความต้องการการเดินทางโดยระบบสาธารณะใน
กรุ ง เทพมหานครและจำ � นวนผู้ โ ดยสารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
และขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังระบบขนส่งมวลชน
เส้นทางอื่นๆ ครอบคลุม 515 กิโลเมตร ภายในปี
พ.ศ. 2572 ตามแผนงานของรัฐบาล รวมถึงระบบ
รางอื่นๆ ในอนาคต

มุ่งลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เชิงที่พักอาศัย
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าปัจจุบันและเส้นทางใน
อนาคต ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่
แข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญชำ�นาญในภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

มุ่ ง ขยายเครื อ ข่ า ยสื่ อ โฆษณาไปยั ง แพลตฟอร์ ม
ออฟไลน์และออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อก้าวสู่การ
เป็นผูใ้ ห้บริการธุรกิจสือ่ นอกบ้านชัน้ นำ�ในประเทศไทย
และศู น ย์ ก ลางสื่ อ โฆษณาภายใต้ ฐ านข้ อ มู ล ครบ
วงจรแบบออนไลน์ ไปยังออฟไลน์ (O2O Solution)

ทำ�หน้าที่สนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ให้กับธุรกิจในส่วน
อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
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การดำ�เนินการของกลุม่ บริษทั บีทเี อสทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี 2560/61
กลุ่มบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
ทั้ง 17 เป้าหมาย และได้อนุมัติให้มุ่งเน้นผลักดัน 6 เป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนินธุรกิจและ
ประเด็นความยั่งยืนที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทบีทีเอส (Materiality Issues) ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกได้อย่างมีนัยสำ�คัญ

เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา อีกทั้งยังมีส่วน
ในการดูแลสุขภาพและอนามัยของชุมชนในพืน้ ทีก่ ลุม่ บริษทั ดำ�เนินการอยู่ ได้แก่ พืน้ ทีช่ มุ นตามแนวรถไฟฟ้าบีทเี อส และชุมชนใกล้เคียง
รวมถึงชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการเพื่อสังคม
เช่น โครงการคลินิกลอยฟ้า โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ช่วยส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินโครงการ และมีส่วน
ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทางอ้อมผ่านการจ่ายภาษีแก่ภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสังคมที่แข็งแรงซึ่งเป็นรากฐานของ
เศรษฐกิจในระดับประเทศ ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ระบบขนส่งมวลชนนับเป็นกลไกสำ�คัญในการกำ�หนดแนวการขยายตัวของเมือง และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญที่จะเชื่อมโยงเมือง
ชั้นนอกเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน กลุ่มบริษัทบีทีเอสเล็งเห็นความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิต
ทีส่ มดุลย์และกลมกลืน การขยายตัวและการจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอือ้ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ชุมชนเมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วย
เป็นปัจจัยรากฐานให้กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากความผันผวนของราคาพลังงานและข้อจำ�กัดของแหล่งพลังงาน ส่งผลให้ราคาพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยจาก
นโยบายระดับสากลตามข้อตกลงปารีสที่มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกให้ต่ำ�กว่า 2 องศาเซลเซียส กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการ
ดำ�เนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อ
สภาพแวดล้อม

เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการดำ�เนินงานของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัท
บีทีเอสด้วยความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
กิจกรรมการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อมั่นว่าไม่มีใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถทำ�ทุกอย่างได้เพียงลำ�พัง ดังที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำ�หนด
กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจด้วยการผสานพลังศักยภาพและความเชีย่ วชาญทางธุรกิจของแต่ละกลุม่ ธุรกิจเข้าด้วยกัน เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์
และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองตามแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์” นอกจากนี้ยังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจและ
เปิดโอกาสให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นร่วมต่อยอดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ประเด็นความยั่งยืน
ที่สำ�คัญ

ความเชื่อถือของการ
บริการ

การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

การบริหารจัดการ
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย

การพัฒนาบุคลากร
และดึงดูดผู้มีความ
สามารถ

ความสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจ

การดำ�เนินการที่ดีจะ
สะท้อนภาพลักษณ์
ขององค์กรในด้าน
ความเป็นเลิศใน
การให้บริการและ
ความปลอดภัยออกสู่
สาธารณชน เพื่อให้
ได้รับการยอมรับจาก
สังคม (License to
Operate) และเปิด
โอกาสในการต่อยอด
ทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอสได้อย่าง
มีนัยสำ�คัญ

ด้วยจำ�นวนผู้ใช้บริการ
ในระบบรถไฟฟ้า
กว่า 800,000 คน
ต่อวัน การนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ทำ�ให้ลูกค้าเกิด
ความพอใจสูงสุด
และการเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง เป็น
ปัจจัยสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจ

พลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานหลักในการ
ดำ�เนินธุรกิจ การ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เพียงช่วยลดการเกิด
มลภาวะต่อสภาพ
แวดล้อม แต่ยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินธุรกิจ และ
เป็นการบรรเทา
ความเสี่ยงด้านการ
ขาดแคลนพลังงานใน
อนาคต

เนื่องจากธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชนรองรับ
การใช้งานของผู้ใช้
บริการในระบบกว่า
800,000 คนต่อวัน
รวมถึงผู้สัญจรไป
มาบนท้องถนนและ
ชุมชนโดยรอบเส้น
ทางรถไฟฟ้า
ความปลอดภัยนับ
เป็นเป้าหมายหลัก
ขององค์กรเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้
สัมปทาน ตลอดจน
ผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม

พนักงาน เป็น
ทรัพยากรสำ�คัญที่
มีคุณค่าต่อองค์กร
และเป็นหัวใจหลักที่
ขับเคลื่อนให้องค์กร
ประสบความสำ�เร็จ

แนวทางการบริหาร
จัดการ

ระบบควบคุมการ
เดินรถไฟฟ้าจาก
ส่วนกลาง และการ
เดินรถด้วยระบบ
สัญญาณควบคุม
มีฝ่ายปฏิบัติการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการ
ดำ�เนินงาน เพื่อให้
ระบบการเดินรถเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง
ของความตรงต่อเวลา
และความปลอดภัย
ของผู้โดยสารที่ใช้
บริการ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมี
การทำ�งานร่วมกัน
และผสานศักยภาพ
ภายของธุรกิจในกลุ่ม
บริษัท เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้าง
และตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าและผู้ใช้
บริการทุกกลุ่มอย่าง
แท้จริง โดยมีระบบ
การตรวจสอบและ
ติดตามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง

จัดตั้งคณะทำ�งานด้าน
การจัดการพลังงาน
ในปี 2557/58
กำ�หนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
ประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน
กำ�หนดเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ตรวจสอบ วิเคราะห์
การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน
รวมถึงทบทวน
วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการ
จัดการพลังงาน

คำ�นึงถึงความสำ�คัญ
ด้านความปลอดภัย
ทั้งในกระบวนการ
ดำ�เนินงาน (Process
Safety) ตั้งแต่รูปแบบ
การก่อสร้างโครงการ
และความปลอดภัย
ของบุคคล (Personal
Safety) ที่ครอบคลุม
ถึงผู้ใช้บริการ
พนักงานและผูร้ บั เหมา
ผ่านระบบควบคุม
ความปลอดภัยระดับ
สากล รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
ผ่านการอบรมและ
การสื่อสาร

พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงรักษา
พนักงานที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่
กับองค์กร โดยดูแล
ทุกคนอย่างเท่าเทียม
บนพื้นฐานของการ
เคารพสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงาน
ตลอดจนมอบโอกาส
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพอย่างเท่าเทียม
กัน เพื่อให้พนักงาน
รู้สึกถึงความผูกพัน
และภาคภูมิใจใน
องค์กร
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ประเด็นความยั่งยืน
ที่สำ�คัญ

ความเชื่อถือของการ
บริการ

การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

การบริหารจัดการ
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย

การพัฒนาบุคลากร
และดึงดูดผู้มีความ
สามารถ

เป้าหมาย

เป้าหมายปี 2560/61
• อัตราเฉลี่ยความ
ตรงต่อเวลาในการ
เดินทางของผู้โดยสาร
ร้อยละ99.50
• ความเชื่อถือต่อ
การเดินรถไฟฟ้า
35,000 กิโลเมตร
การเดินรถต่อความ
ขัดข้อง

เป้าหมายปี 2560/61
กำ�หนดให้ระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าอยู่
ร้อยละ 76.00

เป้าหมายปี 2560/61
กำ�หนดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าต่อระยะทางการ
เดินรถ-กม.2.8 กิโล
วัตต์-ชม.ต่อระยะ
ทาง 1 กิโลเมตรของตู้
โดยสาร (Car-km)

เป้าหมายปี 2560/61
• อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของผู้
โดยสาร 0.04 ครั้ง/
การให้บริการ 1 ล้าน
เที่ยว
• อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของ
พนักงาน 0.8 ครั้ง/
1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน
• อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของผู้รับ
เหมา 1.25 ครั้ง/
1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน

เป้าหมายปี 2560/61
กำ�หนดความพึงพอใจ
ของพนักงาน ร้อยละ
70 ของพนักงานที่
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

ผลการดำ�เนินงานปี
2560/61

• อัตราเฉลี่ยความ
ระดับความพึงพอใจ
ตรงต่อเวลาในการ
ของลูกค้าอยู่ร้อยละ
เดินทางของผู้โดยสาร 75.40
ร้อยละ 99.85
• ความเชื่อถือต่อการ
เดินรถไฟฟ้า 87,960
กิโลเมตรการเดินรถ
ต่อความขัดข้อง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ต่อระยะทางการ
เดินรถ-กม.
2.68 กิโลวัตต์-ชม.ต่อ
ระยะทาง 1 กิโลเมตร
ของตู้โดยสาร (Carkm)

• อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของผู้
โดยสาร 0.004 ครั้ง/
การให้บริการ 1 ล้าน
เที่ยว
• อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของ
พนักงาน 0 ครั้ง/
1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน
• อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของ
ผู้รับเหมา 0 ครั้ง/
1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน

ความพึงพอใจของ
พนักงาน ร้อยละ
73.94 ของพนักงาน
ที่มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การกำ�กับดูแลกิจการ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
ตระหนักและเชื่อมั่นว่า การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้กลุ่มบริษัท
บีทีเอสสามารถเพิ่มมูลค่าและให้ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ผ่านระบบการบริหารจัดการและระบบการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งแยกอำ�นาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาท
ใน (1) การกำ�กับดูแล (2) การบริหารจัดการ และ (3) การปฏิบัติ
งาน ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำ�นาจ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการบริหารจัดการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ราย
ละเอียดเกี่ยวกับอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ กำ�หนดไว้ในกฎบัตรและนโยบายการมอบหมาย
อำ�นาจ (Policy on Delegation of Authority)
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่
สำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและจริ ย ธรรม

ทางธุรกิจ
ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อแนะนำ�ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอส ตามแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์” ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ การดำ � เนิ น งานของกลุ่ ม
บริษัทบีทีเอสเป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำ�หน้าที่พิจารณา กำ�หนด ทบทวน
และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน
ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอยู่เสมอ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำ�กับดูแล
และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและ
ปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบ
การบริหารงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างกรรมการและการกำ�กับดูแลกิจการ
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23

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและ การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อย
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการบริ ห ารความ
คณะกรรมการบริษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการในจำ�นวนทีเ่ หมาะสม
กับขนาดและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อกำ�กับดูแลและติดตามการ
ดำ�เนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งหมดและมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำ�หน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรม
การบรรษัทภิบาลจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน
แต่ไม่เกิน 6 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะ
กรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board)
ในโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีบทบาทในการให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�
ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ สามารถศึกษาเพิ่ม
เติมได้ที่รายงานประจำ�ปี 2560/61 ของบริษัทฯ หัวข้อ “การกำ�กับ
ดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ http://www.btsgroup.co.th

เสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของทุกกระบวนการในการดำ�เนินธุรกิจ
ที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับในทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจ
ระบบขนส่งมลชน (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และ (4) ธุรกิจบริการ จึงได้กำ�หนดเป็นนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการแต่งตั้งคณะ
ทำ�งานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยงและสนับสนุน
การดำ�เนินการตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด เพื่อกำ�กับดูแลและสนับสนุนให้การ
ดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยพิจารณาสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งภายในและภายนอกภายใต้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะแวดล้อมตลอดเวลา เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ
ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมา
จากการทำ�ธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงนำ�เสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ติดตาม และผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
นำ�ไปดำ�เนินการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดทำ�นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหาร
ความเสี่ยงและนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งจากระดับบนสู่ระดับล่าง (Top down) และจากระดับล่าง
สู่ระดับบน (Bottom up) และสอดคล้องตามกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) พร้อมทั้งมีการกำ�หนดประเมินและติดตาม
ผลของความเสี่ยงจากค่าความเสี่ยงในรูปแบบที่ประเมินผลได้ (Risk
parameters) ผ่านการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อทำ�
หน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์และติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ และเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ กลุม่ บริษทั บีทเี อส
จึงได้แบ่งการประเมินและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 5 ประเภท คือ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย และความเสี่ยงด้านทุจริต

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
กลุ่มบริษัทบีทีเอสวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทบีทีเอสในอนาคต จากการวิเคราะห์พบว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ (สังคมผู้สูงอายุและชนชั้นกลาง)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ด้วยวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ไม่ว่าจะเป็น ระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณา และ
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้นการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจส่งผล
ต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจและการสูญเสียข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงของกลุม่ บริษทั รวมถึงความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าปรับ หนี้สิน เป็นต้น
ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้วางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบ
ความเสี่ยงดังกล่าว โดย 1) กำ�หนดระบบการจัดการความปลอดภัย
เทคโนโลยี
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดการละเมิดความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 2) กำ�หนดมาตรการการกู้คืนข้อมูล เช่น
ระบบป้องกันการบุกรุก ไฟร์วอลล์หลายระดับ การป้องกันเซิร์ฟเวอร์
เป็นต้น เพื่อจัดการความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 3) ทดสอบระบบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อตรวจสอบช่องโหว่
และนำ�มาใช้ปรับปรุงมาตรการต่างๆ 4) ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยว
กับนโยบายและขั้นตอนด้านความมั่นคงสารสนเทศอย่างสม่ำ�เสมอ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ (สังคมผู้สูงอายุ
และชนชั้นกลาง)
ด้วยโครงสร้างประชากรทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากรผู้สูงอายุ และชนชั้นกลาง ส่งผลให้
ความต้องการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เข้าถึงอย่างง่ายดาย
รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
รองรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ การและผู้ สู ง อายุ จึ ง เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส การเข้าถึงบริการยากและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่ไม่เพียงพออาจทำ�ให้ความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจลดลงและเป็นอันตรายต่อการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้วางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบความ
เสี่ยงดังกล่าว โดย 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ใช้งานและเข้า
ถึงบริการได้ง่าย 2) ผนวกการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal
Design) ไว้ในแผนงานการพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวก เพื่อเอื้อต่อ
การใช้งานของกลุ่มผู้โดยสารทุกกลุ่ม 3) การจัดฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง

สำ�หรับรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤติ สามารถเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจำ�ปี 2560/61 ขององค์กร บนเว็บไซต์
www.btsgroup.co.th

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่นยืน ด้วยการให้บริหารที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของ
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจตลอดการดำ�เนินงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามของเราจะนำ�มาซึ่งความน่าเชื่อถือ
ต่อสินค้าและบริการ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมยังมุ่งบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพและขีดความ
สามารถทางการแข่งขันระหว่างกลุ่มบริษัทบีทีเอสและคู่ค้า ด้วยเป้าหมายในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่นยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

เป้าหมาย
2560/61

ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger
Journey On-Time) (ร้อยละ)

99.83

99.84

99.86

99.85

99.50

ความเชื่อถือต่อการเดินรถไฟฟ้า (Train Reliability)
(กิโลเมตรการเดินรถต่อความขัดข้อง)

72,895

71,949

89,076

87,960

35,000

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)

78.60

77.60

76.80

75.40

76.00

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงาน
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2557/58

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

2560/61

เปาหมาย
2560/61
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ตัวชี้วัด

076

ความนาเช�่อถือของการเดินรถไฟฟา (กิโลเมตรการเดินรถตอความขัดของ)

89,

• การตรวจติดตามและการวางแผนจากฝ่ายวางแผนให้บริการ
(Service Planning Department) ในด้านต่างๆ เป็นประจำ�
ทุกเดือนได้แก่ ปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ ในแต่ละเส้นทาง
(Line Load) ความสามารถและความเพียงพอสำ�หรับการ

ตัวชี้วัด

949

• การซ่อมบำ�รุงใหญ่ตัวรถไฟฟ้า (Train Overhaul) โดยมุ่งเน้น
ทีช่ ว่ งล่างของตัวรถไฟฟ้า เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการให้บริการรถไฟฟ้า
จะไม่เกิดความขัดข้องและเกิดความปลอดภัยในการเดินรถ

ความตรงตอเวลาในการเดินทางของผูโดยสาร (รอยละ)

71,

• การซ่อมบำ�รุงเชิงรุก (Proactive Maintenance) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลแผนงาน
การซ่อมบำ�รุง รวมถึงการจัดการทรัพยากรและติดตามผลการ
ดำ�เนินงานซ่อมบำ�รุง เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการระบบขนส่ง
มวลชน ด้วยรถไฟฟ้ามีความพร้อมในการให้บริการ และลด
ปัญหาความขัดข้องระหว่างการเดินรถ

ผลการดำ�เนินงานด้านความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า

83

สำ�หรับแนวทางการจัดการด้านการเดินรถไฟฟ้า บีทีเอสซีดำ�เนินการ
ผ่านระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้าจากส่วนกลาง (Central Control
System) และการเดินรถด้วยระบบสัญญาณควบคุม (Signaling Control
System) โดยมีฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน
เพื่อให้ระบบการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
เรื่องของความตรงต่อเวลาในการเดินรถไฟฟ้าและความปลอดภัย
ของผู้โดยสารที่ใช้บริการ ซึ่งในปี 2560/61 บีทีเอสซีได้ดำ�เนินการ
บริหารงานเชิงรุกเพิ่มเติมภายใต้แผนงานที่กำ�หนดขึ้น ได้แก่

บีทีเอสซีได้กำ�หนดดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จในเรื่องความตรงต่อเวลา
ในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey On-Time)
และความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า (Train Reliability) เพื่อ
ใช้สำ�หรับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานในด้านการรักษา
เสถียรภาพของความตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือต่อการเดินรถ
ตลอดจนใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำ�เนินงานกับผู้ประกอบ
การระบบขนส่งมวลชนรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ สำ�หรับในปี
2560/61 พบว่า ผลการดำ�เนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดย
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey
On-Time) มีค่าเท่ากับร้อยละ 99.85 (เป้าหมายร้อยละ 99.50) และ
ความเชื่อถือต่อการเดินรถ (Train Reliability) มีค่าเท่ากับ 87,960
กิโลเมตรการเดินรถต่อความขัดข้อง (เป้าหมาย 35,000 กิโลเมตร
การเดินรถต่อความขัดข้อง) ทั้งนี้ บีทีเอสซี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการ
บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

99.

แนวทางการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

895

ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาและให้บริการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของประเทศไทย กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความ
สำ�คัญกับความตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า
ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำ�คัญในการขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนต้องรองรับ
การใช้งานของผู้ใช้บริการในระบบเป็นจำ�นวนมาก อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
รวมถึงความเชื่อมั่นของภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทาน ตลอดจนผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ดังนั้น การดำ�เนินการที่ดีจะสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรในด้าน
ความเป็นเลิศในการให้บริการและความปลอดภัยออกสู่สาธารณชน
เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม (License to Operate) และเปิด
โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้อย่างมีนัย
สำ�คัญ

ให้บริการของอุปกรณ์ เช่น ประตูตรวจสอบบัตรโดยสารอัตโนมัติ
เป็นต้น ซึง่ ผลจากการตรวจติดตามนัน้ จะรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้รบั ทราบและพิจารณา เพือ่ ให้สามารถวางแผนงานใน
ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

72,

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง ด้วยการสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว เพื่อตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชีวิตของคนเมืองตามแนวคิด “ซิตี้ โซลูชันส์” กลุ่มบริษัทบีทีเอส
จึงให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอบริการที่ทำ�ให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
สูงสุด และการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เป็นปัจจัย
สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ และกำ�หนดทิศทางของการดำ�เนินงาน
เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างลงตัว เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการใช้งาน
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังรับฟัง
ทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย
และเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจ
แนวทางการดำ�เนินงาน

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้านับว่าเป็นเรื่องสำ�คัญที่กลุ่มบริษัท
บีทีเอสยึดถือมาตลอด โดยเฉพาะธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส อีกทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสต่อสาธารณชน โดยบีทีเอสซีซึ่งดำ�เนินธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน มีการทำ�งานร่วมกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
บีทีเอส เช่น บัตรแรบบิท สื่อโฆษณาและร้านค้าในระบบรถไฟฟ้า
บีทีเอส เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่ม
บริ ษั ท บี ที เ อสใส่ ใ จกั บ ทุ ก ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และผู้ ใ ช้ บ ริ การ
โดยมีระบบการตรวจสอบและติดตามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างสม่ำ�เสมอ โดยผลการดำ�เนินงานในปัจจุบัน
สามารถนำ�มาเป็นส่วนช่วยในการกำ�หนดตั้งเป้าหมายสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานในอนาคต ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของประเทศไทย
การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่
จะนำ�เสนอบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเป็น
รูปธรรม บีทีเอสซีมีระบบการอบรมเจ้าหน้าที่สถานี นายสถานี เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ต้อง
มีการปฏิบัติงานกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยได้กำ�หนดให้พนักงาน
ทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานกับลูกค้าและผู้ใช้บริการเข้ารับการอบรมด้าน
การบริการ หลักสูตรมาตรฐานการบริการ และ หลักสูตรจริยธรรมใน
งานบริการ เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการต่อลูกค้าและสามารถ

จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
ให้คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องกับลูกค้าอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของลู ก ค้ า ยั ง ได้
เปลี่ยนแปลงไป โดยลูกค้าต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย เข้าถึง
ได้ง่ายสามารถติดต่อรับการบริการทุกที่อย่างไม่มีข้อจำ�กัด บริษัทฯ
ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้เพิ่ม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ออนไลน์กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับข่าวสารได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น บีทีเอสซี ยังได้จัดทีม
เจ้ า หน้ า ที่เ พื่ อ รั บ ผิ ด ชอบช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า โดยตรง
ในกรณีที่สอบถามหรือมีข้อคำ�ถาม ก็สามารถประสานงานได้ทันที
เพื่อตอบคำ�ถามหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
บีทีเอสซียังมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้า
ถึงการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็น กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักปั่น
จักรยาน หรือกลุ่มคนพิการ โดยได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
กลุ่มต่างๆ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการที่สถานีรถไฟฟ้า
ได้เหมือนกับผู้ใช้บริการปกติในทุกสถานี รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่
สถานีและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมคอยอำ�นวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ อย่าง
เหมาะสม

ผลการดำ�เนินงาน

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ บีทีเอสซีได้จัดกิจกรรม
พิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยกเว้นค่าโดยสารให้
แก่ผู้ใช้บริการที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขของกิจกรรม เช่น ในวันเด็ก
เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซ็นติเมตร นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอด
ทุกเส้นทาง ซึ่งปกติจะยกเว้นค่าโดยสารเฉพาะเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน
90 ซม. เท่านั้น ในวัน CAR Free Day กลุ่มนักปั่นจักรยานจะได้
รับการยกเว้นค่าโดยสาร และการยกเว้นค่าโดยสารให้แก่ประชาชน
ฟรีตลอดเส้นทางในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางไป
ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำ�ลอง ซุ้มถวายดอกไม้
จันทน์ และสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการวัดผลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ และยัง
ได้ดำ�เนินการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
เป็นประจำ�ทุกปี โดยมอบหมายให้สวนดุสิตโพล ซึ่งเป็นสถาบันการ
ศึ ก ษาที่ เ ป็ น กลางและมี ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดำ � เนิ น การสำ � รวจความ
พึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 35 สถานี พบว่า
ผลสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 2560/61 คิดเป็นร้อยละ 75.40
ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำ�กว่าปีที่ผ่านมา และต่ำ�กว่าที่เป้าหมายกำ�หนด

ผลการดำ�เนินงานด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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จากการวิเคราะห์ผลสำ�รวจข้างต้น พบว่า คะแนนความพึงพอใจใน
ทุกด้านลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา แต่สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด
ยกเว้นคะแนนความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสาร
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นเพราะ
การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และสาย
สีลม ไม่รวมส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร จากราคา 15 – 42
บาท เป็น 16 – 44 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ของผู้ใช้บริการ ในกรณีนี้ บีทีเอสซีได้ดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดใน
สัญญาสัมปทาน ประกอบกับบีทีเอสซีมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
และบำ�รุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการผู้
โดยสารกว่า 900,000 คนต่อวัน รวมถึงการลงทุนซื้อรถไฟฟ้าเพิ่ม
อีก 46 ขบวน ๆ ละ 4 ตู้ รวมเป็น 184 ตู้ ซึ่งจะเริ่มทยอยนำ�เข้า
มาในประเทศไทยประมาณต้นปีหน้า การปรับปรุงระบบบัตรโดยสาร
ซึ่งจะเปลี่ยนตู้จำ�หน่ายบัตรโดยสารเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen)
ทั้งหมด และสั่งตู้จำ�หน่ายบัตรโดยสารที่รับธนบัตรด้วยมาติดตั้ง
ในระบบเพิ่มขึ้นอีก 50 ตู้ โดยจะเริ่มทยอยติดตั้งในปลายปี 2561
อย่างไรก็ตาม ผลสำ�รวจที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกำ�หนดแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
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เรื่องเล่าจากหนูด่วน
การให้บริการคือหัวใจหลักของการดำ�เนินงานของบีทีเอสซี
ดั ง นั้ น บี ที เ อสซี จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม
โดยต้องการให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถใช้บริการขนส่ง
สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
หรือกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการนั้น บีทีเอสซี
ได้อำ�นวยความสะดวก บีทีเอสซียังคงให้ความดูแลอย่างต่อ
เนื่อง โดยติดตั้งอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน
ให้คนพิการสามารถใช้รถไฟฟ้าได้เหมือนผู้โดยสารทั่วไป
คือการสร้างทางลาดสำ�หรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัส
บนพื้นบริเวณสถานี อักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟต์สำ�หรับผู้
พิการทางสายตา และการติดตั้งเครื่องออกบัตรโดยสาร
อั ต โนมั ติ ใ นระดั บ ความสู ง ที่ ผู้ พิ การนั่ ง รถเข็ น สามารถใช้
บริการได้ รวมทั้งพนักงานประจำ�สถานี และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือ
คนพิการเบื้องต้น จะช่วยอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้พิการ
ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบาย
ให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับการยกเว้นค่า
โดยสาร เพียงแสดงบัตรหรือสมุดประจำ�ตัวผู้พิการที่ออก
โดยสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ง
ชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้พิการที่เข้ามาใช้บริการในระบบจะต้อง
ได้ รั บ การดู แ ลจากเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยซึ่งผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้พิการ คอยอำ�นวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ ในปี 2560/61 มีผู้พิการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากถึง 1,012,113 คน เพิ่มขึ้น
กว่า 67,113 คน จากจำ�นวน 945,000 คน ในปี 2559/60

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การจัดการข้อร้องเรียน
แนวทางการดำ�เนินงาน

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้านับเป็นข้อมูลที่มีค่า และเป็นเสียงสะท้อนต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ให้สามารถ
นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะมีการติดต่อกลับลูกค้าทุกครั้งเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยช่องทางในการรับฟังข้อคิด
เห็นได้จัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการ ได้แก่ การแจ้งเรื่องผ่านศูนย์ฮอตไลน์ กล่องรับความคิด
เห็นประจำ�สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อีเมล โซเชียลมีเดีย จดหมาย และเว็บไซต์

ศูนย์ฮอตไลน์ มี 3 ศูนย์

ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส
02-617-6000

แรบบิท ฮอตไลน์
02-617-8383

แรบบิท รีวอร์ดส
ฮอตไลน์
02-618-3777

กล่องรับความคิดเห็น
ประจำ�สถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส

อีเมล

โซเชียลมีเดีย

จดหมาย

และเว็บไซต์
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

พนักงานที่รับแจ้งเหตุ
ส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทำ�การตรวจสอบ

ดำ�เนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (หากจริงต้อง
ดำ�เนินการแก้ไข
พร้อมหามาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ�)

แจ้งผลให้ผู้บริหาร
ที่กำ�กับดูแลรับทราบ

แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงานด้านข้อร้องเรียน
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97% ความคิดเห็น

จากช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ พบว่าในปี 2560/61 มีจำ�นวนความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งหมด 48,746 เรื่อง โดยแบ่งเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ เช่น การติดตั้งบันได
เลื่อน การติดตั้งเครื่องจำ�หน่ายตั๋วอัตโนมัติเพิ่มเติม การติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ เป็นต้น จำ�นวน 47,379 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.20 การ
รับเรื่องร้องเรียน จำ�นวน 1,367 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.80 ซึ่งในจำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ เป็นข้อร้องเรียนจากความผิดพลาดจากการให้
บริการ จำ�นวน 238 เรื่อง หรือร้อยละ 0.49 จากจำ�นวนความคิดเห็นทั้งหมด
บีทีเอสซีได้ตั้งเป้าหมายต้องมีจำ�นวนข้อร้องเรียนน้อยกว่า 2 ข้อร้องเรียนต่อจำ�นวนผู้โดยสาร 1 ล้านเที่ยวคน โดยปี 2560/61 มีจำ�นวนข้อร้อง
เรียน 0.94 ข้อร้องเรียนต่อจำ�นวนผู้โดยสาร 1 ล้านเที่ยวคน ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการแก้ไขครบทุกกรณี หรือ ร้อยละ 100 ของข้อ
ร้องเรียนทั้งหมดและแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นไปตามดัชนีชี้วัดที่กำ�หนดไว้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
แนวทางการดำ�เนินงาน

นอกเหนือจากสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
บีทีเอสได้รับแล้ว กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังมุ่งพัฒนาระบบการให้บริการ
บั ต รโดยสารให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคให้
ครอบคลุมรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของคนเมือง และเพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบายในการให้บริการเครือ
ข่ายระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้บริการทางการเงินเปลี่ยน
ไปตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และ
ต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทบีทีเอส สำ�หรับกลุ่มธุรกิจ
บริการทีม่ งุ่ นำ�พากรุงเทพมหานครสูส่ งั คมไร้เงินสด (Cashless Society)
ผ่ า นบริ การ Micro Payment ในระบบพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสจึ ง ได้ พั ฒ นา “แรบบิ ท” ให้ เ ป็ นมากกว่ า บั ต ร
โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารบีอาร์ที แต่ยังสามารถรองรับ
การชำ�ระได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
นอกจากนี้ ด้ ว ยลั ก ษณะทางธุ ร กิ จ ที่ ความเชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งกั น
ระหว่างวีจีไอและแรบบิท กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ผสานศักยภาพ
ของทั้งสองกลุ่มธุรกิจ เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อโฆษณานอกบ้านดั้งเดิม
ไปสู่ศูนย์กลางสื่อโฆษณาภายใต้ฐานข้อมูลแบบครบวงจร (Data
Centric Media Hypermarket) ด้วยการอาศัยฐานข้อมูลพฤติกรรม
ผู้บริโภคมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กับ
ลูกค้า

ผลการดำ�เนินงาน

ความเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล
ต่อรูปแบบการใช้ววี ติ และการใช้บริการทางการเงินให้มคี วามหลากหลาย
มากขึ้น รวมถึงส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการบริการที่
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
ข้อมูล แรบบิท ระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงได้พัฒนาตัว
เองให้สามารถรองรับการชำ�ระได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และ
พัฒนาต่อยอดบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างแท้จริง
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

การชำ�ระเงินแบบออฟไลน์: บัตรแรบบิท

การชำ�ระเงินแบบออนไลน์: แรบบิท ไลน์ เพย์

ผู้ให้บริการ E-Money ที่เป็นได้ทั้งบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
รถโดยสารบีอาร์ที และยังใช้ชำ�ระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้า
ชั้นนำ�มากมาย
8.95 ล้านใบ ผูถ้ อื บัตรแรบบิท ณ 31 มี.ค. 61
157 แบรนด์สินค้าและบริการ
>5,680 จุดบริการบัตรแรบบิท
มูลค่าธุรกรรมผ่านบัตรแรบบิท 5,624 ล้านบาท

กระเป๋าเงินมือถือที่รวมอยู่ในแอพพลิเคชันส่งข้อความชั้นนำ� ที่
รองรับบริการการชำ�ระเงินแบบออนไลน์ ผ่านคิวอาร์โค้ท ผ่าน
เงินสดในกระเป๋าเงินมือถือ รวมถึงผ่านการผูกบัญชีธนาคารและ
บัตรเครดิต
4 ล้านผู้ใช้งาน
>678 ร้านค้าออนไลน์
มูลค่าธุรกรรมผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ 1,919 ล้านบาท

บริการอื่นๆ
แรบบิทร่วม: การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน
หรือองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการผนวกประโยชน์ใช้สอยของแรบบิท
เข้ากันกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรและอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ

แรบบิท ไฟแนนซ์: ช่องทางสำ�หรับการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน และประกันภัย ที่รวบรวมหลากหลายผลิตภัณฑ์จาก
แบรนด์ชั้นนำ�ทางการเงินของประเทศไทย
มูลค่าเบี้ยประกันรวม 23.60 ล้านบาท

จำ�นวนผู้ถือบัตร 81,172 ราย
มูลค่าสินเชื่อรวม 3.61 ล้านบาท

จำ�นวนผู้ถือบัตร 3.41 ล้านราย

แรบบิท รีวอร์ดส โปรแกรมสะสมคะแนนที่ได้พัฒนาต่อยอด
สำ�หรับผู้ถือบัตรแรบบิท เพื่อสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่าน
ผลิตภัณฑ์แรบบิททุกประเภท คะแนนแครอทรีวอร์ดสสามารถ
นำ�มาแลกรับของรางวัลและส่วนลดสินค้าและบริการได้
สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส 3.34 ล้านราย

แรบบิท เดลี่: แมกกาซีนออนไลน์ที่มีบทความให้เลือกอ่านหลาก
หลาย คัดสรรทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว
ผู้ติดตาม 7 ล้านวิวต่อเดือน

แรบบิท อินเตอร์เนท: ผู้พัฒนาธุรกิจการบริการทางด้านสื่อ
ออนไลน์และสื่อโฆษณา

นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดโปรโมชั่นราคาค่าโดยสารอัตราพิเศษเฉพาะกลุ่มให้กับลูกค้าและ
ผู้ใช้บริการ
• โปรโมชั่นด้านการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น แรบบิทซีเนียร
สำ�หรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แรบบิทสำ�หรับ
		 นักเรียนนักศึกษา
สำ�หรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้บัตรแรบบิท รับส่วนลดค่าโดยสารเที่ยวละ 1 บาท จากราคาปกติ ตั้งแต่วันนี้ถึง
		 31 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ�บัตรแรบบิทคอลเลคชันพิเศษสำ�หรับนักสะสม
• โปรโมชั่นด้านการใช้ชำ�ระค่าสินค้าและบริการ ลูกค้าที่ชำ�ระเงินผ่านบัตรแรบบิท หรือ แรบบิท ไลน์ เพย์ จะได้รับส่วนลดค่าสินค้าและ
		 บริการ รวมถึงรับคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส เพิ่มเติมจากร้านค้าชั้นนำ�ที่ร่วมรายการ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การใช้ข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

เรื่องเล่าจากหนูด่วน

แรบบิทให้ความสำ�คัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า เพื่อนำ�มา
พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้งานเพือ่ ปรับปรุงการบริการให้มคี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของลูกค้าแต่ละกลุม่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทัง้ ยังให้ความสำ�คัญ
กับการดูแลรักษาและการใช้งานข้อมูลของลูกค้าอย่างระมัดระวัง
โดยจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์แรบบิท https://card.rabbit.co.th/ แรบบิท รีวอร์ดส
https://rewards.rabbit.co.th/rr/privacy และแรบบิท ไลน์ เพย์
https://terms2.line.me/linepay_pp_pp_rabbit?lang=th
นอกจากนี้ แรบบิทยังได้วางมาตรการและแนวทางในการปกป้อง
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการรั่วไหลของข้อมูล โดย
• กำ�หนดสิทธิพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
		 ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำ�ให้พนักงานที่มีหน้าที่รับผิด
		 ชอบนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้
•
		
		
		
		

ป้ อ งกั น การเชื่ อ มต่ อ กั น เข้ า สู่ ร ะบบจากเครื อ ข่ า ยสาธารณะ
และอนุญาตให้เฉพาะบุคคลภายในเข้าถึงระบบโดยผ่านเครือ
ข่ายภายในองค์กรเท่านั้น เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล และความ
เสี่ยงในการละเมิดและการนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้
อย่างไม่เหมาะสม

• เข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ส่วนบุคคลของลูกค้า ที่รับจากช่อ งทางต่ า งๆ
		 และจัดส่งในช่องทางที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อนำ�
		 มาบันทึกในระบบ CRM Data Warehouse
•
		
		
		

ฝึกอบรมพนักงานใหม่ในการทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และมีการฝึกอบรม
ประจำ�ปีให้พนักงานทุกคนเพื่อเป็นเน้นย้ำ�ให้มีความตระหนัก
ถึงนโยบายดังกล่าว

• เฝ้าระวังเพื่อตรวจจับความผิดปกติ แก้ไขปัญหา และติดตาม
		 ผลอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อตรวจสอบความรัดกุมและประสิทธิภาพ
		 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการดำ�เนินงานดังกล่าว แรบบิทไม่มีกรณีร้องเรียนเรื่องการรั่ว
ไหลของข้อมูลลูกค้าหรือกรณีการละเมิดและนำ�ข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

แพลตฟอร์มการชำ�ระเงินผ่านมือถือ
แรบบิท ไลน์ เพย์ ร่วมกับ เอ็มเปย์ (mPay) ขยาย
แพลตฟอร์ ม การชำ � ระเงิ น ครอบคลุ ม ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ เ สริ ม
ศักยภาพเพิ่มความแข็งแกร่ง การร่วมมือในครั้งนี้จะทำ�ให้
แรบบิท ไลน์ เพย์ เป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งของการให้บริการ
ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถผลักดันสังคม
ไทยไปสู่ สั ง คมไร้ เ งิ น สดตามนโยบายของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ทั้งนี้ บริการดังกล่าว สามารถชำ�ระเงินได้ทั้งออนไลน์ ออฟ
ไลน์และจ่ายค่ารถไฟฟ้าได้ และสามารถใช้งานง่าย เพราะ
ไม่ต้องให้ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ขณะ
ที่การย้ายฐานลูกค้า mPAY มาเป็นฐานลูกค้าของ แรบบิท
ไลน์ เพย์ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านมือถือได้ง่ายเพียง
ปลายนิ้วมือคลิก

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

เรื่องเล่าจากหนูด่วน

LINE Beacon
LINE Beacon เป็นความร่วมมือระหว่างวีจีไอและไลน์
ประเทศไทย เพื่อทดลองการใช้งานระบบ LINE Beacon ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีท่ใี ช้ส่งข้อมูลในระยะสั้นผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ
ที่ใช้พลังงานต่ำ� โดยเมื่อกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส มีโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน LINE
เดินเข้าไปในรัศมีที่มี LINE Beacon ระบบจะส่งข้อมูลตาม
รู ป แบบการใช้ ง านและความสนใจเฉพาะบุ ค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่าง เช่น โปรโมชั่น ร้านอาหารแนะนำ� ผ่านแอปพลิเคชัน
LINE จากการทดลองระบบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อ
ความจาก LINE Beacon มีโอกาสเปิดอ่านและเชื่อมต่อ
เพื่อเข้าไปติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
มากกว่าค่าเฉลี่ยของสื่อโฆษณาออนไลน์อื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ เ ห็ น สื่ อ โฆษณาออฟไลน์ บ น
สถานีรถไฟฟ้าควบคู่กับข้อความที่ได้ในแอปพลิเคชัน LINE
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ขยายบริการการชำ�ระค่ารถโดยสาร
ผ่านบัตรแรบบิท
แรบบิ ท ได้ ข ยายบริ ก ารการชำ � ระค่ า โดยสารระบบขนส่ ง
สารสาธารณะ ผ่านบัตรแรบบิทไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่น
ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
• จังหวัดภูเก็ต ร่วมมือกับบริษทั ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำ�กัด โดย
บัตรแรบบิทได้เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในระบบขนส่ง
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นระบบขนส่งโดยสารระบบแรก
ในจังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือไปยังบริษทั รีเจียนนอล ทรานซิสท์
คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด โดยบัตรแรบบิทเป็นตัวแทนใน
การชำ�ระค่าผ่านทางของระบบขนส่งโดยสารครอบคลุม
ตัวเมืองเชียงใหม่
• กรุงเทพและปริมณฑล ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ
บริษัท ชัยวิเศษ แทร์นสปอท จำ�กัด โดยบัตรแรบบิทเป็น
ตัวแทนในการชำ�ระค่าโดยสารรถไมโครบัส สายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เส้นทางศาลายา-สถานี
รถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตามวิสัยทัศน์ของประธานกรรมการในการ “ทำ�ให้ถูกต้อง”
(Do it Right) ด้วยตระหนักและเชื่อมั่นว่า เมื่อสามารถดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันเป็นหัวใจสำ�คัญของการขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กร
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
ภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำ�เนินงาน

นอกจากนี้ ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังให้ความสำ�คัญใน
การสื่อสาร เผยแพร่ เพื่อทำ�ความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บีทีเอส และมาตรการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น บุคลากรของ
บริษัทฯ คู่ค้า รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นต้น โดย
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทบีทีเอสนำ�เอา
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของกลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสไปปฏิ บั ติ ตาม
เพื่อให้แนวทางในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2560/61

จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสยึ ด มั่ น และมุ่ ง พั ฒ นาการดำ �เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และ
บริษัทย่อย จะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีโครงสร้างการกำ�กับดูแลที่ชัดเจนและมี
กลไกในการตรวจสอบการดำ � เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็น
อิสระและดำ�เนินงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่
สนับสนุน กำ�กับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ
และเหมาะสม รวมถึงประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย ข้อบังคับ และแผนงานของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอส ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สำ�นักงานตรวจสอบภายในกำ�หนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ครอบคลุมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานเป็นประจำ�
ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อม
รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่อไป

กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสมุ่ ง มั่ น ในการต่ อ ต้ า นและไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีทีเอสไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) โดยได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจใน
มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้แก่บุคลากร
ขององค์กร ทบทวนปรับปรุงแก้ไขคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต นโยบาย มาตรการ แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติการในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการและ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันในเรื่องดังกล่าว นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังจัดให้ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานนี้
เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดย
องค์กรภายนอก เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้มีความรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งจดหมายแจ้งคู่ค้าของบริษัทฯ เรื่องการติดต่อ
ธุรกิจตามมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้
ทราบถึงมาตรการและช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
เรื่องดังกล่าวอีกด้วย โดยในปี 2560/61 คู่ค้าที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ
จำ�นวนร้อยละ 88.12 รับทราบถึงนโยบายและช่องทางรับเรื่องร้อง
เรียนดังกล่าว และไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่ค้าที่เกี่ยวกับการทุจริตผ่าน
ช่องทางร้องเรียน
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ช่องทางและการตรวจสอบข้อร้องเรียน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือยื่นข้อร้องเรียนการกระทำ�ผิด ซึ่งอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเหตุหรือเบาะแสไม่
จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วว่าเป็น
ความจริง ผู้กระทำ�ผิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนที่รายงานโดยสุจริตเกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือทางจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมทุจริต ไม่ว่าข้อสงสัยดังกล่าวจะกลายเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม จะไม่ถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกกระทำ�ตอบโต้หรือถูกผลในทางลบอื่นๆ (non-retaliation)

ช่องทางแจ้งเหตุ เบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ช่องทางภายในองค์กร

ช่องทางภายนอกองค์กร
(ดำ�เนินการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญรับเรื่องร้องเรียนอิสระ)
สายด่วนหนูด่วนชวนชี้ช่อง (Hotline)
หมายเลขโทรศัพท์ 1 800 292 777
และ +66 (0) 2677 2800
อีเมล: tell@thailand-ethicsline.com

หนูด่วนชวนชี้ช่อง
ผ่านทางอีเมล: DoItRight@btsgroup.co.th
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5
ไปรษณีย์: จ่าหน้าถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการตามที่
อยู่ของบริษัทฯ

ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ผลการดำ�เนินงานด้านจริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักถึงเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำ�มาปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2560/61
บริษัทฯ ได้จัดทำ�การสำ�รวจการประเมินตนเองของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำ�ปี 2560/61 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2559/60 ทั้งนี้ จากผลการสำ�รวจ พบ
ว่า ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามนโยบายและจริยธรรมของบริษัทฯ อยู่ที่ 84.92/100 คะแนน ลดลง
0.11 จาก 85.03 คะแนน ในปี 2559/60 จากผลการประเมินข้างต้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแผนที่จะปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งจัดการอบรมและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับการร้องเรียนการกระทำ�ผิดในปี 2560/61 มีข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 38 เรื่อง ดำ�เนินการสอบสวนแล้วเสร็จทั้งหมด ทั้งหมดนี้มีเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 27 เรื่อง เรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ได้ผลสอบสวนคือ ผิดจริยธรรมธุรกิจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 11 เรื่อง โดย
ไม่มีมูลค่าความเสียหายที่มีนัยสำ�คัญ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการลงโทษโดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 27 ราย ลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 11 รายคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่อไป

ผลการดำ�เนินงานด้านจริยธรรมธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงาน

ตัวชี้วัด

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

จำ�นวนการทุจริตคอรัปชันที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นจริงของพนักงาน (กรณี)

0

2

0

27*

จำ�นวนพนักงานที่ถูกไล่ออกด้วยสาเหตุการทุจริตคอรัปชัน (คน)

0

0

0

27*

จำ�นวนการทุจริตคอรัปชันที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นจริงของคู่ค้าธุรกิจ (กรณี)

0

0

0

0

จำ�นวนกรณีการระงับสัญญากับคู่ค้าธุรกิจด้วยสาเหตุการทุจริตคอรัปชัน (กรณี)

0

0

0

0

11

5

16

11

อื่นๆ
จำ�นวนการละเมิดจริยธรรมธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นจริง (กรณี)

* ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสตรวจสอบพบการกระทำ�ผิดด้านทุจริตคอรัปชันรวม 27 กรณี แบ่งกรณีฉ้อโกงทรัพย์ของลูกค้า 25 กรณี และกรณีปลอม
แปลงเอกสารสำ�คัญ 2 กรณี ซึ่งทั้ง 27 กรณีที่เกิดขึ้น เป็นการตรวจสอบพบความผิดปกติจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้
ดำ�เนินการตั้งกรรมการสอบสวนพนักงานที่กระทำ�ความผิดทั้ง 27 กรณี และตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพบว่าทั้ง 27 กรณีนั้นผิดจริง กลุ่มบริษัท
บีทีเอสจึงลงโทษโดยการให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน และดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งพนักงานที่กระทำ�ผิดทั้ง 27 กรณีเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติ
จากกรณีข้างต้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เพิ่มมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้รัดกุมมากขึ้น โดยมอบหมายให้หัวหน้างานในฝ่ายงาน
ต่างๆ ดำ�เนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งถูกกำ�หนดเป็น KPIs ของหัวหน้างานและฝ่ายงานนั้นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
ยังมอบหมายให้สำ�นักตรวจสอบภายในเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจการปฏิบัติของฝ่ายงานที่มีความเสี่ยง รวมถึงเพิ่มหัวข้อการปฐมนิเทศน์พนักงานเข้า
ใหม่และการอบรมพนักงานปัจจุบันในทุกระดับ เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เพื่อให้พนักงานตระหนัก
ว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

41

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

การสนับสุนนองค์กรต่างๆ
ด้วยการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้การสนับสนุนสมาคม
ส่งเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสไม่มีการให้เงินหรือบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

รายชื่อองค์กร

ประเภท
องค์กร

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

จำ�นวนเงินที่สนับสนุน (บาท)

ประเด็น

บทบาทของ
องค์กร

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

สมาคม
ทางการค้า

การกำ�กับดูแล
กิจการ

สนับสนุน

125,630.00

109,430.00

118,990.00

106,130.00

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

สมาคม
ทางการค้า

การกำ�กับดูแล
กิจการ

สนับสนุน

-

100,000.00

100,000.00

100,000.00

สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่ง
ประเทศไทย

สมาคม
ทางการค้า

การกำ�กับดูแล
กิจการ

สนับสนุน

1,070.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

Information Systems
Audit and Control
Association (ISACA)

สมาคม
ทางการค้า

การกำ�กับดูแล
กิจการ

สนับสนุน

4,640.00

4,640.00

4,640.00

4,640.00

Union Internationale
des Transports Publics (UITP)

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
ธุรกิจระบบข
ขนส่งมวลชน

สนับสนุน

473,600.00

523,360.00

604,400.00

616,880.00

วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
ธุรกิจระบบข
ขนส่งมวลชน

สนับสนุน

10,700.00

10,700.00

-

-

สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
ธุรกิจระบบข
ขนส่งมวลชน

สนับสนุน

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Institute Railway
Signal Engineers

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
ธุรกิจระบบข
ขนส่งมวลชน

สนับสนุน

3,784.00

3,784.00

3,784.00

3,784.00

สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและ
อนามัยในการทำ�งาน
(ประเทศไทย)

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
การดำ�เนิน
งานด้านความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

สนับสนุน

สมาคมโรงแรมไทย

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
ธุรกิจโรงแรม

สนับสนุน

4,710.00

4,710.00

4,710.00

4,710.00

สมาชิกสมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคม
ทางการค้า

การส่งเสริม
ธุรกิจการท่อง
เที่ยว

สนับสนุน

4,708.00

4,708.00

4,708.00

4,708.00

รวม

10,000.00

-

-

-

1,138,842.00 1,262,402.00 1,342,302.00 1,341,922.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
แนวโน้มการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมของผู้ บ ริ โ ภค รวมถึ ง ความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง นั บ เป็ น ความท้ า ทายและโอกาสของกลุ่ ม บริ ษั ท
บี ที เ อสที่ จ ะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาและเตรี ย มความพร้ อ มในการนำ � เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ดั ง นั้ น ความร่ ว มมื อ จาก
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพ จะเป็นแรงสนับสนุนสำ�คัญที่ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทบีทีเอส
สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองรูป
แบบการใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง
ยิง่ ไปกว่านัน้ คูค่ า้ ยังเป็นส่วนสำ�คัญต่อความยัง่ ยืนในห่วงโซ่อปุ ทานของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
และความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงทีอ่ าจส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจหยุดชะงักได้
เช่น ในกรณีที่คู่ค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ทันตาม
กำ�หนด หรือในกรณีที่คู่ค้าส่งมอบสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ
ตามที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสกำ�หนด อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในการให้บริการ เป็นต้น

แนวทางการดำ�เนินงาน

เพื่อลดความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสกำ�หนด
ขั้ น ตอนและกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งและคั ด เลื อ กคู่ ค้ า ที่ มี
ศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพตรงตามข้อกำ�หนดขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ โดยให้ความสำ�คัญต่อความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจเป็นหลัก และนำ�ผลการประเมิน
มาจัดกลุ่มคู่ค้าเพื่อวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเสี่ยง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังคำ�นึงถึงบทบาทและหน้าที่ของคู่ค้า
ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสสามารถดำ�เนินธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังได้จัดทำ�
จริยธรรมทางธุรกิจสำ�หรับคู่ค้าขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance
- ESG) เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สั ง คม
สิ่ ง แวดล้ อ มและกลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส เพื่ อ ให้ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น
ไปอย่างยั่งยืนตลอดทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Supply Chain)
ของกลุ่มบริษัท

ผลการดำ�เนินงาน
การประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ค้า

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ค้าเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spending Analysis) และความสำ�คัญของ
คู่ค้าที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจ (Critical Supplier) โดยที่ผ่านมามีการ
แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคู่ค้าทั่วไป (General Supplier) และกลุ่มคู่ค้าโครงการพิเศษ (Special Project Supplier) แต่เพื่อ
ให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสครอบคลุม
การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance – ESG)
สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมคู่ค้าธุรกิจที่จัดทำ�ขึ้นใหม่ กลุ่มบริษัท
บีทีเอสจึงได้ปรับปรุงการจัดกลุ่มคู่ค้าใหม่โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
• กลุ่มคู่ค้าทางตรง (Tier 1 Supplier): คู่ค้าผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย
สินค้าและบริการให้กับกลุ่มบริษัทบีทีเอสโดยตรง
• กลุ่มคู่ค้าสำ�คัญ (Critical Supplier): คู่ค้าผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย
สินค้าและบริการที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท เช่น มียอดซื้อสูง เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ
ของสินค้า หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขายรายอื่นมาทดแทนได้
• กลุม่ คูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งด้านความยัง่ ยืน (High Potential Sustain
ability Risk Supplier): คูค่ า้ ผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่ายทีม่ แี นวโน้มสูง
ว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการดำ�เนินการที่
ไม่เหมาะสมในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำ�กับดูแล สำ�หรับ
คู่ค้ากลุ่มนี้ นับเป็นปีแรกที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ประเมินความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า โดยได้คัดเลือกคู่ค้าจากลุ่มคู่ค้า
สำ�คัญมาประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนใน 4 ประเด็น
ได้แก่
11.
		
		
		 22.
			
			
		 33.
			
		 44.
			
			

เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่ให้บริการจึงมีอำ�นาจต่อรองมาก
และมีความเสี่ยงที่จะทำ�ผิดกฎหมาย หรือ ความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ ได้ง่าย
กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับสารเคมี มีความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม หากขาดการควบคุมที่ดี อาจส่งผลต่อชุมชน
หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ
ต้องใช้แรงงานจำ�นวนมากในการให้บริการ มีความเสี่ยง
ใช้แรงงานผิดกฎหมาย
การให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องใช้ความชำ�นาญเฉพาะ
พื้นที่ มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลอื่นและอาจ
ทำ�ให้เสียชื่อเสี่ยงหากเกิดเหตุรุนแรง
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

จากการประเมินและการจัดกลุ่มคู่ค้าของกลุ่มบริษัทบีทีเอส จาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณา คิดเป็น
สัดส่วนรายได้ร้อยละ 93 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ในปี 2560/61 พบว่า มีกลุ่มคู่ค้าทางตรงรวมจำ�นวน 1,721 ราย มีมูลค่า
การจัดซื้อรวม 5,182 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้มีคู่ค้าสำ�คัญ 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของจำ�นวนคู่ค้าทางตรงทั้งหมด มีมูลค่าการจัดซื้อรวม
5,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด และมีคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 11 ราย
กลุ่มคู่ค้าทางตรง 1,721 ราย
มูลค่าการจัดซื้อรวม 5,182 ล้านบาท

คู่ค้าสำ�คัญ 33 ราย หรือร้อยละ 1.91
ของจำ�นวนคู่ค้าทางตรงทั้งหมด
มีมูลค่าการจัดซื้อรวม 5,009 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.66

คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 11 ราย
ซึ่งประเมินจากกลุ่มคู่ค้าสำ�คัญ

ธรุกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

ธุรกิจของคู่ค้า

ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ผู้ผลิตรถไฟฟ้าและอุปกรณ์งานระบบ

2

ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย

3

ผู้ผลิตสื่อโฆษณาและงานติดตั้ง

1

งานบริการทำ�ความสะอาด

3

ธุรกิจสื่อโฆษณา

สัดส่วนจำ�นวนคู่ค้าทางตรง คู่ค้าสำ�คัญ
และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2560/61
1.91% คูคาสำคัญ

4

2

4

สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อสินค้าและบริการ
จากคู่ค้าปี 2560/61

1% คูคาที่มี
ความเสี่ยงดาน
ความยั�งยืน

1.91% คูคาทางตรง

มูลคา
(ลานบาท)

จำนวน
(ราย)

99.66% คูคาทางตรง

99.66% คูคาสำคัญ

ยกระดับความปลอดภัย

ในฐานะผูใ้ ห้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อสและผูบ้ ริหารจัดการสือ่ โฆษณาและพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ในระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภัยนับเป็นเป้าหมายหลัก
ของการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส รวมถึงความปลอดภัยในการทำ�งานของคู่ค้านับเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญ การลดการเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานของคู่ค้าจึงเป็นเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสต้องดำ�เนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการติดตั้งงานต่างๆ ของคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยเฉพาะพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส บีทีเอสซี กำ�หนดให้ผู้รับเหมา ซึ่งครอบคลุมถึงวีจีไอ
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระดับหัวหน้าผู้ควบคุมงานทุกรายต้องเข้ารับการอบรมเรื่องมาตรฐานการดำ�เนินงานอย่างปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
บีทีเอส รวมถึงทดสอบความเข้าใจก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับ
องค์กร โดยบริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการทดสอบจะถูกบันทึกผลการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมลงโปรแกรม Operation License System เพื่อเก็บ
เป็นฐานข้อมูลของบีทีเอสซี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้และคำ�แนะนำ�แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2560/61 คู่ค้าและผู้รับเหมาที่ต้องเข้าพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยครบทุกราย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักถึงโอกาสในการร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการ
ดำ�เนินธุรกิจหลักในระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำ�ที่ไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน หากแต่
ยังช่วยลดปัญหามลพิษอันเกิดจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบเดิม กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการ
ขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

2557/58

ผลการดำ�เนินงาน
2558/59 2559/60

2560/61

เป้าหมาย
2560/61

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้การเดินรถ-กม.
(กิโลวัตต์-ชม./ระยะทาง 1 กม.ของตู้โดยสาร)

2.74

2.77

2.72

2.68

<2.80

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

44.34

41.89

39.97

39.82

<50

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ไม่ขับเคลื่อน
(กิโลวัตต์-ชม.ต่อวัน ต่อเดือน)

58,390.92

51,361.94

52,291.47

54,435

< 62,000
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ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด บีทีเอสซีสามารถควบคุมความ
เข้มข้นการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด
คือ ไม่เกินค่า 2.8 กิโลวัตต์-ชม.ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้
โดยสาร (Car-km) โดยผลการดำ�เนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พบ
ว่าความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้ แม้ว่าระยะทางให้บริการและจำ�นวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจะเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถ

<2
.80

2560/61

เปาหมาย
2560/61

39.

<5

0

39.

82

41.

97

44.
ตัวชี้วัด

89

ปร�มาณการใชไฟฟา-ขับเคลื่อน
(กิโลวัตต-ชม. ตอ 1,000 ผูโดยสาร-กม. ตอเดือน)

2557/58

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

2560/61

เปาหมาย
2560/61

<6
2,0
00

2560/61

เปาหมาย
2560/61

435
54,

.47

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

291
52,

ตัวชี้วัด

.94

2557/58

390

51,

.92

ปร�มาณการใชไฟฟา-ไมขับเคลื่อน (กิโลวัตต-ชม. ตอวัน ตอเดือน)

58,

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย การใช้พลังงานไม่เกินปริมาณที่
กำ�หนดไว้ ตั้งแต่ปี 2557/58 บีทีเอสซีได้จัดตั้งคณะทำ�งานด้านการ
จัดการพลังงาน ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประเมิน
ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน กำ�หนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อ
บกพร่องของการจัดการพลังงาน โดยมีกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(Chief Executive Officer: CEO) ทำ�หน้าที่เป็นประธาน และมีการ
จัดประชุมการจัดการด้านพลังงานภายในองค์กร ทุก 3 เดือน โดยมี
ผู้ตรวจสอบภายนอก (Third Party Audit) ดำ�เนินการการตรวจสอบ
และรับรองผลการจัดการด้านพลังงาน และรายงานผลต่อกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในเดือนมีนาคมของทุกปี
ขณะเดียวกัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานด้านการ
จั ด การพลั ง งาน บี ที เ อสซี ดำ � เนิ น การติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งาน
ผ่ า นดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน โดยแบ่ ง ดั ช นี ชี้ วั ด
สำ�หรับการใช้พลังงานขับเคลื่อน (Traction Power) และดัชนี
ชี้ วั ด สำ � หรั บพลั ง งานไฟฟ้า อาคารต่า งๆ พร้อ มทั้งมีกระบวนการ
เก็ บข้ อ มู ลวิ เคราะห์ ความผิดปกติข องอัตราการใช้พลังงาน และ
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงในการประชุมของคณะกรรมการควบคุม
ประสิทธิภาพงานปฏิบัติการ (Operation Performance Committee
Meeting: OPCS) เป็นประจำ�ทุกเดือน

8
2.6

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

2

2557/58

7

2.7

ตัวชี้วัด

34

ด้ ว ยจำ�นวนผู้ ใ ช้ บ ริ การรถไฟฟ้ า บี ที เ อสและเส้ น ทางส่ ว นต่ อ ขยาย
ในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำ�เนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
บีทีเอสซีจึงมุ่งมั่นบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตั้งเป้าหมายการควบคุมความ
เข้มข้นการใช้ไฟฟ้าเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า
ไม่เกินค่า 2.8 กิโลวัตต์-ชม.ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร
(Car-km)

4

แนวทางการดำ�เนินงาน

2.7

ปร�มาณการใชไฟฟาตอรายไดการเดินรถ-กม.
(กิโลวัตต-ชม./ระยะทาง 1 กม. ของตูโดยสาร)

361

จากความผันผวนของราคาพลังงานและข้อจำ�กัดของแหล่งพลังงาน
ส่ ง ผลให้ ร าคาพลั ง งานไฟฟ้ า มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง ปั จ จั ย จาก
นโยบายระดั บ สากลตามข้ อ ตกลงปารี ส ที่ มี เ ป้ า หมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกให้ต่ำ�กว่า 2 องศาเซลเซียส กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในฐานะผู้ให้
บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
หลักในการดำ�เนินธุรกิจ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสภาพ
แวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำ�เนิน
งานให้มีความทันสมัย เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงาน และศึกษา
ความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด หาแหล่ ง พลั ง งานทดแทน ตลอดจนใช้
พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการดำ�เนินงาน

2.7

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

นอกจากนั้น ผลการดำ�เนินงานในปี 2560/61 บีทีเอสซีสามารถใช้
พลังงานขับเคลื่อน และพลังงานในสถานีรถไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่าน
มา และต่ำ�กว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยพบว่าพลังงานขับเคลื่อนที่
ใช้มีค่าเท่ากับ 39.82 กิโลวัตต์-ชม. ต่อ 1,000 ผู้โดยสาร-กม. ต่อ
เดือน และพลังงานที่ใช้ในสถานีรถไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 54,435 กิโล
วัตต์-ชม.ต่อวันต่อเดือน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ผลการดำ�เนินงานปริมาณการใช้พลังงาน

2557/58

ผลการดำ�เนินงาน
2558/59 2559/60

2560/61

เป้าหมาย
2560/61

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (เมกะวัตต์-ชม.)

102,834

103,624

102,685

106,079

107,000

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ขับเคลื่อน (เมกะวัตต์-ชม.)

69,782

70,482

68,988

71,118.05

72,000

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ไม่ขับเคลื่อน (เมกะวัตต์-ชม.)

33,052

33,142

33,707

34,960.95

35,000

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
(กิโลกรัม)

1,335,266

1,364,377

1,370,161

1,016,913.01

1,100,000

2560/61

เป้าหมาย
2560/61

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตัวชี้วัด

2557/58

ผลการดำ�เนินงาน
2558/59 2559/60

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

56,831

54,500

58,922

59,006

60,690

• ทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

3,599

3,678

3,830

2,562

2,771

• ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

53,232

50,823

55,092

56,444

57,919

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำ�นวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำ�หรับการใช้พลังงานไฟฟ้า คือ 0.5413 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ เมกะวัตต์ชั่วโมง (tCO2/Mwh)
2. ข้อมูลที่ใช้ในการคำ�นวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำ�หรับการใช้ก๊าซประเภท NGV คือ 2.52 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
กิโลกรัม NGV (kgCO2/kgNGV)

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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การติดตั้งชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์
(VSD : Variable Speed Drive)

การเปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ที่มีประสิทธิภาพสูง (Spilt Type)

การติดตั้งชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ (VSD : Variable
Speed Drive) สำ�หรับควบคุมการทำ�งานของเครื่องเป่า
ลมเย็น (AHU : Air Handling Unit) ที่อาคารสำ�นักงาน
จำ�นวนทั้งสิ้น 18 เครื่อง เพื่อช่วยลดภาระการทำ�งานของ
มอเตอร์ ไฟฟ้าหรือเครื่องเป่าลมเย็น ซึ่งแต่เดิมทำ�งาน
100% ตลอดเวลา และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว
มอเตอร์ ไฟฟ้าจะทำ�งานแปรผันตามภาระทำ�ความเย็นที่
เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 188,281 กิโล
วัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 680,000
บาทต่อปี

การเปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศชนิ ด แยกส่ ว นที่ มี
ประสิทธิภาพสูง (Spilt Type) ที่สถานีรถไฟฟ้า อาคาร
สำ�นักงาน และโรงจอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้า เพื่อ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่ง
ได้ดำ�เนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปีนี้ ได้ทำ�การ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
27 เครื่อง ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 205,982 กิโล
วัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 750,000
บาทต่อปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การเปลี่ยนเครื่องยนต์สำ�หรับรถ BRT

โครงการประหยัดพลังงาน

สำ�หรับโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT)
บีทีเอสซี เตรียมดำ�เนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์สำ�หรับ
รถ BRT ทั้งหมดจำ�นวน 25 คัน โดยจะเป็นเครื่องยนต์
รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนเครื่องยนต์เดิม
ที่เริ่มหมดสภาพการใช้งาน รวมทั้งการซ่อมบำ�รุงหนัก
ของระบบขับเคลื่อนรถ (Overhaul Transmission Gear
Box) ซึ่งจะช่วยลดการใช้ก๊าซ NGV เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดย
กำ�หนดเริ่มดำ�เนินการในปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปลายปี 2562

บี ที เ อสซี ไ ด้ ดำ � เนิ น การตามนโยบายการจั ด การด้ า น
พลังงาน โครงการประหยัดพลังงานอื่นๆ อีกหลาย
โครงการ เช่น โครงการขอความร่วมมือปรับตั้งเครื่อง
ปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส โครงการปิดไฟฟ้าเมื่อ
เลิกใช้งาน โครงการปรับปรุงวงจรไฟฟ้า โครงการติดตั้ง
อุปกรณ์ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติที่ห้องน้ำ�สถานี เป็นต้น
ส่ ง ผลให้ ภาพรวมของการใช้ พ ลั ง งานตั้ ง แต่ ม กราคมธันวาคม ปี 2560 ลดลงมากกว่า 424,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 1,500,000 บาท
ต่อปี
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ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่รถไฟฟ้า
จ่ายกลับคืนสู่ระบบ
(Energy Storage System)

โครงการติดตัง้ แผงโซล่าร์ เซลล์
บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า
(Solar Roof at Stations)

บี ที เ อสซี อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำ � แผนการดำ � เนิ น การจั ด
ทำ�ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่รถไฟฟ้าจ่ายกลับคืนสู่
ระบบ ด้วยการติดตั้งระบบควบคุมการจัดเก็บและจ่าย
พลังงานไฟฟ้าและชุดกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Capacitor
Energy Storage System – CESS) ซึ่งกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าจาก Regeneration Energy ของขบวนรถไฟฟ้าที่
วิ่งให้บริการ และจ่ายไฟคืนกลับเข้าระบบขณะที่ขบวนรถ
กำ�ลังเคลื่อนที่จากสถานี ทั้งนี้จากการที่ได้ทำ�การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว องค์กรได้เลือกที่
จะติดตั้งระบบดังกล่าวที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์
ซึ่งผลการคำ�นวณโดยบริษัทผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 800,735.40
หน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 2,962,721.00
บาท (คำ�นวณจากค่าไฟเฉลี่ย 3.70 บาท/หน่วย และ
เปิดใช้งาน 18 ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น
30,763,495.00 บาท ดังนั้น เมื่อพิจารณาต้นทุนการ
บำ�รุงรักษาและปัจจัยอื่น พบว่าโครงการฯ มีอัตราผล
ตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ซึ่งองค์กรยังคงทำ�การศึกษาความเป็นไปได้
เพื่อนำ�มาใช้ดำ�เนินการต่อไปในอนาคต

บี ที เ อสซี อ ยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ดำ�เนินโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 96 กิโลวัตต์
บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์จ่ายให้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าบนสถานี
ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณปีละ 140,160.00 หน่วย
หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 518,592.00 บาท (คำ�นวณ
จากค่าไฟเฉลี่ย 3.70 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 4
ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,574,080.00 บาท
และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 12 ปี 6 เดือน

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
สกุลเงิน (บาท)

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

เงินลงทุนสำ�หรับโครงการประหยัดพลังาน

132,685.00

43,642,170.00

8,434,000.00

1,088,800.00

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

6,502,800.52

18,970,297.70

3,875,018.67

3,066,832.99

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(= เงินลงทุนสำ�หรับโครงการประหยัดพลังาน
+ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน)

6,635,485.52

62,612,467.70

12,309,018.67

4,155,632.99

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานที่สามารถลดได้
หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษี

2,013,933.06

9,243,169.43

1,956,428.69

1,553,056.63

หมายเหตุ: ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลจากโครงการประหยัดพลังงานของ BTSC เท่านั้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงานในปี 2560/61 เนื่องจากจำ�นวนสถานีและร้านค้า
บนสถานีรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเส้นทางส่วนต่อขยาย กลุ่มบริษัท
บี ที เ อสมี ป ริ ม าณการใช้ น้ำ � ในระบบรถไฟฟ้ า บี ที เ อส และอาคาร
สำ�นักงาน และร้านค้าเชิงพาณิชย์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากปีที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ�กว่า 2 ปีก่อนหน้า

ผลการดำ�เนินงานปริมาณน้ำ�ใช้

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

5

2557/58

121
,85

8

ปร�มาณน้ำใชทั�งหมด (ลูกบาศกเมตร)

120
,68

ทรัพยากรน้ำ�ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสนำ�มาใช้นั้นมาจากแหล่งน้ำ�ประปา
เป็นหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งถูกนำ�มาใช้ในขั้นตอนการซ่อมบำ�รุง และ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงจอดซ่อมบำ�รุง และอีกส่วนหนึ่ง
สำ�หรับการใช้งานทั่วไปในอาคารสำ�นักงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
สำ�นักงานย่อยบนสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงการใช้งานในร้านค้าเชิง
พาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส สำ�หรับน้ำ�เสียที่เกิดขึ้น กลุ่มบริษัท
บีทีเอสควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากอาคารสำ�นักงาน ให้เป็นไปตาม
ค่ามาตรฐานควบคุมของการระบายน้ำ�ทิ้งที่กำ�หนด ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS 18001:
2007 รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และ
ได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายคุณภาพ
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำ�หนดในกฎหมายและข้อบังคับ

7

แนวทางการดำ�เนินงาน

126
,72

การบริหารจัดการน้ำ�

8

ระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของกลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส
ครอบคลุมการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการใช้น้ำ�
และการจัดการของเสียจากการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อควบคุมผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ�  โดยดำ�เนิน
โครงการปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ก่อน
ปล่อยคืนสู่ภายนอกและการตรวจสอบระบบเป็นประจำ�เพื่อให้ระบบ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวัดคุณภาพน้ำ�ที่บำ�บัดแล้ว
ก่อนปล่อยคืนสู่ระบบเป็นประจำ�ทุกปี โดยใช้มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำ � ทิ้ ง ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม เพื่อการบำ�บัดน้ำ�ทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยคืนสู่
ท่อระบายน้ำ� นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้งของร้านค้าบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีสถิติการใช้น้ำ�สูง จำ�นวน 8 สถานี ได้แก่
สถานีหมอชิต สถานีอารีย์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีพญาไท
สถานีเพลินจิต สถานีอ่อนนุช สถานีศาลาแดง และสถานีสนามกีฬา
แห่งชาติ โดยจากการสุ่มตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรีย์ใน
น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต พบว่า ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) อยู่ที่ 19.6 mg/L ต่ำ�กว่าค่ามาตรฐาน
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 สำ�หรับอาคารประเภท ก. ซึ่งเท่ากับ BOD ≤20 mg/L
นอกจากการดำ�เนินงานด้านบริหารจัดการน้ำ�แล้ว กลุ่มบริษัทบีทีเอส
ยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่พนักงานผ่านหลักสูตรการอบรมและการปฏิบัติงานจริง ผ่าน
หลักสูตรการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม” เป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001

124
,62

ภายใต้ เ งื่ อ นไขการเติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรม ประกอบ
กั บ จำ � นวนประชากรและผู้ บ ริ โ ภคที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำ�กัดจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ทุก
ภาคส่วนต้องตระหนักถึงการเข้าถึงและการนำ�วัตถุดิบมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อชะลอการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต รวมถึงลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจ กลุ่ม
บริษัทบีทีเอสจึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดย
ดำ�เนินงานผ่านระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน
สากล ISO 14001 และ OHSAS 18001: 2007 รวมถึงกฎระเบียบ
และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย อย่ า ง
เคร่งครัด

2560/61

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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การบริหารจัดการของเสีย
แนวทางการดำ�เนินงาน

การบริหารจัดการของเสียของกลุ่มบริษัทบีทีเอสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1) ของเสียไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากกิจวัตรประจำ�วันและการ
อุปโภคบริโภคภายในอาคารสำ�นักงานและในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
2) ของเสียอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรภายใต้การ
ดำ�เนินงานของบีทีเอสซี รวมถึงของเสียอันตรายจากการรื้อถอน
โครงสร้างร้านค้าและสื่อโฆษณาภายใต้การดำ�เนินงานของวีจีไอ

ผลการดำ�เนินงานปริมาณของเสียที่ถูกกำ�จัด*

สำ � หรั บ ของเสี ย ไม่ เ ป็ น อั น ตรายที่ เ กิ ด จากกิ จวั ต รประจำ � วั น และ
การอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน
รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสคัด
แยกประเภทขยะก่อนนำ�ไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ และนำ�ส่งให้
แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำ�เนินการต่อไป
สำ�หรับของเสียที่เป็นอันตรายซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นจากดำ�เนินธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีการจัดเก็บของเสียอันตรายในภาชนะบรรจุอย่าง
ถูกต้องตามประเภทของเสียอันตราย พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณและ
ชนิดของของเสียอันตรายแต่ละประเภทก่อนส่งกำ�จัดอย่างถูกต้อง
โดยดำ�เนินการจัดจ้างบริษัทรับกำ�จัดของเสียอันตรายที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียอันตรายที่เกิด
จากการดำ�เนินงานนั้นได้ถูกกำ�จัดอย่างถูกต้องภายใต้ระบบบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS 18001: 2007
รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ขณะเดียวกัน เอกสารกำ�กับการขนส่งของเสียอันตราย
(Manifest) ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือ
การตรวจสอบย้อนหลัง

ผลการดำ�เนินงาน

เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการดำ � เนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความ
ปลอดภั ย กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การซ่ อ มบำ � รุ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อยืด
อายุการใช้งานของอุปกรณ์พร้อมๆ กับการลดปริมาณขยะอันตราย
รวมถึงจัดทำ�โครงการคัดแยกขยะและวัสดุที่สามารถนำ�กลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) ขึ้นภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
สำ�หรับชุมชนและผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส หากได้รับผล
กระทบอันเนื่องมาจากการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร ในปีที่ผ่านมา
พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำ�เนินงานใน
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ของเสียในโรงจอดซ่อมบำ�รุงเท่านั้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านสังคม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันสำ�คัญที่จะ
นำ�พาธุรกิจไปสู่ความสำ�เร็จและความยั่งยืน ในขณะที่สังคมและชุมชนก็เป็นห่วงโซ่สำ�คัญที่มีส่วนสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม
บริษัทบีทีเอสจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดูแลและให้ความเชื่อมั่นในสภาพการทำ�งาน สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่
ดีของพนักงาน ควบคู่ไปกับการดำ�เนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
ผลการดำ�เนินงาน
2558/59 2559/60

2560/61

เป้าหมาย
2560/61

0

0.0044

0.04

0

0

0

0.8

72.30

79.80

73.94

>70

ตัวชี้วัด

2557/58

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของผู้โดยสาร
(ครั้ง/การให้บริการล้านเที่ยว)

0.0044

0.0044

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงาน
(ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)

0

ความพึงพอใจของพนักงาน
(ร้อยละของพนักงานที่มีความพึงพอใจในระดับมาก)

81.00
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ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย
ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภัยนับเป็นเป้าหมาย
หลักของการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดหลักในการวัดความสำ�เร็จขององค์กร ซึ่งส่งผลถึงชื่อเสียงและภาพ
ลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็นสาระสำ�คัญ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมุ่งมั่นดำ�เนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะธุรกิจระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า (บีทีเอสซี) และธุรกิจสื่อโฆษณา (วีจีไอ) ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
ด้วยรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในระบบกว่า 800,000 คนต่อวัน รวมถึงผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนและชุมชนแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทาน ตลอดจนผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ผู้รับเหมา พนักงานภายในองค์กร
รวมถึงชุมชนแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

แนวทางการดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยทั้งในกระบวนการดำ�เนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยของบุคคล (Personal
Safety) ที่ครอบคลุมถึงผู้ใช้บริการ พนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมด โดยมุ่งมั่นเสริมสร้างความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนดำ�เนินการก่อสร้างไปจนถึง
ตลอดการให้บริการ

กระบวนการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย

• Environmental & Stakeholder
Impact Assessment
• Infrastructure Design
• Train & Signaling System
• Supplier Selection
• Trail Run
• Assurance

• Emergency response plan
• Safety Culture
• Safety Training
• Safety Monitoring &
Security Check

Project
Design
Protection
& Training

Operation

• Compliance with Safety
Standard & Management
Guidelines
• Operational Risk Assessment
• Service Operation Control
• Signaling & Control System
• System & equipment
Maintenance Plan
• System Audited by Third-Party

Governance
• Governance to direct
contractors, including VGI and
other companies in BTS Group
to comply with BTSC Safety
Standard

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ระยะก่ อ นดำ � เนิ น โครงการ: การดำ�เนินงานของบีทีเอสซีนั้น
คำ�นึงถึงความปลอดภัยในการขนส่งตั้งแต่ช่วงวางแผนก่อนดำ�เนิน
โครงการ ได้แก่ รูปแบบการก่อสร้างเสารถไฟฟ้า รูปแบบสถานี และ
การวางแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ตลอดจนการคัดเลือกและวางระบบ
ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า โดยมีการกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัย
ลงในข้อกำ�หนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อใช้ใน
การคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาในการออกแบบ การติดตั้ง การ
ตรวจสอบ และการทดสอบระบบที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
เช่น European Railway Standard (EN-50126, EN-50128 และ
EN-50129) และ NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit
and Passenger Rail Systems พร้อมทั้งได้รับการรับรองความ
ปลอดภัย (Proof of Safety) จากหน่วยงานอิสระที่เชื่อถือได้

ระยะดำ � เนิ น งานโครงการ: บีทีเอสซี ดำ�เนินการด้านความ

ปลอดภัยในการขนส่งผ่านการควบคุมกำ�กับดูแลของฝ่ายโครงการ
(Project Department) ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Department)
ฝ่ายบำ�รุงรักษา (Maintenance Department) ฝ่ายความปลอดภัย
(Safety Department) และฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Security
Report) ให้ ส อดคล้อ งกับระบบมาตรฐานต่า งๆ ที่อ งค์ กรได้ รั บ
เช่น ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001:2007 ระบบจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management
System: SMS) ตามข้อกำ�หนด Best Practice Model (BPM) ของ
Ricardo Rail ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระบบราง
และมาตรฐานทางวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
เป็นต้น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจ
จะเกิดขึ้นจากการให้บริการ และการซ่อมบำ�รุงเครื่องจักร อุปกรณ์
และระบบโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการซ่อมบำ�รุง (Maintenance
Activity Plans) ที่ได้กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินรถไฟฟ้า บีทีเอสซี ดำ�เนินการติดตั้งระบบที่เรียกว่า Fail
Safe System ซึ่งเป็นระบบควบคุมการทำ�งานของขบวนรถไฟฟ้า
ขณะเกิดความผิดพลาดในการเดินรถ ให้อยู่ในสถานะหรือตำ�แหน่ง
ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการดำ�เนินงานข้างต้นได้รับการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอและรับรองความปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกปี
จาก Ricardo Rail

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

มาตรการป้องกันและการอบรม: นอกเหนือการจัดการความ

ปลอดภัยในการเดินรถแล้ว บีทีเอสซี กำ�หนดให้มีการซ้อมแผนการ
รับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก ได้แก่ หน่วย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมแพทย์กู้ชีพ และสถานีเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจท้องที่หน่วยต่างๆ เป็นประจำ�ทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านความปลอดภัยในการรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยฝึกซ้อมการ
ตอบสนองและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้
ในระบบรถไฟฟ้า กรณีสารเคมีหกรั่วไหลในโรงจอดซ่อมบำ�รุง กรณี
การก่ออาชญากรรมหรือการก่อวินาศกรรม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจ
ว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรับมือและจัดการสถานการณ์
เมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บีทีเอสซี ยังผลัก
ดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงผู้ใช้
บริการ พนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมด โดยผ่านการอบรมด้านความ
ปลอดภัย และการสื่อสารด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้บริการระบบให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การกำ�กับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้อง: บีทีเอสซี มีมาตรการในการ

กำ � กั บ ดู แ ลผู้ รั บ เหมาที่ เ ข้ า มาดำ � เนิ น งานในระบบรถไฟฟ้ าบีทีเ อส
อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงวีจีไอ ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานจา
กบีทีเอสซี ให้บริหารจัดการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอส และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่ต้องเข้ามา
ดำ�เนินงานในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่บีทีเอสซีกำ�หนด
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นอกจากนี้ บีทีเอสซียังได้กำ�หนดให้พนักงานสถานีและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย โดยการจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าตลอด 24
ชั่วโมง การเสริมจำ�นวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหญิง เพื่อ
ดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารสตรีในกรณีต่างๆ เช่น ไม่สบาย หรือเป็น
ลมหมดสติ การอบรมพนักงานสถานีเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้นและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บโดยวิทยากรจากสถาบัน
ทางการแพทย์ การจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ทุกสถานี เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ�สถานีต่อการดูแลผู้บาดเจ็บ
หรือผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สำ�หรับผู้พิการ
บีทีเอสซีดำ�เนินการปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้พิการ และฝึกอบรม
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลผู้พิการ
ที่ถูกปรับปรุงใหม่ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานที่สะท้อนประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นด้าน
ความปลอดภัยในการขนส่ง บีทีเอสซี ได้จัดเก็บข้อมูลทางสถิติผ่าน
ดัชนีชี้วัดอัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของผู้โดยสารจากอุบัติเหตุ ซึ่ง
จากการเก็บข้อมูลทางสถิติในปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการบาดเจ็บ
ขั้นรุนแรงของผู้โดยสารมีค่าเท่ากับ 0.0040 ครั้งต่อการให้บริการ
ล้านเที่ยว ซึ่งดีกว่าเป้าหมายปี 2560/61 ที่กำ�หนดไว้ และไม่พบว่ามี
การเสียชีวิตของผู้โดยสาร

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร
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อัตราการบาดเจ�บขั�นรุนแรงของผูโดยสาร (ครั�ง/การใหบร�การลานเที่ยว)

0.0

ด้วยจำ�นวนผู้ใช้บริการและร้านค้าในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงกำ�หนดมาตรการความปลอดภัย
ในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น การติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ
(Platform Screen Door) และการจัดกิจกรรมสื่อสารความปลอดภัย
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ในระบบ ได้แก่ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์
โฆษณาบน LCD ของสถานี กระจายข่าวบน Social Media เป็นต้น
เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้าใจและตระหนัก
ถึงความปลอดภัยตั้งแต่การเข้าใช้บริการ วิธีการปฏิบัติตนในขณะ
ผ่านประตูอัตโนมัติ การใช้บันไดเลื่อน การเข้าแถวรอขบวนรถไฟฟ้า
การเข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้า การโดยสารภายในขบวนรถไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย การเอื้อเฟื้อให้แก่ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ
ตลอดจนข้อควรปฏิบัติเมื่อทำ�ของตกหล่นในราง หรือพบเห็นความ
น่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด จนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

2560/61

เปาหมาย
2560/61

หมายเหตุ: อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของผู้โดยสาร =
จำ�นวนเหตุที่เกิดในรอบ 12 เดือน * 1,000,000 เที่ยวโดยสาร
จำ�นวนผู้โดยสารในรอบ 12 เดือน

นอกจากนี้ ในกรณีเกิดข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย ข้อร้องเรียน
นั้นๆ จะถูกนำ�เสนอคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHS Management Committee) เพื่อพิจารณา แก้ไข
และหาแนวทางป้องกัน เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ร้อง
เรียนตามความเหมาะสม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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เรื่องเล่าจากหนูด่วน
การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ที่สถานี
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีเกิดมีอาการหัวใจวายเฉียบพลัน บีทีเอสซีจึงได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ในสถานี
ที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และมีการสาธิตการใช้งานตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำ� CPR โดยเครื่อง AED จำ�นวน 10 เครื่อง
ถูกติดตั้งไว้ที่สถานีนำ�ร่อง 10 สถานี คือ สถานีหมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท สยาม ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช
ช่องนนทรี และสถานีบางหว้า บริเวณใกล้ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาลของสถานีที่ชั้นจำ�หน่ายตั๋ว ซึ่งพนักงานของบีทีเอสได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED และฝึกฝนในการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำ� CPR จากโรงพยาบาลวิภาวดี
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โครงการก่อสร้างลิฟท์สำ�หรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ
เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าได้อย่าง
เท่าเทียม ทางกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการติดตั้งลิฟท์
เพิ่มเติมอีกจำ�นวน 52 ตัว

จากเหตุการณ์ขั้นบันไดเลื่อน 1 ขั้น ที่สถานีรถไฟฟ้า
พญาไทหลุดออกจากตำ�แหน่งทำ�ให้เกิดช่องโหว่ บีทีเอสซี
ขอชี้แจงกรณีดังกล่าวดังนี้
ขั้ น บั น ไดเลื่ อ นที่ ห ลุ ด ออกนั้ น เป็ น บั น ไดเลื่ อ นจากชั้ น พื้ น
ถนน โดยระหว่างที่เกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่าง
ใด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำ�สถานีได้เข้าดำ�เนินการปิดกั้น
พื้นที่บริเวณดังกล่าวทันทีหลังจากเกิดเหตุ สำ�หรับบันได
เลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานีได้รับการติดตั้งและ
ซ่อมบำ�รุงจากบริษัทชั้นนำ�ในยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรฐาน
ในระดับสากล และมีกำ�หนดการตรวจสอบและซ่อมบำ�รุง
เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ส่งผลให้
ตลอดระยะเวลาให้บริการ 18 ปี ตั้งแต่เปิดให้บริการไม่เคย
มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีได้
สั่งการพนักงานและผู้รับเหมาที่ดูแลเรื่องการซ่อมบำ�รุงให้
ตรวจสอบการทำ�งานของบันไดเลื่อนทุกตัวในทุกสถานีเป็น
กรณีพิเศษในทันที
และจากการตรวจสอบพบว่ า เกิ ด จากน๊ อ ตยึ ด สลั ก ลู ก ขั้ น
บันไดหลุดออกทำ�ให้แผ่นขั้นบันไดเลื่อนเคลื่อนที่ออกจาก
ตำ�แหน่ง ซึ่งบีทีเอสซีได้นำ�เรื่องเข้ารายงานในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และมีมาตรการ ตรวจสอบน๊อตยึดสลัก
และสลักขั้นบันไดเลื่อนทุกชิ้น เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำ�รุด และ
ทำ�การตรวจสอบบันไดเลื่อนที่เกิดเหตุโดยทันที นอกจาก
นี้ ได้ทำ�การตรวจสอบน๊อตยึดสลักและสลักขั้นบันไดเลื่อน
รวมถึงโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการทรุดตัวของขั้น
บันไดเลื่อนทุกตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้
เกิดขึ้นอีก
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ความปลอดภัย สุขภาพและอาชีวอนามัย ของพนักงานและผู้รับเหมา
แนวทางการดำ�เนินงาน

จากความมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรม
ต่างๆ โดยกำ�หนดให้พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามกิจกรรมหรือตามลักษณะงาน ซึ่งผลการผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ และจำ�นวนชั่วโมงที่ฝึกอบรมของพนักงานแต่ละบุคคลจะถูกบันทึกลงโปรแกรม Operation License System
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติตามแผนงาน กฎระเบียบระเบียบขององค์กร และกฎหมายภายในประเทศ

สำ�หรับผู้รับเหมา ซึ่งครอบคลุมถึงวีจีไอและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ บีทีเอสซี กำ�หนดให้ผู้รับเหมาในระดับหัวหน้าผู้ควบคุมงานทุกรายต้องเข้ารับการ
อบรมเรื่องมาตรฐานการดำ�เนินงานอย่างปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงทดสอบความเข้าใจก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับองค์กร บริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการทดสอบจะถูกบันทึกผลการผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมลงโปรแกรม Operation License System เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของบีทีเอสซีเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่นำ�มาใช้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรได้รับ เช่น ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ระบบจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ตามข้อกำ�หนด Best
Practice model (BPM) ของ Ricardo Rail เป็นต้น
ด้วยจำ�นวนผู้รับเหมาที่เข้าติดตั้งงานในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มมากขึ้นตามการขยายเส้นทางให้บริการ ในปี 2560/61 บีทีเอสซีร่วมกับ
วีจีไอ จัดโครงการ Safety Facilitator ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของวีจีไอให้มีความสามารถในการอบรมด้านการดำ�เนินงานอย่างปลอดภัยใน
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้แก่ผู้รับเหมาติดตั้งสื่อโฆษณาและร้านค้าในระบบ เพื่อลดทอนขั้นตอนและระยะเวลาในการดำ�เนินงานระหว่างกัน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งต่อและถ่ายทอดวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
โดยบีทีเอสซีมีการติดตามและตรวจสอบการอบรมด้านความปลอดภัยที่ดำ�เนินการโดยวีจีไอเป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการ
อบรมด้านความปลอดภัยเป็นไปตามที่บีทีเอสซีกำ�หนด

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

เรื่องเล่าจากหนูด่วน
การฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง
บี ที เ อสซี ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
และแผนเผชิ ญ เหตุ ของการขนส่ ง สาธารณะระบบราง
ในหัวข้อ ‘เหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบราง ก่อนเข้า
สถานีราชดำ�ริ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อม โดย
การฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน
แก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุ
ของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระหว่างกระทรวงคมนาคม หน่วยงาน ภาครัฐ
และเอกชน จำ�นวน 12 หน่วยงาน

63

เรื่องเล่าจากหนูด่วน
โครงการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับหน่วยงานบริการ
ฉุกเฉินภายนอก
บี ที เ อสซี ไ ด้ จั ด สั ม มนาโครงการสร้ า งความเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
และระบบรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที” ให้กับหน่วยงาน
บริ การฉุ ก เฉิ น ภายนอก ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจท้ อ งที่
เจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าทีห่ น่วยแพทย์
กู้ชีพ ในเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้
และตรวจพิสูจน์ระเบิด โดยเน้นถึงการรักษาความปลอดภัย
ในระบบรถไฟฟ้ า บี ที เ อสและระบบรถโดยสารด่ ว นพิ เ ศษ
บี อ าร์ ที การใช้ อุ ป กรณ์ ด้ า นความปลอดภั ย บนสถานี
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและ การตั้งจุดสั่งการ (Command Post)
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มและลดความเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภายนอกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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นอกจากการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำ�เสมอ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังได้ติดตามการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากการทำ�งาน และยังส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี และจัดทำ�การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน (Health Risk Assessment – HRA) และ
นำ�ผลการประเมินที่ได้มาจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สำ�หรับบริษัท
ผู้รับเหมาต้องจัดส่งผลการตรวจสุขภาพของพนักงานทั้งหมด เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของบีทีเอสซีต่อไป
สำ�หรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า ที่ผลการตรวจสุขภาพในบางพารามิเตอร์ที่สำ�คัญ เช่น น้ำ�หนัก และระดับน้ำ�ตาล
ในเลือด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยได้ บีทีเอสซี ได้
กำ�หนดให้พนักงานเหล่านี้ต้องบริหารจัดการตนเองแก้ไขให้ผลการตรวจวัดสุขภาพในพารามิเตอร์ที่เกินมาตรฐานกลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
โดยเร็วที่สุด โดยมีผู้บังคับบัญชาของพนักงานเป็นผู้ตรวจติดตามผลอย่างใกล้ชิด หากพนักงานเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขผลการตรวจสุขภาพให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ตามเวลาที่กำ�หนด บีทีเอสซีกำ�หนดบทลงโทษตั้งแต่ให้พักหน้าที่ชั่วคราวจนถึงขั้นรุนแรงอื่นๆ ต่อไป

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย สุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานและ
ผู้รับเหมา
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา แสดงให้เห็นว่าการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสมีประสิทธิภาพ
โดยเทียบจากข้อมูลทางสถิติที่ตรวจวัดผ่านดัชนีชี้วัด ได้แก่ อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงานและผู้รับเหมามีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งดีกว่าเป้า
หมายในปี 2560/61 ที่กำ�หนดไว้ มีค่าเท่ากับ 0.8 และ 1.25 ครั้งต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน ตามลำ�ดับ (มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบกับ
ระบบ SMRT บาดเจ็บไม่เกิน 3.3 รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน) ในขณะที่ ในปี 2560/61 จากสถิติพบว่า ไม่มีการเจ็บป่วยจากการ
ทำ�งาน (Total Recordable Occupational Illness Rate – TROIR) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน
ด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านคณะกรรมการความปลอดภัยของบีทีเอสซี ข้อร้องเรียนนั้นๆ จะถูกพิจารณา แก้ไข และหา
แนวทางป้องกันโดยคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย(Safety Management Committee) คณะกรรมการการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย (OHS Management Committee) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(คปอ) เป็นต้น

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา
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2558/59
2559/60

0.2

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

1.2

2557/58

0

0

0

0
ตัวชี้วัด

2557/58

อัตราการบาดเจ�บถึงขั�นหยุดงานของผูรับเหมา (ครั�ง/1,000,000 ชัั�วโมงการทำงาน)

5

อัตราการบาดเจ�บขั�นรุนแรงของผูรับเหมา (ครั�ง/1,000,000 ชัั�วโมงการทำงาน)

0.2
342
6
0.2
300
2
0.2
259
0
0.7
467
1
N/A

เปาหมาย
2560/61

996
8

2560/61

อัตราการบาดเจ�บถึงขั�นหยุดงานของพนักงาน (ครั�ง/1,000,000 ชัั�วโมงการทำงาน)

0.2

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

0.8

2557/58

0

0

0

ตัวชี้วัด

0

อัตราการบาดเจ�บขั�นรุนแรงของพนักงาน (ครั�ง/1,000,000 ชัั�วโมงการทำงาน)

2557/58

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

2560/61

เปาหมาย
2560/61

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

การอบรมความปลอดภั ย ทำ � ให้ รู้ ถึ ง อั น ตรายใน
พื้นที่ส่วนต่างๆ ของสถานี ทำ�ให้รู้กฎ ระเบียบของ
การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำ�ให้เข้าใจและรู้เรื่องการ
ทำ � งานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น การทำ � งานบนที่ สู ง
การทำ�งานในห้องทีม่ รี ะบบดับเพลิงอัตโนมัตมิ ากขึน้
ซึ่งทาง BTS มีมาตรการควบคุมที่ทำ�ให้สามารถ
ทำ�งานได้ปลอดภัยมากขึ้น
นาย โกสิน นิลฉวี
(บ. GroupTech Solution)
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หลังจากผ่านการอบรมทำ�ให้มีความเข้าใจในเรื่อง
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ บนสถานีรถไฟฟ้า
BTS มากขึ้น รู้วิธีการเข้าออกพื้นที่ว่าต้องติดต่อ
ใครและมี ขั้ น ตอนอย่ า งไร ทำ � ให้ รู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
เวลาเกิดเหตุการฉุกเฉิน รูถ้ งึ การใช้งานถังดับเพลิง
เบือ้ งต้น ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้ดว้ ย
น.ส. สุวิมล บุตรดี
(พนักงานประจำ�ร้าน Kamart)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

สภาพการทำ � งานและความเป็ น อยู่
ที่ดีของพนักงาน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อว่า เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำ�งาน ก็จะ
ส่งผลให้ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
ให้กับลูกค้าขององค์กรได้ ซึ่งทำ�ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บนพื้นฐานของความเท่า
เทียมและเป็นธรรมและเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคน พร้อม
มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน ตลอดจน
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งานที่ดีและส่งเสริมการ
ทำ�งานเป็นทีม เพื่อสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็น
ครอบครัวและเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร พร้อมก้าวสู่เป้าหมายและ
ความสำ�เร็จร่วมกัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน โดยในปี
2560/61 กลุม่ บริษทั บีทเี อสมีมาตรการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ภายใต้การดำ�เนิน
งานของฝ่ายความปลอดภัย และรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะ
กรรมการความปลอดภัย (OPCS) เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยการตรวจ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เช่น ความร้อน แสง เสียง เป็นประจำ�
ทุกปี การสุ่มตรวจคุณภาพน้ำ�ดื่มทุก 2 เดือน ตรวจความปลอดภัย
อาคารทุก 6 เดือน การตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าทุกปี

ตรวจวัดระดับแสงสว่าง

แนวทางการดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้น
ฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2560/61 กลุ่มบริษัท
บีทีเอสจึงได้กำ�หนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติในระดับสากลที่สำ�คัญ ได้แก่ The UN Guiding Principles on
Business and Human Rights, The International Bill of Human
Rights, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
The International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), The International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR) และ The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work เพื่อบริหารความแตกต่าง
หลากหลาย เช่น เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
สิทธิความเป็นพลเมือง โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมตามตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้าน
สิทธิมนุษยชน (Human Right Risk Assessment and Due Diligence)
เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำ�งานและหาแนวทางในการลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
ให้แก่พนักงานมั่นใจว่า พนักงานจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
จัดการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขึ้น
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังให้ความสำ�คัญกับการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานที่ดีให้กับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มเจ้าหน้าที่
สถานีที่ต้องทำ�งานแข่งกับเวลาและต้องปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสจำ�นวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้พนักงานมีความสุขใน
การทำ�งาน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่เหมาะสม รวมถึงสุขภาพอาชีวอนามัย

ตรวจวัดระดับเสียง

ตรวจวัดระดับความร้อน

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
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นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังให้ความสำ�คัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่าง
เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้การทำ�งาน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และเสริมสร้างความมั่นคงในการดำ�รงชีพของพนักงานและครอบครัว

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ผลการดำ�เนินงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
กลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชน จากนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งส่งเสริมความเท่าเทียมและการจ้าง
งานที่เป็นธรรม กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ว่าจ้างพนักงานทั้งเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
โดยในปี 2560/61 สัดส่วนของพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.48 ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงมีการแต่งตั้งพนักงานหญิงให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งในระดับบริหารในสัดส่วนร้อยละ 33.72 แบ่งเป็นระดับจัดการร้อยละ 41.01 และระดับผู้บริหารระดับสูง 26.43 ตามลำ�ดับ นอกนี้ ยังมี
การแต่งตั้งพนักงานหญิงในดำ�รงตำ�แหน่งในระดับบริหารของสายงานที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท เช่น สายงานขาย สายงานการตลาด ร้อยละ
58.82 และมีสัดส่วนพนักงานหญิงที่เข้ารับทำ�งานในปี 2560/61 ร้อยละ 58.69
สัดสวนของพนักงานทั�งหมด

48%

สัดสวนของพนักงานใหม

52%

59%

41%

สัดสวนของพนักงานในระดับบร�หาร
26%

ผูบร�หารสูงสุด

74%

44%

ระดับจัดการ

56%

สัดสวนของพนักงานระดับบร�หารของสายงานที่สรางรายได

59%

41%

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายพนักงานจากบริษัทต่างๆ จำ�นวน 17 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมด เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านค่าตอบแทน
สวัสดิการ รวมถึงสิทธิแรงงานอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

โครงการที่โดดเด่นในปี 2560/61
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เรื่องเล่าจากหนูด่วน

โครงการหนูด่วนชวนขยัน*

ศูนย์ออกกำ�ลังกายและสนามกีฬาในร่ม

มุ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานประพฤติ ต นกั บ ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างมีคุณภาพเต็มกำ�ลังความสามารถ มีความซื่อสัตย์ภักดี
ต่อองค์กร มีระเบียบวินัย และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
พนักงานของบีทีเอสซี เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ และเป็นรางวัล
แก่พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ และทุ่มเททำ�งาน มีความ
คิด และสร้างสรรค์งาน มีใจรัก และภักดีต่อองค์กร มีความ
เสียสละทั้งต่อส่วนรวมและสังคม

ศูนย์ออกกำ�ลังกายและสนามกีฬาในร่ม มีพื้นที่ใช้สอยรวม
ประมาณ 800 ตารางเมตร ให้บริการด้านสุขภาพสำ�หรับ
พนักงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส แบ่งพื้นที่เป็น 2 ชั้น ชั้นล่าง
ประกอบด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ สนามบาสเกตบอล สนาม
ปิงปอง ส่วนชั้น 2 เป็นห้องฟิตเนส ประกอบด้วยเครื่องออก
กำ�ลังกายต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์เวทเทรนนิ่ง และยัง
จัดกิจกรรม เช่น การเต้นซุมบ้า โยคะ เต้นแอโรบิค เป็นต้น
โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้บริการ เปิดบริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 6:30 – 21:00 น. และวันเสาร์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 8:00-20:00 น. ตั้งแต่ศูนย์ออกกำ�ลังกาย
และสนามกีฬาในร่มเปิดให้บริการมีผู้มาใช้บริการประมาณ
90 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ช่วงเวลาหลังเลิกงาน

พนักงานสามารถสะสมคะแนน และนำ�คะแนนมาแลกเป็น
เงินตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด คะแนนที่พนักงานได้รับใน
บางปัจจัยจะถูกนำ�ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือน และ
โบนัส โดยพนักงานสามารถนำ�คะแนนที่สะสมไว้ไปสมัครเป็น
สมาชิกฟิตเนส หรือสามารถนำ�ไปใช้เบิกเป็นทุนการศึกษา
บุตรได้อีกด้วย โดยพนักงานที่มีบุตรอยู่ระหว่างการศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับปริญญาตรี สามารถเบิก
ทุนการศึกษาบุตรได้ 3 คนต่อหนึ่งสิทธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 25512560 กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ไปแล้ว 4,405 ทุน เป็นเงิน 45,134,000 บาท และมีบุตร
พนักงานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วจำ�นวน 45 ราย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

โครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส (BTS Child Care Center)
เพื่อช่วยลดภาระการดูแลบุตรในช่วงที่พนักงานยังคงปฏิบัติงานอยู่ในเวลาทำ�งาน บีทีเอสซีจึงจัดตั้งศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส
เพื่อรับดูแลบุตรพนักงานที่มีอายุระหว่าง 3 - 11 ปี ในช่วงวันจันทร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 17.30 น. โดยจัดเจ้าหน้าที่
สำ�หรับดูแลบุตรพนักงาน พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆ รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้
อื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ในช่วงปิดภาคเรียน มีบุตรพนักงานเข้ารับบริการเฉลี่ย 10 คนต่อวัน และ
ในช่วงเปิดภาคเรียน มีบุตรพนักงานเข้ารับบริการเฉลี่ย 3 คนต่อวัน

BTS Kids Camp
BTS Kids Camp เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการโครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแล
บุตรของพนักงาน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเปิดรับบุตรพนักงานมาทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแบบเช้าไป-เย็นกลับเป็นเวลา
10 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:30 น. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ทำ�ให้สามารถ
เติบโตอยู่ในสังคมอย่างดี และปลูกฝังให้บุตรพนักงานได้รู้จักทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับวัย

71

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

ห้องอาหาร
ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารบีทีเอส ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ทีห่ ลากหลายและเหมาะสมต่อคุณค่าโภชนาการ เพือ่ ความสะดวก
สบายสำ�หรับพนักงาน

โครงการ Healthy Workplace
ผลการดำ�เนินงานด้านสภาพการทำ�งาน
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ตัวชี้วัด

2557/58

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

49

54

32

จำนวนพนักงานที่ใชสิทธิลาเพ�่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

43

บีทีเอสซีดำ�เนินโครงการ Healthy Workplace ต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 4 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มใน
การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในที่ทำ�งานให้มีความสะอาด
ปลอดภั ย น่ า อยู่ และเป็ น ระเบี ย บ อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยหล่ อ
หลอมวัฒนธรรมแห่งคุณภาพและความปลอดภัย (Quality
and Safety Culture) ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการดำ�เนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินงาน
โครงการดังกล่าวในปี 2560/61 บีทีเอสซี ไม่มีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นกับพนักงานในพื้นที่ทำ�งานที่ร่วมโครงการ

2560/61

กลุ่มบริษัทบีทีเอส มุ่งมั่นปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
(Competency Management Strategy) และระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและบริหารผล
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส ใช้ แ นวทางการฝึ ก อบรมและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
พนั ก งานให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นตามความ
เหมาะสม โดยเน้นหลักการพัฒนา 80/20: On-the-Job Training/
Coaching ด้วยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริงควบคู่ไปกับการให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�
จากผู้ที่มีประสบการณ์ เช่น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานมาก่อน
รวมถึงการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
ทรัพยากรบุคคล และสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กำ�หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสกำ�หนดเป้าหมายชั่วโมงการฝึก
อบรมเฉลี่ยของพนักงานจำ�นวนเท่ากับ 37ชั่วโมงต่อคน โดยผลการ
ดำ�เนินงานพบว่าจำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานมีค่า
สูงถึง 69 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเกินว่าที่เป้าหมายกำ�หนด พร้อมกันนี้
พนักงานทุกคนที่เข้าอบรม หรือร้อยละ 100 ได้ทำ�การตอบแบบ
สำ�รวจภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งพบว่ามีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง
ร้อยละ 89.43

ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
จำนวนชั�วโมงการฝกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั�วโมง/พนักงาน)

ตัวชี้วัด

2557/58

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

37.
00

แนวทางการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

69.
00

การพัฒนาบุคลากร

สำ�หรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้นเริ่มต้นจากการ
สำ�รวจความต้องการการฝึกอบรมพนักงานของแต่ละหน่วยงานย่อย
(Training Needs Survey) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกำ�หนด
แผนฝึกอบรมประจำ�ปี (Annually Training Needs Matrix) ตาม
ลำ�ดับความสำ�คัญ ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้นำ�ระบบ
บริหารจัดการการฝึกอบรม (Training Management System) มา
ใช้ ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พนั ก งานเพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ
พนักงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และใช้แบบสำ�รวจประเมิน
ผลภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำ�มาวิเคราะห์และประเมิน
ผลประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม และหลังจากพนักงาน
ได้ปฏิบัติงานจริงจะใช้แบบสำ�รวจประเมินผลอีกครั้งเพื่อยืนยันว่า
พนักงานที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

58.
40

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อมั่นว่า พนักงาน เป็นทรัพยากรสำ�คัญที่มี
คุณค่าต่อองค์กร และเป็นหัวใจหลักที่จะทำ�ให้องค์กรประสบความ
สำ � เร็ จ ดั ง นั้ น กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสจึ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความ
สามารถให้อยู่กับองค์กร โดยดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมบน
พื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ตลอดจนส่ง
เสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ผ่าน
การฝึกอบรมจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ ตามลักษณะงานอย่างเหมาะสม อันจะนำ�มาซึ่งทรัพยากร
บุคคลที่องค์กรต้องการ และรองรับความต้องการทางธุรกิจ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อให้พนักงาน
รู้ สึ ก ถึ ง ความผู ก พั น และภาคภู มิ ใ จในองค์ กร ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ อ งค์ กร
สามารถดำ�เนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ไปต่อยอดในการทำ�งานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่
พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง
เป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของพนักงาน

36.
46

การพั ฒ นาบุ ค ลากรและดึ ง ดู ดผู้ มี
ความสามารถ

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

40.
84

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

2560/61

เปาหมาย
2560/61

0
>8

43
89.

29
87.

13
84.

ตัวชี้วัด

84.

75

ความพ�งพอใจของพนักงานจากการฝกอบรม (รอยละ)

กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอกที่หลาก
หลาย เพื่อเสริมความรู้และความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ นอกจากนี้ ยังพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความรู้
และประสบการณ์จากการฝึกอบรมเป็นวิทยากรภายใน เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ทำ�งานจริงให้แก่เพื่อนพนักงานคนอื่นนำ�

2557/58

ผลการดำเนินงาน
2558/59
2559/60

2560/61

เปาหมาย
2560/61
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โครงการฝึกอบรมพนักงาน
หลักสูตร Risk Assessment for System Assurance
Process สำ�หรับวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
หรือ การซ่อมบำ�รุง และเกี่ยวข้องกับงานด้านความ
ปลอดภัยของระบบการเดินรถไฟฟ้า
รายละเอียดหลักสูตร: เป็นหลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิดจากข้อบกพร่องของอุปกรณ์ ในระบบรถไฟฟ้า และ
ภาวะวิกฤต ช่วยให้ผู้อบรมสามารถระบุอันตรายของระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบราง การปฏิบัติการ
และการซ่อมบำ�รุง การวิเคราะห์ผลกระทบความล้มเหลว
การระบุเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะทำ�ให้เกิดการบาด
เจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและวิศวกรรม การซ่อมบำ�รุง การปฏิบัติการ รวม
ถึงการจัดทำ�มาตรการเชิงป้องกันและมาตรการเชิงลดผล
กระทบ ตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ
การวิ เ คราะห์ จำ � นวนและตั ว เลขที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การระบุ
ความเสี่ยง
ระยะเวลาอบรม: 9 ชั่วโมง
จำ�นวนผู้เข้าอบรม: 23 คน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรบ: ผู้เข้าอบรมสามารถนำ�
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานใน
งานออกแบบระบบรถไฟฟ้าและงานซ่อมบำ�รุง เพื่อการ
วิ เ คราะห์ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจาก
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในปี 2560/61 บีทีเอสซีไม่มี
เหตุการณ์อัน ตรายเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร ที่เกิดจากความ
บกพร่องในการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
เมื่อไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องว่าจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาระบบรางเข้ า มาให้ คำ � ปรึ ก ษาในการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาด ส่งผลให้บีทีเอสซีสามารถลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาระบบราง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาท
ต่อครั้ง
หมายเหตุ: ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อันตรายที่เกิดจากความบกพร่อง
จากงานซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต บีทีเอสซีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้โดยสารเฉลี่ย 8 ล้านบาทต่อกรณี หากเป็นความบกพร่องของระบบ
ประตูอัตโนมัติ และเกิดเหตุประตูหนีบผู้โดยสาร บีทีเอสซีจะต้องชดใช้
ค่าเสียให้แก่ผู้โดยสารประมาณ 25,000 บาทต่อกรณี

หลักสูตร Communication Channel Management
(CCM) สำ�หรับพนักงานกลุ่มงานขายสื่อโฆษณา
รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร: เป็ น หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การ
ช่องทางการสื่อสารในวงการอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา การ
วิ เ คราะห์ พ ฤติ กรรมของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
ความทันสมัยทางเทคโนโลยี เพื่อวางแผนสื่อโฆษณาของ
ลูกค้าโดยใช้เครื่องมือและช่องทางต่างๆ ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมิน
ศั ก ยภาพของสื่ อ โฆษณาหลั ง จากใช้ จ ริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ
แผนที่วางไว้
ระยะเวลาอบรบ: 33 ชั่วโมง
จำ�นวนผู้เข้าอบรม: 28 คน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรบ: ผู้เข้าอบรมสามารถนำ�
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานใน
การวางแผนสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว วีจีไอสามารถสร้างกำ�ไร (หลังจากหัก
ต้นทุน) ให้กับบริษัทฯ ได้ถึง 1.3 ล้านบาทต่อปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถ
แนวทางการดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญกับการดึงดูดและรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว จึง
ได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง นอกเหนื อ จากการสรรหาผู้ ที่ มี ความ
สามารถในตลาดแรงงานปกติแล้ว กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานสามารถโอนย้ า ยงานตามความถนั ด และความสนใจ
รวมถึ ง มี การสรรหาบุ ค ลากรจากภายในองค์ กร เพื่ อ เปิ ด โอกาส
ให้พนักงานเข้าดำ�รงตำ�แหน่งที่ว่างทั้งในระดับพนักงานและระดับ
บริหาร โดยพนักงานภายในที่สนใจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหา
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ในปี 2560/61 มีตำ�แหน่งที่เปิดรับ
ทั้งหมด 528 ตำ�แหน่ง มีพนักงานภายในได้รับคัดเลือกเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งที่ว่างจำ�นวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36 ของตำ�แหน่ง
ที่เปิดรับสมัครทั้งหมด

ทั้ ง นี้ นอกเหนื อ จากค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ
พนักงานทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อรักษาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำ�งานไว้
กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เสริมสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้
เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำ�งานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่นื
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานในกลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสได้
ทำ � ความรู้ จั ก กั น มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานกั น ระหว่ า ง
บริษัทดีขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น BTS Group Family Day
และ BTS Group Staff Party แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทบีทีเอส
จะคั ด เลื อ กตั ว แทนของบริ ษั ท เข้ า เป็ น คณะกรรมการจั ด งาน
ซึ่ ง ตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กมี ห น้ า ที่ แ บ่ ง ปั น ความคิ ด เห็ น ในคณะ
ทำ�งาน ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ร่วมกัน เพื่อพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นตัวแทน
กลางของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ
เพื่อนพนักงานในแต่ละบริษัท

ผลการดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอส เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งที่
สำ�คัญในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาและข้อ
เสนอแนะ โดย ดำ�เนินการสำ�รวจความพึงพอใจของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรใน
ระยะยาว เติบโตไปพร้อมกับการดำ�เนินธุรกิจย่างยั่งยืน โดยประเด็น
ในการสำ�รวจความพึงพอใจครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรับรู้
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้ในปี 2560/61 พนักงานจำ�นวนร้อยละ 88.63 ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสำ�รวจ ผ่านทางระบบออนไลน์ แบบสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของพนักงาน
ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร จากผลการ
สำ�รวจพบว่า พนักงานร้อยละ 73.94 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำ�กว่าปี 2559/60 ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก อยู่
ที่ 79.80 แต่สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารที่ต้องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
นอกจากนี้ ในปี 2560/61 อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ
มีค่าร้อยละ 9.67 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีค่าร้อยละ 14.37 และ
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

75

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

Re-Employment Program
ในแต่ละปีมีพนักงานที่อายุครบเกษียณจำ�นวนมาก และพนักงานหลายคนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งยังสามารถ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ่ายทอดวิธีการทำ�งานแก่พนักงานรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทบีทีเอสเล็งเห็นความสำ�คัญของ
การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ไว้เพื่อสร้างคุณค่าแก่องค์กรต่อไป จึงได้จัดโครงการ Re-Employment Program ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุ ทั้งนี้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของลักษณะงาน และจำ�นวนพนักงานที่เกษียณ
อายุในแต่ละปี ในปี 2560/61 มีจำ�นวนพนักงานที่ได้รับการจ้างงานต่อจำ�นวน 8 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับบริหาร

ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของพนักงาน
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

การพัฒนาสังคมและชุมชน
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่นำ�เสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” ให้กับสังคม ประกอบกับเจตนารมณ์ที่ต้องการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในฐานะองค์กร
ภาคประชาชนอันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำ�ประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมต่างมีบทบาทสำ�คัญ
ต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินของธุรกิจ ดังนั้นการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืนจึงจำ�เป็นจะต้องดำ�เนินควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ (Public Health) การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศ (Environment and Ecosystem) ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง แต่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทบีทีเอสมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินงานตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสำ�นักความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทำ�หน้าที่ในการลงพื้นที่สำ�รวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และดำ�เนินกิจกรรรมต่างๆ ตามนโยบายและ
แผนงานที่วางไว้
ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีเป้าหมายส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่เป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่จำ�เป็นต่อ
การดำ�รงชีวิต บริการทางการแพทย์ และการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนช่วยลดความเหลื่อม
ล้ำ�ทางสังคม

แนวทางการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

รับฟังเสียงสะท้อนของชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย เพื่อการส่งมอบ
ความต้ อ งการเฉพาะของแต่ ล ะ
ชุมชนได้อย่างตรงจุด

ผสานพลังและศักยภาพของ 4
กลุ่มธุรกิจและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของพนักงานในกลุ่มบริษัทบี
ทีเอส และลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อ
สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
พั น ธมิ ต รที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางเพื่อขยายศักยภาพใน
การช่วยเหลือชุมชนและสังคม
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ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

การส่งเสริมสุขภาพ
(Public Health)

การศึกษาที่มีคุณภาพ
(Quality Education)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(Environment and Ecosystem)

การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิต และบริการทางการ
แพทย์ รวมถึงสนับสนุนเยาวชนด้านการ
กีฬา

สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้
แก่โรงเรียน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้
ให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท และส่งเสริม
ความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ

สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศ

• มูลค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ

• จำ�นวนโรงเรียน นักเรียน และชาวบ้าน
ในชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค
• การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจต่องานที่ทำ�มากขึ้น รวม
ถึงสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร

• จำ�นวนช้างได้รับการช่วยเหลือ
• การมีส่วนร่วมของผู้โดยสาร

ตัวชี้วัดทาง
ธุรกิจ

ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส
ในเส้นทางที่มีการจัดงาน และยังส่งผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจในเชิง
ปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินงานเป็นหลัก เพื่อผลทางตรงในการสร้าง
การยอมรับ (License to Operate) เมื่อกลุ่มบริษัทขยายการลงทุนไปยังเส้นทางระบบ
ขนส่งมวลชนอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ ตามแผนงานของรัฐบาล

ตัวอย่าง
โครงการหรือ
กิจกรรม

• โครงการคลินิกลอยฟ้า เครือข่าย
พันธมิตรด้านการแพทย์จากโครงการ
คลินิกลอยฟ้า
• สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง
• สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
• สนับสนุนการแข่งขันแบดมินตัน
เยาวชน

• โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีที
เอส กรุ๊ปฯ และค่ายสถานีส่งความสุขจา
กชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ
• โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

Priorities
SDG

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัดด้าน
สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

• โครงการบีทีเอส กรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้างไทย

ผลการดำ�เนินงาน
คิดเป็นการลงทุนด้านสังคม ร้อยละ 22.12
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนทั้งสิ้น
22.31 ล้านบาท

คิดเป็นการพาณิชย์เพื่อสังคม ร้อยละ 68.51
คิดเป็นการบริจาคร้อยละ 9.37

ชั่วโมงอาสาของ
พนักงาน
รวม 3,158 ชั่วโมง
คิดเป็นเงิน 457,528
บาท

การบริจาคเงิน
คิดเป็นเงิน 2.09 ล้านบาท

การบริจาคสิ่งของ
หรือการให้ด้วยบริการ
คิดเป็นเงิน 2.89 ล้านบาท

ค่าบริการจัดการ
ด้านสังคมและชุมชน
คิดเป็นเงิน 4.91 ล้านบาท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

โครงการที่โดดเด่นในปี 2560/61
โครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Public Health)
Social KPIs:

• มูลค่าโปรแกรมตรวจสขุภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ

โครงการคลินิกลอยฟ้า (Sky Clinic)

Business KPIs:

• ส่ ง เสริ ม การเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟฟ้ า บี ที เ อสในเส้ น ทางที่ มี ก าร
จัดงาน และยังส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจในเชิงปริมาณ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำ�จัดโครงการคลินิกลอยฟ้า ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลและป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ�
ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
โครงการคลินิกลอยฟ้าจัดขึ้นโดยใช้พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งได้หมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยังสถานีต่างๆ เพื่อกระจายความ
ช่วยเหลือไปยังชุมชน ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยนับตั้งแต่ปี 2558 กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีนโยบายเลือกสถานีรถไฟฟ้าในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้สถานีในเส้นทางส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสในเส้นทางดังกล่าว
และยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจในเชิงปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีอีกด้วย
โครงการคลินิกลอยฟ้าเริ่มดำ�เนินการเมื่อปี 2543 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลารวมทั้งสิ้น 15 ปี มีประชาชนเข้าร่วมงานและ
ได้รับการตรวจสุขภาพรวม 30,000 คน และมีเครือข่ายพันธมิตรด้านการแพทย์เข้าร่วมโครงการคลินิกลอยฟ้ารวม 15 แห่ง
ปี 2560/61 โครงการคลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15 จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ณ สถานีบางนา ภายใต้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนชั้นนำ� 13 แห่ง ภายในงานได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีด้วยสถานีสุขภาพ 9 สถานี ได้แก่ สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจและ
สมอง สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีรักตับ สถานีฟัน สถานีแพทย์แผนไทย และสถานีส่งเสริมสุขภาพ ด้วยรายการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กว่า 20 รายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประชาชนจากชุมชนใกล้เคียง และผู้
ที่สนใจเข้าตรวจสุขภาพกว่า 1,600 คน ตลอดการจัดงาน 4 วัน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของประชาชนได้ถึง
12,800,000 บาท*
*คิดอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำ�หรับโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชนที่ 8,000 บาทต่อคน

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

“โครงการคลินิกลอยฟ้า เป็นโครงการที่ดีมากครับ
รู้สึกดีใจมากที่เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส และอีก
หลายโรงพยาบาล เพื่อร่วมมือกันให้บริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหัน
มาสนใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดงานบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ก็สะดวกกับการเดินทางของ
ประชาชน และเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึง
บริการทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
นพ.พงศกร ตนายะพงศ์
อายุระแพทย์ระบบประสาทและสมอง
รพ.วิภาวดี
แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกลอยฟ้า
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ต้ อ งขอบคุ ณ กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส และโรงพยาบาล
ต่างๆ ที่จัดโครงการคลินิกลอยฟ้า เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ โดยสารรถไฟฟ้าและประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพจากโรงพบาบาลชั้นนำ�  รู้สึกดีมากค่ะ
มีโรคให้ตรวจหลากหลาย และเป็นโรคที่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายสูง ถ้าไปตรวจตามโรงพยาบาล เช่น โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อยากขอเชิญชวนให้ทุกท่าน
หั น มาสนใจสุ ข ภาพ และมาตรวจสุ ข ภาพกั น ค่ ะ
ต้ อ งขอบคุ ณ บี ที เ อส ที่ มี กิ จ กรรมดี ๆ ให้ กั บ
ประชาชนทุกปีค่ะ
คุณศิริวรรณ แสงชุ่มชื่น
(พนักงานบริษัทเอกชน)
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ
กับโครงการคลินิกลอยฟ้า

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

โครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
Social KPIs:

โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ

• จำ�นวนโรงเรียน นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
• การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่องาน
ที่ทำ�มากขึ้น

Business KPIs:

• การสร้างการยอมรับ (License to Operate) เมื่อกลุ่มบริษัท
ขยายการลงทุนไปยังเส้นทางระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในจังหวัด
ต่างๆ ตามแผนงานของรัฐบาล

โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียน
ในชุมชนเป็นศูนย์กลางส่งมอบความช่วยเหลือ ซึ่งความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่จะส่งมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ได้
จากการลงพื้นที่สำ�รวจของทีมสำ�นักความรับผิดชอบต่อสังคมฯ โดยมีการกำ�หนดลงพื้นที่สำ�รวจชุมชนในเขตพื้นที่เป้าหมายหมุนเวียน
ไปตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศทุก 1-2 เดือน
ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสส่งมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ สิ่งของจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
เครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้สนับสนุนงบประมาณ
การก่อสร้างสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และถนนคอนกรีต แล้วแต่กรณี ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนและชุมชน
แจ้งความประสงค์มายังกลุ่มบริษัทบีทีเอส จึงนับเป็นการมอบความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้รับอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่า
นั้น ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำ�หนดให้ใช้ผู้รับเหมาและแรงงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้าง
งานในชุมชนนั้นๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรด้านการแพทย์จากโครงการคลินิกลอยฟ้า กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่
โรงพยาบาลวิภาวดี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ�หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจ
รักษาให้แก่ เด็กนักเรียน ครู อาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ได้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการดำ�เนินโครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ กลุ่มบริษัทบีทีเอสสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม โดยหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทบีทีเอสมีส่วนร่วม และ
รับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2558/59 ปัจจุบันมีการดำ�เนินงานมาแล้ว 16 สถานี ซึ่ง
กระจายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมจำ�นวนนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนที่ได้
รับการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 4,385 คน
โดยในปี 2560/61 มีการดำ�เนินงานทั้งสิ้น 4 สถานี ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดตาก รวมจำ�นวน
นักเรียนและชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคกว่า 1,100 คน และมีพนักงานของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอสอาสาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3,158 ชม.การทำ�งาน ซึ่งช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่องานที่ทำ�เพิ่ม
มากขึ้น
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ค่ายสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ
ค่ายสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นกิจกรรมต่อยอดมาจากโครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยนำ�เด็ก
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในโครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ เดินทางมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการทัศนศึกษาเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ประหยัดพลังงาน และเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อม
สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ท้องฟ้าจำ�ลอง พิพิธภัฑณ์เด็กกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกใต้ทะเลที่
SEA LIFE Bangkok Ocean World รวมถึงชมภาพยนตร์ และสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่จัดขึ้น
ค่ายสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยมีเด็กนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมในปี 2560/61 รวม
188 คน จาก 5 สถานี ในจังหวัดเพชรบุรี อำ�นาจเจริญ น่าน ราชบุรี อุทัยธานี และลพบุรี เดินทางมาทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานคร
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ดูแลเรื่องที่พัก
และอาหาร

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

Social KPIs:

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

• มูลค่าโปรแกรมตรวจสขุภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ

Business KPIs:

• ส่ ง เสริ ม การเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟฟ้ า บี ที เ อสในเส้ น ทางที่ มี ก าร
จัดงาน และยังส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจในเชิงปริมาณ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่สำ�นักงานพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้ร่วม
กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ กว่า 40 บริษัท จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำ�บลที่
มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม
มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย มีการยกระดับทางวิชาการ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยาการที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในด้านต่างๆ
โดยในแต่ละปีหน่วยงานและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโรงเรียนเป้าหมาย 1 แห่ง เพื่อดำ�เนินการให้
ความช่วยเหลือตามความต้องการของโรงเรียน พิจารณาตามศักยภาพของธุรกิจของบริษัท กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2559/60 โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน
ในปี 2559/60 กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิด
สอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 186 คน และมีความต้องการห้องสมุด ดังนั้นกลุ่มบริษัทบีทีเอสจึง
ได้ดำ�เนินการจัดสร้างห้องสมุดพื้นที่ 204 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท ในขณะที่ ปี 2560/61
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้
สนับสนุนการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาจำ�นวน 3 ห้อง มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน
จำ�นวน 2,747 คนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ทั้งระดับประถมและระดับมัธยม ในการก่อสร้างต่างๆ กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำ�หนดให้ใช้ผู้รับเหมา
และแรงงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนนั้นๆ อีกด้วย
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โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(Environment and Ecosystem)
Social KPIs:

โครงการบีทีเอสกรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้างไทย

• มูลค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ

Business KPIs:

• ส่ ง เสริ ม การเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟฟ้ า บี ที เ อสในเส้ น ทางที่ มี ก าร
จัดงาน และยังส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจในเชิงปริมาณ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

โครงการบีทีเอสกรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้างไทย เป็นโครงการที่เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับช้างที่เจ็บ
ป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุในที่ต่างๆทั่วประเทศ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงการอุปถัมภ์ช้างเพื่อให้ช้างไทยสามารถดํารงเผ่าพันธุ์ ได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้ดำ�เนินการ
• สนับสนุนการดำ�เนินงานของ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำ�ปาง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้การดูแลรักษาช้างจากทั่วประเทศที่เจ็บป่วย พิการ และถูกทำ�ร้าย
• จัดตั้งโครงการตู้ยาช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการบีทีเอส กรุ๊ปฯ อนุรักษ์ช้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดูแลช้างที่เจ็บป่วย
ช้างชรา หรือทุพพลภาพ ด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็นในเบื้องต้น ส่งไปให้โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำ�ปางเป็นระยะๆ
ตามความจำ�เป็นเร่งด่วนแล้วแต่กรณี
• สนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างแห่งใหม่ ที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งโรงพยาบาลช้างแห่งใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรักษาช้างที่
ได้รับบาดเจ็บใน 14 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศ
และในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับอุปถัมภ์ช้างรวม 35 เชือก ซึ่งอยู ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้าง โดยการร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลช้าง

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานความ
ยั่งยืนเป็นปีที่สี่ ต่อเนื่องจากรายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559/60
ซึ่งได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมการดำ�เนินงานของบริษัทและการตอบสนองต่อประเด็นที่
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความสำ�คัญ เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใส อันจะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผล
การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทใน
4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้
จากการดำ�เนินงานทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31
มีนาคม 2561

สำ � หรั บ กระบวนการและขั้ น ตอนที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสใช้ ใ นการ
ประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้จัดทำ�ขึ้นตามแนวทาง
การจัดทำ�รายงานความยั่งยืนของ GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) แบบทางเลือกหลัก (Core Option)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสนำ�ประเด็นที่ได้รับการระบุจากขั้นตอนที่ 1 มา
ประเมินและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ โดยพิจารณาแนวโน้ม ผลกระทบ
ที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ความสำ�คัญ ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสัมภาษณ์ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน
และชุมชน เพื่อกลั่นกรองประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญซึ่งนำ�
เสนอในรายงานฉบับนี้ และกำ�หนดขอบเขตของแต่ละประเด็นโดย
คำ�นึงถึงผลกระทบที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

กระบวนการกำ�หนดเนื้อหาในรายงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดทำ�รายงานฉบับนี้ขึ้นตามหลักการสำ�คัญในการ
กำ�หนดเนื้อหา (Principles for Defining Report Content) ของ GRI
Standards อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability
Context) ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์
(Completeness) และการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder Inclusiveness) และยังได้ดำ�เนินงานเพื่อให้ข้อมูลใน
รายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำ�คัญในการกำ�หนดคุณภาพ
(Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำ�เนินงาน
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจ
ง่ายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถ
เปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
(Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability)
และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness)

1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
การดำ�เนินงานของบริษัทผ่านการทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ สำ � คั ญ ที่ ไ ด้ นำ � เสนอในรายงานความยั่ ง ยื น ประจำ � ปี 2559/60
และการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร พร้อมทั้งได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวควบคู่ไป
กับความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจขององค์กร แนวโน้มของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ
องค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

2. การจัดลำ�ดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ

3. การตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำ�เนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัด
ลำ�ดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ พร้อมทั้งได้นำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ จากนั้น
จึงได้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุม่ บริษทั บีทเี อสได้จดั เตรียมช่องทางเพือ่ รับฟังความคิดเห็น มุมมอง
และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ
บริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสจะนำ�ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาการจัดทำ�รายงานในปีต่อไป
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ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

1

ความเชื่อถือของการบริการ

2

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3

จริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจ

4

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

5

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

6

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

7

การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย

8

การท�ำงานและการเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

9

การพัฒนาบุคลากรและดึงดูดผู้มีความสามารถ

10

การพัฒนาสังคมและชุมชน

ขอบเขตผลกระทบ
หัวข้อ

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านสังคม

ภายใน
องค์กร

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI
Standards

ความน่าเชื่อถือของการบริการ

-

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ

จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจ

การกำ�กับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ
การต่อต้านทุจริต
การไม่เลือกปฏิบัติ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

พลังงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

น้ำ�
ของเสีย

การบริหารจัดการอุบัติเหตุ
และความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สภาพการทำ�งานและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน

การจัดการแรงงานสัมพันธ์
ความเท่าเทียมทางเพศและค่าตอบแทน
สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และการไม่เลือกปฏิบัติ

•

การพัฒนาบุคลากรและดึงดูด
ผู้มีความสามารถ

การฝึกอบรมและการศึกษา
การจ้างงาน

การพัฒนาสังคมและชุมชน

ชุมชนในท้องถิ่น

•
•

•
•

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มภาครัฐ กลุ่มสังคมชุมชน กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน
กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้าผู้รับเหมา กลุ่มพนักงาน และกลุ่มภาคประชาสังคม ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำ�หนดแนวทางและความถี่ในการมีส่วนร่วม
ที่เหมาะสมต่อความต้องการ เพื่อรับทราบถึงความคาดหวัง ตลอดจนนำ�ข้อคิดเห็นที่ได้รับมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและการ
ดำ�เนินธุรกิจขององค์กรต่อไป

ภาครัฐ
ลูกคา

ผูถือหุน
ผูรวมหุน
นักลงทุน

คูคา
ผูรับเหมา

พนักงาน

สังคม
ชุมชน

ภาคประชาสังคม

สือ่ มวลชน นักว�เคราะห
นักว�ชาการ
สถาบัน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำ�หนดรูปแบบ ช่องทางการมีส่วนร่วม และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้รับทราบและเข้าถึงความคาดหวัง ตลอดจนนำ�ข้อคิดเห็นที่ได้รับมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการ
ตัดสินใจและการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ภาครัฐ

สังคมชุมชน

วิธีการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การประชุมรายกรณีรว่ มกับผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั บีทเี อส • การปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ
• การรายงานผลการดำ�เนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน
ที่กำ�หนด
ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความถี่ที่หน่วยงาน • การเปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ
กำ�หนด
• การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจ
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
• การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
• การร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ผ่านระบบ • การพัฒนาชุมชนและสังคม
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

วิธีการมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น
ผู้ร่วมทุน
นักลงทุน
เจ้าหนี้

• การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส รวมถึงผลประกอบการ
ประจำ�ปี และการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม
บริษัทบีทีเอส
• การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมร่วมกับนักลงทุน / นักวิเคราะห์
• การพบปะกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
• วารสารนักลงทุนรายไตรมาส
• กิจกรรมนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ
• ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์
จดหมายและอื่นๆ

•
•
•
•

ลูกค้า

• การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำ�ปี
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การขาย กิจกรรมทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและ
รูปแบบบริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
• การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์
อย่างทันต่อเวลา
• การร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ผ่านระบบ
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

• การบริการที่มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา เป็นต้น
• การแจ้งข้อมูล และชี้แจงข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ อย่างรวดเร็ว
• ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และทันต่อเวลา
• การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
• การรั ก ษาความปลอดภั ย และความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
ข้อมูลลูกค้า

คู่ค้าผู้รับเหมา

พนักงาน

ตัวอย่างประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
การดำ�เนินกิจการที่มีผลประกอบการมั่นคงอย่างยั่งยืน
การกำ�กับกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
การเปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ

• กระบวนการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงาน • การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรม ตรวจสอบได้
ของคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง
• การประชุมร่วมกับคู่ค้าประจำ�ปี
• Chairman & CEO Talk ในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
เพื่ อ แจ้ ง ความคื บ หน้ า การดำ � เนิ น งานและสร้ า งความ
เข้าใจกับพนักงาน
• การประเมินผลการทำ�งานพนักงานประจำ�ปี
• การสำ�รวจความพึงพอใจพนักงานประจำ�ปี
• การร้องเรียนผ่านหัวหน้างาน และระบบรับเรื่องร้องเรียน
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
• การสื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ

•
•
•
•
•

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ค่าตอบแทน
การรักษาพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ความเท่าเทียมทางเพศ และโอกาสความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

• รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ
• เปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และตรวจ
การสื่อสารต่างๆ
สอบได้
• การประชุมนักวิเคราะห์/ นักวิชาการ
ภาคประชาสังคม
• การแถลงข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการราย • สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์อย่างเพียง
พอและครบถ้วน
สื่อมวลชน
ไตรมาส และรายปี รวมถึงประเด็นข่าวต่างๆ ที่อยู่ใน
นักวิเคราะห์นักวิชาการ
ความสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
สถาบัน
• การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงข้อมูลความคืบหน้าการ
ดำ�เนินงาน
• การเดินสายพบปะสื่อมวลชนตามวาระ
• กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและการดำ�เนินงาน

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานตามความยั่งยืน โดยสามารถ
ติดต่อกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (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)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน
ของกลุ่มบริษัท
บีทีเอส

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

ด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด

หน่วย

รายได้จากการดำ�เนินธุรกิจ

ผลการดำ�เนินงาน
2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

ล้านบาท

7,102

6,280

8,606

14,102

กำ�ไรจากการดำ�เนินธุรกิจ

ล้านบาท

2,944

4,134

2,003

4,416

การจ่ายปันผล

ล้านบาท

7,094

8,047

4,026

4,876*

ค่าใช้จ่ายภาษี

ล้านบาท

733

1,121

646

776

ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

หน่วย

ผลการดำ�เนินงาน
2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

เมกะวัตต์-ชม.

103,538

103,624

102,695

106,079

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ขับเคลื่อน

เมกะวัตต์-ชม.

69,782

70,482

68,988

71,118.05

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ไม่ขับเคลื่อน

เมกะวัตต์-ชม.

33,052

33,142

33,707

34,960.95

กิโลกรัม

1,335,373

1,364,377

1,370,161

1,016,913.01

เมกะวัตต์-ชม.

16,658.77

17,020.60

17,092.76

12,685.99

กิโลวัตต์-ชม./ระยะทาง 1 กม.
ของตู้โดยสาร

2.74

2.77

2.72

2.68

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

56,831

54,500

58,922

59,006

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3,599

3,678

3,830

2,562

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

53,232

50,823

55,092

56,444

ลูกบาศก์เมตร

124,628

126,727

120,688

121,855

ปริมาณของเสียที่ถูกกำ�จัดทั้งหมด

เมตริกตัน

51.36

40.69

18.16

48.44

ปริมาณของเสียอันตราย

เมตริกตัน

36.79

30.54

11.2

42.38

ปริมาณของเสียทั่วไป

เมตริกตัน

14.57

10.15

6.96

6.06

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ BRT
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทาง 1
กม.ของตู้โดยสาร
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด
• ทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
• ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)
ปริมาณน้ำ�ใช้ทั้งหมด
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ด้านสังคม
ตัวชี้วัด

หน่วย

ผลการดำ�เนินงาน
2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

2,934

2,764

2,876

3,055

1,618

1,446

1,510

1,574

1,316

1,318

1,366

1,481

2,922

2,752

2,866

3,037

1,607

1,443

1,509

1,564

หญิง

1,315

1,311

1,359

1,473

พนักงานสัญญาจ้าง (temporary) (รวม)

12

12

10

18

11

5

3

10

1

7

7

8

2,934

2,764

2,874

3,055

1,618

1,446

1,508

1,574

หญิง

1,316

1,318

1,368

1,481

พนักงาน part time (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ชาย

คน

หญิง

จำ�นวนพนักงาน (แยกตามประเภทการจ้างงาน)
พนักงานประจำ� (permanent) (รวม)
ชาย

ชาย

คน

คน

หญิง

จำ�นวนพนักงาน (แยกตามระยะเวลาการทำ�งาน)
พนักงานเต็มเวลา (full time) (รวม)
ชาย

ชาย
หญิง

คน

คน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ตัวชี้วัด

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

หน่วย

ผลการดำ�เนินงาน
2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

74

81

87

87

57

61

63

64

หญิง

17

20

24

23

พนักงานระดับจัดการ (รวม)

177

169

187

209

111

100

107

117

หญิง

66

69

80

92

พนักงานทั่วไป (รวม)

2,682

2,514

2,622

2,757

1,449

1,282

1,336

1,399

1,233

1,232

1,286

1,358

559

575

720

936

249

220

286

376

หญิง

310

355

434

560

30-50 ปี (รวม)

2,163

2,016

1,983

1,941

1,250

1,105

1,095

1,082

หญิง

913

911

885

859

50 ปี ขึ้นไป (รวม)

171

170

178

170

121

117

124

117

50

53

54

53

จำ�นวนพนักงาน (แยกตามระดับพนักงาน)
พนักงานระดับบริหาร (รวม)
ชาย

ชาย

ชาย

คน

คน

คน

หญิง

จำ�นวนพนักงาน (แยกตามกลุ่มอายุ)
ต่ำ�กว่า 30 ปี (รวม)
ชาย

ชาย

ชาย
หญิง

คน

คน

คน
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ผลการดำ�เนินงาน
2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

297

277

346

414

112

123

156

171

หญิง

125

154

190

243

อัตราพนักงานเข้าใหม่ (รวม)

21.53

18.02

22.91

17.50

9.12

8.69

10.08

6.97

หญิง

9.99

9.33

12.83

10.53

จำ�นวนพนักงานที่ออกจากงาน (รวม)

265

224

236

159

128

107

103

69

หญิง

137

117

117

90

อัตราพนักงานที่ออกจากงาน (รวม)

18.50

19.28

15.02

10.79

10.94

9.98

6.60

5.56

หญิง

7.57

9.30

8.42

5.23

จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร (รวม)

1,315

1,311

1,359

1,473

0

0

0

0

หญิง

1,315

1,311

1,359

1,473

จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งาน
หลังจากลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร (รวม)

43

32

54

49

0

0

0

0

43

32

54

49

จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่ (รวม)
ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย
หญิง

คน

คน

คน

คน

คน

คน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ตัวชี้วัด

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

หน่วย

ผลการดำ�เนินงาน
2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

100

100

100

100

0

0

0

0

หญิง

100

100

100

100

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

หญิง

0

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บของผู้รับเหมา (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

หญิง

0

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของ
พนักงาน (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

หญิง

0

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงาน (รวม)

0.23426

0.23002

0.22590

0.74671

0.23426

0.23002

0

0.24890

หญิง

0

0

0.22590

0.49780

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของ
ผู้รับเหมา (รวม)

0.29968

0.27855

0.27621

0.27727

0.29968

0.27855

0

0.27727

0

0

0.27621

0

อัตราการกลับมาทำ�งาน (รวม)
ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย
หญิง

ร้อยละ

ครั้ง/1,000,000ชั่วโมง
การทำ�งาน

ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน

ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน

ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน

ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน
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ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

0

0

0

0

0

0

0

0

หญิง

0

0

0

0

อัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการ
ทำ�งาน (ผู้รับเหมา) (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

หญิง

0

0

0

0

อัตราการเสียชีวิต (พนักงาน) (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

หญิง

0

0

0

0

อัตราการเสียชีวิต (ผู้รับเหมา) (รวม)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.84

36.46

58.40

50.83

35.51

28.13

59.64

44.09

47.04

45.59

57.25

53.57

35.51

26.76

16.61

15.16

31.59

33.38

45.02

22.79

39.00

35.17

59.22

52.47

อัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการ
ทำ�งาน(พนักงาน) (รวม)
ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน

ครั้ง/1,000,000ชั่วโมง
การทำ�งาน

(คน)

(คน)

หญิง
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงาน (รวม)

ชั่วโมง/พนักงาน
แบ่งตามเพศ

ชาย
ชั่วโมง/พนักงาน
หญิง

แบ่งตามระดับพนักงาน
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับจัดการ
พนักงานทั่วไป

ชั่วโมง/พนักงาน
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GRI Standards

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

Disclosure

Page number(s)/ URL(s)/
Comment

General Disclosures
GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1

Name of the organization

หน้า 86

102-2

Activities, brands, products, and services

หน้า 8-11

102-3

Location of headquarters

รายงานประจำ�ปี 2560/2561, หน้า
38

102-4

Location of operations

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน – ดำ�เนิน
งานในประเทศไทย
ธุรกิจสื่อโฆษณา – ดำ�เนินงาน
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - ดำ�เนินงาน
ในประเทศไทยและมีหุ้นในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ (11
ประเทศในยุโรป และ 5 ประเทศใน
เอเชียและตะวันออกกลาง) ภายใต้
การถือครองของบริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนหุ้นร้อย
ละ 38.97
ธุรกิจบริการ - ดำ�เนินงานใน
ประเทศไทย

102-5

Ownership and legal form

หน้า 8

102-6

Markets served

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งหมดในประเทศไทย

102-7

Scale of the organization

หน้า 8

102-8

Information on employees and other workers

หน้า 93

102-9

Supply chain

หน้า 42-43

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านขนาด
ของธุรกิจ โครงสร้างบริษัท การ
ถือครอง และโครงสร้างในห่วงโซ่
อุปทานในปีที่ผ่านมา

102-11

Precautionary Principle or approach

หน้า 23-24

102-12

External initiatives

หน้า 26-27

102-13

Membership of associations

หน้า 41

GRI CONTENT INDEX

101

Strategy
102-14

Statement from senior decision-maker

หน้า 4-5

Mechanisms for advice and concerns about ethics

หน้า 39

Governance structure

หน้า 22-23

Ethics and integrity
102-16
Governance
102-18

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

หน้า 88

102-41

Collective bargaining agreements

พนักงานทุกคนมีสิทธิในการเข้าร่วม
เจรจาต่อรอง

102-42

Identifying and selecting stakeholders

หน้า 88

102-43

Approach to stakeholder engagement

หน้า 88-89

102-44

Key topics and concerns raised

หน้า 88-89

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

หน้า 86

102-46

Defining report content and topic Boundaries

หน้า 86-87

102-47

List of material topics

หน้า 87

102-48

Restatements of information

ไม่มีการแก้ไขข้อมูลที่รายงานไปแล้ว

102-49

Changes in reporting

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
จากaรายงานฉบับที่แล้ว

102-50

Reporting period

หน้า 86

102-51

Date of most recent report

หน้า 86

102-52

Reporting cycle

หน้า 86

102-53

Contact point for questions regarding the report

หน้า 89

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

หน้า 86

102-55

GRI content index

หน้า 100-108

102-56

External assurance

รายงานฉบับนี้ไม่ได้รับการทวนสอบ
จากหน่วยงานภายนอก

Reporting Practice

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

Material topics
Service Reliability

GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary.

หน้า 29

103-2

The management approach and its components

หน้า 29

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 29

Customer Relationship Management

GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 30-37

103-2

The management approach and its components

หน้า 30-37

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 30-37

GRI 418: Customer Privacy 2016
418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses
of customer data

หน้า 36

Business Conduct
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 38

103-2

The management approach and its components

หน้า 38

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 38-41

GRI 205: Anti-corruption 2016
205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

หน้า 40

Supply Chain Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 42

103-2

The management approach and its components

หน้า 42-43

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 42-43

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

หน้า 43

103
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Energy Efficiency
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 47

103-2

The management approach and its components

หน้า 47-51

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 47-51

GRI 302: Energy 2016
302-1

Energy consumption within the organization Energy intensity

หน้า 46, 92

302-2

Energy intensity

หน้า 46, 92

GRI 305: Emissions 2016
305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

หน้า 48, 92

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

หน้า 48, 92

Environmental Footprint
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 52-53

103-2

The management approach and its components

หน้า 52-53

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 52-53

GRI 303: Water 2016
303-1

Water withdrawal by source

หน้า 52, 92
น้ำ�ใช้มาจากน้ำ�ประปาเป็นหลัก

GRI 306: Effluents and Waste
306-2

Waste by type and disposal method

หน้า 53, หน้า 92

Accidents & Safety Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 57

103-2

The management approach and its components

หน้า 57-67

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 57-67

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
403-2

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absen- หน้า 56, 67, 96-97
teeism, and number of work-related fatalities

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560/61

Working Conditions & Well-being
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 66

103-2

The management approach and its components

หน้า 66-71

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 66-71

GRI 401: Employment 2016
401-3

Parental leave

หน้า 71, 95-96

People Development & Talent Retention
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 72

103-2

The management approach and its components

หน้า 72-75

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 72-75

GRI 401: Employment 2016
401-1

New employee hires and employee turnover

หน้า 95

GRI 404: Training and Education 2016
404-1

Average hours of training per year per employee

หน้า 72, 97

Social & Community Development
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

หน้า 76

103-2

The management approach and its components

หน้า 76-83

103-3

Evaluation of the management approach

หน้า 76-83
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