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กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสพััฒนาแลุ่ะสร้ิางสริริค์์ กลุ่ย่ั่ทธ์์เชิงนำวัต่กรรม ‘กลุ่ย่ั่ทธ์์ 3M’ โดยใช้้
ปริะโยช้น์จากเค์รืิอข่�าย MOVE แลุ่ะ MIX ซ่ึ่�งเป็นเค์รืิอข่�ายหลัุ่กข่องกลุ่่�มบริิษััท

ภายใต้้แนวคิิดการแบ่่งปััน (sharing economy) เราเป็ันผู้้้ให้้บ่ริการ
โซลู้ชั่่�นส์์ MATCH ท่ี่�มี่เอกลู่กษณ์์เฉพาะต่้ว ด้วยการแบ่่งปัันการเข้้า
ถึึงผู้้โ้ดยส์ารในเคิรอืข่้าย MOVE แลูะการเข้้าถึึงกลู่่มีลู้กค้ิาเปัา้ห้มีาย
อย่างต้รงจุ่ดด้วยเคิรือข่้าย MIX แก่พ่นธมีิต้รที่างธ่รกิจุ

เคิรือข่้าย MOVE เปั็นแนวคิิดท่ี่�เราบ่่กเบ่ิกในด้านการเดินที่าง เรา
มี่่งมี่�นการให้้บ่ริการด้านการเดินที่างในร้ปัแบ่บ่ door-to-door 
solutions เพื�ออำานวยคิวามีส์ะดวกแลูะคิวามีปัลูอดภ่ยแก่ผู้้้ใชั่้
บ่ริการ โดยมี่จุ่ดปัระส์งค์ิเพื�อพ่ฒนาส์ภาพคิวามีเปั็นอย้่ข้องผู้้้คิน 

รวมีถึึงส์น่บ่ส์น่นเปั้าห้มีายการพ่ฒนาท่ี่�ย่�งยืน UN SDG13 ว่าด้วย
การร่บ่มีือก่บ่การเปัลู่�ยนแปัลูงส์ภาพภ้มีิอากาศ ด้วยการลูดการ
ปัลู่อยก๊าซคิาร์บ่อนไดออกไซด์

เคิรอืข้า่ย MIX ข้องเราก้าวไปัอ่กข้่�น จุากการเปัน็ผู้้น้ำาการให้บ้่รกิารส์ื�อ 
โฆษณ์านอกบ้่านส์้ก่ารเปัน็ผู้้ใ้ห้บ้่ริการ O2O โซลู้ช่ั่�นส์แ์บ่บ่คิรบ่วงจุรคิรอบ่ 
คิลูม่ีธ่รกิจุส์ื�อโฆษณ์า ธ่รกิจุบ่รกิารชั่ำาระเงินแลูะธร่กิจุโลูจิุส์ติ้กส์ ์รวมี
ถึึงการผู้ส์มีผู้ส์านฐานข้้อมี้ลู (smart DATA) เพื�อเพิ�มีปัระสิ์ที่ธภิาพ 
ข้องข้้อมี้ลูในเชั่ิงลึูกแลูะเพื�อคิวามีพึงพอใจุข้องผู้้้ใช้ั่บ่ริการ

1.1 จ่ดม่�งหมายั่ขึ้องเรา

การให้้บริการแก่ชุุมชุนด้้วยโซลููชุ่�นส์์ท่ี่�ย่�งยืน
แลูะม่เอกลู่กษณ์์เฉพาะต่ัว เพื�อส่์งเส์ริม 
แลูะยกระด่้บคุุณ์ภาพชุ่วิตัของประชุาชุน

เรามุ่งม่�นในการพ่ฒนาระบบโคุรงส์ร้าง
พื�นฐานท่ี่�คุรอบคุลุูมแลูะม่แพลูตัฟอร์ม
ท่ี่�ห้ลูากห้ลูาย รวมท่ี่�งส์ร้างส์รรค์ุการให้้
บริการท่ี่�ม่คุุณ์ภาพต่ัอชุุมชุนของเรา 
ด้้วยแนวที่างท่ี่�ย่�งยืน

วิสัยั่ทัศน์ำ

ค�านิำยั่ม

พัื่นำธ์กิจ

การส�งมอบั
ความพ้ื่งพื่อใจให้ลูุ่กค้า

คิวามีส์ำาเร็จุข้องเราข้ึ�นอย้่ก่บ่
คิวามีส์ามีารถึข้องเราในการ
พ่ฒนาคิวามีส์่มีพ่นธ์ก่บ่ลู้กค้ิา 
ให้้ยืนยาว ซึ�งการท่ี่�จุะส์ำาเร็จุได้
ต้้องเกิดจุากการร่บ่ฟััง เข้้าใจุ
แลูะคิาดการณ์์คิวามีต้้องการ
ข้องลู้กค้ิา แลูะส่์งมีอบ่สิ์นค้ิา
ห้รือบ่ริการท่ี่�ต้อบ่ส์นองคิวามี
ต้้องการเห้ลู่าน่�นได้ เราเปั็น
องค์ิกรท่ี่�มี่คิวามีเปั็นมีืออาชั่่พ 
ร่บ่ผู้ิดชั่อบ่ โปัร่งใส์ แลูะม่่ีงมี่�น 
ท่ี่�จุะต้อบ่ส์นองคิวามีต้้องการ
ข้องลู้กค้ิาอย่้เส์มีอ

การสร้างมูลุ่ค�า 
ขึ้องผู้ิถืือห้่นำ

เรามี่คิวามีมี่่งมี่�นท่ี่�จุะเพิ�มีมี้ลูค่ิา
ข้องผู้้้ถืึอห้่้นผู้่านการเติ้บ่โต้ข้อง
ผู้ลูปัระกอบ่การ แลูะการปัรบ่่ปัร่ง
ปัระสิ์ที่ธิภาพในการปัฏิิบ่่ติ้งาน 
เรามี่ จุ่ดมี่่ งห้มีายท่ี่�จุะให้้ผู้ลู
ต้อบ่แที่นระยะยาวท่ี่�ด่กว่าการ
ลูงที่น่อื�นท่ี่�มีค่ิวามีเส่์�ยงคิลู้ายก่น
แก่ผู้้ถื้ึอห้่น้ข้องเรา

การสนัำบัสน่ำนำ 
การเติ่บัโต่อยั่�าง
ยัั่�งยืั่นำ
ฐานลู้กค้ิาแลูะมี้ลูค่ิาข้องผู้้ ้
ถืึอห้่้นจุะเติ้บ่โต้อย่างย่�งยืน 
จุากการดำาเนนิธร่กิจุในแนวที่าง
ปัฏิิบ่่ ติ้ ท่ี่� ชั่่ วยลูดผู้ลูกระที่บ่ 
ต่้อส์ิ�งแวดลู้อมีเมีื�อเปัรย่บ่เท่ี่ยบ่
ก่บ่ส์นิค้ิาห้รอืบ่รกิารข้องคิ้่แข้ง่

การพัื่ฒนำาช่มชนำ

เราเปั็นส์่วนส์ำาค่ิญข้องช่ั่มีชั่นท่ี่�
เราดำาเนนิธร่กิจุอย้ ่เรานำาเส์นอ 
โซลู้ชั่่�นส์ท่์ี่�มีเ่อกลู่กษณ์เ์ฉพาะต่้ว
ซึ� งมี่ส์่ วนช่ั่วยที่ำา ให้้ ลู้ก ค้ิามี่
จิุต้ส์ำานึกท่ี่� ด่ ต่้อ ช่ั่มีชั่น เรา
ส์นบ่่ส์นน่รายได้แลูะที่ร่พยากร
ต่้างๆ เพื�อที่ำางานรว่มีก่บ่ช่ั่มีชั่น
แลูะท้ี่องถิึ�นในเรื�องการศึกษา
แลูะส์ว่ส์ดิการข้องเด็ก รวมีท่ี่�ง
ส์่งเส์ริมีในด้านส์่ข้ภาพแลูะ
คิวามีเป็ันอย่้ท่ี่�ด่ข้องพน่กงาน
แลูะคิรอบ่คิรว่

กลุ่ย่ั่ทธ์์
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BORDERLESS
TRANSFORM
SOLUTIONS

4,576 ล้้านบาท

MOVE
31,401 ล้้านบาท

2,614 ล้้านบาท

923 ล้้านบาท
MATCH

MIX

แพลูต้ฟัอรม์ี MIX ข้องเราเปัน็การผู้ส์มีผู้ส์านระห้ว่างการวิเคิราะห้ข้์้อมีลู้ภายใน
แลูะกระบ่วนการห้าองค์ิคิวามีร้ใ้ห้มีจุ่ากคิลู่งข้้อมีลู้เพื�อใชั่ข้้อ้มีลู้ให้เ้กิดปัระโยชั่น์
แลูะส์รา้งมีลู้ค่ิาต่้อธร่กิจุห้รือองค์ิกร (ห้รอืท่ี่�เรย่กว่า Data science) เข้้าก่นก่บ่
การให้้บ่ริการแบ่บ่ Offline-to-Online (O2O) โซลู้ช่ั่�นส์์ ท่ี่�คิรอบ่คิลู่มีธ่รกิจุ 
ส์ื�อโฆษณ์า ธร่กิจุบ่ริการชั่ำาระเงิน แลูะธร่กิจุโลูจิุส์ติ้กส์ ์โดยการให้บ้่รกิารอย่าง
มี่เอกลู่กษณ์์เฉพาะต่้วแลูะเปั็นผู้้้นำาในต้ลูาดกลู่่มีน่� เปั็นการให้้บ่ริการผู้่าน 
บ่ริษ่ที่ยอ่ยข้องเราอยา่ง บ่ริษ่ที่ ว่จุ่ไอ จุำาก่ด (มีห้าชั่น) (ว่จุ่ไอ) แลูะบ่ริษ่ที่ เคิอร่�
เอ็กซเ์พรส์ (ปัระเที่ศไที่ย) จุำาก่ด (มีห้าชั่น) (Kerry Express Thailand) ซึ�งเปัน็
บ่ริษ่ที่รว่มีข้องว่จุ่ไอ

นอกเห้นอืจุากคิวามีส์ามีารถึในการเข้้าถึึงลู้กค้ิาผู้า่น O2O แลู้ว MIX ยง่มีข่้อ้มีลู้
ท่ี่�มีเ่อกลู่กษณ์แ์ลูะม่ีกรรมีสิ์ที่ธิ�ในข้้อมีลู้ห้ลูากห้ลูายปัระเภที่คิรอบ่คิลูม่ีในห้ลูาย
ปัระเภที่ธ่รกิจุ อ่กท่ี่�งย่งมี่คิวามีส์ามีารถึในการวิเคิราะห้์ข้้อมี้ลูต่้างๆ เห้ลู่าน่� 
เพื�อให้เ้กิดปัระโยชั่นต่์้อท่ี่�งกลู่ม่ีบ่รษ่ิที่ คิ้ค้่ิา รวมีไปัถึึงลูก้ค้ิาข้องว่จุ่ไอ อยา่งไรก็ด่
การบ่ริห้ารจุ่ดการแลูะการใช้ั่ข้้อมีลู้ต่้างๆ เปัน็ไปัต้ามีข้อ้กฎห้มีายท่ี่�กำาห้นด

MOVE

MIX

MATCH

1.2 ภาพื่รวมธ่์รกิจ
กลุ่่�มบัริษััทบีัทีเอส

ต้ลูอด 20 ปัีท่ี่�ผู้่านมีา กลู่่มีบ่ริษ่ที่บ่่ท่ี่เอส์ (บ่่ท่ี่เอส์ กร่๊ปั ห้รือบ่ริษ่ที่ฯ) ได้ส์ร้างแลูะข้ยายธ่รกิจุต่้างๆ อย่างต่้อเนื�อง เริ�มีต้้นจุากการเปั็น
บ่ริษ่ที่อส์่งห้าริมีที่ร่พย์ส์้่กลู่่มีบ่ริษ่ที่ท่ี่�ดำาเนนิธร่กิจุในห้ลูากห้ลูายอ่ต้ส์าห้กรรมี (คิมีนาคิมีข้นส์ง่แลูะส์ื�อโฆษณ์า) โดยเราได้ส์รา้งแพลูต้ฟัอรม์ี
ท่ี่�แข้ง็แกรง่เพื�อรองรบ่่การปัรบ่่เปัลู่�ยนบ่ริษ่ที่ฯ แลูะบ่ริษ่ที่ในกลู่่มี รวมีถึึงการข้ยายต่้วที่างธ่รกิจุอย่างไมี่มี่ท่ี่�ส์ิ�นส์่ด

น่บ่จุากว่นน่� เราม่่ีงห้ว่งจุะเป็ันผู้้้ให้้บ่ริการโซลู้ชั่่�นส์์ ผู้่านการแบ่่งปัันการเข้้าถึึงแพลูต้ฟัอร์มีท่ี่�แข็้งแกร่งข้องเรา รวมีถึึงฐานข้้อมี้ลูท่ี่�ม่ี 
คิวามีเฉพาะต่้วแลูะส์ามีารถึนำามีาต่้อยอดได้ ซึ�งจุะชั่่วยเพิ�มีมี้ลูค่ิาให้้แก่กลู่่มีบ่ริษ่ที่แลูะพ่นธมีิต้รที่างธ่รกิจุข้องเรา ด่งส์โลูแกน 

บ่ริษ่ที่ บ่ท่่ี่เอส์ กร่ป๊ั โฮลูดิ�งส์ ์จุำาก่ด (มีห้าชั่น) ห้รอื BTSG เปัน็บ่รษ่ิที่เอกชั่นท่ี่�ดำาเนนิธร่กิจุใน 3 กลู่่มีธร่กิจุ ได้แก่ ธร่กิจุ MOVE, MIX แลูะ 
MATCH โดยมี่การจุดที่ะเบ่่ยนในต้ลูาดห้ลู่กที่ร่พย์แห้่งปัระเที่ศไที่ย แลูะน่บ่เป็ันห้นึ�งในส์มีาชิั่กข้องห้่้น Blue Chip ท่ี่�อย้่ในด่ชั่น่ SET50  
รวมีถึึงยง่เปัน็ส์มีาชั่กิข้องด่ชั่น ่DJSI, MSCI Asia Pacific แลูะ FTSE4Good 

ความยั่่�งยั่นื เปัน็ปัรช่ั่ญาในการดำาเนนิงานธร่กิจุข้องกลู่่มีบ่ริษ่ที่ เราม่ีคิวามีมี่ง่มี่�นท่ี่�จุะปักปัอ้งสิ์นที่รพ่ยท์ี่างเศรษฐกิจุ ส์ิ�งแวดลู้อมี แลูะส์ง่คิมี
ผู้า่นการดำาเนนิธร่กิจุท่ี่�ย่�งยนื โดยเราปัระเมีนิการดำาเนนิงานแลูะยดึมี่�นในการดแ้ลูรก่ษาส์ิ�งแวดลู้อมี คิวบ่คิ้่ก่บ่คิวามีรบ่่ผู้ดิชั่อบ่ต่้อส์ง่คิมีแลูะ
บ่รหิ้ารงานต้ามีห้ลู่กบ่รรษ่ที่ภิบ่าลูด้วยจุริยธรรมีอย่างส์มีำาเส์มีอ ต้ามีกรอบ่การดำาเนนิงานด้านคิวามีย่�งยนื (Environmental, Social and 
Governance ห้รอื ESG frameworks) แลูะเรายง่ได้รบ่่การยอมีรบ่่ในด้านการดำาเนนิธร่กิจุท่ี่�ย่�งยนืท่ี่�งในระด่บ่ปัระเที่ศแลูะระด่บ่ส์ากลู

แพลูต้ฟัอร์มี MOVE ข้องเราม่่ีงเนน้ไปัท่ี่�การคิมีนาคิมีข้นส่์งผู้้โ้ดยส์ารในแต่้ลูะว่น
ไมี่ว่าจุะเป็ันการข้นส่์งที่างราง ที่างถึนน ห้รือที่างนำา โดยเป้ัาห้มีายข้องเราคืิอ
การอำานวยคิวามีส์ะดวกแก่ผู้้้โดยส์าร เพื�อให้้การเดินที่างแบ่บ่ door-to-door 
ข้องผู้้้โดยส์ารท่ี่�อย้่ในระบ่บ่ MOVE ข้องเราน่�นส์มีบ้่รณ์์อย่างไร้รอยต่้อ

ในอด่ต้เราม่่ีงเน้นการข้นส่์งที่างราง ซึ�งเราได้เปั็นท่ี่�งผู้้้พ่ฒนาแลูะผู้้้ให้้บ่ริการ
โคิรงข้่ายด่งกลู่าวภายใต้้ร้ปัแบ่บ่ส์่ญญาระยะยาว โดยมี่ผู้้้โดยส์ารปัระมีาณ์ 8 
แส์นคินต่้อว่น (ก่อนการแพร่ระบ่าดข้องโคิวิด-19) ต้ลูอดเส์้นที่างรถึไฟัฟั้า
ระยะที่าง 70 กิโลูเมีต้ร ในเข้ต้กร่งเที่พมีห้านคิร ในส่์วนข้องการคิมีนาคิมีข้น
ส์่งอื�นๆ น่�น เราเปั็นผู้้้ให้้บ่ริการ ห้รือเปั็นเจุ้าข้องเคิรือข้่ายท่ี่�คิรอบ่คิลู่มีท่ี่�งรถึ
ปัระจุำาที่าง เรอืด่วนข้า้มีฟัาก ที่างห้ลูวงพเิศษระห้ว่างเมีอืง แลูะส์นามีบ่นิ โดย
เราคิาดว่าจุำานวนผู้้้โดยส์ารในระบ่บ่ข้องเรา ท่ี่�งในส์่วนข้องการข้นส์่งที่างราง
แลูะการคิมีนาคิมีข้นส่์งอื�นๆ จุะเพิ�มีขึ้�นเปั็น 3 ลู้านคินต่้อว่น ในปัี 2568 

แพลูต้ฟัอร์มี MATCH ข้องเรา เปั็นจุ่ดเริ�มีต้้นข้องพ่นธมีิต้รที่างธ่รกิจุ โดยเรา
ใชั่้ปัระโยชั่น์จุากคิวามีเปั็นเอกลู่กษณ์์แลูะกรรมีส์ิที่ธิ�ในแพลูต้ฟัอร์มี MOVE 
แลูะ MIX ท่ี่�เรามี่ เพื�อส์่งมีอบ่การเข้้าถึึงฐานลู้กค้ิาแลูะข้้อมี้ลูเชั่ิงลึูกท่ี่�เพิ�มีข้ึ�น
แก่พ่นธมีิต้รข้องเรา นอกจุากน่� จุากร้ปัแบ่บ่ธ่รกิจุท่ี่�ห้ลูากห้ลูาย เราย่งได้ร่บ่
ผู้ลูปัระโยชั่น์ร่วมีก่น ไมี่ว่าจุะเปั็นในร้ปัแบ่บ่ส่์วนแบ่่งรายได้ ห้รือรายได้จุาก
การเปั็นผู้้้ถืึอห้่้น (ห้รือเงินปัันผู้ลู)

รายั่ได้รวม กำาไรส่ทธิ์

พื่นัำกงานำ
MOVE 

MIX 

MATCH

บีทีเอส กร่ิ�ป โฮลุ่ดิ�งส์

รวม (คน)

3,644

1,136

120

188

5,088

42,379 ล้้านบาท

พัื่นำธ์มิต่รทางธ่์รกิจขึ้องเรา

ค�ดิ้ก�ริณ์์ผ้้โดิ้ยส�ริ/วัน  
ในป ี2568

3 ล้้าน 
เท่ี่�ยวคน

*ส์ามารถดู้รายลูะเอ่ยด้เก่�ยวก่บห่้วงโซ่คุุณ์คุ่าของกลุู่มบริษ่ที่ (Value Chain) ได้้ในรายงานประจำำาปี 2563/64 ห้้วข้อ 4.2 บ่ท่ี่เอส์ กรุ�ป ก่บคุวามย่�งยืน

ข้อม้ลที�ส�ม�ริถืเข้�ถึืงได้ิ้
>50 ล้้าน 
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1.3 รางวัลุ่แลุ่ะความสำาเร็จ 
ด้านำความยัั่�งยืั่นำ
คิวามีย่�งยืนเปั็นรากฐานที่างปัร่ชั่ญาในการดำาเนินงานธ่รกิจุข้องกลู่่มีบ่ริษ่ที่ เรามี่คิวามีมี่่งมี่�นท่ี่�จุะปักปั้องส์ินที่ร่พย์ที่างเศรษฐกิจุ  
ส์ิ�งแวดลู้อมี แลูะส์่งคิมี ผู้่านการดำาเนินธ่รกิจุท่ี่�ย่�งยืน โดยบ่ริษ่ที่ฯ ปัระเมีินการดำาเนินงานแลูะยึดมี่�นในการด้แลูร่กษาส์ิ�งแวดลู้อมี คิวบ่คิ้่
ก่บ่คิวามีร่บ่ผู้ิดชั่อบ่ต่้อส์่งคิมี แลูะบ่ริห้ารงานต้ามีห้ลู่กบ่รรษ่ที่ภิบ่าลูด้วยจุริยธรรมีอย่างส์มีำาเส์มีอ ต้ามีกรอบ่การดำาเนินงานด้าน 
คิวามีย่�งยืน (Environmental, Social and Governance ห้รือ ESG frameworks) แลูะแมี้ว่าการได้ร่บ่การยอมีร่บ่แลูะรางว่ลูต่้างๆ  
จุะไมี่ใช่ั่เปั้าห้มีายห้ลู่ก แต่้เรามี่คิวามีภาคิภ้มีิใจุในคิวามีพยายามีแลูะคิวามีก้าวห้น้าข้องบ่ริษ่ที่ฯ ในการได้ร่บ่การยอมีร่บ่ในด้านการ 
ดำาเนินธ่รกิจุท่ี่�ย่�งยืนท่ี่�งในระด่บ่ปัระเที่ศแลูะระด่บ่ส์ากลู

เราร้้ส์ึกเปั็นเก่ยรติ้อย่างยิ�งท่ี่�ได้เปั็นบริิษ่ัทในกลุ่่�มขนส่�งแห่�งแริกแลุ่ะแห่�งเดีียั่วที�ได้ีริ่บ 
การิริบ่ริองว�าเป็น็บริษ่ิัทที�มกีาริป็ลุ่�อยั่คาริบ์อนไดีออกไซด์ีส่ท่ธิิเป็น็ศูนูยั่ ์ห้รอื carbon neutral 
transportation company (โดยได้ร่บ่การร่บ่รองจุากองค์ิการบ่ริห้ารจุ่ดการก๊าซเรือนกระจุก 
แห้่งปัระเที่ศไที่ย) คิวามีส์ำาเร็จุน่�เปั็นผู้ลูมีาจุากแผู้นคิวามีย่�งยืนที่างธ่รกิจุแลูะคิวามีพยายามี
อยา่งต่้อเนื�องในการลูดการปัลูอ่ยก๊าซคิารบ์่อนไดออกไซด์ คิวบ่คิ้่ไปัก่บ่การดำาเนนิการในแผู้น 
เพื�อชั่ดเชั่ยการปัลู่อยคิารบ์่อนไดออกไซด์ โดยการเข้า้รว่มีโคิรงการส์นบ่่ส์นน่คิารบ์่อนเคิรดิต้ใน
โคิรงการผู้ลิูต้พลู่งงานไฟัฟ้ัาชั่ว่มีวลูข้องมีติ้รผู้ลู (มีติ้รผู้ลู ไบ่โอ-เพาเวอร)์ คิวามีร่วมีมีอืน่�ส์ะท้ี่อน
ให้เ้ห้น็ถึึงคิวามีม่่ีงมี่�นข้องบ่ริษ่ที่ฯ ในการลูดผู้ลูกระที่บ่ข้องการเปัลู่�ยนแปัลูงที่างส์ภาพภมิ้ีอากาศ
อยา่งย่�งยนื ในข้ณ์ะเด่ยวก่น เรายง่เป็ันส์ว่นห้นึ�งในการช่ั่วยที่ำาให้ป้ัระเที่ศไที่ยบ่รรลูก่ารม่ีส์ว่น
รว่มีในการลูดก๊าซเรือนกระจุกในระด่บ่ปัระเที่ศต้ามีข้อ้ต้กลูงด้านส์ภาพภม้ีอิากาศข้องกร่งปัาร่ส์

บ่ริษ่ที่ฯ ร้้ส์ึกยินด่เปั็นอย่างยิ�งท่ี่�ได้ร่บ่การค่ิดเลืูอกจุากด่ชั่น่คิวามีย่�นยืนข้องดาวโจุนส์์ (DJSI) ในกลู่่มีต้ลูาดเกิดให้มี่เปั็นระยะเวลูา 3 ปัี
ติ้ดต่้อก่นต่้�งแต่้ปัี 2561-2563 โดยเฉพาะในปัีน่� บริิษ่ัทฯ ได้ีริ่บการิจ่ัดีอ่นด่ีบให่้เป็็นอ่นด่ีบห่น่�งของโลุ่กในห่มวดีอ่ตส่าห่กริริมคมนาคม
แลุ่ะโคริงส่ริ้างพื้ื�นฐานด้ีานการิคมนาคม (กลุ่่�ม TRA) โดยเราเปั็นบ่ริษ่ที่ข้นส์่งที่างรางแห้่งเด่ยวข้องไที่ยท่ี่�ติ้ดอ่นด่บ่ในส์มีาชั่ิกด่ชั่น่ DJSI 
ซึ�งเปั็นท่ี่�ยอมีร่บ่ในระด่บ่โลูก นอกจุากน่� บ่ริษ่ที่ฯ ย่งได้อย้่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2021 แลูะเปั็นเพ่ยงบริิษ่ัทเดีียั่ว 
ที�ได้ีริบ่ริางว่ลุ่ริะด่ีบ Gold Class โดียั่ได้ีริบ่อ่นด่ีบ 1 จัากท่�งห่มดี 256 บริษ่ิัทในกลุ่่�ม TRA ท่ี่�งน่� การปัระเมีนิคิวามีย่�งยนืข้ององค์ิกรท่ี่�วโลูก
ท่ี่�จุ่ดโดย S&P ปัระกอบ่ด้วยบ่รษ่ิที่ท่ี่�งห้มีด 7,033 บ่รษ่ิที่ (จุาก 61 อ่ต้ส์าห้กรรมี) ซึ�งมีเ่พย่ง 70 บ่รษ่ิที่ท่ี่�ได้รบ่่การค่ิดเลืูอกในระด่บ่ Gold Class

บริิษััทในกลุ่่�มขนส่�งทางริางแห่�งแริกแลุ่ะแห่�งเดีียวที�ได้ีรัิบริอง
ว�าเป็น็บริิษััทที�มีการิป็ลุ่�อยคาร์ิบอนไดีออกไซด์ีส่่ทธิิเป็น็ศููนย์

ผูู้้นำาอันดัีบห่น่�งในกลุ่่�มอ่ตส่าห่กริริมคมนาคมแลุ่ะโคริงส่ร้ิางพ้ื้�นฐานด้ีาน
คมนาคมของ DJSI (DJSI INDUSTRY LEADER) แลุ่ะเป็น็บริิษััทเดีียว 
ในกลุ่่�มอ่ตส่ห่กริริมนี�ที�ได้ีรัิบริางวัลุ่ GOLD CLASS HONOUR

บัริษััทที�มีการปลุ่�อยั่
คาร์บัอนำไดออกไซด์ 
ส่ทธิ์เป็นำศูนำย์ั่

บ่ริษ่ที่ในกลู่่มีข้นส์่งที่างรางแห้่งแรก
แลูะแห้ง่เด่ยวท่ี่�ได้รบ่่รองว่าเปัน็บ่รษ่ิที่
ท่ี่�มี่การปัลู่อยคิาร์บ่อนไดออกไซด์ 
ส์่ที่ธิเปั็นศ้นย์ (ร่บ่รองโดยองค์ิการ
บ่ริห้ารจุ่ดการก๊าซเรือนกระจุกแห้่ง
ปัระเที่ศไที่ย)

เป็นำสมาชิกดัชนีำ  
FTSE4Good Index 
Series

ได้ร่บ่การค่ิดเลืูอกให้้เปั็นส์มีาชั่ิกข้อง
ด่ชั่น่ FTSE4Good Index Series  
เปั็นปัีท่ี่� 4 ติ้ดต่้อก่น

ESG100

ได้ร่บ่การค่ิดเลืูอกให้้อย้่ใน ESG100 
(บ่ริษ่ที่ 100 อ่นด่บ่แรกท่ี่�มี่ผู้ลูการ
ดำาเนนิงานด้านคิวามีย่�งยนืท่ี่�โดดเด่น
จุากบ่ริษ่ที่จุดที่ะเบ่่ยนท่ี่�งห้มีด 803 
บ่ริ ษ่ที่)  โดยได้ร่บ่การจุ่ดอ่นด่บ่ 
จุากห้น่วยงานด้านคิวามีย่�งยืนข้อง
ส์ถึาบ่่นไที่ยพ่ฒน์

เป็นำสมาชิกดัชนีำ MSCI  
แลุ่ะได้รับัการจัดอันำดับัความ
ยัั่�งยืั่นำระดับั ‘AA’ (2563)

เปั็นระยะเวลูา 4 ปัีท่ี่�ได้ร่บ่การจุ่ด
อ่นด่บ่ให้้เปั็นบ่ริษ่ที่ชั่่�นนำาในด้าน
คิวามีย่�งยืน โดย MSCI ในต้ลูาดเกิด
ให้มี่ โดยมี่อ่นด่บ่ในด้านการดำาเนิน
งานคิวามีย่�งยืนอย้่ ท่ี่�ระด่บ่ ‘AA’ 
(2563)

รางวัลุ่การเปดิเผิยั่ข้ึ้อมูลุ่
ความยัั่�งยืั่นำประจำาป ี2563

รางว่ลูการเปัิดเผู้ยข้้อมี้ลูคิวามีย่�งยืน
ปัระจุำาปั ี2563 จุากส์ถึาบ่น่ไที่ยพฒ่น์
จุากการเปัิดเผู้ยผู้ลูการดำาเนินงาน
ด้านคิวามีย่�งยืนข้องบ่ริษ่ที่อย่าง
โปัร่งใส์ในรายงานคิวามีย่�งยืน

The Asset ESG - รางวัลุ่
ระดับั ‘Platinum’

เปั็นระยะเวลูา 2 ปัีท่ี่�ได้ร่บ่รางว่ลู  
The Asset ESG ระด่บ่ Platinum 
(2562-2563) แลูะเปัน็ห้นึ�งในบ่ริษ่ที่
ระด่บ่แนวห้น้าในปัระเที่ศไที่ยท่ี่� 
ได้ร่บ่การยอมีร่บ่อ่นที่รงเก่ยรติ้น่�

ผิลุ่ประเมินำระดับั ‘5 ดาว’ 
หรือ ‘ยั่อดเยีั่�ยั่ม’  
ในำด้านำธ์รรมาภิบัาลุ่

ได้รบ่่การรบ่่รองเปัน็ส์มีาชั่กิแนวรว่มี
ต่้อต้้านคิอร์ร่ปัชั่่�นข้องภาคิเอกชั่น
ไที่ย แลูะได้ร่บ่การปัระเมีินในระด่บ่ 
‘5 ดาว’ ห้รอื ‘ยอดเย่�ยมี’ ในการกำาก่บ่ 
ดแ้ลูกิจุการเปัน็ปัท่ีี่� 9 ติ้ดต่้อก่น

รางวัลุ่ Transport Deal 
of the Year (ประเทศไทยั่)

ห้่น้ก้เ้พื�ออนร่ก่ษ์ส์ิ�งแวดลู้อมีข้องกลู่ม่ี
บ่รษ่ิที่บ่ท่่ี่เอส์ ช่ั่ดท่ี่� 2 จุำานวน 8,600 
ลู้านบ่าที่ ได้รบ่่รางว่ลู Transport Deal 
of the Year (ปัระเที่ศไที่ย) จุาก The 
Asset Triple A Infrastructure 
Awards 2021

รายั่ชื�อห้่นำยัั่�งยืั่นำ  
(Thailand Sustainability 
Investment: THSI)

เปั็นระยะเวลูา 2 ปัีติ้ดต่้อก่นท่ี่�ได้ร่บ่
การค่ิดเลืูอกให้้อย้่ใน THSI โดย
ต้ลูาดห้ลู่กที่ร่พย์แห้่งปัระเที่ศไที่ย  
(ปัี 2562-2563) แลูะเป็ันห้นึ�งใน
บ่รษ่ิที่จุดที่ะเบ่่ยนในปัระเที่ศไที่ยท่ี่�ม่ี
ผู้ลูการดำาเนินงานด้านคิวามีย่�งยืน 
ท่ี่�โดดเด่น

อันำดับั 1 ในำดัชนีำความยัั่�งยืั่นำ
ขึ้องดาวโจนำส์ (DJSI)

ได้ร่บ่การค่ิดเลืูอกให้้อย้่ในด่ชั่น่ DJSI เปั็นระยะเวลูา 3 ปัี
ติ้ดต่้อก่น (2561-2563) แลูะได้ร่บ่การจุ่ดอ่นด่บ่ให้้เปั็นท่ี่� 
1 ข้องโลูก ในกลู่่มีการข้นส่์งแลูะโคิรงส์ร้างพื�นฐานด้าน
การคิมีนาคิมี (กลู่่มี TRA)

รางวัลุ่ความยัั่�งยืั่นำระดับั ‘Gold Class’  
ในำหมวดอ่ต่สาหกรรมคมนำาคมแลุ่ะ
โครงสร้างพืื่�นำฐานำด้านำการคมนำาคม (2563)

ได้ร่บ่การค่ิดเลืูอกให้้อย้่ใน S&P Global Sustainability 
Yearbook 2021 แลูะเปั็นบ่ริษ่ที่เพ่ยงแห้่งเด่ยวท่ี่�ได้ร่บ่
การจุ่ดอ่นด่บ่ Gold Class ในกลู่่มี TRA 
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1.4 เกี�ยั่วกับัรายั่งานำฉบัับันีำ�แลุ่ะ
การประเมินำประเด็นำที�สำาคัญ
(GRI 102-10, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48 102-49, 102-50, 102-51, 102-52,
102-54, 102-56)

กลู่ม่ีบ่รษ่ิที่บ่ท่่ี่เอส์  ยดึมี่�นใน คิวามีโปัรง่ใส์ คิวามีส์ามีารถึในการต้รวจุ 
ส์อบ่ได้ แลูะการเปัิดเผู้ยข้้อมี้ลูท่ี่�งเชั่ิงบ่วกแลูะเชั่ิงลูบ่ข้องบ่ริษ่ที่ฯ 
โดยในรายงานคิวามีย่�งยืนข้องบ่ริษ่ที่ฯ มี่การจุ่ดลูำาด่บ่คิวามีส์ำาค่ิญ
ข้องปัญัห้าแลูะข้อ้ก่งวลูต่้างๆ ต้ลูอดจุนรายงานถึึงปัระส์ทิี่ธภิาพแลูะ
คิวามีคืิบ่ห้น้าในการดำาเนนิงานข้องบ่ริษ่ที่ฯ เพื�อการบ่รรลูเ่ปัา้ห้มีาย
ด้านการพฒ่นาอย่างย่�งยืนในที่่กแง่มี่มี

ปัีน่�น่บ่เปั็นปัีท่ี่� 8 ท่ี่�กลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์เปัิดเผู้ยข้้อมี้ลูด้านคิวามีย่�งยืนผู้่าน
รายงานคิวามีย่�งยืนข้องบ่ริษ่ที่ฯ โดยรายงานฉบ่่บ่ลู่าส์่ดได้ร่บ่การ
เผู้ยแพร่ในเดือนมีิถ่ึนายน 2563 ท่ี่�งน่� รายงานคิวามีย่�งยืนข้อง 
กลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์ปัระจุำาปัีงบ่ปัระมีาณ์ 2563/64 คิรอบ่คิลู่มีถึึงผู้ลูการ
ดำาเนนิงานข้องกลู่่มีบ่ท่่ี่เอส์ รวมีถึึงการรายงานถึึงการต้อบ่ส์นองต่้อ
ปัระเด็นต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องก่บ่ธรรมีาภิบ่าลู แลูะเศรษฐกิจุ ส์่งคิมี  
แลูะส์ิ�งแวดลู้อมี โดยให้ค้ิวามีส์ำาค่ิญจุากมีม่ีมีองท่ี่�ได้รบ่่จุากพนก่งาน
(ผู้้ม้ีส่่์วนได้เส์ย่ภายใน) รวมีถึึงผู้้ม้ีส่่์วนได้เส์ย่ภายนอก ซึ�งแส์ดงให้เ้ห้น็
ถึึงคิวามีโปัร่งใส์แลูะคิวามีร่บ่ผิู้ดชั่อบ่ต่้อการดำาเนินงาน ซึ�งเปั็น 
ส์่วนห้นึ�งข้องคิวามีมี่่งมี่�นต่้อการพ่ฒนาท่ี่�ย่�งยืนข้องบ่ริษ่ที่ฯ

ว่ต้ถึป่ัระส์งค์ิห้ลู่กข้องรายงานคิวามีย่�งยนืข้องบ่รษ่ิที่ฯ คืิอการเปัดิเผู้ย
ผู้ลูการดำาเนินงานด้านการกำาก่บ่ด้แลูแลูะธรรมีาภิบ่าลูข้ององค์ิกร
แลูะเศรษฐกิจุ รวมีถึึงผู้ลูการดำาเนินงานด้านส์่งคิมีแลูะส์ิ�งแวดลู้อมี 
ท่ี่�ผู้า่นมีาในรอบ่ปับ่ี่ญชั่ ่ต่้�งแต่้ว่นท่ี่� 1 เมีษายน 2563 ถึึง 31 มีน่าคิมี 
2564 โดยคิรอบ่คิลูม่ี 3 ห้นว่ยธร่กิจุ ได้แก่ MOVE, MIX, แลูะ MATCH 
ท่ี่�งน่� ข้้อมี้ลูด้านการกำาก่บ่ด้แลูแลูะธรรมีาภิบ่าลู รวมีท่ี่�งข้้อมี้ลูที่าง
เศรษฐกิจุแลูะส่์งคิมีคิิดเปั็นร้อยลูะ 100 ข้องรายได้ท่ี่�งห้มีด ยกเว้น
ข้้อมี้ลูด้านคิวามีอนามี่ยแลูะคิวามีปัลูอดภ่ยท่ี่�คิรอบ่คิลู่มีร้อยลูะ 81 
ข้องรายได้ท่ี่�งห้มีด ในข้ณ์ะท่ี่�คิวามีคิรอบ่คิลู่มีข้องข้้อมี้ลูด้าน 
ส์ิ�งแวดลู้อมีท่ี่�งห้มีดคิิดเปั็นร้อยลูะ 81 ข้องรายได้ท่ี่�งห้มีด (ข้้อมี้ลู 
เพิ�มีเติ้มีโปัรดด้ห้น้า 104 ส์ำาห้ร่บ่ข้อบ่เข้ต้การรายงาน)

ในปีังบ่ปัระมีาณ์ 2563/64 ม่ีการเปัลู่�ยนแปัลูงท่ี่�ส์ำาค่ิญก่บ่โคิรงส์ร้าง
ข้องบ่ริษ่ที่ฯ โดยม่ีการเปัิดต่้วทิี่ศที่างเชิั่งกลูย่ที่ธ์ในธ่รกิจุจุาก
ลู่กษณ์ะการแบ่่งโคิรงส์ร้างธ่รกิจุแบ่บ่ไซโลู ได้แก่ ระบ่บ่ข้นส์่ง
มีวลูชั่น ส์ื�อโฆษณ์า อส์่งห้าริมีที่ร่พย์ แลูะบ่ริการ เปั็น กลูย่ที่ธ์ 3M 
MOVE MIX แลูะ MATCH ซึ�งเปั็นแนวที่างท่ี่�มี่การบ้่รณ์าการท่ี่�มีาก
ยิ�งข้ึ�น 

ปัระเด็นส์ำาค่ิญด้านคิวามีย่�งยืนได้ร่บ่การปัร่บ่ปัร่งต้ามีมีาต้รฐาน 
GRI บ่ริษ่ที่ฯ ได้ดำาเนินการเพื� อรวบ่รวมีปัระเด็นส์าระส์ำาค่ิญ 
ด้านคิวามีย่�งยืนท่ี่�ได้มีก่ารรายงานจุาก 19 ปัระเด็นเปัน็ 13 ปัระเด็น 
ในการจุ่ดที่ำารายในปัีน่�

กลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์ได้จุ่ดที่ำารายงานฉบ่่บ่น่�ต้ามีมีาต้รฐานการรายงาน 
คิวามีย่�งยืนข้อง GRI (Global Reporting Initiative) ซึ�งบ่ริบ่ที่ 
ในรายงานปัระกอบ่ด้วย เนื�อห้าส์าระ คิวามีส์มีบ้่รณ์์ข้องข้้อมี้ลู  
แลูะการมี่ส่์วนร่วมีข้องผู้้้มี่ส์่วนได้เส์่ยเก่�ยวเนื�องก่บ่คิวามีย่�งยืน  
กลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์จุ่ดที่ำารายงานฉบ่่บ่น่�โดยพิจุารณ์าจุากมี่มีมีองแลูะ 
คิวามีคิิดเห้็นท่ี่�งภายนอกแลูะภายในองค์ิกร เพื� อระบ่่ห้่วข้้อ 
คิวามีย่�งยืนท่ี่�ส์ำาค่ิญต้ามีห้ลู่กการ โดยกำาห้นดเนื�อห้ารายงานต้ามี
มีาต้รฐาน GRI ต้ลูอดจุนห้ลู่กการกำาห้นดคิ่ณ์ภาพรายงาน  
ซึ�งปัระกอบ่ด้วย คิวามีถึก้ต้้อง คิวามีส์มีดลู่ คิวามีชั่ด่เจุน คิวามีส์ามีารถึ
ในการเปัร่ยบ่เท่ี่ยบ่ คิวามีน่าเชั่ื�อถืึอ แลูะคิวามีต้รงต้ามีเวลูา ด้วย
กระบ่วนการต่้อไปัน่� เราจุ่ดที่ำาการปัระเมีนิแลูะวิเคิราะห้ร์ะด่บ่กลู่่มี
ท่ี่�ปัระเมีินส์าระแลูะระด่บ่คิวามีส์ำาค่ิญต่้อองค์ิกรผู้่านมี่มีมีองข้อง 
ผู้้้มี่ส์่วนได้เส์่ย

ข้้อมี้ลูท่ี่�เปัิดเผู้ยในรายงานน่�จุ่ดที่ำาข้ึ�นต้ามีมีาต้รฐานการรายงาน
คิวามีย่�งยืนข้อง GRI (มีาต้รฐาน GRI) แลูะส์อดคิลู้องก่บ่ ‘Core 
Option’ รวมีถึึงกรอบ่การบ่ริห้ารคิวามีย่�งยืนในระด่บ่ส์ากลู เชั่่น 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) แลูะ CDP เปั็นต้้น 

การรับัประกันำจากบ่ัคคลุ่ที�สาม
(GRI 102-56 การรับัประกันำภายั่นำอก)

ตััวชี้้�วัดผลการดำาเนิินิงานิด้านิสัังคมและสัิ�งแวดล้อมท้ี่�เปิิดเผยในิรายงานิ
ความยั�งยืนิฉบัับันิ้�ได้รับัการตัรวจสัอบัโดยผ้้ตัรวจสัอบัอิสัระ Lloyd’s  
Register International (Thailand) เพืื่�อรับัรองความสัมบ้ัรณ์ ์ความถู้กต้ัอง 
และความนิา่เชี้ื�อถืูอ ข้อ้มล้ท้ี่�ตัรวจสัอบัแลว้สัำาหรบััปิ ี2563/64 ปิระกอบัด้วย; 
GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 403-9, GRI 305-1, 
GRI 305-2 และ GRI 306-2

ขัึ้�นำต่อนำที� 1: การระบ่ั
แลุ่ะขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้องรายั่งานำ

กลู่่มีบ่ท่่ี่เอส์ระบ่่ห้ว่ข้อ้ท่ี่�เปัน็ส์าระส์ำาค่ิญ
โดยการส์่มีภาษณ์์ผู้้้มี่ส์่วนได้เส์่ยท่ี่�ง
ภายในแลูะภายนอกองค์ิกร ปัระกอบ่ก่บ่
การปัระเมีนิคิวามีเส่์�ยงข้ององค์ิกรแลูะ
โอกาส์ที่างธร่กิจุ อ่กท่ี่�งยง่มีก่ารพจิุารณ์า
แนวโน้มีข้องต้ลูาดโลูก รวมีถึึงการ
พ่ฒนาคิวามีย่�งยืนข้องส์ห้ปัระชั่าชั่าติ้ 
(SDGs) แลูะที่บ่ที่วนห้่วข้้อส์ำาค่ิญท่ี่� 
เปัดิเผู้ยในรายงานคิวามีย่�งยนืปัระจุำาปั ี
2562/63

ขัึ้�นำต่อนำที� 2: การจัดลุ่ำาดับั
ความสำาคัญ

กลู่่ มีบ่่ ท่ี่ เอส์ปัระเ มิีนส์าระส์ำา ค่ิญ 
ในแต่้ลูะห้่วข้้อจุากข่้�นต้อนท่ี่� 1 โดย
พิจุารณ์าท่ี่�งผู้ลูกระที่บ่ระยะส์่�นแลูะ
ระยะยาวต่้อธ่รกิจุข้องกลู่่มีบ่ริษ่ที่ฯ  
โดยพิจุารณ์าจุากแนวโน้มีส์ำาค่ิญที่าง
ธร่กิจุ กลู่่มีบ่รษ่ิที่ฯ ยง่ได้ที่ำาการส์ำารวจุ
ผู้้้มี่ส์่วนได้เส่์ยภายในแลูะภายนอก
องค์ิกร เชั่่น ผู้้้ถืึอห้่้น น่กลูงที่่น ลู้กค้ิา 
พนก่งาน แลูะส์มีาชิั่กในช่ั่มีชั่นท้ี่องถิึ�น 
เพื�อที่ำาคิวามีเข้้าใจุต่้อคิวามีคิาดห้ว่ง 
คิวามีส์นใจุ แลูะผู้ลูกระที่บ่ท่ี่� ม่ีต่้อ 
พวกเข้าแต่้ลูะท่ี่าน จุากน่�นกลู่ม่ีบ่รษ่ิที่ฯ
ได้จุ่ดลูำาด่บ่คิวามีส์ำาค่ิญข้องห้่วข้้อ
ส์ำาห้ร่บ่การเปัิดเผู้ยในรายงานฉบ่่บ่น่� 
รวมีถึึงกำาห้นดข้อบ่เข้ต้การรายงานข้อง
เนื�อห้าในแต่้ลูะห้ว่ข้อ้โดยพจิุารณ์าจุาก
ผู้ลูกระที่บ่ต่้อการดำาเนินธ่รกิจุแลูะผู้้้มี่
ส์ว่นได้เส์ย่

ขัึ้�นำต่อนำที� 3: การต่รวจสอบั
ความถูืกต้่อง

กลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์ต้รวจุส์อบ่คิวามีถึ้กต้้อง
แลูะจุ่ดลูำาด่บ่คิวามีส์ำาค่ิญข้องห้่วข้้อ
เพื�อพิจุารณ์าต่้อผู้้อ้ำานวยการให้ญส่์าย
การลูงที่่นท่ี่�ด้แลูปัระเด็นด้านคิวามี
ย่�งยืนข้องกลู่่มีบ่ริษ่ที่ฯ แลูะเส์นอให้้
คิณ์ะกรรมีการการพ่ฒนาคิวามีย่�งยืน
ต้รวจุส์อบ่แลูะร่บ่รองต่้วชั่่�ว่ดท่ี่�ส์ำาค่ิญ
ต่้างๆ จุากน่�นจึุงเส์นอรายงานต่้อคิณ์ะ
กรรมีการบ่ริษ่ที่เพื�อร่บ่ที่ราบ่แลูะลูง 
นามี ข้้อมี้ลูคิวามีย่� งยืนแลูะข้้อมี้ลู
ท่ี่�งห้มีดท่ี่�แส์ดงในรายงานน่�ได้ร่บ่การ
ต้รวจุส์อบ่แลู้ว

ขัึ้�นำต่อนำที� 4: การปรับัปร่ง
อยั่�างต่�อเนืำ�อง

กลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์มี่่งเน้นการพ่ฒนารายงาน
คิวามีย่�งยืนอย่างต่้อเนื�องแลูะเปัิดร่บ่
ข้้อเส์นอแนะแลูะคิวามีคิิดเห้็นจุาก 
ผู้้้มี่ส์่วนได้ เส์่ยผู้่านชั่่องที่างต่้างๆ  
เพื� อปัร่บ่ปัร่งรายงานต่้อไปั รวมีท่ี่�ง 
ย่งที่บ่ที่วนนโยบ่ายคิวามีย่�งยืนเปั็น 
ระยะๆ เพื�อบ่รรลู่ว่ต้ถึ่ปัระส์งค์ิแลูะ 
เปั้าห้มีายข้องกลู่่มีบ่่ท่ี่เอส์ต่้อไปัใน
อนาคิต้

มิิติิด้้านการกำากับดู้แล้กิจการ 
แล้ะมิิติิด้้านเศรษฐกิจ

- การกำาก่บดู้แลูกิจำการ
- จำริยธรรมในการด้ำาเนินธุรกิจำ
- คุวามน่าเชืุ�อถือของการให้้บริการ
- การบริห้ารจ่ำด้การคุวามเส่์�ยง
- โคุรงส์ร้างพื�นฐานแลูะการเข้าถึงของผูู้้โด้ยส์าร
- การบริห้ารจ่ำด้การห่้วงโซ่อุปที่าน
- คุวามปลูอด้ภ่ยที่างด้้านเที่คุโนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ 
   แลูะคุวามเป็นส่์วนต่ัวของข้อมูลู

มิิติิด้้านสิิ่�งแวด้ล้้อมิ

- การกำาห้นด้กลูยุที่ธ์ด้้านการร่บมือก่บการ 
 เปลู่�ยนแปลูงของส์ภาพภูมิอากาศ
- ประสิ์ที่ธิภาพการใชุ้พลู่งงานแลูะการเปิด้เผู้ย 
   ข้อมูลูการปลู่อยก�าซเรือนกระจำก

มิิติิด้้านสัิ่งคมิ

- สุ์ขภาวะแลูะคุวามปลูอด้ภ่ยของทุี่กฝ่่าย
- การบริห้ารจ่ำด้การด้้านสิ์ที่ธิมนุษยชุน
- การพ่ฒนาส่์งคุมแลูะชุุมชุน
- การบริห้ารจ่ำด้การที่ร่พยากรบุคุลูากร 

การกำาหนำดประเด็นำสาระสำาคัญด้านำความยัั่�งยืั่นำ ประเด็นำสาระสำาคัญ
ด้านำความยัั่�งยืั่นำ

อิท
ธิพ

ล้ข
อง

ปร
ะเด็

นต่
อผู้

มีส่
วน

ได้
เสี

ย

ความสำาค่ญต่อประเด็นด้าน สิ�งแวดล้้อม ส่งคม แล้ะธรรมาภิิบาล้ของบริษ่ัทฯ

มิต่ิด้านำการกำากับัดูแลุ่กิจการแลุ่ะมิต่ิด้านำเศรษัฐกิจ

มิติ่ด้านำสิ�งแวดลุ้่อม

มิต่ิด้านำสังคม

ส่ข่ภาวะแลุ่ะค์วาม
ปลุ่อดภัยข่องท่กฝ่่าย

การิบริิหาริจัดการิ 
ด้านสิทธิมน่ษัยช้น

การิพััฒนาสังค์ม 
แลุ่ะช่้มช้น

ค์วามปลุ่อดภัยทางด้าน
เทค์โนโลุ่ยีสาริสนเทศแลุ่ะ
ค์วามเป็นส�วนตัวข่องข้่อมูลุ่

ค์วามน�าเชื้�อถืือ 
ข่องการิให้บริิการิ

โค์ริงสร้ิางพืั�นฐานแลุ่ะการิ
เข้่าถ่ืงข่องผูู้้โดยสาริ

การิบริิหาริจัดการิ 
ค์วามเสี�ยง

จริิยธริริมใน 
การิดำาเนินธ่ริกิจ

การิบริิหาริจัดการิห�วงโซึ่�
อ่ปทาน

การิกำากับดูแลุ่กิจการิ

กลุ่ย่ทธ์ด้านการิรัิบมือกับ
การิเปลีุ่�ยนแปลุ่งข่อง
สภาพัภูมิอากาศ

การิบริิหาริจัดการิทรัิพัยากริ
บ่ค์ลุ่ากริ

ปริะสิทธิภาพัการิใช้้พัลัุ่งงานแลุ่ะ 
การิเปิดเผู้ยข้่อมูลุ่การิปลุ่�อย 
ก�าซึ่เรืิอนกริะจก

บทนำำ�
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เชื่่�อเป็็นอย่่างย่่�งว่่าการให้้พัันธมิ่ตรทางธุรก่จเข้้ามิามิีส่่ว่นร่ว่มิและเข้้าถึึง
ข้้อมิลูรว่่มิกันจะส่ร้างโอกาส่และต่อย่อดทางธุรก่จให้กั้บระบบข้องเรา

ในส่่ว่นข้องการพััฒนาเพ่ั�อความยัั่�งยั่่น การเป็ลี�ย่นแป็ลงทางส่ภาพั 
ภมูิอ่ากาศเป็น็อีกป็ระเด็นห้ลักที�พัว่กเราทุกคนต้องให้ค้ว่ามิส่ำาคัญ ระบบภูมิ่
อากาศข้องเราถึกูกระทบอย่า่งห้นกัจากภาว่ะโลกรอ้น ซึึ่�งจำาเป็น็ต้องได้รบัการ
แก้ไข้รว่่มิกันอย่า่งเรง่ด่ว่นเพั่�อให้เ้ก่ดผลลัพัธที์�เป็น็รูป็ธรรมิ บทีีเอส่ กรุ�ป็ และ
คณะกรรมิการบรษั่ัทฯ มิมีิต่ที�จะมิบีทบาทเป็น็ผูน้ำาในป็ระเด็นดังกล่าว่ เรานอ้มิ
รบั “การดำาเนน่การด้านส่ภาพัภูมิอ่ากาศ” โดย่ UN SDG 13 ให้เ้ป็น็ห้นึ�งใน
ภารก่จข้องบรษั่ัทฯ จะเห้น็ได้ว่่าธุรก่จการข้นส่ง่ทางรางข้องเรามิกีารป็ล่อย่ก�าชื่
คารบ์อนไดออกไซึ่ด์นอ้ย่เมิ่�อเทีย่บกับการคมินาคมิข้นส่ง่ในรูป็แบบอ่�นๆ เพัราะ
เราพัึ�งพัาไฟฟ้าเป็น็แห้ล่งพัลังงานห้ลัก ดังนั�นเราจึงให้ค้ว่ามิส่ำาคัญกับการใช้ื่
พัลังงานให้้มิีป็ระส่่ทธ่ภาพัสู่งสุ่ดเป็็นลำาดับต้นๆ เพ่ั�อลดผลกระทบต่อส่่�ง
แว่ดล้อมิและชื่ว่่ย่บรรเทาส่ภาว่ะอากาศส่ว่่นรว่มิให้อ้ยู่ใ่นส่ภาพัดี ถึึงแมิว่้่าการ
ที�กลุม่ิบรษั่ัทอาจจะมิกีารป็ล่อย่ก�าซึ่เรอ่นกระจกมิากข้ึ�นเมิ่�อเรามิกีารข้ย่าย่เครอ่
ข้า่ย่การข้นส่ง่ทางราง แต่ในภาพัรว่มิเรามิองว่่าการข้นส่ง่ทางรางเป็น็ห้นึ�งใน
รูป็แบบการข้นส่ง่ที�มิปี็ระส่ท่ธภ่าพัและป็ล่อย่ก�าซึ่เรอ่นกระจกตำา เมิ่�อไมิน่าน
มิานี� เราได้ป็ระกาศกลยุ่ทธด้์านการรบัมิอ่กับการเป็ลี�ย่นแป็ลงข้องส่ภาพัภมูิ่
อากาศซึ่ึ�งเป็น็แผนในทางป็ฏ่ิบต่ัและการคาดการณ์ล่ว่งห้นา้เพั่�อจัดการกับคว่ามิ
เส่ี�ย่งและเป็ดิรบัโอกาส่ในด้านการเป็ลี�ย่นแป็ลงข้องส่ภาพัภูมิอ่ากาศ อีกทั�งข้ณะ
นี�เรากำาลังดำาเนน่การว่างรากฐานและจัดการโครงส่รา้งในการว่างแนว่ทางการ
ลดการป็ล่อย่ก�าซึ่เรอ่นกระจกอย่า่งต่อเน่�อง ดังเห้น็ได้จากในป็นีี� เราได้ดำาเนน่
การห้ลาย่อย่่าง อาท่ การชื่ดเชื่ย่คารบ์อนโดย่การเข้้ารว่่มิโครงการส่นบัส่นนุ
คารบ์อนเครด่ตในโครงการผล่ตพัลังงานไฟฟา้ชื่วี่มิว่ลข้องมิต่รผล (มิต่รผล
ไบโอ-เพัาเว่อร)์ จากการดำาเนน่การนี� เรารูส้่กึเป็น็เกีย่รต่อย่า่งย่่�งที�ได้ ที�ได้ก้าว่
ข้ึ�นมิาเป็น็บรษัิัทในกลุ่่�มขนส่�งทางรางแห่�งแรกแลุ่ะแห่�งเดียีั่วในประเทศไทยั่
ที�ได้ีรบัการรบัรองว�าเปน็บรษัิัทที�มกีารปลุ่�อยั่คารบ์อนไดีออกไซด์ีส่ท่ธิิเปน็
ศนูย์ั่ (โดย่ได้รบัการรับรองจากองค์การบรห่้ารจัดการก�าซึ่เรอ่นกระจกแห่้ง
ป็ระเทศไทย่) คว่ามิส่ำาเรจ็นี�ส่ะท้อนให้เ้ห้น็ถึึงคว่ามิค่ดรเ่ร่�มิที�เป็น็รูป็ธรรมิข้อง
เราในการลดผลกระทบข้องการเป็ลี�ย่นแป็ลงส่ภาพัภูมิ่อากาศอย่่างย่ั�งย่่น 
นอกจากนี� เรายั่งมิุง่มิั�นในการป็รับป็รุงป็ระส่ท่ธภ่าพัการดำาเนน่งานข้องเราโดย่
พัจ่ารณาที�จะเพ่ั�มิส่ดัส่ว่่นการใช้ื่พัลังงานห้มินุเวี่ย่น (แทนการใช้ื่พัลังงานจาก
ฟอส่ซ่ึ่ล) รว่มิถึึงการศึกษัาการลงทุนในโครงการที�มิีการจัดการในด้านส่่�ง
แว่ดล้อมิ ตลอดจนให้ก้ารส่นบัส่นนุและให้ค้ว่ามิมิอ่กับภาครฐัในโครงการการ
ลดก�าซึ่เรอ่นกระจกต่างๆ และในปี็นี� เรายั่งได้ย่กระดับการเป็ดิเผย่ข้้อมิลูข้อง
เราที�เกี�ย่ว่ข้้องกับส่ภาพัภมูิอ่ากาศเพั่�อป็ระเมิน่คว่ามิเส่ี�ย่งและโอกาส่ต่างๆ ตามิ
คำาแนะนำาข้อง Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
และย่งัได้เป็ดิเผย่การมิสี่ว่่นรว่่มิในป็ระเด็นด้านส่่�งแว่ดล้อมิตามิข้้อกำาห้นดข้อง 
CDP (climate change disclosure programme)

ในส่่ว่นข้องการเต่บโตทางเศรษัฐกิจอย่่างยั่งย่่น เรามีิคว่ามิภูมิ่ใจในคว่ามิ
ค่บห้น้าข้องก่จกรรมิต่างๆ ที�เราร่เร่�มิในตลาดทุน ห้ลังจากคว่ามิส่ำาเร็จใน
การออกหุ้น้กูเ้พั่�ออนรุกัษ์ัส่่�งแว่ดล้อมิชุื่ดแรกที�เส่นอข้าย่แก่นกัลงทุนส่ถึาบัน
ไทย่และผู้ลงทนุราย่ให้ญใ่นป็ ี 2562 ในป็นีี�เราได้เส่นอหุ้น้กู้เพั่�ออนรุกัษ์ัส่่�ง
แว่ดล้อมิชุื่ดที� 2 มิูลค่ารว่มิ 8.6 พัันล้านบาท ซึ่ึ�งส่ร้างโอกาส่ให้้นักลงทุน
ส่ถึาบนัและนกัลงทนุราย่ให้ญไ่ด้รว่่มิลงทนุในโครงการข้องเราที�มิสี่ว่่นรว่่มิ
ต่อการดูแลส่ภาพัอากาศ โดย่เง่นจำานว่นดังกล่าว่จะถูึกนำาไป็ใช้ื่ในการลงทุน
และการชื่ำาระห้นี�ที�เกี�ย่ว่ข้้องกับรถึไฟฟา้ส่าย่ส่ชีื่มิพัแูละส่เีห้ล่อง ซึึ่�งทั�งส่อง
โครงการมิีคว่ามิส่ำาคัญในการข้ย่าย่เคร่อข้่าย่ระบบข้นส่่งมิว่ลชื่นข้อง
กรุงเทพัมิห้านคร โดย่ทำาให้ป้็ระชื่าชื่นในชุื่มิชื่นส่ามิารถึเข้้าถึึงการข้นส่ง่ที�มิี
การป็ล่อย่คาร์บอนในอัตราที�ตำา รว่มิทั�งโครงการนี�ย่ังช่ื่ว่ย่บรรเทาป็ัญห้า
การจราจรที�ต่ดขั้ดและมิลพัษ่ัฝุุ่�น (PM2.5) ในเข้ตกรุงเทพัมิห้านคร ในส่ว่่น
ข้องการกำากับดีูแลุ่กิจการ บร่ษััทมิีระบบการกำากับดูแลและการจัดการที�
แบง่แย่ก อำานาจ ห้นา้ที� และคว่ามิรับผด่ชื่อบ ออกจากกันอย่า่งชัื่ดเจน รว่มิ

ทั�งส่รา้งกลไกตรว่จส่อบเพ่ั�อถ่ึว่งดลุให้เ้ก่ดคว่ามิโป็ร่งใส่และตรว่จส่อบได้ การ
กำากับดูแลก่จการที�ดีเก่ดข้ึ�นได้จากนโย่บาย่ต่างๆ ข้องบร่ษััทฯ รว่มิถึึง
นโย่บาย่การกำากับดแูลก่จการที�ดี จรรย่าบรรณในการดำาเนน่ธรุก่จ มิาตรการ
ต่อต้านการทุจรต่ และนโย่บาย่การบรห่้ารจัดการคว่ามิเส่ี�ย่งข้ององค์กร

ในด้านการดีแูลุ่แลุ่ะรบัผิดิีชอบต่�อส่งัคม การดแูลคว่ามิป็ลอดภัย่ข้องลกูค้า
และพันกังาน และการย่กระดับคุณภาพัชื่ว่ี่ตข้องผูค้น ถ่ึอเป็น็องค์ป็ระกอบ
พั่�นฐานห้ลักข้องวั่ฒนธรรมิการดำาเนน่งานข้องบรษั่ัทฯ ดังเห้น็ได้จากในช่ื่ว่ง
แรกข้องการระบาดข้องโคว่่ด-19 เราตอบส่นองอย่่างรว่ดเร็ว่โดย่คำานึงถึึง
ส่วั่ส่ด่ภาพัข้องลกูค้าเป็น็ห้ลัก เราเพั่�มิคว่ามิถีึ�ในการทำาคว่ามิส่ะอาดในรถึไฟ
และในส่ถึานี มิีการจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้่ที�ป็ระตูทางเข้้าและทางออกข้อง
ส่ถึาน ีรว่มิถึึงทำางานอย่่างใกล้ชื่ด่กับห้นว่่ย่งานภาครฐัเพั่�อตั�งข้อ้กำาห้นดในการ
ส่ว่มิห้นา้กากตลอดการเด่นทางในระบบรถึไฟฟ้าข้องเรา ก่อนที�มิาตรการเห้ล่า
นี�จะถึกูนำาไป็ใชื่อ้ย่่างแพัรห่้ลาย่ในส่ถึานที�อ่�นๆ จากแผนการรบัมิอ่กับการแพัร่
ระบาดข้องโคว่่ด-19 นี�เป็น็ป็จัจัย่ห้นึ�งที�นำาไป็สู่่อัตราคว่ามิพังึพัอใจข้องลกูค้า
ข้องเราที�เพั่�มิขึ้�นถึึงร้อย่ละ 82.4 เก่นจากเป็้าห้มิาย่ที�เราตั�งไว้่ นอกจากนี�  
เราย่ังซึ่่�อกรมิธรรมิ์ป็ระกันชื่ีว่่ตให้้แก่แพัทย่์และบุคลากรทางการแพัทย์่ทั�ว่
ป็ระเทศไทย่กว่่า 1.4 ล้านราย่ ป็ระกอบกับการดูแลครอบคลุมิไป็ถึึงคว่ามิ
ต้องการข้องชุื่มิชื่น ผา่นการบรจ่าคกล่อง “บรรเทาทุกข้ ์ส่ง่คว่ามิสุ่ข้” ที�เต็มิ
ไป็ด้ว่ย่ส่่�งข้องจำาเป็น็กว่่า 40,000 กล่องแก่ป็ระชื่าชื่นที�ได้รบัผลกระทบจาก 
โคว่่ด-19 อีกทั�งยั่งมิกีารบรจ่าคเง่นให้กั้บครอบครวั่ข้องผูเ้สี่ย่ชื่ว่ี่ตจากการเป็น็
อาส่าส่มิคัรส่าธารณส่ขุ้ในการต่อสู่กั้บการแพัรร่ะบาดข้องโคว่่ด-19

จากคว่ามิรับผ่ดชื่อบและคว่ามิมิุ่งมิั�นข้องเราต่อการพััฒนาเพ่ั�อคว่ามิย่ั�งย่่น
นั�น ได้รับการย่อมิรับและรับรองจากห้น่ว่ย่งานทั�งภาย่ในและภาย่นอก
ป็ระเทศ เรารูส้่กึย่น่ดีเป็น็อย่า่งย่่�งที�ได้รบัการคัดเล่อกจากดัชื่นคีว่ามิย่ั�นย่น่
ข้องดาว่โจนส์่ (DJSI) เป็น็ระย่ะเว่ลา 3 ป็ต่ีดต่อกัน โดย่เฉพัาะในป็นีี� บรษั่ัทฯ 
ได้ีรับการจัดีอันดัีบให่้เป็นอันดัีบห่น่�งของโลุ่กในห่มวดีอ่ต่ส่าห่กรรม
คมนาคมแลุ่ะโครงส่ร้างพ่ั�นฐานด้ีานการคมนาคม (กลุ่่�ม TRA) ของ
ดีาวโจนส่ป์ระจำาป ี2563 นอกจากนี� บรษั่ัทฯ ย่งัได้รบัเล่อกให้อ้ยู่ใ่น S&P 
Global Sustainability Yearbook 2021 และเป็น็เพัยี่งบรษั่ัทเดีย่ว่ที�ได้รบั
รางวั่ลระดับ Gold Class ในกลุ่มิ TRA ในข้ณะเดีย่ว่กัน เรายั่งคงได้รบัการ
คัดเล่อกให้เ้ป็น็ส่มิาชื่ก่ข้อง Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ห้ร่อ ราย่ชื่่�อหุ้้นย่ั�งย่่นโดย่ตลาดห้ลักทรัพัย่์แห้่งป็ระเทศไทย่และย่ังคงเป็็น
ส่มิาชื่ก่ข้อง FTSE4Good Emerging Markets Index Series ทั�งนี�ในป็ ี2563 
เป็นปีที�เก้าติ่ดีต่�อกันที�เราได้ีรบัการรบัรองระดัีบ 5 ดีาวด้ีานการกำากับ
ดีแูลุ่กิจการ โดย่ส่มิาคมิส่ง่เส่รม่ิส่ถึาบันกรรมิการบรษั่ัทไทย่ ซึึ่�งเป็น็ส่่�งย่น่ยั่น
ว่่าคณะกรรมิการบรษั่ัทฯ ตลอดจนผูบ้รห่้ารและทีมิงานข้องเรามิุง่มิั�นอย่า่ง
ต่อเน่�องที�จะรักษัามิาตรฐานสู่งสุ่ดในการดำาเน่นธุรก่จอย่่างโป็ร่งใส่ มิี
จรย่่ธรรมิ และมิกีารกำากับดแูลก่จการที�ดี

บทีีเอส่ กรุ�ป็ มิุง่มิั�นเป็น็อย่า่งย่่�งในการเป็น็ตัว่อย่า่งที�ดีในด้านการพัฒันาอย่า่ง
ยั่�งย่่นเพั่�อให้ผู้อ่้�นส่ามิารถึนำาไป็ป็ฏ่ิบัต่ตามิ ส่่�งเห้ล่านี�อาจทำาให้เ้ราต้องตัดส่่น
ใจแมิย้่งัไมิม่ิมีิต่เป็น็เอกฉันท์ ผมิข้อข้อบคุณล่ว่งห้นา้ส่ำาห้รบัคว่ามิเข้า้ใจและ
คว่ามิร่ว่มิมิ่อข้องพัว่กเราทุกคน ในนามิข้องคณะกรรมิการบร่ษััทฯ ผมิข้อ
ข้อบคณุคณะผูบ้รห่้ารและพันกังานข้องเราทกุท่านส่ำาห้รบัคว่ามิมิุง่มิั�น คว่ามิ
ทุ่มิเท และการทำางานอย่า่งห้นกั เพ่ั�อเส่รม่ิคว่ามิแข้ง็แกรง่ให้กั้บกลุ่มิบรษั่ัท 
นอกเห้นอ่ไป็จากนี� ผมิข้อแส่ดงคว่ามินบัถ่ึอและข้อบคณุจากใจจรง่ต่อผูถ่้ึอ
หุ้น้ ลกูค้า ผูค้นในชุื่มิชื่น พันัธมิต่รทางธรุก่จ ส่ถึาบันการเง่น ห้นว่่ย่งานภาค
รฐั และผูม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่ทั�งห้มิดที�ให้ก้ารส่นบัส่นนุและคว่ามิไว้่ว่างใจเราอย่า่ง
ต่อเน่�อง เราย่งัคงมิุง่มิั�นที�จะส่รา้งบรษั่ัทให้แ้ข้ง็แกรง่และพัฒันาบร่ษััทอย่า่ง
ย่ั�งย่น่ ป็ระกอบกับมิคีว่ามิรับผด่ชื่อบต่อสั่งคมิและส่่�งแว่ดล้อมิเพั่�อให้ค้นรุน่
ต่อไป็ได้รบัป็ระโย่ชื่นจ์ากการดำาเนน่การต่างๆ ในวั่นนี�ข้องเรา
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บทีีเอส่ กรุ�ป็ มิคีว่ามิมิุง่มิั�นในการทำาธรุก่จให้เ้ต่บโตผา่นแนว่ทางที�ยั่�งย่่นเพั่�อ
ส่ง่มิอบคุณค่าให้แ้ก่ส่งัคมิและผูม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่ ตามิว่่สั่ย่ทัศนข์้องบร่ษััทฯ “การ
ให่บ้รกิารแก�ช่มชนด้ีวยั่โซลุ่ชัู�นส่ท์ี�ยัั่�งย่ั่นแลุ่ะมเีอกลัุ่กษัณ์์เฉพัาะตั่ว เพ่ั�อ
ส่�งเส่รมิแลุ่ะยั่กระดัีบค่ณ์ภาพัชวิีต่ของประชาชน” ในชื่ว่่งส่องทศว่รรษัที�
ผา่นมิา บทีีเอส่ กรุ�ป็ ได้ส่รา้งและข้ย่าย่ธรุก่จต่างๆ อย่า่งต่อเน่�อง เร่�มิต้นจาก
การเป็็นบร่ษััทอส่ังห้าร่มิทรัพัย่์สู่่กลุ่มิบร่ษััทที�ดำาเน่นธุรก่จในห้ลากห้ลาย่
อุตส่าห้กรรมิ (คมินาคมิข้นส่่งและส่่�อโฆษัณา) เราย่ังคงมิุง่มิั�นพััฒนาธุรก่จ
อย่า่งต่อเน่�อง กอป็รกับมิกีารนำาเทคโนโลยี่มิาป็รับใช้ื่ ทั�งนี� ส่ถึานการณก์าร
แพัร่ระบาดข้องเชื่่�อไว่รัส่โคโรนา (โคว่่ด-19) เป็็นอีกป็ัจจัย่ห้ลักที�ทำาให้้เรา
ต้องป็รบัตัว่ให้เ้ข้้ากับโลกที�กำาลังเป็ลี�ย่นไป็ เราพัรอ้มิที�จะส่รา้งส่รรค์บรก่าร
และผล่ตภัณฑ์์ให้มิ่ๆ  และเป็น็ส่่ว่นห้นึ�งข้องแนว่ทางส่งัคมิเศรษัฐก่จแห้ง่การ
แบ่งป็นั (sharing economy) เพ่ั�อเป็น็รากฐานข้องการเต่บโตในอีก 10 ป็ี
ข้า้งห้นา้ ผา่นกลุ่ย่ั่ทธ์ิ 3M ของเรา ได้ีแก� MOVE, MIX แลุ่ะ MATCH ซึ่ึ�ง
เป็น็การต่อย่อดมิาจากธรุก่จเด่มิจากเครอ่ข้า่ย่ MOVE และ MIX

ภาย่ใต้ MOVE เราจะข้ย่าย่ธุรก่จโดย่ “ไมิจ่ำากัดเพีัย่งการข้นส่่งทางราง” เพ่ั�อ
มิุง่ห้วั่งที�จะเป็น็ส่ว่่นห้นึ�งในการขนส่�งผู้ิโดียั่ส่ารผิ�านรูปแบบการเดิีนทางที�
ห่ลุ่ากห่ลุ่ายั่ เรามิุง่มิั�นที�จะให้บ้รก่ารในรูป็แบบ “door-to-door’ เพั่�อให้ผู้้
โดย่ส่ารในระบบข้องเราได้รบัคว่ามิส่ะดว่กส่บาย่และคว่ามิป็ลอดภัย่ตลอด
การเด่นทาง  ภาย่ใต้ MIX เราผนกึกำาลังจากการรว่บรว่มิข้อ้มิลูเชื่ง่ลึกและ
ข้้อมิูลที�เป็็นกรรมิส่่ทธ่�ข้องเรา เข้้ากับคว่ามิส่ามิารถึในการให้้บร่การในรูป็
แบบ Offline-to-Online ข้องวี่จีไอ ส่ว่่นภาย่ใต้ MATCH นั�น เราเชื่ญ่พันัธม่ิตร
ทางธุรก่จเข้้ามิาในระบบข้องเรา ภาย่ใต้การดำาเน่นการแบบพัันธมิ่ตรทาง
ธรุก่จ (partnership approach) โดย่ต่อย่อดจากเครอ่ข้า่ย่ MOVE และ MIX 

1 เงิินปันัผลปัระจำำ�ปั ีรวมเงิินปันัผลคร้�งิสุดุท้้�ยปัระจำำ�ปีั 2563/64 จำำ�นวน 0.16 บ�ท้ต่่อหุุ้น้ ซึ่่�งิขึ้่�นก้ับกั�รอนุม้ติ่จำ�กัผ้ถื้ือหุุ้น้ในกั�รปัระชุุมสุ�ม้ญปัระจำำ�ปีั 2564  

เพั่�อส่ร้างป็ระโย่ชื่นร์่ว่มิกัน จากกลยุ่ทธน์ี�จะชื่่ว่ย่ให้เ้ราส่ามิารถึข้ย่าย่ตลาด
และโอกาส่ทางธรุก่จมิากย่่�งข้ึ�นไป็อีก

ในป็งีบป็ระมิาณ 2563/64 บทีีเอส่ กรุ�ป็ ต้องเผชื่ญ่กับคว่ามิท้าทาย่อย่า่งต่อ
เน่�อง ซึ่ึ�งส่ง่ผลต่อการดำาเนน่ธรุก่จและผลการดำาเนน่งานข้องบรษั่ัทฯ อย่า่งไร
ก็ดี บรษั่ัทฯ ย่งัคงส่ามิารถึส่รา้งผิลุ่กำาไรส่ท่ธิิจำานวน 4,576 ลุ้่านบาท ใน
ขณ์ะที�รายั่ได้ีรวมอยูั่�ที� 42,379 ลุ้่านบาท และตลอดทั�งป็ ี บร่ษััทฯ ย่ังคง
ส่ร้างผลตอบแทนให้กั้บผูถ่้ึอหุ้น้อย่่างยั่�งย่่น ดังเห้น็ได้จากการจ่าย่เง่นป็นัผล
รว่มิ 0.31¹ บาทต่อหุ้น้ ในธรุก่จ MOVE เรามิคีว่ามิก้าว่ห้นา้อย่า่งมิากทั�งใน
ด้านการข้ย่าย่ระบบข้นส่ง่ทางรางและการพัฒันาโครงการข้นส่ง่ข้นาดให้ญ่
ที�นา่ส่นใจ เราเป็ดิให้บ้รก่ารส่ว่่นต่อข้ย่าย่ส่าย่ส่เีข้ยี่ว่เห้นอ่ทั�งเส่น้ (ห้มิอชื่ต่ 
– คคูต ทั�งห้มิด 16 ส่ถึาน,ี 18 กมิ.) ตั�งแต่เด่อนธนัว่าคมิ 2563 โดย่ในข้ณะ
นี�โครงข้า่ย่รถึไฟฟา้ส่าย่ส่เีข้ยี่ว่ครอบคลมุิทั�งห้มิด 60 ส่ถึาน,ี 68 กมิ. ในส่ว่่น
ข้องแผนแมิบ่ทส่ำาห้รบัส่นามิบน่นานาชื่าต่อู่ตะเภาอยู่ร่ะห้ว่่างการเตรีย่มิส่ง่
มิอบภาย่ในกลางปี็   2564 ในข้ณะที�การลงนามิในส่ัญญาส่ำาห้รับโครงการ
ทางห้ลว่งระห้ว่่างเมิอ่ง (M6 และ M81) คาดว่่าจะเก่ดข้ึ�นภาย่ในป็ ี2564 เช่ื่น
กัน ทั�งนี� จากการข้ย่าย่ไป็สู่โ่ครงการคมินาคมิอ่�นๆ ครอบคลุมิทั�งทางอากาศ 
ทางนำา และทางบก เราคาดว่่าจะมีิผูโ้ดย่ส่ารในเครอ่ข่้าย่ข้องเราเพ่ั�มิส่ามิเท่า
ภาย่ในระย่ะเว่ลาอีก 5 ป็ขี้า้งห้นา้ จาก 0.8 ล้านคนในป็ ี2563 เป็น็ 3.0 ล้าน
คนในป็ ี 2568 ภาย่ใต้ธรุก่จ MIX ข้องเรา วี่จีไอย่งัคงแส่ดงให้เ้ห้น็ถึึงคว่ามิ
ส่ามิารถึในการให้บ้ร่การในรูป็แบบ O2O ให้แ้ก่ลกูค้า ป็ระกอบกับการพัฒันา
ด้านข้อ้มิลูอัจฉรย่่ะ จึงทำาให้ ้ วี่จีไอยั่งคงส่รา้งผลกำาไรที�แข้ง็แกรง่อยู่ที่� 980 
ล้านบาท แมิจ้ะเป็น็ป็ทีี�มิคีว่ามิท้าทาย่อย่า่งมิาก ส่ำาห้รบั MATCH เรารูสึ้่ก
ป็ล่�มิป็ต่ิที�ได้พันัธมิต่รที�มิชีื่่�อเส่ยี่งห้ลาย่บรษั่ัทเข้า้มิาในครอบครวั่ข้องเรา เรา

“บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป มีีความีม๊ี�งม่ี�นในการุ๊พ่ัฒนาและข่ับีเคล่�อนธุ๊รุ๊กิจด้้วยแนวทีาง 
ทีี�ย่�งย่น เรุ๊าตรุ๊ะหน่กถึึงผลกรุ๊ะทีบีต�อสิ�งแวด้ล้อมีจากการุ๊ด้ำาเนินธุ๊รุ๊กิจ 
ขัองเรุ๊า ปีนี�เรุ๊าจึงเรุ๊�งผล่กด่้นกลย๊ทีธ์ุด้้านการุ๊รุ่๊บีม่ีอก่บีการุ๊เปลี�ยนแปลงขัอง 
สภาพัภูมิีอากาศให้ออกมีาอย�างเปน็รูุ๊ปธุรุ๊รุ๊มีมีากทีี�ส๊ด้ การุ๊ด้ำาเนินการุ๊ 
ด่้งกล�าวส�งผลให้ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เป็นบริิษััทในกลุ่่�มขนส่�งทางริางแห่�งแริก
แลุ่ะแห่�งเดีียวในปริะเทศไทยที�ได้ีรัิบการิรัิบริองว�าเป็นบริิษััทที�มี 
การิปลุ่�อยคาร์ิบอนไดีออกไซด์ีส่่ทธิิเป็นศูนย์ และย่งได้้ก้าวขึั�นมีาเปน็ 
“อันดัีบห่น่�งของโลุ่ก” ในดัีชนีความยั�งยืนของดีาวโจนส์่ปริะจำาป ี2563  
โดียเป็นผูู้้นำาอ่ตส่าห่กริริมในห่มวดีอ่ตส่าห่กริริมคมนาคมแลุ่ะโคริงส่ร้ิาง 
พืื้� นฐานด้ีานการิคมนาคม ทีี�แสด้งให้เห็นถึึงความีม๊ี�งม่ี�นต�อ 
การุ๊แสด้งความีรุ่๊บีผิด้ชอบีสูงส๊ด้ต�อส่งคมีและสิ�งแวด้ล้อมี  
เรุ๊าเช่�อว�าสิ�งเหล�านี�เปน็องค์ปรุ๊ะกอบีหล่กในการุ๊รุ่๊กษาความีต�อเน่�อง 
และความีม่ี�นคงทีางธุ๊รุ๊กิจ รุ๊วมีถึึงการุ๊สรุ้๊างความีสมีด๊้ลเพ่ั� อ 
ปรุ๊ะโยชน์ขัองผู้มีีส�วนได้้เสียท่ี�งหมีด้”

2.1	สารจากประธานกรรมการ	

นายคีีรีี กาญจนพาสน์ 
ประธานกรรมการบริษััทฯ 
และประธานคณะกรรมการพััฒนาเพ่ั�อความยัั่�งย่ั่น
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2.2	ผลการดำำาเนินงาน 
ด้ำานความย่ั่�งยืั่นท่ี่�โดำดำเด่ำน
กลุ่มิบร่ษััทบีทีเอส่ มิีคว่ามิมิุ่งมิั�นในการส่ร้าง
คว่ามิเต่บโตทางธุรก่จด้ว่ย่แนว่ทางการ
บร่ห้ารจัดการที�ดีที�สุ่ด เพั่�อส่่งมิอบคุณค่าที�
ย่ั�งย่่นให้้กับส่ังคมิและผู้มิีส่่ว่นได้เส่ีย่ข้องเรา 
คว่ามิมิุ่งมิั�นข้องเราต่อคว่ามิรับผ่ดชื่อบด้าน
ส่งัคมิและส่่�งแว่ดล้อมิเป็น็ป็จัจัย่ส่ำาคัญในการ
รกัษัาคว่ามิต่อเน่�องและคว่ามิมิั�นคงที�ส่รา้งผล
ตอบแทนที�เป็็นเล่ศในระย่ะย่าว่ส่ำาห้รับการ
ลงทนุ 

บร่ษััทฯ ป็ระเมิ่นตนเองโดย่เทีย่บกับกรอบ
การทำางานด้านส่่�งแว่ดล้อมิ ส่งัคมิ และบรรษััท
ภ่บาล (ESG) ที�เข้ม้ิงว่ด และได้รบัการย่อมิรบั
ในป็ระเด็นด้านคว่ามิมิุ่งมิั�นสู่่คว่ามิย่ั�งย่่นจาก
ส่ถึาบันชื่ั�นนำาห้ลาย่แห่้งทั�ว่โลก กลุ่มิบร่ษััท 
บีทีเอส่ ให้้คว่ามิส่ำาคัญอย่่างย่่�งกับเป็้าห้มิาย่
การพัฒันาที�ยั่�งย่่นแห้ง่ส่ห้ป็ระชื่าชื่าต่ (SDGs) 
โดย่ได้ตั�งห้กเป็้าห้มิาย่ห้ลักตามิแนว่ทางการ
ดำาเนน่ธรุก่จและกรอบคว่ามิย่ั�งย่น่ข้องบรษั่ัทฯ

มิติ่ด้ำานสิ�งแวดำล้อม
ธรุก่จห้ลักข้องเราช่ื่ว่ย่ให้ผู้ค้นใช้ื่รูป็แบบการคมินาคมิข้นส่ง่ที�มิกีารป็ล่อย่คาร์บอนตำา โดย่ช่ื่ว่ย่ป็รับป็รุงคณุภาพัอากาศและลดอุณห้ภมูิโ่ลกที�เพั่�มิส่งู
ข้ึ�น เราพัึ�งพัาไฟฟา้เป็น็แห้ล่งพัลังงานห้ลักข้องเรา ดังนั�นเราจึงให้ค้ว่ามิส่ำาคัญต่อการใชื่พ้ัลังงานอย่า่งมิปี็ระส่ท่ธภ่าพัเพั่�อลดผลกระทบต่อส่่�งแว่ดล้อมิ

ผลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิความยั่่�งยั่ืนิที่่�โดำดำเด่ำนิของบรษ่ิัที่ฯ ตามแต่ละมิติด้ำานิสิ่ิ�งแวดำล้อม 
สิ่่งคม และบรรษ่ัที่ภิิบาล มด่่ำงนิ่�

ตััวช้ี้�วัดด้านส่ิ่�งแวดล้้อม ผล้กัารดำาเน่นงาน 2563/64 เป้า้หมายั่ 2563/64

กัล่้�มบร่ษััทบ้ท้เอสิ่ ร�วมเป้น็ผ้้สิ่นับสิ่น่นกัารเปิ้ดเผยั่
ข้้อม้ล้ทางกัารเง่นท้�เก้ั�ยั่วข้้องกัับสิ่ภาพภ้ม่อากัาศ 
(Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures: TCFD)

บร่ษััทในกัล่้�มข้นสิ่�งทางรางแห�งแรกัใน
ป้ระเทศไทยั่ท้�ได้รับรองว�าเป็้นบร่ษััทท้�ม้กัาร
ป้ล้�อยั่คาร์บอนไดออกัไซด์ส่ิ่ทธ่ิเป้น็ศ้นย์ั่ 

ด้วยั่กัารชี้ดเชี้ยั่คาร์บอน 100%

บร่ษััทฯ ได้ป้ระกัาศนโยั่บายั่ 
กัารบร่หารจััดกัารส่ิ่�งแวดล้้อม 

ในป้ ี2563/64

ป้ร่มาณกัารป้ล้�อยั่ก๊ัาซเรือนกัระจักั
ทั�งหมด (ตัันคาร์บอนไดออกัไซด์ 
เท้ยั่บเท�า)

ป้ร่มาณกัารใช้ี้ไฟฟา้
(ก่ัโล้วัตัต์ั-ชี้ม. ตั�อ ระยั่ะทาง 1 กัม. 
ข้องต้้ัโดยั่สิ่าร)

ป้ร่มาณกัารใช้ี้พลั้งงานส่ิ่�นเป้ลื้อง
ทั�งหมด (เมกัะวัตัต์ั-ชี้ม.)

74,600 99,137

2.24 ไมิเ่ก่น  2.80

152,431.20 182,917.44

มิติ่ด้ำานส่งคม
คว่ามิป็ลอดภัย่ข้องลูกค้า พันักงาน และคู่ค้า รว่มิถึึงคว่ามิเป็็นอยู่่ที�ดีข้องชุื่มิชื่นเป็็นองค์ป็ระกอบพั่�นฐานข้องวั่ฒนธรรมิในการดำาเน่นธุรก่จข้อง
เรา เรามิุ่งมิั�นที�จะจัดให้้มิีส่ภาพัแว่ดล้อมิการทำางานที�ดีแก่พันักงานและร่ว่มิพััฒนาชุื่มิชื่นโดย่รอบ เพั่�อนำาไป็สู่่คุณภาพัชีื่ว่่ตและสั่งคมิที�ดีขึ้�น

96% ข้องค่าใช้ื่จ่าย่ CSR ข้องบร่ษััทฯ ใช้ื่
ไป็ในการส่นุนส่ังคมิและชุื่มิชื่นในรูป็แบบการ
ลงทุนเชื่่งพัาณ่ชื่ย่์เพั่�อสั่งคมิ และการลงทุน
เพ่ั�อชุื่มิชื่นและสั่งคมิ

การลงทนุพาณิชยเ์พื่อสังคม
การลงทนุเพื่อชุมชนและสังคม
การบรจิาค

ไม่ม่อัตราการบาดเจ็บห้ร่อ
เส่ยี่ชื่ว่ี่ตข้องผูโ้ดย่ส่าร พันกังาน
และผูร้บัเห้มิาใน 4 ป็ทีี�ผา่นมิา

อ่ตราตำาแหน่ิงงานิที่่�บุคคล
ภิายั่ในิได้ำรบ่ค่ดำเลือก
เพ่ั�มิขึ้�นตลอด 4 ป็ทีี�ผา่นมิา

29% 40% 44% 60%

2560/61

2560/61

2563/64

2563/64

2062/63

2062/63

2561/62

2561/62

มิติ่ด้ำานบรรษ่ัที่ภิิบาลและด้ำานเศรษัฐกิจ	
กลุ่มิบร่ษััทบีทีเอส่ ตั�งเป็้าที�จะข้ย่าย่ธุรก่จด้ว่ย่การนำาเส่นอผล่ตภัณฑ์์และบร่การที�ดีที�สุ่ดแก่ลูกค้าผ่านการดำาเน่นธุรก่จอย่่างมีิจร่ย่ธรรมิและการ
ลงทุนอย่า่งรับผด่ชื่อบ

ผลประเมนิิระด่ำบ “5 ดำาว” หรอื 
“ยั่อดำเยั่่�ยั่ม” ในิด้ำานิบรรษ่ัที่ภิิบาล
บรษั่ัทฯ ได้ผา่นการรับรองเป็น็ส่มิาชื่ก่แนว่ร่ว่มิ
ต่อต้านคอรร์ปั็ชื่นัข้องภาคเอกชื่นไทย่

อ่ตราความพึงึพึอใจของผ้โ้ดำยั่สิ่ารต่อ 
การใหบ้รกิารของรถไฟฟ้าบท่ี่เ่อสิ่
เพ่ั�มิขึ้�นทุกป็ใีน 4 ป็ทีี�ผา่นมิา

75% 76% 79% 82.4%

99.88% >99.5%

ความตรงต่อเวลาในิ
การเดิำนิที่างของผ้โ้ดำยั่สิ่าร เป้าหมายั่

ต่อคว่ามิล่าชื่า้ตั�งแต่
5  นาทีขึ้�นไป็

ต่อคว่ามิล่าชื่า้ตั�งแต่
5 นาทีขึ้�นไป็

การใช้้พัล่งงานอย่ั่างม่ประสิที่ธิภิาพั

หุ้้�นกู้้�เพ่ื่�ออน้รักัู้ษ์์ส่ิ่�งแวดล้�อม ชุ้ดแรักู้ของไทย  
จำานว่น 13,000 ล้านบาท (ออกในเด่อนพัฤษัภาคมิ 62)

หุ้้�นกู้้�เพ่ื่�ออน้รักัู้ษ์์ส่ิ่�งแวดล้�อม ชุ้ดท่�สิ่องของบรัษั่์ท  
จำานว่น 8,600 ล้านบาท (ออกในเด่อนพัฤศจ่กาย่น 63)

โดย่หุ้น้กู้ชุื่ดที�ส่องได้รบัรางวั่ล Transport Deal of the Year 
(ป็ระเทศไทย่) จาก The Asset Triple A Infrastructure 
Awards 2021
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2.3	ความม่่งม่�น
ต่่อการพ่ัฒนาอย่ั่างย่ั่�งยืั่น
กรอบการดำาเนน่งานด้านคว่ามิย่ั�งย่น่ข้องกลุ่มิบรษั่ัทบทีีเอส่ ครอบคลมุิการดำาเนน่งานทั�งด้านเศรษัฐก่จ ส่งัคมิ และส่่�งแว่ดล้อมิ และส่อดคล้องกับ
ป็ระเด็นส่ำาคัญด้านคว่ามิย่ั�งย่น่ (Materiality) ข้องบรษั่ัทฯ ซึ่ึ�งได้ระบุจากการมิสี่ว่่นรว่่มิกับผูม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่ โดย่ภาพัรว่มิการดำาเนน่งานในป็ระเด็นที�
ส่ำาคัญ ป็ ี2563/64 มิผีลการดำาเนน่งานตามิเป็า้ห้มิาย่และแผนงานดังนี�

การกำากับดแูล
ก่จการ

จรย่่ธรรมิการ
ดำาเนน่ธรุก่จ

คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอ
ข้องการบรก่าร 

Governance
(GRI 102-18, 
GRI 102-19, 
GRI 102-20,
GRI 102-26)

Organisational 
Profile (GRI 
102-13) 
Ethics and 
Intergrity 
(GRI 102-16, 
GRI 102-17)
Reporting 
practice
(GRI 102-53)
Anti- 
corruption
(GRI 205-2, 
GRI 205-3)
Public Policy
(GRI 415-1)

Management 
Approach
(GRI 103)

การกำากับดแูล
องค์กร 
ด้ว่ย่ห้ลักธรรมิาภ่บาล
ที�ดี ส่ามิารถึส่รา้ง
คณุค่าและส่รา้งผล
ตอบแทนอย่า่งย่ั�งย่น่
ในระย่ะย่าว่ได้ รว่มิ
ถึึงส่รา้งคว่ามิเชื่่�อมิั�น
และคว่ามิไว้่ว่างใจ
ให้แ้ก่นกัลงทุน ผูถ่้ึอ
หุ้น้ ตลอดจนผูม้ิี
ส่ว่่นได้ส่ว่่นเส่ยี่ทุก
ภาคส่ว่่น

การดำาเนน่ธรุก่จด้ว่ย่
คว่ามิซึ่่�อส่ตัย่ ์ส่จุรต่ 
โป็รง่ใส่ และตรว่จ
ส่อบได้เป็น็ 
ห้วั่ใจส่ำาคัญข้องการ
ข้บัเคล่�อนองค์กรให้้
เต่บโตได้อย่า่งย่ั�งย่น่ 
เพั่�อส่รา้งคว่ามิเชื่่�อ
มิั�นและคว่ามิไว้่
ว่างใจให้แ้ก่นกัลงทุน 
ผูถ่้ึอหุ้น้ ตลอดจนผู้
มิสี่ว่่นได้ส่ว่่นเส่ยี่ทุก
ภาคส่ว่่น

การดำาเนน่การที�ดีจะ
ส่ะท้อนภาพัลักษัณ์
ข้ององค์กรในด้าน
คว่ามิเป็น็เล่ศในการ
ให้บ้รก่ารและคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ออกสู่่
ส่าธารณชื่น เพั่�อให้้
ได้รบัการย่อมิรบัจาก
ส่งัคมิ (License to 
Operate) และเป็ดิ
โอกาส่ในการต่อย่อด
ทางธรุก่จ การนำา
เส่นอผล่ตภัณฑ์์ และ
บรก่ารเพั่�อส่รา้ง
คว่ามิพังึพัอใจส่งูส่ดุ
ข้องลกูค้าและตอบ
ส่นองคว่ามิต้องการ
ข้องลกูค้ามิคีว่ามิ
ส่ำาคัญต่อการดำาเนน่
ธรุก่จ

• คณะกรรมิการบรษั่ัทในฐานะตัว่แทน
ข้องผูถ่้ึอหุ้น้ มิบีทบาทห้นา้ที�ส่ำาคัญใน
การกำาห้นดนโย่บาย่ต่าง ๆ เกี�ย่ว่กับการ
กำากับดแูลก่จการ โดย่เฉพัาะอย่า่งย่่�ง
นโย่บาย่การกำากับดแูลก่จการและ
จรย่่ธรรมิทางธรุก่จ
• กำากับดแูลและส่่�อส่ารให้ก้รรมิการ  
ผูบ้รห่้าร และพันกังานทกุคนรบัทราบ
และป็ฏ่ิบต่ัตามินโย่บาย่
• การจัดทำากฎบตัรโดย่ได้มิกีารระบุถึึง 
โครงส่รา้ง ระเบยี่บการป็ระชุื่มิ รว่มิถึึง
ห้นา้ที�และคว่ามิรบัผด่ชื่อบข้องคณะ
กรรมิการแต่ละชุื่ด

• ส่นบัส่นนุให้บ้รษั่ัทย่อ่ย่ข้องกลุม่ิบรษั่ัท
บทีีเอส่นำาเอาห้ลักเกณฑ์์และมิาตรฐาน
การกำากับดแูลก่จการที�ดี รว่มิถึึง
มิาตรการต่อต้านการทจุรต่คอรร์ปั็ชื่นั
ข้องกลุม่ิบรษั่ัทบีทีเอส่ไป็ป็ฏ่ิบต่ัตามิ 
เพั่�อส่รา้งเครอ่งข้า่ย่คว่ามิรว่่มิมิอ่ด้าน
การต่อต้านทจุรต่คอรร์ปั็ชื่นั
• การป็ฏ่ิบต่ัตามินโย่บาย่การกำากับดแูล
ก่จการและจรย่่ธรรมิทางธุรก่จอย่า่งเข้ม้ิ
งว่ดส่ำาห้รบักรรมิการ ผูบ้รห่้าร และ
พันกังานข้องกลุม่ิบรษั่ัทบีทีเอส่และ
บรษั่ัทย่อ่ย่ทั�งห้มิด

• ระบบคว่บคุมิการเด่นรถึไฟฟา้จากส่ว่่น
กลาง และการเด่นรถึด้ว่ย่ระบบส่ญัญาณ
คว่บคุมิ มิฝีุ่�าย่ป็ฏ่ิบต่ัการเป็น็ผูร้บัผด่
ชื่อบในการดำาเนน่งาน เพั่�อให้ร้ะบบการ
เด่นรถึเป็น็ไป็อย่า่งมิปี็ระส่ท่ธภ่าพัมิากย่่�ง
ข้ึ�น ทั�งในเร่�องข้องคว่ามิตรงต่อเว่ลาและ
คว่ามิเชื่่�อถ่ึอต่อการเด่นรถึ
• ว่างแผนการซึ่อ่มิบำารุงเชื่ก่รุก และ
ต่ดตามิผลการดำาเนน่งานซึ่อ่มิบำารุงเป็น็
ป็ระจำาทกุเด่อน เพั่�อให้ม้ิั�นใจว่่ามิคีว่ามิ
พัรอ้มิในการให้บ้รก่าร และลดป็ญัห้า
คว่ามิขั้ดข้อ้งระห้ว่่างการเด่นรถึ
• พัฒันาส่น่ค้าและบรก่ารตอบส่นอง
คว่ามิต้องการและคว่ามิคาดห้วั่งข้อง
ลกูค้าผูใ้ชื่บ้รก่ารทกุกลุม่ิ 
• ผส่านศกัย่ภาพัข้องธรุก่จในกลุม่ิบรษั่ัท 
โดย่การใชื่เ้ทคโนโลย่เีข้า้มิามิบีทบาทใน
การพัฒันาส่น่ค้าและบรก่ารอย่า่งเห้มิาะ
ส่มิ ส่ะดว่ก และรว่ดเรว็่ ส่อดคล้องกับ
คว่ามิต้องการข้องลกูค้า
• ป็ระเมิน่คว่ามิพังึพัอใจข้องลูกค้าอย่า่ง
ส่มิำาเส่มิอ เพ่ั�อพัฒันาการให้บ้รก่าร
• พัฒันาระบบจัดเก็บข้อ้มิลูส่ว่่นบุคคล
ข้องลูกค้าและป็อ้งกันการรั�ว่ไห้ลข้อง
ข้อ้มิลู

• ผลการะป็ระเมิน่การกำากับ
ดแูลก่จการในระดับ “ดีเล่ศ” 
จากห้นว่่ย่งานกำากับดแูล
ภาย่นอก

• จำานว่นพันกังานเข้า้รว่่มิ
การป็ระเมิน่คว่ามิเข้า้ใจเร่�อง
จรย่่ธรรมิการดำาเนน่ธรุก่จที�
รอ้ย่ละ 85 จากจำานว่น
พันกังานทั�งห้มิด
• เป็า้ห้มิาย่คะแนนคว่ามิ
เข้า้ใจเร่�องจรย่่ธรรมิการ
ดำาเนน่ธรุก่จข้องพันกังาน
เฉลี�ย่ 80 คะแนน (จาก
คะแนนเต็มิ 100)

• คว่ามิตรงต่อเว่ลาในการ
เด่นทางข้องผูโ้ดย่ส่าร รอ้ย่
ละ 99.50
• คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอข้องการ
เด่นรถึไฟฟา้ไมิน่อ้ย่กว่่า 
35,000 ตูก่้โลเมิตรการ
เด่นรถึต่อคว่ามิข้ดัข้อ้ง
• คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอข้องตั�ว่
โดย่ส่ารไมิต่ำากว่่า 15,000 
ธรุกรรมิต่อข้อ้ผด่พัลาด 1 
ครั�ง
• คะแนนคว่ามิพังึพัอใจข้อง
ผูโ้ดย่ส่ารต่อการให้บ้รก่าร
รถึไฟฟา้บทีีเอส่ ที�รอ้ย่ละ 
76 ห้รอ่มิากกว่่า

• ผลการป็ระเมิน่การกำากับ
ดแูลก่จการในระดับ “ดี
เล่ศ” จากส่มิาคมิส่่งเส่ร่มิ
ส่ถึาบันกรรมิการบร่ษััทไทย่
• ผลการป็ระเมิน่คณุภาพั
การจัดป็ระชุื่มิผูถ่้ึอหุ้น้
ป็ระจำาป็ ี2563 อยู่่ที� 100 
คะแนนเต็มิ โดย่ส่มิาคมิส่่ง
เส่รม่ิผูล้งทุนไทย่ 

• จำานว่นพันกังานเข้า้ร่ว่มิ
การป็ระเมิน่คว่ามิเข้า้ใจ
เร่�องจรย่่ธรรมิการดำาเนน่
ธรุก่จที�รอ้ย่ละ 96.19 จาก
จำานว่นพันกังานทั�งห้มิด
• พันกังานมิคีะแนนคว่ามิ
เข้า้ใจเร่�องจร่ย่ธรรมิการ
ดำาเนน่ธรุก่จเฉลี�ย่ 87.6 
คะแนน

• คว่ามิตรงต่อเว่ลาในการ
เด่นทางข้องผูโ้ดย่ส่าร รอ้ย่
ละ 99.88
• คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอข้องการ
เด่นรถึไฟฟา้ 156,089 ตู้
ก่โลเมิตรการเด่นรถึต่อ
คว่ามิข้ดัข้อ้ง
• คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอข้องตั�ว่
โดย่ส่ารที� 194,678 ธรุกรรมิ
ต่อข้อ้ผด่พัลาด 1 ครั�ง
• คะแนนคว่ามิพังึพัอใจข้อง
ผูโ้ดย่ส่ารต่อการให้บ้ร่การ
รถึไฟฟา้บทีีเอส่ ที�รอ้ย่ละ 
82.4

การบรห่้าร
จัดการคว่ามิ
เส่ี�ย่ง

โครงส่รา้ง 
พั่�นฐานและ 
การเข้า้ถึึงข้อง
ผูโ้ดย่ส่าร

การบรห่้าร
จัดการห้ว่่งโซึ่่
อุป็ทาน

คว่ามิป็ลอดภัย่
ทางด้าน
เทคโนโลย่ี
ส่ารส่นเทศและ
คว่ามิเป็น็ส่ว่่น
ตัว่ข้องข้อ้มิลู

Governance
(GRI 102-18, 
GRI 102-29,
GRI 102-30,
GRI 102-31)

Indirect 
Economic 
Impacts
(GRI 203-1)

Supply Chain 
(GRI 102-9)
Procurement 
Practices
(GRI 204-1)
Anti-Corruption
(GRI 205-1)
Supplier 
Environmental 
Assessment
(GRI 308-1, 
GRI 308-2)
Occupational 
Health and 
Safety
(GRI 403-7)
Supplier Social 
Assessment
(GRI 414-1, 
GRI 414-2) 

Customer 
Privacy 
(GRI 418-1)

คว่ามิเสี่�ย่งต่างๆที�อาจจะ
เก่ดข้ึ�นในอนาคตส่ามิารถึ
ส่่งผลกระทบต่อการดำาเนน่
ธรุก่จข้องเรา ซึ่ึ�งมิผีลต่อทั�ง
คว่ามิต่อเน่�องในการ
ดำาเนน่ธรุก่จ รว่มิถึึงส่ถึานะ
การเง่นข้องบร่ษััทฯ กลุ่มิ
บร่ษััทบทีีเอส่ เชื่่�อว่่า
แนว่ทางการบร่ห้ารจัดการ
คว่ามิเสี่�ย่งเชื่ง่รุกเป็น็ห้วั่ใจ
ส่ำาคัญในการบร่ห้ารธรุก่จ
ให้ยั้่�งย่่นและส่ามิารถึส่รา้ง
ผลตอบแทนภาย่ใต้ระดับ
คว่ามิเสี่�ย่งที�เห้มิาะส่มิ ซึ่ึ�ง
จะดึงดูดเง่นลงทนุและย่งั
ป็ระโย่ชื่นต่์อผูม้ิส่ี่ว่นได้เส่ยี่
ทั�งห้มิดในระย่ะย่าว่

การพัฒันาโครงส่รา้งพั่�น
ฐานที�ส่รา้งการเข้า้ถึึงให้แ้ก่
ทกุคน ถ่ึอเป็น็ค่านย่่มิห้ลัก
ข้องกลุ่มิบร่ษััทบทีีเอส่ การ
ข้ย่าย่เคร่อข้า่ย่โครงส่รา้ง
พั่�นฐานที�ครอบคลมุิและ
คำานงึถึึงผูโ้ดย่ส่ารทกุกลุ่มิ
ข้องเราจะชื่ว่่ย่เพั่�มิคว่ามิ
ส่ามิารถึในการเข้า้ถึึงและ
ผล่ตภาพัทางเศรษัฐก่จ ซึ่ึ�ง
ท้าย่ที�ส่ดุจะนำาไป็สู่่การ
พัฒันาทางเศรษัฐก่จและ
ส่งัคมิในว่งกว้่างข้ึ�น

การบร่ห้ารห้ว่่งโซึ่อุ่ป็ทาน
ด้ว่ย่ห้ลักธรรมิาภ่บาลและ
จรรย่าบรรณในการดำาเนน่
ธรุก่จที�คำานงึถึึงผลกระทบ
ต่อเศรษัฐก่จ ส่งัคมิ และส่่�ง
แว่ดล้อมิ ชื่ว่่ย่ป็อ้งกันคว่ามิ
เสี่�ย่งที�อาจส่่งผลกระทบต่อ
ภาพัลักษัณแ์ละการดำาเนน่
งานข้องกลุ่มิบร่ษััทบทีีเอส่
ทั�งทางตรงและทางอ้อมิ 
ข้ณะเดีย่ว่กันย่งัเป็น็การ
เพั่�มิโอกาส่ในการดำาเนน่
ธรุก่จให้มิ่ๆ  ผา่นห้ว่่งโซึ่่
อุป็ทานข้องกลุ่มิบร่ษััท
บทีีเอส่

การเส่ร่มิส่รา้งคว่ามิมิั�นใจ
ด้านคว่ามิป็ลอดภัย่ และ
คว่ามิเป็น็ส่่ว่นตัว่ส่ำาห้รับ
ลกูค้าข้องเราเมิ่�อใช้ื่บร่การ
ข้องกลุ่มิบร่ษััทบทีีเอส่เป็น็
ห้วั่ใจส่ำาคัญและ
วั่ตถึปุ็ระส่งค์ทางธรุก่จที�
ส่ำาคัญที�ส่ดุข้องเรา เพั่�อลด
ผลกระทบที�อาจเก่ดข้ึ�นต่อ
ชื่่�อเส่ยี่งและต้นทนุจากการ
คว่ามิผด่พัลาดอันเก่ดจาก
การดำาเนน่งาน

• บร่ษััทฯ ได้จัดตั�งคณะกรรมิการ 
บร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่งเพั่�อพัจ่ารณา
และกำาห้นดนโย่บาย่ส่ำาห้รับกรอบการ 
บร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่งข้ององค์กร  
รว่มิถึึงการกำากับดแูลห้นว่่ย่งานข้อง 
กลุ่มิบร่ษััทบทีีเอส่ให้ป้็ฏ่ิบัต่ตามินโย่บาย่
และกรอบการบร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่ง
ข้ององค์กรป็ระจำาป็ี
• บร่ษััทฯ ได้กำาห้นดนโย่บาย่และกรอบ
การบร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่งองค์กรเพั่�อ
ให้ม้ิั�นใจว่่าผูเ้กี�ย่ว่ข้อ้งได้ตระห้นกัถึึงห้ลัก
การบร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่งและ
ส่ามิารถึนำาไป็ใชื่ไ้ด้อย่่างเห้มิาะส่มิ
• บร่ษััทฯ ได้ส่รา้งวั่ฒนธรรมิองค์กรที�
แข้ง็แกร่งเพั่�อส่่งเส่ร่มิให้พ้ันกังาน
ตระห้นกัถึึงคว่ามิเสี่�ย่งที�ส่ามิารถึเก่ดข้ึ�น
ได้ระห้ว่่างการทำางานและจึงส่ามิารถึ
บร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่งเห้ล่านั�นได้
อย่่างเห้มิาะส่มิ

• ในการป็ระเมิน่การจัดการบร่การด้าน
การป็ฏ่ิบัต่งานข้องเรา ตัว่ชื่ี�วั่ดห้ลัก
ส่ำาห้รับป็ระส่่ทธภ่าพัการดำาเนน่งาน 
ได้แก่ คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอข้องการบร่การ 
คว่ามินา่เชื่่�อถ่ึอข้องรถึไฟ และคว่ามินา่
เชื่่�อถ่ึอข้องตั�ว่โดย่ส่าร ผลการดำาเนน่งาน
โดย่รว่มิจะได้รบัการตรว่จส่อบโดย่ฝุ่�าย่
ว่างแผนการบำารุงรักษัาและโลจ่ส่ต่กส่์
ข้องบร่ษััท ตลอดจนการตรว่จส่อบ
ภาย่ในและการตรว่จส่อบจากฝุ่�าย่
บร่ห้ารในภาย่ห้ลัง

• ว่างยุ่ทธศาส่ตรก์ารบร่ห้ารจัดการห้ว่่ง
โซึ่อุ่ป็ทาน ที�มิุง่เนน้คุณภาพัส่่นค้าและ
บร่การ โดย่กำาห้นดให้ม้ิกีระบว่นการ
บร่ห้ารคว่ามิเสี่�ย่งที�ครอบคลมุิด้านส่่�ง
แว่ดล้อมิ ส่งัคมิ และการกำากับดูแล
ก่จการ เพั่�อกำาห้นดแนว่ทางการจัดการที�
ส่อดคล้องกับระดับคว่ามิเสี่�ย่งข้องคู่ค้า
• บูรณาการ โป็รแกรมิการป็ระกันคว่ามิ
ยั่�งย่่นข้องคู่ค้า (Supply Chain 
Sustainability Assurance 
Programme) เข้า้กับการดำาเนน่งานข้อง
กลุ่มิบร่ษััทบทีีเอส่ เพั่�อส่รา้งมิลูค่าระย่ะ
ย่าว่รว่่มิกันกับคู่ค้า ด้ว่ย่การบร่ห้าร
จัดการผลกระทบด้านส่่�งแว่ดล้อมิ ส่งัคมิ 
และการกำากับดแูล (ESG) ตลอดว่งจร
ชื่ว่ี่ตข้องส่่นค้าและบร่การ

• มิาตรการคว่บคมุิและรักษัาส่มิดุลการ
ใชื่ข้้อ้มิลูภาย่ใต้ธรุก่จ MIX
• จัดทำานโย่บาย่การรกัษัาคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ข้องข้อ้มิลูข้อง BSS และการ
จัดการเห้ตกุารณก์ารรักษัาคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ข้องข้อ้มิลู
• นโย่บาย่คว่ามิเป็น็ส่่ว่นตัว่ข้องข้อ้มิลู
ทั�ว่ทั�งกลุ่มิและข้ั�นตอนการป็ระกันคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ทางไซึ่เบอรอ์ยู่่ในกระบว่นการ
จัดตั�ง

-

-

• ไมิม่ิขี้อ้ร้องเรีย่นเร่�อง
การทจุร่ตด้านการจัด
ซึ่่�อจัดจ้าง
• คู่ค้า Critical Tier 1 
รอ้ย่ละ 100 ได้รบัการ
ป็ระเมิน่คว่ามิเส่ี�ย่งด้าน 
ESG
• คู่ค้าที�ต้องเข้า้พั่�นที�ใน
ระบบรถึไฟฟา้ 
บทีีเอส่ได้รบัการอบรมิ
และผา่นการทดส่อบ
การป็ฏ่ิบัต่งานด้าน
คว่ามิป็ลอดภัย่ครบ 
ทกุราย่

• ไมิม่ิกีรณกีารละเมิด่
คว่ามิป็ลอดภัย่ข้อง
ข้อ้มิลูห้ร่อเห้ตุการณ์
คว่ามิป็ลอดภัย่ทาง 
ไซึ่เบอรอ่์�นๆ
• ไมิม่ิขี้อ้ร้องเรีย่นจาก
บุคคลภาย่นอกและ
ห้นว่่ย่งานกำากับดแูล
• รอ้ย่ละ 80 ข้อง
โครงส่รา้งพั่�นฐาน 
ด้านไอทีและระบบการ
จัดการคว่ามิป็ลอดภัย่
ข้องข้อ้มิลูได้รบัการ
รบัรอง ISO 27001

-

-

• ไมิม่ิขี้อ้รอ้งเรยี่นเร่�อง
การทจุรต่ด้านการจัดซึ่่�อ
จัดจ้าง
• คูค้่า Critical Tier 1 
รอ้ย่ละ 100  ได้รบัการ
ป็ระเมิน่คว่ามิเส่ี�ย่งด้าน 
ESG
• คูค้่าที�ต้องเข้า้พั่�นที�ใน
ระบบรถึไฟฟา้บทีีเอส่ได้
รบัการอบรมิและผา่น
การทดส่อบการป็ฏ่ิบต่ั
งานด้านคว่ามิป็ลอดภัย่
ครบทกุราย่

• ไมิม่ิกีรณกีารละเมิด่
คว่ามิป็ลอดภัย่ข้องข้อ้มิลู
ห้รอ่เห้ตกุารณค์ว่ามิ
ป็ลอดภัย่ทางไซึ่เบอร์
อ่�นๆ
• ไมิม่ิขี้อ้รอ้งเรยี่นจาก
บุคคลภาย่นอกและ
ห้นว่่ย่งานกำากับดแูล
• รอ้ย่ละ 81 ข้อง
โครงส่ร้างพั่�นฐานด้าน
ไอทีและระบบการ
จัดการคว่ามิป็ลอดภัย่
ข้องข้อ้มิลูได้รบัการ
รบัรอง ISO 27001

หัวข้้อ 
รายั่งาน

เป้้าหมายั่ด้าน 
ความยัั่�งยืั่น 
ข้ององค์กัร
สิ่หป้ระชี้าชี้าต่ั 

ป้ระเด็นด้านความ
ยัั่�งยืั่นตัามแนวทาง

ข้อง GRI  
Standards

ข้อบเข้ตั 
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กลยุ่ทธก์าร
รบัมิอ่การ
เป็ลี�ย่นแป็ลง
ข้องส่ภาพัภมูิ่
อากาศ

Environmental 
Management 
Approach 
(GRI 103)
Economic 
Performance
(GRI 201-2)

การเป็ลี�ย่นแป็ลงส่ภาพัภมูิอ่ากาศ
จะส่ง่ผลกระทบต่อบรษั่ัทต่างๆ ไมิ่
ว่่าโลกจะเผชื่ญ่กับส่ถึานการณ์ใดใน
อนาคต บรษั่ัทฯ จึงมิุง่มิั�นที�จะ
ส่นบัส่นนุระบบข้นส่ง่คารบ์อนตำาใน
ป็ระเทศไทย่ การเป็ดิเผย่ข้อ้มิลูที�
เกี�ย่ว่ข้อ้งกับส่ภาพัภมูิอ่ากาศมิคีว่ามิ
ส่ำาคัญส่ำาห้รบับรษั่ัทฯ ในการตอบ
ส่นองคว่ามิคาดห้วั่งที�เพั่�มิข้ึ�นข้อง
นกัลงทนุและผูม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่อ่�นๆ 
เพั่�อรบัมิอ่กับคว่ามิเส่ี�ย่งที�เกี�ย่ว่ข้อ้ง
กับส่ภาพัภมูิอ่ากาศในอนาคต และ
เพั่�อแส่ดงให้เ้ห้น็ถึึงคว่ามิเป็น็ผูน้ำา
ผา่นกรอบการทำางานคว่ามิย่ั�งย่น่แก่
ภาย่นอก

• กลยุ่ทธด้์านการรบัมิอ่กับการเป็ลี�ย่น 
แป็ลงข้องส่ภาพัภมูิอ่ากาศระย่ะย่าว่
ข้องกลุม่ิบรษั่ัทบีทีเอส่ เพั่�อจัดการกับ
คว่ามิเส่ี�ย่งและโอกาส่ที�เกี�ย่ว่ข้อ้งกับ
ส่ภาพัภมูิอ่ากาศที�ส่อดคล้องกับลำา 
ดับคว่ามิส่ำาคัญเชื่ง่กลยุ่ทธข์้องบรษั่ัทฯ
• บรษั่ัทฯ ได้พัฒันาและรบัรองระบบ
การบรห่้ารจัดการด้านส่่�งแว่ดล้อมิ
และกำากับดแูลนโย่บาย่การบรห่้าร
จัดการส่่�งแว่ดล้อมิ เพั่�อที�จะระบุ
ป็จัจัย่คว่ามิเส่ี�ย่งทางกาย่ภาพัและ
คว่ามิเส่ี�ย่งจากการเป็ลี�ย่นแป็ลงรูป็
แบบที�ส่ำาคัญ รว่มิถึึงผลกระทบทาง
ธรุก่จที�อาจจะเก่ดข้ึ�น

• กลุม่ิบรษั่ัทบทีีเอส่ 
เป็น็บรษั่ัทที�มิกีาร
ป็ล่อย่คารบ์อนได 
ออกไซึ่ด์ส่ทุธเ่ป็น็ศนูย่์
• กลุม่ิบรษั่ัทบทีีเอส่
เป็น็ผูส้่นบัส่นนุการ
เป็ดิเผย่ข้อ้มิลูทาง 
การเง่นที�เกี�ย่ว่ข้อ้ง
กับส่ภาพัภมูิอ่ากาศ 
(TCFD) และดำาเนน่
การบรห่้ารตามิ
มิาตรฐานข้อง TCFD

• กลุม่ิบร่ษััทบทีีเอส่ 
ได้รบัรองให้เ้ป็น็บรษั่ัท
ในกลุม่ิข้นส่ง่แห้ง่แรก
และแห้ง่เดีย่ว่ใน
ป็ระเทศไทย่ที�ได้รบัการ
รบัรองว่่าเป็น็บร่ษััทที�มิี
การป็ล่อย่
คารบ์อนไดออกไซึ่ด์
ส่ทุธเ่ป็น็ศนูย่์
• กลุม่ิบร่ษััทบทีีเอส่
เป็น็ผูส้่นบัส่นนุการ
เป็ดิเผย่ข้อ้มิลูทางการ
เง่นที�เกี�ย่ว่ข้อ้งกับส่ภาพั 
ภมูิอ่ากาศ (TCFD) 
และดำาเนน่การบร่ห้าร
ตามิมิาตรฐาน 
ข้อง TCFD

ป็ระส่ท่ธภ่าพั
การใช้ื่พัลังงาน
และการเป็ดิ
เผย่ข้อ้มิลูการ
ป็ล่อย่ก�าซึ่เรอ่น
กระจก

ส่ขุ้ภาว่ะและ
คว่ามิป็ลอดภัย่
ข้องทุกฝุ่�าย่

การบรห่้าร
จัดการ
ทรพััย่ากร
บุคลากร

Energy, Water 
and Effluents, 
Emissions, 
Waste, 
Environmental 
Compliance
(GRI 302-1,
GRI 302-3,
GRI 302-4,
GRI 303-3, 
GRI 303-4,
GRI 303-5,
GRI 305-1, 
GRI 305-2, 
GRI 305-3,  
GRI 306-2, 
GRI 307-1)

Occupational 
Health and 
Safety
(GRI 403-1, 
GRI 403-2, 
GRI 403-3, 
GRI 403-4, 
GRI 403-5, 
GRI 403-6, 
GRI 403-7,
GRI 403-9)

Stakeholder 
Engagement
(GRI 102-41) 
Employment
(GRI 401-1, 
GRI 401-2, 
GRI 401-3)
Occupational 
Training and 
Education
(GRI 404-1, 
GRI 404-2, 
GRI 404-3)
Diversity and 
Equality Oppor-
tunity
(GRI 405-1, 
GRI 405-2)

การดำาเนน่งานข้องบรษั่ัทฯ ใชื่พ้ัลัง 
งานไฟฟา้เป็น็ห้ลัก กลุม่ิบรษั่ัทบีที
เอส่ ตระห้นกัถึึงคว่ามิจำาในการใชื่้
ไฟฟา้ในการดำาเนน่งานและจึงให้้
คว่ามิส่ำาคัญแก่การใชื่พ้ัลังงานอย่า่ง 
มิปี็ระส่ท่ธภ่าพัและลดผลกระทบ
ต่อส่่�งแว่ดล้อมิให้ไ้ด้มิากที�ส่ดุ กลุม่ิ
บรษั่ัทบทีีเอส่ให้ค้ว่ามิส่ำาคัญกับการ
พัฒันาและป็รบัป็รุงการดำาเนน่งาน
เพั่�อที�จะก่อให้เ้ก่ดการอนรุกัษ์ั
พัลังงาน ตลอดจนแส่ว่งห้าและ
ศกึษัาคว่ามิเป็น็ได้ในการนำาแห้ล่ง
พัลังงานห้มินุเวี่ย่นมิาใชื่เ้พั่�อก่อให้้
เก่ดป็ระโย่ชื่นส์่งูส่ดุต่อการดำาเนน่
งานข้องเรา และมิุง่ห้วั่งให้ก้ลุม่ิ
บรษั่ัทบทีีเอส่เต่บโตไป็อย่า่งย่ั�งย่น่
และเป็น็มิต่รต่อส่่�งแว่ดล้อมิ ทกุ
อุตส่าห้กรรมิส่ามิารถึมิบีทบาท
ส่ำาคัญในการลดผลกระทบต่อส่่�ง
แว่ดล้อมิและอำานว่ย่คว่ามิส่ะดว่กใน
การเป็ลี�ย่นผา่นไป็สู่ส่่งัคมิที�มิกีาร
ป็ล่อย่คารบ์อนตำา ในข้ณะที�การ
รบัรองคว่ามิถึกูต้องข้องข้อ้มิลูที�เป็ดิ
เผย่จะได้รบัคว่ามิไว้่ว่างใจจากผูม้ิี
ส่ว่่นได้เส่ยี่ทั�งห้มิดที�เกี�ย่ว่ข้อ้ง

ส่ขุ้ภาว่ะและคว่ามิป็ลอดภัย่นบัเป็น็
เป็า้ห้มิาย่ส่งูส่ดุข้องการดำาเนน่ธรุก่จ 
อีกทั�งยั่งเป็น็ตัว่ชื่ี�วั่ดห้ลักในการวั่ด
คว่ามิส่ำาเรจ็ข้ององค์กร การรกัษัาไว้่
ซึ่งึการจัดการด้านคว่ามิป็ลอดภัย่
อย่า่งมิปี็ระส่ท่ธภ่าพัจะชื่ว่่ย่เส่รม่ิ
ส่รา้งคว่ามิเชื่่�อมิั�นต่อภาครฐัและ
ห้นว่่ย่งานกำากับดแูล ผูใ้ห้ส้่มัิป็ทาน 
ตลอดจนผูถ่้ึอหุ้น้ นกัลงทุน ผู้
โดย่ส่ารและผูใ้ชื่บ้รก่าร ผูร้บัเห้มิา 
พันกังานภาย่ในองค์กร รว่มิถึึง
ชุื่มิชื่นแนว่เส่น้ทางรถึไฟฟา้

พันกังานที�มิคีว่ามิส่ามิารถึ และ
คว่ามิรูใ้นการดำาเนน่ธรุก่จข้องกลุม่ิ
บรษั่ัทบทีีเอส่ เป็น็ทรพััย่ากรส่ำาคัญ
ที�มิคีณุค่าต่อองค์กร และเป็น็ห้วั่ใจ
ห้ลักที�ข้บัเคล่�อนให้อ้งค์กรป็ระส่บ
คว่ามิส่ำาเรจ็ บรษั่ัทฯ มิุง่มิั�นที�จะ
พัฒันาคว่ามิส่ามิารถึและทักษัะข้อง
พันกังานข้องเราและส่ง่เส่รม่ิ
คณุภาพัชื่ว่ี่ตและคว่ามิเป็น็อยู่ที่�ดี
ข้องพันกังานบนพั่�นฐานข้องส่ท่ธ่
มินษุัย่ชื่นและส่ท่ธแ่รงงาน ซึ่ึ�งจะนำา
ไป็สู่ค่ว่ามิมิุง่มิั�นและคว่ามิภาคภมูิใ่จ
ในองค์กร

• กลุม่ิบรษั่ัทบทีีเอส่ได้จัดตั�งคณะ
ทำางานเพั่�อบรห่้ารจัดการด้านพัลัง 
งานโดย่เฉพัาะตั�งแต่ป็ ี2557/58 ซึึ่�ง
มิหี้นา้ที�กำาห้นดนโย่บาย่การอนรุกัษ์ั
พัลังงาน ป็ระเมิน่คว่ามิส่ามิารถึใน
การป็ระห้ย่ดัพัลังงาน กำาห้นดเป็า้
ห้มิาย่และแผนการอนรุกัษ์ั ตลอดจน
การตรว่จส่อบและว่่เคราะห้ก์าร
ดำาเนน่งานเพั่�อให้แ้นใ่จว่่าจะบรรลุ
เป็า้ห้มิาย่และแผนที�ว่างไว้่
• การลงทนุในโครงการเพั่�อป็ระห้ย่ดั
พัลังงาน
• ป็ฏ่ิบต่ัตามินโย่บาย่การบรห่้าร
จัดการส่่�งแว่ดล้อมิและกรอบการ
ทำางานด้านส่่�งแว่ดล้อมิ
• ป็ฏ่ิบต่ัตามิกฎห้มิาย่และข้อ้บงัคับที�
เกี�ย่ว่ข้อ้งอย่า่งเคร่งครดัตามิมิาตรฐาน
ส่ากล อย่า่งเช่ื่น มิาตรฐานระบบการ
จัดการส่่�งแว่ดล้อมิ (ISO 14001 และ
มิาตรฐานการจัดการอาชื่วี่อนามิยั่
และคว่ามิป็ลอดภัย่ (ISO 45001) 
และตัว่อย่า่งการป็ฏ่ิบต่ัที�ดี

• คำานงึถึึงคว่ามิส่ำาคัญด้านคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ทั�งในกระบว่นการดำาเนน่
งาน (Process Safety) ตั�งแต่รูป็แบบ
การก่อส่รา้งโครงการ และคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ข้องบุคคล (Personal 
Safety) ที�ครอบคลมุิถึึงผูใ้ชื่บ้รก่าร 
พันกังานและผูรั้บเห้มิา ผา่นระบบ
การจัดการอาชื่วี่อนามิยั่และคว่ามิ
ป็ลอดภัย่ ISO 45001:2018 
• ส่รา้งวั่ฒนธรรมิคว่ามิป็ลอดภัย่ทั�ว่
ทั�งองค์กรผา่นการอบรมิและการ
ส่่�อส่าร

• พัฒันาศกัย่ภาพัข้องพันกังานอย่า่ง
ต่อเน่�อง และรกัษัาพันกังานที�มิคีว่ามิ
รูค้ว่ามิส่ามิารถึให้อ้ยู่กั่บองค์กร โดย่
ดแูลทุกคนอย่า่งเท่าเทีย่มิบนพั่�นฐาน
ข้องการเคารพัส่ท่ธม่ินษุัย่ชื่นและ
ส่ท่ธแ่รงงาน ตลอดจนมิอบโอกาส่
คว่ามิก้าว่ห้นา้ในส่าย่อาชื่พีัอย่า่งเท่า
เทีย่มิกัน เพั่�อให้พ้ันกังานรูส้่กึถึึงคว่ามิ
ผกูพันัและภาคภมูิใ่จในองค์กร
• ส่ง่เส่รม่ิคณุภาพัชื่ว่ี่ตและคว่ามิเป็น็
อยู่ที่�ดีข้องพันกังาน บนพั่�นฐานข้อง
คว่ามิเท่าเทีย่มิและเป็น็ธรรมิและ
เคารพัในส่ท่ธข่้องพันกังานทกุคน 
• ส่รา้งเส่รม่ิส่ขุ้ภาพั อาชื่วี่อนามิยั่ 
คว่ามิป็ลอดภัย่ในชื่ว่ี่ตและทรพััย่ส์่น่ 
และส่ภาพัแว่ดล้อมิในการทำางานข้อง
พันกังาน 

• ป็รม่ิาณการใชื่้
ไฟฟา้ < 2.80 ก่โล
วั่ตต์-ชื่มิ.ต่อระย่ะ
ทาง 1 ก่โลเมิตรข้อง
ตูโ้ดย่ส่าร (Car-km)
• ป็รม่ิาณการป็ล่อย่
ก�าซึ่เรอ่นกระจก
ทั�งห้มิด < 99,137 
ตันคารบ์อนได 
ออกไซึ่ด์เทีย่บเท่า
• ไมิม่ิกีารรอ้งเรยี่น
ด้านผลกระทบต่อส่่�ง
แว่ดล้อมิจากชุื่มิชื่น
ใกล้เคีย่ง และห้นว่่ย่
งานด้านส่่�งแว่ดล้อมิ

• อัตราการบาดเจ็บ
ข้ั�นรุนแรงข้องผูโ้ดย่ 
ส่ารไมิเ่ก่น 0.04 ครั�ง
ต่อการให้บ้รก่ารล้าน
เที�ย่ว่
• อัตราการบาดเจ็บ
ถึึงข้ั�นห้ยุ่ดงานข้อง
พันกังาน (LTIFR) ไมิ่
เก่น 2.50 ครั�ง ต่อ
ล้านชื่ั�ว่โมิงการทำางาน
• อัตราการบาดเจ็บ
ถึึงข้ั�นห้ยุ่ดงานข้อง
ผูร้บัเห้มิา (LTIFR) 
ไมิเ่ก่น 2.50 ครั�ง ต่อ
ล้านชื่ั�ว่โมิงการทำางาน

• รอ้ย่ละ 90 ข้อง
พันกังานตอบ 
แบบส่ำารว่จคว่ามิ
ผกูพันัข้องพันกังาน
• จำานว่นรอ้ย่ละข้อง
พันกังานที�รูส้่กึผกูพันั 
กับบรษั่ัท ที� 80
• ระดับคะแนน 
HCROI มิากกว่่าห้รอ่ 
เท่ากับ 5.2
• ส่ดัส่ว่่นพันกังานผู้
ห้ญง่ที�อยู่ใ่นตำาแห้นง่ 
งานที�ส่รา้งราย่ได้ให้้
แก่องค์กร รอ้ย่ละ 50

ป็รม่ิาณการใชื่ไ้ฟฟ้า
อยู่ที่� 2.24 ก่โล
วั่ตต์-ชื่มิ.ต่อระย่ะทาง 
1 ก่โลเมิตรข้องตู้
โดย่ส่าร (Car-km)
• ป็รม่ิาณการป็ล่อย่
ก�าซึ่เร่อนกระจก
ทั�งห้มิด 74,600 ตัน
คารบ์อนไดออกไซึ่ด์
เทีย่บเท่า
• ไมิม่ิกีารร้องเรยี่น
ด้านผลกระทบต่อ 
ส่่�งแว่ดล้อมิจาก
ชุื่มิชื่นใกล้เคีย่ง และ
ห้นว่่ย่งานด้าน 
ส่่�งแว่ดล้อมิ

• อัตราการบาดเจ็บ
ข้ั�นรุนแรงข้องผูโ้ดย่ 
ส่ารที� 0 ครั�งต่อการ
ให้บ้รก่ารล้านเที�ย่ว่
• อัตราการบาดเจ็บ
ถึึงข้ั�นห้ยุ่ดงานข้อง
พันกังาน (LTIFR) ที� 
0.1498 ครั�ง ต่อล้าน
ชื่ั�ว่โมิงการทำางาน
• อัตราการบาดเจ็บ
ถึึงข้ั�นห้ยุ่ดงานข้อง
ผูร้บัเห้มิา (LTIFR) ที� 
0.7212 ครั�ง ต่อล้าน
ชื่ั�ว่โมิงการทำางาน

• 100% ข้อง
พันกังานตอบแบบ
ส่ำารว่จคว่ามิผกูพันั
ข้องพันกังาน
• จำานว่นรอ้ย่ละข้อง
พันกังานที�รู้ส่กึผกูพันั 
กับบร่ษััท ที� 80
• ระดับคะแนน 
HCROI ที� 7.22
• ส่ดัส่่ว่นพันกังานผู้
ห้ญง่ที�อยู่่ในตำาแห้นง่
งานที�ส่รา้งราย่ได้ให้้
แก่องค์กรร้อย่ละ 
54.71

การพัฒันา
ส่งัคมิและ
ชุื่มิชื่น

Economic 
Performance
(GRI 201-1) 

ส่ภาพัคว่ามิเป็น็อยู่่ที�ดีข้อง
ชุื่มิชื่นและส่งัคมิ มิบีทบาท
ส่ำาคัญต่อคว่ามิส่ำาเรจ็ใน
การดำาเนน่ข้องธรุก่จ การ
ย่อมิรบัจากชุื่มิชื่นและ
ส่งัคมิ ส่่งเส่ร่มิการส่รา้ง
รากฐานทางธรุก่จให้้
แข้ง็แกร่งและยั่�งย่่น อีกทั�ง
ย่งัชื่ว่่ย่กระตุ้นการเต่บโต
ทางเศรษัฐก่จชุื่มิชื่นอีก
ด้ว่ย่

• ท่ศทางด้าน CSR กำาห้นดกรอบโดย่
คณะกรรมิการบร่ษััทและคณะ
กรรมิการพัฒันาเพั่�อคว่ามิยั่�งย่่น
• คณะกรรมิการพัฒันาเพั่�อคว่ามิ
ยั่�งย่่นมิหี้นา้ที�รบัผด่ชื่อบในการตรว่จ
ส่อบการดำาเนน่ก่จกรรมิและ
โป็รแกรมิต่างๆ ที�มิุง่พัฒันาคณุภาพั
ชื่ว่ี่ตและคว่ามิเป็น็อยู่่ที�ดีข้องชุื่มิชื่น
โดย่รว่มิ
• ฝุ่�าย่คว่ามิยั่�งย่่นได้ร่เร่�มิโครงการ
ข้ย่าย่งาน เชื่น่ การส่ำารว่จเพั่�อ
ทำาคว่ามิเข้า้ใจคว่ามิต้องการข้อง
ชุื่มิชื่นในพั่�นที�เป็า้ห้มิาย่ และ 
จัดโครงการและก่จกรรมิต่างๆ  
เพั่�อตอบส่นองคว่ามิต้องการ 
ข้องชุื่มิชื่น

- • ค่าใชื่จ่้าย่ที�ใชื่ใ้น
ก่จกรรมิเพั่�อส่งัคมิ
และชุื่มิชื่นทั�งส่่�น 
106.09 ล้านบาท 
แบง่เป็น็
• การลงทนุด้าน
ส่งัคมิ รอ้ย่ละ 46 
• การพัาณช่ื่ย่เ์พั่�อ
ส่งัคมิ รอ้ย่ละ 50
• การบรจ่าครอ้ย่ละ 4
• ชื่ั�ว่โมิงอาส่าข้อง
พันกังาน อยู่่ที� 2,982 
ชื่ั�ว่โมิง ค่ดเป็น็เง่น 
240,000 บาท

การบรห่้าร
จัดการด้าน
ส่ท่ธม่ินษุัย่ชื่น

Human Rights 
Assessment
(GRI 412-1) 

กลุ่มิบร่ษััทบทีีเอส่ 
ตระห้นกัเป็น็อย่่างย่่�ง
ว่่าการเคารพัส่่ทธม่ินษุัย่
ชื่นเป็น็คว่ามิรับผด่ชื่อบ
ส่งูส่ดุข้ององค์กรโดย่
เกี�ย่ว่ข้อ้งกับพันกังาน 
ลกูค้า คู่ค้า และก่จการรว่่มิ
ค้า ก่จกรรมิทางธรุก่จข้อง
เรานั�นอาจทั�งส่ามิารถึ
ป็อ้งกันห้ร่อส่นบัส่นนุให้้
เก่ดการละเมิด่ส่่ทธม่ินษุัย่
ชื่น บร่ษััทฯ รบัรองว่่าเรา
ดำาเนน่การตามิห้ลักการ
ชื่ี�แนะข้ององค์การ
ส่ห้ป็ระชื่าชื่าต่ว่่าด้ว่ย่
ธรุก่จและส่่ทธม่ินษุัย่ชื่น

• คณะกรรมิการข้องบร่ษััทพัจ่ารณา 
ทบทว่น และให้แ้นว่ทางในการดำาเนน่
การด้านส่่ทธม่ินษุัย่ชื่น รว่มิถึึงการ
กำาห้นดนโย่บาย่
• บร่ษััทฯ ดำาเนน่การเพั่�อทำาการ
ศกึษัา และป็ระเมิน่ป็ระเด็นคว่ามิ
เสี่�ย่งด้านส่่ทธม่ินษุัย่ชื่น เพั่�อนำาไป็
ป็รบัป็รุงทะเบยี่นคว่ามิเสี่�ย่งด้านส่่ทธ่
มินษุัย่ชื่น

• การดำาเนน่งาน 
ข้องบรษั่ัทฯ รว่มิถึึง 
คู่ค้า ผูร้บัเห้มิา  
รอ้ย่ละ 100 ผา่น
การป็ระเมิน่คว่ามิ
เสี่�ย่งป็ระเด็นด้าน
ส่่ทธม่ินษุัย่ชื่น
• ทบทว่นและอนมุิต่ั
นโย่บาย่ส่ท่ธ ่
มินษุัย่ชื่นให้มิแ่ละมิี
การตรว่จส่อบด้าน
ส่่ทธม่ินษุัย่ชื่นอย่า่ง
รอบด้าน

• การดำาเนน่งาน 
ข้องบรษั่ัทฯ รว่มิถึึง 
คูค้่า ผูร้บัเห้มิา  
รอ้ย่ละ 100 ผา่นการ
ป็ระเมิน่คว่ามิเส่ี�ย่ง
ป็ระเด็นด้านส่ท่ธ่
มินษุัย่ชื่น
• ทบทว่นและอนมุิต่ั
นโย่บาย่ส่ท่ธ ่
มินษุัย่ชื่นให้มิแ่ละมิี
การตรว่จส่อบด้าน
ส่ท่ธม่ินษุัย่ชื่นอย่า่ง
รอบด้าน

ช่้องที่างการติ่ดำต่่อ 
กลุ่มิบรษั่ัทบีทีเอส่ ย่น่ดีรบัฟังข้้อเส่นอแนะต่างๆจากผูม้ิสี่ว่่นได้เสี่ย่ทุกภาคส่ว่่น เพ่ั�อส่ง่เส่ร่มิการดำาเนน่งาน
ตามิคว่ามิย่ั�งย่น่ โดย่ส่ามิารถึต่ดต่อกลุ่มิบร่ษััทบีทีเอส่ได้ตามิชื่อ่งทางการต่ดต่อดังนี�

กดเพั่�อดาว่นโ์ห้ลดราย่งาน:  https://www.btsgroup.co.th/th/download/sustainability-report
ส่ำาห้รับข้้อมิลูเพ่ั�มิเต่มิ โป็รดต่ดต่อ ฝุ่�าย่คว่ามิย่ั�งย่น่ 

บร่ษััท บทีีเอส่ กรุ�ป็ โฮลด่�งส่ ์จำากัด (มิห้าชื่น) (ส่ำานกังานให้ญ่)
ชื่ั�น 15 อาคาร ทีเอส่ที เลข้ที� 21 ซึ่อย่เฉย่พัว่่ง ถึนนว่่ภาว่ดีรงัส่ต่
แข้ว่งจอมิพัล เข้ตจตจัุกร กรุงเทพัฯ 10900
โทรศพััท์: 0 2273 8511-5
โทรส่าร: 0 2273 8516
อีเมิล: sustainability@btsgroup.co.th

หัวข้้อ 
รายั่งาน

เป้า้หมายั่ด้าน 
ความยัั่�งยืั่น 
ข้ององค์กัร
สิ่หป้ระชี้าชี้าต่ั 

ป้ระเด็นด้านความ
ยัั่�งยืั่นตัามแนวทาง

ข้อง GRI  
Standards

ความสิ่ำาคัญ
ตั�อกัารดำาเน่น

ธ่ิรก่ัจั

แนวทางกัาร
บร่หารจััดกัาร 

เป้า้หมายั่
2563/64 

ผล้กัารดำาเน่นงาน
2563/64 
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เป้้าหมายั่ด้าน 
ความยัั่�งยืั่น 
ข้ององค์กัร
สิ่หป้ระชี้าชี้าต่ั 

ป้ระเด็นด้านความ
ยัั่�งยืั่นตัามแนวทาง

ข้อง GRI  
Standards

ความสิ่ำาคัญ
ตั�อกัารดำาเน่น

ธ่ิรก่ัจั

แนวทางกัาร
บร่หารจััดกัาร 

เป้า้หมายั่
2563/64 

ผล้กัารดำาเน่นงาน
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ข้อบเข้ตั 
ผล้กัระทบ

ข้อบเข้ตั 
ผล้กัระทบ
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อ่ �นๆ

บทนำำ�
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UP
กับความยั่� งยั่น
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• แบบส่ำารว่จคว่ามิพังึพัอใจข้องลกูค้าป็ระจำาป็ี
• ก่จกรรมิส่รา้งคว่ามิส่มัิพันัธกั์บลกูค้า เชื่น่  

ก่จกรรมิการส่ง่เส่รม่ิการข้าย่ ก่จกรรมิ 
ทางการตลาด เป็น็ต้น

• การให้ข้้อ้มิลูผา่นโซึ่เชื่ยี่ลมิเีดีย่
• ช่ื่องทางส่ำาห้รบัลกูค้าในการย่่�นข้อ้เส่นอแนะ  

มิมุิมิองทางธรุก่จ และข้อ้ร้องเรยี่น

• กระบว่นการคัดเล่อกและการป็ระเมิน่คูค้่า 
อย่า่งต่อเน่�องเป็น็ป็ระจำา

• การป็ระเมิน่คว่ามิเส่ี�ย่ง รว่มิถึึงการป็ระเมิน่ 
ซึ่พััพัลาย่เออร์และคูค้่า

• การป็ระชุื่มิซึ่พััพัลาย่เออร์ป็ระจำาป็เีพั่�อแลก 
เป็ลี�ย่นข้อ้มิลูและคว่ามิค่ดเห้น็

• การป็ระเมิน่ป็ระส่ท่ธภ่าพัด้านคว่ามิย่ั�งย่น่
ข้องซึ่พััพัลาย่เออร์เป็น็ป็ระจำาทุกป็ี

• งานเส่ว่นากับป็ระธานและกรรมิการผูอ้ำานว่ย่
การให้ญ่

• การป็ระเมิน่ผลการป็ฏ่ิบต่ังานป็ระจำาป็ี
• การส่ำารว่จคว่ามิผกูพันัข้องพันกังานต่อ 

องค์กรป็ระจำาป็ี
• การรอ้งเรยี่นที�ส่ง่ผา่นห้วั่ห้นา้งานและระบบ 

รบัเร่�องรอ้งเรยี่นข้องกลุม่ิบรษั่ัทบทีีเอส่
• การส่่�อส่ารผา่นชื่อ่งทางต่างๆ ให้แ้ก่

ส่าธารณชื่น รว่มิถึึงว่่ธกีารส่่�อส่ารภาย่ใน
องค์กร

• จัดป็ฐมินเ่ทศส่ำาห้รบัพันกังานทกุระดับ
• ส่อบถึามิคว่ามิต้องการข้องพันกังานและ 

ห้วั่ห้นา้งานเพั่�อจัดทำาห้ลักส่ตูรการเรยี่นรู้ที� 
เห้มิาะส่มิและส่อดคล้องกับรูป็แบบธรุก่จ 
ข้องกลุม่ิบรษั่ัทบทีีเอส่

• มิชีื่อ่งทางในการรบัคว่ามิค่ดเห้น็และ 
 ข้อ้เส่นอแนะ

• แพัลตฟอร์มิการส่่�อส่ารและช่ื่องทางการแจ้ง 
เบาะแส่เพ่ั�อรว่บรว่มิ ข้อ้เส่นอแนะ ข้อ้ค่ด
เห้น็ ข้อ้รอ้งเรยี่น ฯลฯ

• งานแถึลงข้า่ว่ / ข้า่ว่ป็ระชื่าส่มัิพันัธ์
• สั่มิภาษัณพ์ัเ่ศษั
• เย่ี�ย่มิชื่มิส่่�อ
• ก่จกรรมิ Open House และเย่ี�ย่มิชื่มิบรษั่ัทฯ

• บรก่ารที�มิปี็ระส่ท่ธภ่าพัและตรงเว่ลา
• การให้บ้รก่ารที�มิมีิาตรฐานส่งูในด้าน  

ส่่�งแว่ดล้อมิ ส่ขุ้ภาพั และคว่ามิป็ลอดภัย่
• ส่น่ค้าและบรก่ารที�มิคีณุภาพัส่งู
• การให้ข้้อ้มิลูผา่นโซึ่เชื่ยี่ลมิเีดีย่
• คว่ามิส่ามิารถึในการแก้ป็ญัห้าอย่า่งถึกูต้อง  

 เห้มิาะส่มิ และทันท่ว่งที
• การเป็ดิเผย่ข้อ้มิลูที�ถึกูต้อง
• คว่ามิเป็น็ส่ว่่นตัว่ข้องลกูค้าและคว่ามิ 

ป็ลอดภัย่ข้องข้อ้มิลู
• มิาตรการบรรเทาผลกระทบจากโคว่่ด-19
• คว่ามิพัรอ้มิและคว่ามิรว่ดเรว็่ในการตอบ 

ส่นองต่อคว่ามิต้องการข้องลกูค้า

• การจัดซึ่่�อจัดจ้างที� โป็รง่ใส่ ยุ่ต่ธรรมิ และ 
ส่ามิารถึตรว่จส่อบได้

• การเป็ดิเผย่ข้อ้มิลูที�ถึกูต้องและการให้ค้ว่ามิ 
ส่ำาคัญแก่คว่ามิป็ลอดภัย่ระห้ว่่างการป็ฏ่ิบต่ั
งาน

• นโย่บาย่และระเบีย่บการจัดซึ่่�อจัดจ้าง  
แนว่ทางการจัดการคูส่่ญัญา และข่้าว่ส่ารที� 
เกี�ย่ว่ข้อ้ง

• มิาตรการช่ื่ว่ย่เห้ล่อเพั่�อบรรเทาผลกระทบ 
จากโคว่่ด-19

• ส่ท่ธแ่ละผลป็ระโย่ชื่น์
• ค่าตอบแทน
• การรกัษัาพันกังาน
• การพัฒันาพันกังาน
• คว่ามิเท่าเทีย่มิกันทางเพัศและคว่ามิก้าว่ห้นา้ 

ในส่าย่อาชีื่พั
• การดแูลส่ขุ้ภาพัและคว่ามิป็ลอดภัย่ระห้ว่่าง 

การทำางาน
• มิอุีป็กรณ์ที�จำาเป็น็เพ่ั�ออำานว่ย่คว่ามิส่ะดว่กใน 

การป็ฏ่ิบต่ังานข้องพันกังาน
• จัดห้าส่่�งอำานว่ย่คว่ามิส่ะดว่กเพั่�อให้ม้ิั�นใจได้ 

ว่่าพันกังานได้รบัคว่ามิป็ลอดภัย่ ถึกูห้ลัก
อนามิยั่ และเป็น็ส่ถึานที�ทำางานที�ป็ราศจาก
โคว่่ด-19

• เข้า้ร่ว่มิส่มิาชื่ก่ข้องภาครัฐ / เอกชื่น
• การเป็ดิเผย่ข้อ้มิลูที�ถึกูต้องและโป็รง่ใส่
• คว่ามิจำาเป็น็ในการมิขี้อ้มิลูที�ทันส่มิยั่และ 

เพัยี่งพัอต่อการใชื่ง้าน

• คะแนนคว่ามิพังึพัอใจข้องลูกค้าอยู่่ที�รอ้ย่ละ 82.4
• การส่่�อส่ารข้อ้มิลูส่น่ค้าและบรก่ารผา่น  
 Facebook 23,566, Instagram, YouTube,  
 LINE 32,067, และ Twitter 2,555 ครั�ง
• แก้ไข้ข้อ้รอ้งเรยี่นเกี�ย่ว่กับบรก่ารทั�งห้มิด  
 1,496 ครั�ง
• ไมิม่ิกีารรอ้งเรยี่นเกี�ย่ว่กับคว่ามิเป็น็ส่ว่่นตัว่ 
  ข้องข้อ้มิลูลูกค้า
• จัดให้ม้ิกีารฝุ่กึอบรมิพันกังานเพั่�อรกัษัา 
 คณุภาพัในการให้บ้รก่าร
• ส่ง่มิอบผล่ตภัณฑ์์และบรก่ารที�ตอบส่นองต่อ 
 คว่ามิต้องการและไลฟส์่ไตล์ข้องลกูค้า
• ออกมิาตรการบรรเทาทกุข้เ์พั่�อชื่ว่่ย่ลกูค้าที� 
 ได้รบัผลกระทบจากโคว่่ด-19

• ส่ร้างเกณฑ์์การส่รรห้าและคัดเล่อกคูค้่าโดย่
พัจ่ารณาจากป็จัจัย่ด้านคว่ามิย่ั�งย่น่

• ส่ร้างกระบว่นการตรว่จส่อบที�ชื่ดัเจนตามิที� 
ระบุไว้่ในเอกส่ารระเบยี่บว่่นยั่ส่ำาห้รบัคูค้่า

• ทบทว่นและป็รบัป็รุงข้ั�นตอนการจัดซึ่่�อจัดจ้าง  
รว่มิถึึงว่่ธกีารส่่�อส่ารเพั่�อให้บ้รรลุเป็า้ห้มิาย่
รว่่มิกัน

• ดำาเนน่การตรว่จส่อบและแก้ไข้ป็ญัห้าอย่า่ง 
ทันท่ว่งทีและเห้มิาะส่มิ เพั่�อป็อ้งกันป็ญัห้าที� 
อาจจะเก่ดข้ึ�นในอนาคต

• ให้ค้ว่ามิรูด้้านต่างๆ เพั่�อการพัฒันาที�ย่ั�งย่น่แก่
คูค้่า

• ออกมิาตรการช่ื่ว่ย่เห้ล่อเพั่�อบรรเทาผลกระ
ทบจากโคว่่ด-19

• การฝุ่กึอบรมิให้กั้บคูค้่า
• แบบส่ำารว่จการป็ระเมิน่คว่ามิพังึพัอใจข้อง 

คูค้่า

• จัดงานเส่ว่นากับป็ระธานและ กรรมิการผู้
อำานว่ย่การให้ญ่ 1 ครั�ง เพั่�อส่่�อส่ารและแบง่ป็นั
ท่ศทางธรุก่จข้องกลุม่ิบรษั่ัทให้แ้ก่พันกังาน

• คะแนนการมิสี่ว่่นรว่่มิข้องพันกังานอยู่่ที� 80%
• มิกีารเรยี่กรอ้งทั�งห้มิด 7 กรณทีี�เกี�ย่ว่ข้อ้งกับ 

การละเมิด่จรย่่ธรรมิทางธุรก่จและการต่อต้าน 
การทจุรต่ข้องบรษั่ัทฯ โดย่ที�กรณทัี�งห้มิดได้ 
รบัการพัจ่ารณาและแก้ไข้เป็น็ที�เรยี่บรอ้ย่

• ส่่�อส่ารข้อ้มิลูให้แ้ก่พันกังานผา่นอีเมิลและ 
อ่นทราเนต็รว่มิทั�งห้มิด 99 ครั�ง

• การเย่ี�ย่มิชื่มิบรษั่ัทฯ โดย่ห้นว่่ย่งานภาย่นอก  
12 ครั�ง

• งานส่มัิภาษัณส์่่�อมิว่ลชื่นและงานแถึลงข้า่ว่  
30 ครั�ง

• ข่้าว่ป็ระชื่าส่มัิพันัธที์�เกี�ย่ว่ข้อ้งกับข้อ้มิลูข้อง 
บรษั่ัทฯ ผา่นอีเมิล LINE และเว็่บไซึ่ต์ข้อง 
บรษั่ัทฯ 100 ครั�ง

• ส่่�อมิว่ลชื่นเข้า้ชื่มิบรษั่ัทฯ 10 ครั�ง

ล้้กัค้า

ผ้้ผล่้ตั/ค้�ค้า
แล้ะผ้้รับเหมา

พนักังาน

ภาคป้ระชี้าสัิ่งคม / สืิ่�อ 
/ หน�วยั่งานว่ชี้ากัาร

ผ้้ม้สิ่�วนได้เส้ิ่ยั่ ชี้�องทางกัารม้สิ่�วนร�วม ป้จััจััยั่ท้�ผ้้ม้สิ่�วนได้เส้ิ่ยั่ให้ความสิ่ำาคัญ กัารดำาเน่นกัารในปี้ 2563/64

(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

2.4	การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่

กลุ่มิบร่ษััทบีทีเอส่ให้้คว่ามิส่ำาคัญและคว่ามิส่นใจเป็็นอย่่างมิากต่อผล
ป็ระโย่ชื่น์ข้องผู้มิีส่่ว่นได้เส่ีย่ การเคารพัซึ่ึ�งส่่ทธข่้องผู้มิีส่่ว่นได้เส่ีย่เห้ล่านั�น 
รว่มิถึึงการดำาเน่นงานด้ว่ย่คว่ามิยุ่ต่ธรรมิและคว่ามิโป็ร่งใส่ โดย่กลุ่มิบร่ษััท 
บทีีเอส่ได้กำาห้นด ระบุ และว่่เคราะห้ ์ผูม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่ออกเป็น็ 7 ป็ระเภทซึึ่�ง
ครอบคลุมิทั�งในรูป็แบบบุคคลและรูป็แบบการจัดตั�งอ่�นๆ กลุ่มิบร่ษััท 
บทีีเอส่จัดให้ม้ิชีื่อ่งทางต่างๆ เพั่�อให้ผู้ม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่มิสี่ว่่นรว่่มิในการตรว่จส่อบ

• การป็ระชุื่มิกับห้นว่่ย่งานภาครฐัในป็ระเด็น  
และกรณต่ีางๆ

• การจัดทำาราย่งานผลการป็ฏ่ิบัต่และดำาเนน่ 
งานไป็ย่งัห้นว่่ย่งานภาครฐัที�เกี�ย่ว่ข้อ้ง

• การส่่�อส่ารกับเจ้าห้นา้ที�ห้นว่่ย่งานภาครฐัเพั่�อ 
เส่รม่ิส่รา้งคว่ามิเข้า้ใจที�ดีต่อคว่ามิคาดห้วั่งข้อง 
ผูที้�เกี�ย่ว่ข้อ้ง 

• การมิสี่ว่่นรว่่มิในก่จกรรมิและโครงการข้อง 
ห้นว่่ย่งานภาครฐัอย่า่งส่มิำาเส่มิอ

• การมิสี่ว่่นรว่่มิกับห้นว่่ย่งานกำากับดแูลและ 
ห้นว่่ย่งานภาครฐัต่อการรเ่ร่�มิแนว่ทางการลด 
การเป็ลี�ย่นแป็ลงทางส่ภาพัภมูิอ่ากาศ รว่มิถึึง 
กำาห้นดกรอบการทำางานส่ำาห้รบักลุ่มิธรุก่จ 
ข้นส่ง่มิว่ลชื่น

• การเข้า้รว่่มิการป็ระชุื่มิเพั่�อรบัทราบนโย่บาย่ 
และแนว่ทางการกำากับดแูล

• การป็ระกาศผลการดำาเนน่งานราย่ไตรมิาส่ รว่มิ 
ถึึงผลการดำาเนน่งานป็ระจำาป็ ีและการเป็ดิเผย่ 
ข้อ้มิลูบนเว็่บไซึ่ต์ข้อง บทีีเอส่ กรุ�ป็

• การป็ระชุื่มิส่ามิญัผูถ่้ึอหุ้น้ป็ระจำาป็ ี(AGM)
• การป็ระชุื่มิให้ญว่่่ส่ามิญั (EGM) (ถ้ึามิ)ี
• การป็ระชุื่มินกัว่่เคราะห้ร์าย่ไตรมิาส่
• โรดโชื่ว์่ส่ำาห้รบันกัลงทนุ
• คำาอธบ่าย่และการว่่เคราะห้ข์้องฝุ่�าย่จัดการการ  

(MD&A) ราย่ไตรมิาส่ และข้า่ว่จากนกัลงทนุ 
ส่มัิพันัธ์

• ราย่งานป็ระจำาป็ี
• การเย่ี�ย่มิชื่มิบรษั่ัทข้องผูถ่้ึอหุ้น้ (ตามิคำาข้อ)
• การตรว่จส่อบอันดับเครด่ตป็ระจำาป็ี
• ช่ื่องทางการส่่�อส่ารข้องบรษั่ัทฯ ได้แก่ เว็่บไซึ่ต์

ข้องบรษั่ัทฯ อีเมิล โทรศพััท์ แพัลตฟอรม์ิ 
โซึ่เชื่ยี่ลมิเีดีย่ (Line Official นกัลงทนุสั่มิพันัธ์
ข้อง บทีีเอส่ กรุ�ป็)

• การเป็ดิเผย่ข้อ้มิลูผา่นระบบ SETLink ข้อง   
ตลาดห้ลักทรพััย่แ์ห้ง่ป็ระเทศไทย่ รว่มิถึึงการ 
ป็ระกาศต่างๆ จากภาย่ในและภาย่นอกบรษั่ัทฯ

• ให้ก้ารส่นบัส่นนุและตอบคำาถึามิข้องนกัลงทนุ

• ก่จกรรมิเพั่�อชุื่มิชื่นและสั่งคมิ
• การรอ้งเรยี่นผา่นชื่อ่งทางต่างๆ ข้องกลุ่มิ 

บรษั่ัทบทีีเอส่

• การป็ฏ่ิบต่ังานเป็น็ไป็ตามิกฎห้มิาย่และข้อ้   
บงัคับ

• มิคีว่ามิโป็ร่งใส่และป็ฏ่ิบต่ัตามิกฎห้มิาย่ในการ 
ดำาเนน่งานทกุข้ั�นตอน

• การดำาเนน่ธรุก่จโดย่ยึ่ดห้ลักการกำากับดแูล 
ก่จการและการพัฒันาที�ยั่�งย่่น โดย่มิกีารป็ฏ่ิบต่ั 
ตามิกฎห้มิาย่ที�เกี�ย่ว่ข้อ้งและภาย่ใต้ข้อบเข้ต 
การบร่ห้ารจัดการคว่ามิเสี่�ย่งที�เห้มิาะส่มิ

• การดำาเนน่งานที�โป็ร่งใส่และส่ามิารถึตรว่จ 
ส่อบได้

• การดำาเนน่งานที�มิั�นคงและย่ั�งย่่น
• การกำากับดแูลก่จการที�ดีและคว่ามิแข็้งแกร่ง 

ทางการเง่น
• การเป็ดิเผย่ข้อ้มิลูที�ถึกูต้องและโป็รง่ใส่
• ผลการดำาเนน่งานที�เต่บโตอย่่างยั่�งย่่น และ 

ส่รา้งผลตอบแทนจากการลงทนุ
• การแบง่ป็นัคว่ามิรูเ้กี�ย่ว่กับกฎระเบีย่บให้มิ่

ข้องห้นว่่ย่งานกำากับดแูล
• ส่่�อส่ารถึึงมิาตรการต่างๆ ข้อง บทีีเอส่ กรุ�ป็ ใน 

การรบัมิอ่กับการระบาดข้องโคว่่ด-19 ตลอด
จนผลกระทบต่อส่ถึานะทางการเง่นข้องบร่
ษััทฯ

• การอยู่ร่่ว่มิกันอย่่างย่ั�งย่่น
• การพัฒันาชุื่มิชื่นและส่งัคมิ 

• การป็ฏ่ิบต่ัตามิกฎห้มิาย่ที�เกี�ย่ว่ข้อ้งอย่า่ง 
เคร่งครัด

• การส่่�อส่ารกับเจ้าห้นา้ที�ห้นว่่ย่งานภาครัฐเพั่�อ 
เส่ร่มิส่รา้งคว่ามิเข้า้ใจและตอบส่นองต่อคว่ามิ 
คาดห้วั่งข้องห้นว่่ย่งานภาครฐัได้อย่า่งถูึกต้อง

• การมิส่ี่ว่นร่ว่มิกับห้นว่่ย่งานภาครฐัและองค์กร 
ผา่นก่จกรรมิต่างๆ

• การพัฒันาว่่ธกีารและกรอบการทำางานตามิข้อ้ 
กำาห้นดและแนว่ทางป็ฏ่ิบต่ัข้องห้นว่่ย่งาน
กำากับดแูลที�เกี�ย่ว่ข้อ้ง (คว่ามิค่บห้นา้โครงการ
ลดการป็ล่อย่มิลพัษ่ัโดย่ส่มิคัรใจ (T-VER))

• การทำางานรว่่มิกันและการให้ข้้อ้มิลูที�ถึกูต้องแก่ 
ผูม้ิสี่ว่่นได้เส่ยี่ผา่นก่จกรรมิต่างๆ

• จัดป็ระชุื่มิส่ามิญัผูถ่้ึอหุ้น้ป็ระจำาป็ ี1 ครั�ง
• จัดป็ระชุื่มินกัว่่เคราะห้ ์4 ครั�ง
• จัดโรดโชื่ว์่ส่ำาห้รบันกัลงทุน 11 ครั�ง
• จัดให้ม้ิกีารทบทว่นอันดับเครด่ตป็ระจำาป็ ี1 ครั�ง
• จัดทำาคำาอธบ่าย่และการว่่เคราะห้ข์้องฝุ่�าย่จัดการ 

(MD&A) และจดห้มิาย่ข้า่ว่จากนกัลงทนุส่มัิพันัธ์
อย่่างละ 4 ฉบบั

• เป็ดิเผย่ข้อ้มิลูต่อกลุม่ิผูล้งทนุและ SET ผา่น 
ก่จกรรมิในรูป็แบบต่างๆ รว่มิถึึงมิชีื่อ่งทางการ 
ส่่�อส่ารเพั่�อแส่ดงถึึงคว่ามิโป็ร่งใส่และส่ามิารถึ 
ตรว่จส่อบได้

• กลุม่ิบร่ษััทบทีีเอส่มิกีารเผย่แพัรแ่ละส่่�อส่ารเกี�ย่ว่
กับมิาตรการป็อ้งกันและผลกระทบจากโคว่่ด-19 
อย่่างต่อเน่�อง เพั่�อเพั่�มิคว่ามิเชื่่�อมิั�นให้แ้ก่ผูถ่้ึอหุ้น้

• ส่่�อส่ารกับนกัลงทนุและนกัว่่เคราะห้อ์ย่า่งต่อเน่�อง
เกี�ย่ว่กับผลกระทบจากโคว่่ด-19 และชื่ี�แจงมิมุิ
มิองการบร่ห้ารจัดการผา่นคำาอธบ่าย่และการ
ว่่เคราะห้ข์้องฝุ่�าย่จัดการ (MD&A) เป็น็ราย่
ไตรมิาส่ รว่มิถึึงจัดทำาราย่งานป็ระจำาป็แีละ 
เอกส่ารอ่�นๆ โดย่ฝุ่�าย่นกัลงทุนสั่มิพันัธ์

• การมิส่ี่ว่นร่ว่มิกับชุื่มิชื่นผา่น 20 ก่จกรรมิ
• ไมิม่ิขี้อ้ร้องเรยี่นเกี�ย่ว่กับชุื่มิชื่นและส่งัคมิ

ข้้อมิูลในแต่ละห้ัว่ข้้อ และเส่ร่มิส่ร้างคว่ามิเข้้าใจให้้แก่ทุกฝุ่�าย่ให้้มิากย่่�งขึ้�น 
จากนั�นบร่ษััทฯ จึงส่ามิารถึนำาข้้อเส่นอแนะมิาป็รับใชื่้ในการดำาเน่นงาน 
ต่อไป็ บร่ษััทฯ ได้นำามิาตรฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement 
Standard (AA1000SES) มิาใช้ื่เพ่ั�อส่ร้างการมีิส่่ว่นร่ว่มิข้องผู้มีิส่่ว่นได้เสี่ย่
ผ่านห้น่ว่ย่งานที�เกี�ย่ว่ข้้อง รว่มิถึึงออกแบบกระบว่นการเพ่ั�อระบุคว่ามิ
ต้องการและข้อ้กังว่ลผา่นก่จกรรมิในรูป็แบบต่างๆ ดังนี�

ผ้้ม้สิ่�วนได้เส้ิ่ยั่

หน�วยั่งาน 
ภาครัฐ

กัล่้�มผ้้ล้งท่น
(ผู้้�ถืือหุ้้�น นักลงทุ้น นักวิิเคราะห์ุ้ 
เจ้�าหุ้น้� สถืาบัันจั้ดอันดับัควิามน่า

เชืื่�อถืือ ค่้ค�าทุางธุ้รกิจ้) 

ช่ี้มชี้น

ชี้�องทางกัารม้สิ่�วนร�วม ป้จััจััยั่ท้�ผ้้ม้สิ่�วนได้เส้ิ่ยั่ให้ความสิ่ำาคัญ กัารดำาเน่นกัารในป้ ี2563/64
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3.1	 กลยุุทธ์์ด้้านการรับมืือกับการเปล่�ยุนแปลง 
	 ของสภาพภูมิือากาศ
3.2	 ประสิทธิ์ภาพการใช้้พลังงานและการเปดิ้เผยุ 
	 ข้อมูืลการปล่อยุก๊าซเรือนกระจก

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสเพ่ื่�อ
ความรัิบผิิดชอบ
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ความืตึึงเคร่ยุด้เนื�องจากนำ�า

ความืร้อนสูง

นำ�าท่วมืภายุในพื�นท่�และช้ายุฝ่ั่� ง

พายุุไซโคลนและลมืแรง

ตึลาด้

เทคโนโลยุ่

ชื้�อเส่ยุง

นโยุบายุและ
กฏหมืายุ

การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอิากาศถืือเปน็ข้อ้พจิารณาท่ี่�สำาคััญสำาหรบั
ที่กุบรษัิัที่ เนื�องจากประเด็็นดั็งกล่ี่าวสง่ผลี่ถึืงคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาส
สำาหรับเศรษัฐกิจโลี่ก การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอิากาศจะส่งผลี่กระ
ที่บต่่อบริษััที่ต่่างๆ ไมิ่ว่าโลี่กจะเผชิิญกับสถืานการณ์ใด็ในอนาคัต่ 
หากอุณหภมูิสิงูข้ึ�น กลีุ่ม่ิบริษััที่บ่ท่ี่เอส จะได้็รบัผลี่กระที่บจากสภาพ
อากาศท่ี่�เปล่ี่�ยนแปลี่ง การเปล่ี่�ยนแปลี่งในประเด็็นด้็านกฎหมิาย การ
เปล่ี่�ยนแปลี่งด้็านต่ลี่าด็ แลี่ะการเปล่ี่�ยนผ่านด้็านเที่คัโนโลี่ย ่มิค่ัวามิ
จำาเปน็สำาหรบัการเปล่ี่�ยนแปลี่งไปสูเ่ศรษัฐกิจคัาร์บอนต่ำา ซึึ่�งจะเปน็
ประโยชินต่์่อกลุ่ี่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอสในเชิงิบวก เชิน่ คัวามิต้่องการระบบ
ข้นส่งคัาร์บอนต่ำาท่ี่�เพิ�มิข้ึ�น เชิ่นเด่็ยวกับประเด็็นในเชิิงลี่บ เชิ่น ค่ัา
ไฟฟา้ท่ี่�เพิ�มิข้ึ�นเนื�องจากราคัาข้องคัารบ์อน

กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสมิบ่ที่บาที่ในฐานะบรษัิัที่ท่ี่�ยั�งยนื บริษััที่ฯ จึงมิุง่มิั�น
ท่ี่�จะสนับสนุนระบบข้นส่งคัาร์บอนต่ำาในประเที่ศไที่ย การเปิด็เผย

1. ความเส่ั�ยั่งและโอกัาสัท่�เก่ั�ยั่วข้ึ้องกัับสัภาพื่ภูมิอากัาศ

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ได้้ทำ�ก�ริปริะเมินคว�มเสี�ยงแลุ่ะโอก�สที�เกี�ยวข้อ้งกับสภ�พภมูอิ�ก�ศ เพ่�อที�จะริะบ่ปจัจัยคว�มเสี�ยงท�งก�ยภ�พ (Physical Risk) 
แลุ่ะคว�มเสี�ยงจ�กก�ริเปลีุ่�ยนแปลุ่งรูิปแบบ (Transition Risk) ที�สำ�คัญ ริวมถึึงผลุ่กริะทบท�งธุ่ริกิจที�อ�จจะเกิด้ข้ึ�น

3.1 กัลยุั่ทธ์์ด้ีานกัารรับมือกัับกัาร
เปล่�ยั่นแปลงขึ้องสัภาพื่ภูมิอากัาศ
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-2)

แนวทางกัารจัดีกัารท่�เก่ั�ยั่วข้ึ้องกัับสัภาพื่ภูมิอากัาศขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั 

ข้้อมิูลี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศมิ่คัวามิสำาคััญสำาหรับบริษััที่ฯ 
ในการต่อบสนองคัวามิคัาด็หวังท่ี่�เพิ�มิข้ึ�นข้องนักลี่งทุี่นแลี่ะผู้มิ่ส่วน
ได้็เสย่อื�นๆ เพื�อรบัมิอืกับคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศ
ในอนาคัต่ แลี่ะเพื�อแสด็งให้เห็นถึืงคัวามิเป็นผู้นำาผ่านกรอบการ
ที่ำางานคัวามิยั�งยนืแก่ภายนอก

กลีุ่่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอส สมิคััรแลี่ะรว่มิเปน็ผูส้นบัสนนุการเปดิ็เผยข้อ้มิลูี่
ที่างการเงินท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศ (Task Force on Cli-
mate-Related Financial Disclosures or TCFD) แลี่ะด็ำาเนนิการ
บริหารจัด็การคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภมูิอิากาศ
ต่ามิมิาต่รฐานข้อง TCFD ซึ่ึ�งบริษััที่ฯ ได้็เป็นหนึ�งในบริษััที่ไที่ยท่ี่�
สนบัสนนุ TCFD ในเดื็อนมิถิืนุายน 2564 สำาหรบัข้อ้มิลูี่เพิ�มิเติ่มิเก่�ยว
กับวิธีท่่ี่�กลีุ่่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอสใชิก้รอบงาน TCFD โปรด็ด็ทู่ี่�หนา้ 31

1. ระบุุความเส่ิ่�ยงแล้ะโอกาสิ่ท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับุสิ่ภาพื่ภูม่อากาศ

2. พัื่ฒนากล้ยุที่ธ์์ด้านการรับุม่อกับุ
การเปล่้�ยนแปล้งข้อง

สิ่ภาพื่ภูม่อากาศ

3. กำาหนดโครงสิ่ร้างบุรรษััที่ภ่บุาล้
เพ่ื่�อรับุม่อกับุสิ่ภาพื่ภูม่อากาศ

ขั้�นตอนท่ี่� 1: ระบุุความเส่ิ่�ยงแล้ะโอกาสิ่
ความเส่ี่�ยงท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บสี่ภาพภูมิอากี่าศ 2 ประเภที่

ความเส่ิ่�ยงจากการเปล่้�ยนแปล้งรูปแบุบุ:
ความเส่ี่�ยงท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บกี่ารเปล่ี่�ยนแปลี่งไปสูี่�
เศรษฐกิี่จคาร์บอนต่ำำ�า รวมถึึงข้้อกี่ำาหนดด้าน

กี่ารบรรเที่าแลี่ะกี่ารปรับตั่ำวท่ี่�จะเกิี่ดขึ้�น

ความเส่ิ่�ยงที่างกายภาพื่:
ความเส่ี่�ยงท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บความรุนแรงท่ี่�
เพิ�มขึ้�นข้องเหตุ่ำกี่ารณ์์สี่ภาพอากี่าศสุี่ดขั้�
วแลี่ะกี่ารเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบสี่ภาพภูมิ

อากี่าศในระยะยาว

ขั้�นตอนท่ี่� 2: ประเม่นผล้กระที่บุความเส่ิ่�ยงแล้ะโอกาสิ่
โดยใช้้กี่ารวิเคราะห์กี่ารจำาลี่องสี่ถึานกี่ารณ์์ในอนาคต่ำ 

(Scenario Analysis)

1) สิ่ถานการณ์์นโยบุายปจัจุบัุน: 
ทิี่ศที่างปัจจุบันข้องโลี่กี่ ซึึ่�งอ้างอิงจากี่ความใฝ่่ฝั่น

ข้องนโยบายปัจจุบัน 

2) สิ่ถานการณ์์การพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่น:  
สี่อดคล้ี่องกัี่บข้้อต่ำกี่ลี่งปาร่สี่ท่ี่�จะจำากัี่ดกี่ารเพิ�มขึ้�น

ข้องอุณ์หภูมิเฉล่ี่�ยทัี่�วโลี่กี่ให้ “ต่ำำ�ากี่ว�า 2 องศาเซึ่ลี่เซ่ึ่ยสี่ 
แลี่ะพยายามจำากัี่ดให้อยู�ท่ี่� 1.5 องศาเซึ่ลี่เซ่ึ่ยสี่”

1) พ่ื่�นฐานการว่เคราะห์:
 ข้้อมูลี่ในอด่ต่ำข้องภัยพิบัติ่ำที่างธรรมช้าติ่ำ 

2) RCP 8.5: 
กี่ารจำาลี่องสี่ถึานกี่ารณ์์กี่ารปลี่�อยมลี่พิษสูี่งท่ี่�พัฒนาโดย 

คณ์ะกี่รรมกี่ารสี่ภาวะกี่ารเปล่ี่�ยนแปลี่งสี่ภาพภูมิอากี่าศโลี่กี่
นานาช้าติ่ำ (IPCC) ซึึ่�งสี่รุปกี่ารเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�คาดกี่ารณ์์

ไว้ในอนาคต่ำด้วยตั่ำวแปรภูมิอากี่าศ

สัรุปความเส่ั�ยั่งและโอกัาสัท่�เก่ั�ยั่วข้ึ้องกัับสัภาพื่ภูมิอากัาศขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั

ในป ี2563/64 กลีุ่่มิบริษััที่บท่่ี่เอสได้็ที่ำาการประเมินิคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภมูิอิากาศ สำาหรบัการด็ำาเนนิงานแลี่ะพอรต์่โฟลิี่โอ
ข้องกลีุ่่มิบริษััที่บท่่ี่เอส คัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสดั็งต่่อไปน่�มิค่ัวามิเก่�ยวข้้องมิากท่ี่�สดุ็กับกลีุ่่มิบริษััที่บท่่ี่เอส ต่ามิกระบวนการประเมินิคัวามิเส่�ยง

ความเส่ิ่�ยง ผล้กระที่บุต่อกลุ่้มบุร่ษััที่บุ่ท่ี่เอสิ่

ความเส่ิ่�ยง โอกาสิ่ ผล้กระที่บุต่อกลุ่้มบุร่ษััที่บุ่ท่ี่เอสิ่ความเส่ั�ยั่งและ
โอกัาสัจากักัาร
เปล่�ยั่นแปลงรูปแบบ 
(Transition Risk)

ความเส่ั�ยั่งทางกัายั่ภาพื่ 
(Physical Risk)

คัวามิต้่องการระบบข้นสง่คัารบ์อน
ต่ำาท่ี่�เพิ�มิข้ึ�น ท่ี่�ประหยดั็พลัี่งงาน
มิากข้ึ�น แลี่ะ/หรอืใชิพ้ลัี่งงาน
หมินุเว่ยน

คัวามิก้าวหนา้ที่างเที่คัโนโลี่ย่ชิว่ย
ลี่ด็ต้่นที่นุข้องแหล่ี่งพลัี่งงาน
หมินุเว่ยนแลี่ะ/หรอืการพฒันา
เที่คัโนโลี่ย่ใหมิ่

คัวามิกังวลี่แลี่ะคัวามิคัาด็หวังข้องผู้
มิส่่วนได้็เส่ยท่ี่�เพิ�มิข้ึ�นเก่�ยวกับการ
ด็ำาเนนิการด้็านสภาพอากาศข้อง
องค์ักรแลี่ะการรบัรูเ้ชิงิลี่บต่่อธีรุกิจ
ท่ี่�ใชิเ้ชิื�อเพลิี่งฟอสซึ่ลิี่

- การเปล่ี่�ยนแปลี่งโคัรงสรา้งภาษ่ั 
 สรรพสามิติ่ข้องรถืยนต์่ต่ามิ 
 ปรมิิาณการปล่ี่อยก๊าซึ่เรอืน 
 กระจก
- ผลี่งานใหมิข่้องประเที่ศไที่ยท่ี่� 
 มิุง่มิั�นต่่อข้อ้กำาหนด็ข้อง  
 UNFCCC สำาหรับภาคัการข้นสง่
- การพฒันานโยบายการกำาหนด็ 
 ราคัาคัารบ์อนในประเที่ศไที่ย

สนบัสนนุการเปล่ี่�ยนผา่น สู่
ระบบข้นสง่คัารบ์อนต่ำาใน
ประเที่ศไที่ย

การวิจัยแลี่ะการพฒันา แลี่ะ
การนำาพลัี่งงานหมินุเว่ยน / 
เที่คัโนโลี่ย่ไฮโด็รเจนมิาใชิ้

ปรบัปรุงภาพลัี่กษัณข์้องบรษัิัที่
ต่่อผูม้ิส่่วนได้็เส่ยหลัี่กแลี่ะ
ดึ็งด็ดู็การลี่งที่นุ

แรงจูงใจในการลี่งที่นุด้็านการ
ข้นสง่มิลี่พษิัต่ำา

-  พื�นท่ี่�โอกาสต่ลี่าด็ใหมิ่ๆ
- ค่ัาใชิจ่้ายในการด็ำาเนนิงานเพื�มิข้ึ�น ถ้ืาต้่นที่นุ 
 พลัี่งงานหมินุเว่ยนยงัไมิเ่ท่ี่าต้่นที่นุการซึ่ื�อไฟฟา้ 
 จากผูจ้ำาหนา่ยไฟฟา้ในระบบปกติ่
-  ผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิด็ข้ึ�นต่่อกลี่ยุที่ธีพ์อรต์่โฟลิี่โอ 
 ในอนาคัต่

- ค่ัาใชิจ่้ายในการด็ำาเนนิงานลี่ด็ลี่งเมิื�อราคัา
 พลัี่งงานหมินุเว่ยนลี่ด็ลี่ง
- เที่คัโนโลี่ยใ่หมิ่ๆ  ท่ี่�จำาเปน็ต้่องมิแ่ผนการด็ำาเนนิ
 งานใหมิห่รอืข้อ้มิลูี่จำาเพาะข้องรถืไฟ
- คัวามิอ่อนไหวต่่อการเปล่ี่�ยนแปลี่งราคัาใน
 อนาคัต่ข้องเที่คัโนโลี่ยพ่ลัี่งงานหมินุเว่ยน

- รายได้็ท่ี่�เพื�มิข้ึ�น
- คัวามิพร้อมิข้องการลี่งที่นุ

- ค่ัาใชิจ่้ายท่ี่�เพื�มิข้ึ�น
- การลี่งที่นุท่ี่�เพื�มิข้ึ�น เพื�อนำาสูก่ารลี่ด็ก๊าซึ่เรือน
กระจกในภาคัข้นสง่

-  ปรมิิาณนำาท่ี่�นอ้ยลี่งสำาหรบัลี่กูค้ัาแลี่ะพนกังานสำาหรบัการดื็�มินำา สขุ้าภิบาลี่ 
 แลี่ะการซึ่อ่มิบำารุง
-  ค่ัาใช้ิจ่ายในการจัด็หาแลี่ะบำาบดั็นำา

- การหยุด็ชิะงักการใหบ้รกิารเนื�องจากคัวามิเสย่หายข้องโคัรงสรา้งพื�นฐาน
-  คัวามิต้่องการพลัี่งงานท่ี่�เพิ�มิข้ึ�นสำาหรบัการที่ำาคัวามิเยน็
-  สขุ้ภาพแลี่ะคัวามิปลี่อด็ภัยข้องพนกังานเนื�องจากคัวามิเคัรย่ด็จากคัวามิรอ้น / 
 การเจ็บปว่ยท่ี่�เก่�ยวข้อ้ง

-  สถืาน ่สำานกังาน แลี่ะศนูยซ์ึ่อ่มิบำารุง อาจไมิส่ามิารถืเข้า้ถึืงได้็
-  การหยุด็ชิะงักการใหบ้รกิารเนื�องจากคัวามิเสย่หายข้องโคัรงสรา้งพื�นฐาน
 หรอือุปกรณล้์ี่มิเหลี่ว

-  คัวามิสะด็วกสบายแลี่ะคัวามิปลี่อด็ภัยข้องลี่กูค้ัาลี่ด็ลี่ง
-  คัวามิเสย่หายข้องสินที่รพัย์
-  คัวามิปลี่อด็ภัยข้องคันงานก่อสรา้ง/ซึ่อ่มิบำารุง
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2. กัลยุั่ทธ์์ด้ีานกัารรับมือกัับกัารเปล่�ยั่นแปลงขึ้องสัภาพื่ภูมิอากัาศระยั่ะยั่าวขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ได้้พฒัน�แผนค�ด้ก�ริณ์ล์ุ่�วงหน�้เพ่�อจัด้ก�ริกับคว�มเสี�ยงแลุ่ะโอก�สที�เกี�ยวข้้องกับสภ�พภูมอิ�ก�ศที�สอด้คลุ้่องกับลุ่ำ�ดั้บคว�มสำ�คัญ
เชิงิกลุ่ย่ทธุข์้องบริษัิัทฯ

3. บรรษัทภิบาลเพืื่�อรับมือกัับกัารเปล่�ยั่นแปลงสัภาพื่ภูมิอากัาศ

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ได้้ใหค้ว�มสำ�คัญกับบทบ�ทแลุ่ะคว�มริบัผดิ้ชิอบสำ�หริบัก�ริจัด้ก�ริคว�มเสี�ยงที�เกี�ยวข้อ้งกับสภ�พภมูอิ�ก�ศแลุ่ะมผีลุ่ก�ริด้ำ�เนนิง�น
ที�สอด้คลุ้่องกับกลุ่ย่ทธุด้์้�นสภ�พภมูอิ�ก�ศ ดั้งนี�

กัารดีำาเนินกัารหลักัท่�เก่ั�ยั่วข้ึ้องกัับสัภาพื่ภูมิอากัาศขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั

กลุ่ย่ทธุด้์้�นก�ริริบัมอ่กับก�ริเปลีุ่�ยนแปลุ่งข้องสภ�พภูมอิ�ก�ศริะยะย�วข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ได้้ริะบ่ก�ริด้ำ�เนนิก�ริที�มลีุ่ำ�ดั้บคว�มสำ�คัญ
โด้ยเนน้ที� 5 ด้้�นต่�อไปนี�

การดำาเน่นการ

เราจััดหาผลิิตภััณฑ์์แลิะบรกิาร
ที่่�ปล่ิอยคารบ์อนตำา

เราดำาเนินการในวิิธีท่ี่่�
เป็นมิติรต่อสิ่ิ�งแวิดล้ิอมิ

บรรษััที่ภิับาลิแลิะการบรหิาร
ควิามิเสิ่่�ยง

การลิงที่นุที่่�เป็นมิติรต่อ
สิ่ิ�งแวิดล้ิอมิแลิะการจััดหา
แหล่ิงเงินที่นุ

การมิส่ิ่ว่ินรว่ิมิแลิะการเปิดเผย
ข้อ้มิลูิ

• MOVE: โซึ่ลูี่ชิั�นการเดิ็นที่างท่ี่�สะอาด็ ปลี่อด็ภัย แลี่ะมิค่ัวามิเชิื�อมิต่่อกัน ซึ่ึ�งลี่ด็คัาร์บอนในภาคัการข้นสง่ข้องประเที่ศไที่ย โด็ยใชิเ้ที่คัโนโลี่ย ่
 คัารบ์อนต่ำาท่ี่�เปน็นวัต่กรรมิใหมิ่
• MIX: การวิเคัราะหข์้อ้มิลูี่ แรงจูงใจ เพื�อสร้างการรบัรูแ้ก่สาธีารณชินเพื�อสง่เสริมิพฤติ่กรรมิท่ี่�เปน็มิติ่รกับสภาพอากาศข้องผูบ้รโิภคั
• MATCH: การสรา้งการรบัรูใ้นประเด็็นด้็านสภาพภมูิอิากาศสำาหรบัพนัธีมิติ่รใหมิข่้องกลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอส

• พลัี่งงาน: มิาต่รการประหยัด็พลัี่งงานในการด็ำาเนนิงานเพื�อเพิ�มิการใชิพ้ลัี่งงานหมินุเว่ยน
• นำา: มิาต่รการประหยัด็นำาในการด็ำาเนนิงาน
• ข้องเส่ย: การลี่ด็ข้องเส่ยจากการปฏิิบติั่งานแลี่ะการจัด็การข้องเสย่อันต่รายอยา่งปลี่อด็ภัย
• การชิด็เชิย (เชิน่ T-VER): การชิด็เชิยเพื�อใหก้ารปล่ี่อยคัารบ์อนได็ออกไซึ่ด์็สทุี่ธีเิปน็ศนูย์ การข้ายคัารบ์อนท่ี่�ได้็จากการชิด็เชิยเพื�อสรา้งรายได้็ 
 เพิ�มิเติ่มิ (อยูร่ะหว่างด็ำาเนนิการต่ามิวิธี ่T-VER สำาหรบัการข้นสง่มิวลี่ชินข้อง อบก.)

• โคัรงสรา้งการกำากับด็แูลี่สภาพภมูิอิากาศ บที่บาที่ คัวามิรบัผดิ็ชิอบ แลี่ะค่ัาต่อบแที่น
• คัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศประเมินิผา่นอนกุรมิวิธีานคัวามิเส่�ยงข้องกลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอส
• การประเมินิคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศข้องระดั็บสนิที่รัพยแ์ลี่ะแผนบรรเที่า

• ราคัาคัารบ์อนภายในองค์ักร (ICP): การพฒันาแนวที่างเพื�อกำาหนด็ราคัาคัารบ์อนภายในองค์ักร (ICP) ข้องกลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอส การนำารอ่ง
 แลี่ะเปดิ็ตั่วในการตั่ด็สินใจในการลี่งที่นุ
• การลี่งที่นุท่ี่�ชิาญฉลี่าด็ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศ: ข้อ้กำาหนด็ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศสำาหรบัการต่รวจสอบวิเคัราะหส์ถืานะ
 ในการลี่งที่นุใหมิ่
• การเงินแลี่ะหุน้กูเ้พื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิ: ประเมินิแลี่ะรายงานผลี่กระที่บต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้องหุน้กูเ้พื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้อง
 กลุ่ี่มิบรษัิัที่บ่ท่ี่เอส แลี่ะระบุเคัรื�องมิอืที่างการเงินท่ี่�เปน็มิติ่รต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิแลี่ะเชิื�อมิโยงกับคัวามิยั�งยืนอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งสำาหรบั
 กลุ่ี่มิบรษัิัที่บ่ท่ี่เอสเพื�อเพิ�มิสว่นแบง่ในการจัด็หาเงินที่นุท่ี่�เปน็มิติ่รต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิ

• การรายงานแลี่ะเปดิ็เผยข้อ้มิลูี่ท่ี่�เปน็ไปต่ามิคัณะที่ำางานด้็านการเปดิ็เผยข้อ้มิลูี่คัวามิเส่�ยงที่างการเงินท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศ (TCFD)
• การมิส่่วนรว่มิกับ ESG Ratings ต่่างๆ เชิน่ (DJSI, CDP)
• การมิส่่วนรว่มิกับผูม้ิส่ว่นได้็เสย่เรื�องการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพอากาศ

บริษััที่ฯ รูส้กึเปน็เก่ยรติ่อยา่งยิ�งท่ี่�ได้็เปน็บรษัิัที่ในกลีุ่ม่ิข้นสง่แหง่แรกแลี่ะแหง่เด่็ยว ท่ี่�ได้็รบัการ
รับรองว่าเป็นบริษััที่ท่ี่�มิ่การปล่ี่อยคัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็สุที่ธีิเป็นศูนย์ หรือ carbon neutral 
transportation company (โด็ยได้็รับการรับรองจากองค์ัการบริหารจัด็การก๊าซึ่เรือนกระจก
แห่งประเที่ศไที่ย) คัวามิสำาเร็จน่�เป็นผลี่มิาจากแผนคัวามิยั�งยืนที่างธุีรกิจแลี่ะคัวามิพยายามิ
อย่างต่่อเนื�องในการลี่ด็การปล่ี่อยก๊าซึ่คัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็ คัวบคัู่ไปกับการด็ำาเนินแผนเพื�อ
ชิด็เชิยการปล่ี่อยคัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็ โด็ยการเข้้าร่วมิโคัรงการสนับสนุนคัาร์บอนเคัรดิ็ต่ใน
โคัรงการผลิี่ต่พลัี่งงานไฟฟ้าชิว่มิวลี่ข้องมิติ่รผลี่ (มิติ่รผลี่ไบโอ-เพาเวอร์) คัวามิร่วมิมิอืน่�สะท้ี่อน
ให้เห็นถึืงคัวามิมิุ่งมิั�นข้องบริษััที่ฯ ในการลี่ด็ผลี่กระที่บข้องการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ
อยา่งยั�งยนื ในข้ณะเด่็ยวกัน เรายังเปน็ส่วนหนึ�งในการชิว่ยที่ำาใหป้ระเที่ศไที่ยบรรลุี่การมิส่ว่น
รว่มิในการลี่ด็ก๊าซึ่เรือนกระจกในระดั็บประเที่ศต่ามิข้้อต่กลี่งด้็านสภาพภมูิอิากาศข้องกรุงปารส่

บุที่บุาที่ ความรับุผ่ดชอบุท่ี่�เก่�ยวข้้องกับุสิ่ภาพื่ภูม่อากาศ

คณะกรรมิการบรษัิัที่ (BoD)

คณะกรรมิการพััฒนาเพ่ั�อ
ควิามิยั�งยน่

คณะกรรมิการบรหิารจััดการ
ควิามิเสิ่่�ยง

กรรมิการผูอ้ำานวิยการใหญ่่

ผูอ้ำานวิยการใหญ่ส่ิ่ายการ
ลิงที่นุ 

ฝ่่ายควิามิยั�งยน่

ที่ม่ิที่ำางานด้านควิามิเสิ่่�ยง

ฝ่่ายพััฒนาธุีรกิจั

ฝ่่ายนักลิงที่นุสิ่มัิพัันธ์ี

ฝ่่ายสิ่่�อสิ่าร/PR

ฝ่่ายควิามิยั�งยน่รว่ิมิกับผู้
อำานวิยการใหญ่ฝ่่่าย MOVE, 
MIX, MATCH

• การอนมุิติั่กลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศข้องกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอส แลี่ะการกำากับด็แูลี่การด็ำาเนนิงานแลี่ะคัวามิคืับหนา้
• การรวมิเรื�องท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศเข้า้กับกระบวนการตั่ด็สนิใจข้ององค์ักรแลี่ะค่ัาต่อบแที่นผูบ้รหิาร

• รายงานการพฒันาท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศไปยงัคัณะกรรมิการบรษัิัที่เพื�อใหแ้นใ่จว่ากลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิิ
 อากาศสอด็คัล้ี่องกับมิาต่รฐานสากลี่
• ติ่ด็ต่ามิการด็ำาเนนิงานข้องกลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศ

• ด็แูลี่การประเมินิ ติ่ด็ต่ามิ แลี่ะจัด็การคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศ
• รายงานคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศต่่อคัณะกรรมิการบรษัิัที่เปน็ประจำาทุี่กปี

• ต่รวจสอบแลี่ะอนมุิติั่กลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศข้องกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอส การกำากับด็แูลี่การด็ำาเนนิงานแลี่ะ
 คัวามิคืับหนา้อยา่งสมิำาเสมิอ มิอบหมิายคัวามิรับผดิ็ชิอบในการสง่มิอบการด็ำาเนนิงานท่ี่�สอด็คัล้ี่องกับกลี่ยุที่ธี ์
• รวมิประเด็็นท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศเข้า้กับกระบวนการตั่ด็สนิใจข้ององค์ักร

• การกำากับด็แูลี่กลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศข้องกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสในแต่่ลี่ะวัน
• รวมิประเด็็นท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศเข้า้กับนกัลี่งที่นุสมัิพนัธี ์การพฒันาธีรุกิจ แลี่ะลี่ำาดั็บคัวามิสำาคััญด้็านคัวามิยั�งยนื แลี่ะการตั่ด็สินใจ

• หนว่ยงานประสานงานภายในกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสเพื�อด็ำาเนนิการต่ามิกลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศ
• ที่บที่วนแลี่ะปรบัปรุงประสทิี่ธีภิาพแลี่ะโปรแกรมิด้็านสภาพอากาศข้องกลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอส
• เสนอต่่อคัณะกรรมิการพฒันาเพื�อคัวามิยั�งยนืเพื�อข้อใหค้ัณะกรรมิการบรษัิัที่อนมุิติั่โปรแกรมิท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศภายใต้่กลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอื
กับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศ
• ออกแบบแลี่ะริเริ�มิการสรา้งข้ด่็คัวามิสามิารถืท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศ รวมิถึืงการมิส่ว่นรว่มิข้องผูม้ิส่ว่นได้็เสย่แลี่ะการเปน็หุน้ส่วน

• การเปน็เจ้าข้องอนกุรมิวิธีานคัวามิเส่�ยงข้องกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอส รวมิถึืงการบูรณาการคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศ

• รวมิคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศเปน็ปจัจัยในการวิเคัราะหก์ารพฒันาธีรุกิจ การเข้า้ซึ่ื�อกิจการ แลี่ะการเปน็หุน้ส่วน

• สื�อสารกับชุิมิชินการลี่งที่นุเก่�ยวกับประเด็็นท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศ ต่อบแบบสอบถืามิข้องนกัลี่งที่นุ ESG

• สื�อสารกลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศใหกั้บกลีุ่ม่ิผูม้ิส่ว่นได้็เสย่ท่ี่�เก่�ยวข้อ้ง

• พฒันาแลี่ะด็ำาเนนิโคัรงการท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพอากาศภายใต้่กลี่ยุที่ธีด้์็านการรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภมูิอิากาศข้องกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอส
รว่มิกับผูม้ิส่ว่นได้็เสย่ภายในแลี่ะภายนอก
• รวบรวมิแลี่ะรวบรวมิข้อ้มิลูี่ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศ จัด็ที่ำารายงานเปน็ระยะสำาหรบัคัณะกรรมิการคัวามิยั�งยนื

กลุ่้มบุร่ษััที่บุ่ท่ี่เอสิ่ มุ่งมั�นท่ี่�จะเป็นบุร่ษััที่ท่ี่�ม่การปล่้อยคาร์บุอนไดออกไซด์สุิ่ที่ธ่์เปน็ศูนย์

“เราจัดหาผล่้ตภัณ์ฑ์์แล้ะบุร่การท่ี่�ปล่้อยคาร์บุอนตำ�า”
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MOVE: การข้นส่ิ่งผู้โดยสิ่ารแบุบุ door-to-door

MIX:  ผู้ให้บุร่การ O2O โซลู้ชั�นส์ิ่ & ระบุบุฐานข้้อมูล้ท่ี่�ชาญฉล้าด

MATCH: การล้งทุี่นในบุร่ษััที่ท่ี่�เปน็พัื่นธ์ม่ตรที่างธุ์รก่จ

นำ�า

พื่ลังงาน

บรรษัทภิบาลและกัารบริหาร
ความเส่ั�ยั่ง

กัารลงทุนท่�เป็นมิติรติ�อ
สิั�งแวดีล้อม

และกัารจัดีหาแหล�งเงินทุน

กัารม่สั�วนร�วมและ
กัารเปิดีเผยั่ข้ึ้อมูล

ขึ้องเส่ัยั่

กัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั เป็นบริษัทในกัลุ�มขึ้นสั�งทางรางแห�งแรกัและแห�งเด่ียั่ว ท่�ได้ีรับรองว�าเป็นบริษัทท่�ม่กัารปล�อยั่
คาร์บอนไดีออกัไซด์ีสุัทธิ์เป็นศูนย์ั่

ข้้อมิูลี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศมิ่คัวามิสำาคััญสำาหรับบริษััที่ฯ 
ในการต่อบสนองคัวามิคัาด็หวังท่ี่�เพิ�มิข้ึ�นข้องนักลี่งทุี่นแลี่ะผู้มิ่ส่วน
ได้็เสย่อื�นๆ เพื�อรบัมิอืกับคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับสภาพภมูิอิากาศ
ในอนาคัต่ แลี่ะเพื�อแสด็งให้เห็นถึืงคัวามิเป็นผู้นำาผ่านกรอบการ
ที่ำางานคัวามิยั�งยนืแก่ภายนอก

กลีุ่่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอส สมิคััรแลี่ะรว่มิเปน็ผูส้นบัสนนุการเปดิ็เผยข้้อมิลูี่
ที่างการเงินท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศ (Task Force on Cli-
mate-Related Financial Disclosures or TCFD) แลี่ะด็ำาเนนิการ
บริหารจัด็การคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภมูิอิากาศ
ต่ามิมิาต่รฐานข้อง TCFD ซึ่ึ�งบริษััที่ฯ ได้็เป็นหนึ�งในบริษััที่ไที่ยท่ี่�
สนบัสนนุ TCFD ในเดื็อนมิถิืนุายน 2564 สำาหรบัข้อ้มิลูี่เพิ�มิเติ่มิเก่�ยว
กับวิธีท่่ี่�กลีุ่่มิบริษััที่บท่่ี่เอสใชิก้รอบงาน TCFD โปรด็ด็ทู่ี่�หนา้ 31
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4. เส้ันทางด้ีานสัภาพื่ภูมิอากัาศ (Climate Journey)

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสได้้สริา้งริากฐานสำาหริบัเสน้ทางด้้านสภาพภูมิอากาศของกลุ่่�มบริษัิัท ในปี ี2564 โด้ยกำาหนด้กลุ่ย่ทธ์ด้์้านการิริบัมือกับการิเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งของ
สภาพภูมิอากาศเพื�อจััด้การิกับความเสี�ยงแลุ่ะโอกาสที�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต บริษัิัทจัะสริา้งเสน้ทางความเปีน็ผูู้น้ำาด้้านสภาพภูมิอากาศ ได้้แก�

• เปีดิ้ตัวแผู้นการิด้ำาเนนิการิเพื�อการิปีลุ่�อยคาริบ์อนได้ออกไซด์้ส่ทธ์เิปีน็ศูนย ์ซ่�งเปีน็แผู้นการิของกลุ่่�มบริษัิัทในอนาคต 
• การิเปิีด้เผู้ยขอ้มูลุ่ตามกริอบของ TCFD แลุ่ะ CDP
• การิวิเคริาะหเ์ชิงิปีริมิาณเชิงิลุ่่กเกี�ยวกับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศ เชิ�น ความเสี�ยงทางการิเงิน การิพจิัาริณาริะดั้บของสนิทริพัย์
• การิเชิื�อมโยงกลุ่ย่ทธ์ด้์้านการิริบัมือกับการิเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งของสภาพภูมิอากาศกับกลุ่ย่ทธ์ ์ESG ที�กว้างข่�นของกลุ่่�มบริษัิัท
• การิบูริณาการิตัวชิี�วัด้สภาพภูมิอากาศกับการิปีริะเมินปีริะสทิธ์ภิาพแลุ่ะแริงจูังใจั

กัารออกัหุ้นกู้ัเพืื่�ออนุรักัษ์สิั�งแวดีล้อมเพืื่�อกัารบรรเทากัารเปล่�ยั่นแปลงสัภาพื่ภูมิอากัาศ 

ด้็วยแรงบันด็าลี่ใจจากพันธีกิจด้็านคัวามิยั�งยนืข้องเราท่ี่�ว่า “เรามิุง่มิั�นในการพัฒนาระบบโคัรงสร้างพื�นฐานท่ี่�คัรอบคัลุี่มิแลี่ะแพลี่ต่ฟอร์มิท่ี่�หลี่ากหลี่าย 
รวมิทัี่�งสรา้งสรรค์ัการใหบ้รกิารท่ี่�มิคุ่ัณภาพต่่อชุิมิชินข้องเราด้็วยแนวที่างท่ี่�ยั�งยนื” กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอส มิุง่มิั�นท่ี่�จะด็ำาเนนิธีรุกิจท่ี่�มิส่่วนชิว่ยในการเติ่บโต่
ที่างการเงิน แลี่ะลี่ด็ผลี่กระที่บต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิท่ี่�เอื�อต่่อการเติ่บโต่อยา่งยั�งยนื การพจิารณาด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิในการที่ำาธีรุกรรมิที่างธีรุกิจท่ี่�สำาคััญข้องเรา ได้็
มิก่ารออกหุน้กู้เพื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิ ซึ่ึ�งถืือเปน็หนึ�งในกลี่ไกบรรเที่าการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูิอิากาศข้องกลีุ่ม่ิบท่่ี่เอส เพื�อใหน้กัลี่งที่นุท่ี่�พจิารณาประเด็็น
ด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิ สงัคัมิ ธีรรมิาภิบาลี่ มิค่ัวามิมิั�นใจว่ากลีุ่ม่ิบรษัิัที่ลี่งที่นุแลี่ะข้ยายธีรุกิจต่ลี่อด็จนลี่ด็ผลี่กระที่บต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิ วัต่ถืปุระสงค์ัในการออกหุน้กู้
เพื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิน่�คืัอการจัด็หาเงินที่นุหรือโคัรงการรไ่ฟแนนซ์ึ่ซึ่ึ�งใหป้ระโยชินด้์็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิท่ี่�ชิดั็เจน โด็ยเฉพาะท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับการข้นส่งท่ี่�สะอาด็

กลีุ่่มิบริษััที่บท่่ี่เอส ได้็ที่ำาการเสนอข้ายหุน้กู้เพื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิ คัรั�งแรก มิลูี่ค่ัา 13,000 ล้ี่านบาที่ เมิื�อเดื็อนพฤษัภาคัมิ 2562 แลี่ะคัรั�งท่ี่�สอง  
มิลูี่ค่ัา 8,600 ล้ี่านบาที่ เมิื�อเดื็อนพฤจิกายน 2563 รวมิทัี่�งสิ�น 21,600 ล้ี่านบาที่ 

หุน้กูเ้หล่ี่าน่�ได้็รบัการรบัรองว่าเราปฏิิบติั่ต่ามิมิาต่รฐาน Climate Bonds Standard โด็ย Climate Bonds Initiative ซึ่ึ�งเปน็องค์ักรระหว่างประเที่ศแลี่ะ 
ไมิแ่สวงหาผลี่กำาไรท่ี่�ที่ำางานเพื�อระด็มิเงินที่นุต่ลี่าด็ที่นุข้นาด็ใหญท่่ี่�สดุ็ เพื�อการแก้ปญัหาในประเด็็นด้็านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูิอิากาศ หุน้กูท่้ี่�ออกใน
เดื็อนพฤษัภาคัมิ 2562 เปน็หุน้กูเ้พื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้องไที่ยฉบับแรกท่ี่�ออกภายใต้่หุน้กูเ้พื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้องสำานกังานคัณะกรรมิการกำากับ
หลัี่กที่รพัยแ์ลี่ะต่ลี่าด็หลัี่กที่รพัย ์แลี่ะเปน็หุน้กูเ้พื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้องไที่ยท่ี่�เสนอข้ายใหกั้บนกัลี่งที่นุสถืาบนัไที่ยแลี่ะนกัลี่งที่นุท่ี่�มิม่ิลูี่ค่ัาสงู

13,000mn
พื่ฤษภาคม 2562: หุ้นกู้ัเพืื่�อ
อนุรักัษ์สิั�งแวดีล้อม ครั�งท่� 1

13,000 ล้้านบุาที่

พื่ฤศจิกัายั่น 2563: หุ้นกู้ัเพืื่�อ
อนุรักัษ์สิั�งแวดีล้อม ครั�งท่� 2

8,600 ล้้านบุาที่

กัรอบหุ้นกู้ัเพืื่�ออนุรักัษ์สิั�งแวดีล้อมกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั

กรอบหุน้กูเ้พื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้องกลีุ่ม่ิบริษััที่ ได้็ผา่นการต่รวจสอบรวมิถึืงได้็รบัคัวามิคิัด็เห็นข้องผูช้ิำานาญ
การอิสระ (Second Party Opinion) จาก Sustainalytics ซึ่ึ�งเปน็องค์ักรวิจัยอิสระชิั�นนำา โด็ยได้็ใหค้ัวามิเหน็ว่า
กรอบหุน้กู้เพื�ออนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิน่�มิค่ัวามินา่เชิื�อถืือ มิน่ยัสำาคััญต่่อการอนรุกัษ์ัสิ�งแวด็ล้ี่อมิ แลี่ะเปน็ไป 
ต่ามิมิาต่รฐาน International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles แลี่ะ ASEAN 
Green Bond Principles

ข้้อกำาหนดการเปดิเผยข้้อมูล้ข้อง TCFD แนวที่างการดำาเน่นงานข้องกลุ่้มบุร่ษััที่บุ่ท่ี่เอสิ่

สรุปคัวามิคืับหนา้ข้องกลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอสในการด็ำาเนนิการต่ามิคัำาแนะนำาข้อง TCFD 
ดั็งต่ารางต่่อไปน่�

กัารเปิดีเผยั่ข้ึ้อมูลทางกัารเงินท่�เก่ั�ยั่วข้ึ้องกัับสัภาพื่ภูมิอากัาศ (TCFD) 

อธีิบายการกำากับด็ูแลี่ข้องคัณะกรรมิการเก่�ยวกับคัวามิเส่�ยง
แลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศ

อธีิบายคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศท่ี่�
องค์ักรระบุในระยะสั�น ระยะกลี่าง แลี่ะระยะยาว

อธีิบายกระบวนการข้ององค์ักรในการระบุแลี่ะประเมิินคัวามิ
เส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศ

เปิด็เผยตั่วชิ่�วัด็ท่ี่�ใชิ้โด็ยองค์ักรเพื�อประเมิินคัวามิเส่�ยงแลี่ะ
โอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศ โด็ยสอด็คัล้ี่องกับ
กลี่ยุที่ธี์แลี่ะกระบวนการจัด็การคัวามิเส่�ยง

อธีิบายผลี่กระที่บคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพ
อากาศท่ี่�มิ่ต่่อธีุรกิจ กลี่ยุที่ธี์ แลี่ะการวางแผนที่างการเงินข้อง
องค์ักร

อธีิบายกระบวนการข้ององค์ักรในการจัด็การคัวามิเส่�ยงท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศ

เปิด็เผยการปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกข้อบเข้ต่ท่ี่� 1, 2 
แลี่ะ 3 รวมิถึืงคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้อง

อธีิบายเป้าหมิายท่ี่�องค์ักรใชิ้เพื�อจัด็การคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับสภาพอากาศแลี่ะประสิที่ธีิภาพเท่ี่ยบ
กับเป้าหมิาย

อธีิบายคัวามิยืด็หยุ่นข้องกลี่ยุที่ธี์ข้ององค์ักร โด็ยคัำานึงถึืง
สถืานการณ์ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศท่ี่�แต่กต่่างกัน รวมิถึืง
สถืานการณ์อุณหภูมิิเฉล่ี่�ยเพิ�มิข้ึ�น 2°C หรือน้อยกว่า

อธีิบายว่ากระบวนการในการระบุ ประเมิิน แลี่ะจัด็การคัวามิ
เส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศถูืกรวมิเข้้ากับการจัด็การ
คัวามิเส่�ยงโด็ยรวมิข้ององค์ักรอย่างไร

อธีิบายบที่บาที่ข้องผู้บริหารในการประเมิินแลี่ะจัด็การคัวามิ
เส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพอากาศ

การจัด็การคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศนั�นรวมิอยู่ในคัวามิรับผิด็ชิอบข้องคัณะกรรมิการ
บริษััที่แลี่ะกรรมิการผู้อำานวยการใหญ่

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส ได้็ระบุคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสที่างกายภาพแลี่ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบซึ่ึ�งมิ่สาระสำาคััญต่่อธีุรกิจ
ในระยะสั�น ระยะกลี่าง แลี่ะระยะยาว

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส ได้็ด็ำาเนินการวิเคัราะห์ ‘ฮอต่สปอต่’ คัวามิเส่�ยงเชิิงคัุณภาพเพื�อที่ำาคัวามิเข้้าใจคัวามิเส่�ยงที่าง
กายภาพแลี่ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�สำาคััญแลี่ะโอกาสสำาหรับบริษััที่ฯ ในอนาคัต่ บริษััที่ฯ จะสร้างจากการวิเคัราะห์น่�เพื�อ
ประเมิินคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพอากาศผ่านการวิเคัราะห์ที่างการเงิน

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส ประเมิินผลี่กระที่บข้องคัวามิเส่�ยงจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบท่ี่�มิ่ต่่อธีุรกิจโด็ยใชิ้เกณฑ์์การให้
คัะแนนคัวามิเส่�ยงข้ององค์ักร บริษััที่ฯ ประเมิินผลี่กระที่บข้องคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศท่ี่�มิ่ต่่อธีุรกิจ
โด็ยพิจารณาจากผลี่กระที่บ 7 ประเภที่ ได้็แก่ สุข้ภาพแลี่ะคัวามิปลี่อด็ภัย สินที่รัพย์แลี่ะโคัรงสร้างพื�นฐาน การเงิน 
สิ�งแวด็ล้ี่อมิแลี่ะพลัี่งงาน กฎระเบ่ยบ กำาหนด็การ แลี่ะชิื�อเส่ยง กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส พิจารณาผลี่กระที่บต่่อต้่นทีุ่นการ
ด็ำาเนินงานแลี่ะทีุ่น

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส กำาลัี่งวางแผนท่ี่�จะเปิด็ตั่วการกำาหนด็ราคัาคัาร์บอนภายในเพื�อจูงใจการลี่งทีุ่นในโคัรงการ
ท่ี่�สนับสนุนระบบการข้นส่งคัาร์บอนต่ำา

กลี่ยุที่ธี์ด้็านการรับมิือกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภูมิิอากาศข้องกลีุ่่มิบริษััที่ สรุปผลี่กระที่บข้องคัวามิเส่�ยงแลี่ะ
โอกาสท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศท่ี่�มิ่ต่่อการด็ำาเนินงานข้องบริษััที่ฯ ผลิี่ต่ภัณฑ์์แลี่ะบริการ ห่วงโซ่ึ่อุปที่าน 
กิจกรรมิบรรเที่าผลี่กระที่บ แลี่ะการวิจัยแลี่ะการพัฒนา

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส จัด็การกับคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศผ่านกลี่ยุที่ธี์กลี่ยุที่ธี์ด้็านการรับมิือกับการ
เปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภูมิิอากาศข้องบริษััที่ฯ

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสได้็ที่ำาการเปิด็เผยข้้อมิูลี่การปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกเร่ยบร้อย

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสได้็ตั่�งเป้าหมิายการลี่ด็การปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกแล้ี่ว ซึ่ึ�งรวมิถึืงคัวามิมิุ่งมิั�นในการชิด็เชิย
เพื�อให้การปล่ี่อยคัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็สุที่ธีิเป็นศูนย์ท่ี่�กว้างข้ึ�น

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสได้็พิจารณาคัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศทัี่�ง 2 ประเภที่ไว้ในกลี่ยุที่ธี์ด้็านการรับมิือกับ
การเปล่ี่�ยนแปลี่งข้องสภาพภูมิิอากาศ

คัวามิเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิิอากาศได้็รับการประเมิินแลี่ะจัด็การผ่านการประเมิินคัวามิเส่�ยงประจำาปีข้องกลีุ่่มิ
บริษััที่บ่ท่ี่เอส บริษััที่ฯ ได้็จัด็ที่ำาอนุกรมิวิธีานคัวามิเส่�ยงเพื�อจำาแนกคัวามิเส่�ยงต่ามิประเภที่ต่่อไปน่� คัวามิเส่�ยงด้็าน
กลี่ยุที่ธี์ คัวามิเส่�ยงด้็านปฏิิบัติ่การ คัวามิเส่�ยงด้็านการเงิน คัวามิเส่�ยงด้็านการปฏิิบัติ่ต่ามิกฎระเบ่ยบ

สภาพภูมิิอากาศถูืกรวมิเข้้ากับหมิวด็หมิู่ต่่างๆ ภายในอนุกรมิวิธีานน่� เพื�อให้กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสสามิารถืระบุคัวามิ
เส่�ยงด้็านสภาพภูมิิอากาศประเภที่ต่่างๆ ท่ี่�อาจส่งผลี่กระที่บต่่อธีุรกิจได้็
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กัารบริหารจัดีกัารความเส่ั�ยั่ง

ตัิวช่ี้�วัดีและเป้าหมายั่

บทนำำ�
BTS GRO

UP
กับความยั่� งยั่น

BTS GRO
U

P
เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม

BTS GRO
UP

เพื่ �อกัารเติบโติทางเศรษฐกัจ
BTS GRO

UP
เพื่ �อสังคมท่ �ดีขึ้ �น

อื �นๆ



Borderless  Transform  Solutions

3332BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

• สรา้งการด็ำาเนนิงานแลี่ะการบริการท่ี่�ยั�งยนืแลี่ะเปน็มิติ่รต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิ
• ปฏิิบติั่ต่ามิกฎหมิายแลี่ะข้อ้บงัคัับด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิท่ี่�สอด็คัล้ี่องกับการด็ำาเนนิงานแลี่ะบรกิารข้องเรา
• ด็ำาเนนิกิจกรรมิที่างธุีรกิจในลัี่กษัณะท่ี่�ลี่ด็ผลี่กระที่บที่างต่รงแลี่ะที่างอ้อมิต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิต่ลี่อด็วงจรธุีรกิจ
• มิุง่มิั�นท่ี่�จะใชิท้ี่รพัยากรอยา่งมิป่ระสทิี่ธีภิาพ การลี่ด็ข้องเสย่ การปล่ี่อยข้องเสย่ แลี่ะการปล่ี่อยข้องเสย่ลี่งสูน่ำา 
 ลี่ด็การปล่ี่อยคัารบ์อนทัี่�งที่างต่รงแลี่ะที่างอ้อมิ
• รวมิปจัจัยด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิในการพจิารณาผูใ้หบ้ริการ ผูข้้ายผลิี่ต่ภัณฑ์์ แลี่ะข้ั�นต่อนการคััด็เลืี่อกคัูค้่ัาที่างธุีรกิจ
• ต่รวจสอบใหแ้นใ่จว่ามิก่ารกำาหนด็คัวามิคัาด็หวังข้องประสิที่ธีภิาพด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิทัี่�วทัี่�งองค์ักร 
 แลี่ะมิก่ารปรับปรุงอยา่งต่่อเนื�อง
• สง่เสรมิิคัวามิต่ระหนกัด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิในหมิูพ่นกังานข้องเราผา่นการฝึกึอบรมิ 
 การแบง่ปนัคัวามิรู ้แลี่ะการแสวงหาแนวที่างการปฏิิบติั่งานด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิใหมิ่ๆ

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4, 303-3, 303-4, 303-5, 
 305-1, 305-2, 305-3, 306-2, 307-1)

บรษัิัที่ยอ่ยข้องเรา บริษััที่ระบบข้นส่งมิวลี่ชินกรุงเที่พ จำากัด็ (มิหาชิน) (บท่่ี่เอสซึ่)่ เป็นผูด้็ำาเนนิระบบข้นส่ง
มิวลี่ชินซึ่ึ�งใชิ้พลัี่งงานไฟฟ้าเปน็หลัี่ก โด็ยท่ี่�กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส ต่ระหนกัถึืงคัวามิจำาในการใชิ้ไฟฟ้าในการ
ด็ำาเนนิงานแลี่ะจึงใหค้ัวามิสำาคััญแก่การใช้ิพลัี่งงานอย่างมิป่ระสิที่ธีภิาพเชิงินิเวศเศรษัฐกิจแลี่ะลี่ด็ผลี่กระ
ที่บต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิใหไ้ด้็มิากท่ี่�สดุ็ กลีุ่่มิบริษััที่บท่่ี่เอสใหค้ัวามิสำาคััญกับการพฒันาแลี่ะปรบัปรุงการด็ำาเนนิ
งานเพื�อท่ี่�จะก่อให้เกิด็การอนุรักษ์ัพลัี่งงาน ต่ลี่อด็จนแสวงหาแลี่ะศึกษัาคัวามิเป็นได้็ในการนำาแหล่ี่ง
พลัี่งงานหมินุเว่ยนมิาใชิเ้พื�อก่อใหเ้กิด็ประโยชินส์งูสดุ็ต่่อการด็ำาเนนิงานข้องเรา แลี่ะมิุง่หวังใหก้ลีุ่่มิบรษัิัที่
บท่่ี่เอสเติ่บโต่ไปอยา่งยั�งยนืแลี่ะเปน็มิติ่รต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิ

แมิ้บริษััที่ฯ จะมิ่การข้ยายเส้นที่างเดิ็นรถืเพิ�มิข้ึ�นอย่างต่่อเนื�อง แต่่แนวโน้มิปริมิาณการใชิ้ไฟฟ้าในการ
ด็ำาเนนิงานแลี่ะการบรกิารบำารุงรกัษัาต่่อหนว่ยลี่ด็ลี่งอยา่งมิาก เปา้หมิายระยะยาวจนถึืงป ี2567/68 คืัอ
การคัวบคัมุิปรมิิาณการใชิพ้ลัี่งงานไฟฟา้ใหไ้มิเ่กิน 3 กิโลี่วัต่ต์่-ชิมิ.ต่่อระยะที่าง 1 กิโลี่เมิต่รข้องตู่้โด็ยสาร 
(Car-km) ข้ณะท่ี่�เปา้หมิายระยะสั�นในป ี2563/64 คืัอการคัวบคัมุิปรมิิาณการใชิพ้ลัี่งงานไฟฟา้ใหไ้มิเ่กิน 
2.8 กิโลี่วัต่ต์่-ชิมิ.ต่่อระยะที่าง 1 กิโลี่เมิต่รข้องตู่้โด็ยสาร (Car-km) ในข้ณะเด่็ยวกัน เพื�อเปน็การประเมินิ
การบรหิารจัด็การประสทิี่ธีภิาพข้องการใชิพ้ลัี่งงาน บท่่ี่เอสซึ่จ่ะต่รวจสอบการด็ำาเนนิงานต่ามิตั่วชิ่�วัด็การ
ใชิพ้ลัี่งงานแลี่ะตั่วชิ่�วัด็การใชิไ้ฟฟา้ในอาคัาร ต่ลี่อด็จนกระบวนการรวบรวมิข้อ้มิลูี่แลี่ะวิเคัราะหค์ัวามิผดิ็
ปกติ่ในการใชิพ้ลัี่งงาน ผลี่การรายงานจะถืกูสง่ใหแ้ก่คัณะกรรมิการด็ำาเนนิงานในที่กุๆ เดื็อน

เพื�อใหบ้รรลี่เุปา้หมิายในการอนรุกัษ์ัพลัี่งงานไมิเ่กินเปา้หมิายท่ี่�กำาหนด็ไว้ กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บ่ท่ี่เอสได้็จัด็ตั่�งคัณะ
ที่ำางานเพื�อบรหิารจัด็การด้็านพลัี่งงานโด็ยเฉพาะตั่�งแต่่ป ี2557/58 ซึ่ึ�งมิห่นา้ท่ี่�กำาหนด็นโยบายการอนรุกัษ์ั
พลัี่งงาน ประเมินิคัวามิสามิารถืในการประหยัด็พลัี่งงาน กำาหนด็เป้าหมิายแลี่ะแผนการอนุรกัษ์ั ต่ลี่อด็จน
การต่รวจสอบแลี่ะวิเคัราะห์การด็ำาเนินงานเพื�อให้แน่ใจว่าจะบรรลีุ่เป้าหมิายแลี่ะแผนท่ี่�วางไว้ คัณะ
กรรมิการยังมิห่นา้ท่ี่�ในการต่รวจสอบ วิเคัราะห์ แลี่ะแก้ไข้คัวามิผิด็ปกติ่เก่�ยวกับการบริหารจัด็การพลัี่งงาน 
โด็ยมิ่ประธีานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารข้องบ่ท่ี่เอสซึ่่เป็นหัวหน้าคัณะกรรมิการ โด็ยมิก่ารจัด็ประชุิมิภายในทุี่กๆ 
สามิเดื็อน แลี่ะมิบุ่คัคัลี่ภายนอกเพื�อด็ำาเนนิการต่รวจสอบแลี่ะรับรองผลี่การนำาเสนอต่่อกรมิพัฒนาพลัี่งงาน
ที่ด็แที่นแลี่ะอนรุกัษ์ัพลัี่งงานในเดื็อนมิน่าคัมิข้องที่กุปี

ในป ี2563/64 กลีุ่่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอส ได้็รเิริ�มิกลี่ยุที่ธีเ์พื�อรบัมิอืกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูิอิากาศ ซึ่ึ�งชิว่ย
ใหบ้รษัิัที่ฯ สามิารถืระบุคัวามิเส่�ยงแลี่ะโอกาสที่างธีรุกิจ รวมิถึืงการปฏิิบติั่การต่่างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งข้องเรา ใน
ข้ณะเด่็ยวกัน บริษััที่ฯ อยูร่ะหว่างการด็ำาเนนิการเพื�อวางรากฐานแลี่ะจัด็โคัรงสรา้งการด็ำาเนนิการใหเ้ปน็
รูปธีรรมิอย่างต่่อเนื�อง โด็ยมิุง่หวังการลี่ด็การปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกข้องเรา กลีุ่่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอสได้็พฒันา
แลี่ะรบัรองระบบการบรหิารจัด็การด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิ (EMS) แลี่ะกำากับดู็แลี่นโยบายการจัด็การสิ�งแวด็ล้ี่อมิ 
เพื�อใหก้ารด็ำาเนนิงานด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิเปน็ไปอย่างมิป่ระสิที่ธีภิาพแลี่ะประสิที่ธีผิลี่ในด้็านต่่างๆ ได้็แก่ การ
วัด็ การจัด็การ การวางแผน แลี่ะการต่รวจสอบปริมิาณการปลี่่อยก๊าซึ่เรือนกระจก หรือการต่รวจสอบ
รายงานการวัด็ค่ัา (MRV) รวมิถึืงแนวที่างการจัด็ที่ำารายงานท่ี่�เปน็มิาต่รฐาน เราที่ำาการวิเคัราะหท์ี่างเที่คันคิั
ด้็วยแนวที่างท่ี่�เรย่กว่า “ต้่นที่นุลี่ด็สว่นเพิ�มิ” เพื�อใหเ้ข้า้ใจถึืงแนวที่างการลี่งที่นุต่่างๆ นอกจากน่� เรายงัได้็
สรา้งคัวามิต่ระหนักเก่�ยวกับการปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อพนักงานหลี่ายกลีุ่ม่ิแลี่ะสร้างเคัรือข้า่ยแลี่ะคัวามิ
สัมิพันธี์กับหน่วยงานหลัี่ก ได้็แก่ องค์ัการก๊าซึ่เรือนกระจกประเที่ศไที่ย (TGO) สำาหรับคัวามิร่วมิมิือใน
โคัรงการลี่ด็คัาร์บอนแลี่ะร่วมิพฒันาข้ั�นต่อนการที่ำา T-VER สำาหรบัการข้นสง่มิวลี่ชิน ซึ่ึ�งเปน็องค์ัประกอบ
สำาคััญประการหนึ�งเพื�อใหบ้รษัิัที่ฯ บรรลี่เุปา้หมิายในการปล่ี่อยคัารบ์อนเปน็ศนูย์

เปา้หมายระยะยาวด้านความยั�งย่น 
ป ี(2563/64-2567/68)

เปา้หมายปี 
2563/64

ผล้การดำาเน่นงาน
ป ี2563/64

• ปริิมาณการิใช้้ไฟฟา้ < 3 กิโลวััตต์-ช้ม. 
 ต่อริะยะทาง 1 กิโลเมตริของต้้โดยสาริ  
 (Car-km)

• ปริิมาณการิใช้้ไฟฟา้< 2.8 กิโลวััตต์-ช้ม. 
 ต่อริะยะทาง 1 กิโลเมตริของต้้โดยสาริ  
 (Car-km)

• ปริิมาณการิใช้้ไฟฟา้อย่้ท่� 2.24  
 กิโลวััตต์-ช้ม. ต่อริะยะทาง 1 กิโลเมตริ
 ของต้้โดยสาริ (Car-km)

ในป ี2563/64 กลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอสประสบคัวามิสำาเรจ็ในการพัฒนาแลี่ะรบัรองนโยบายการบรหิารจัด็การสิ�งแวด็ล้ี่อมิซึ่ึ�งคัรอบคัลุี่มิกลีุ่ม่ิบริษััที่บท่่ี่เอสแลี่ะ
บรษัิัที่ในเคัรอืทัี่�งหมิด็ นโยบายดั็งกล่ี่าวถืกูจัด็ใหเ้ปน็แนวที่างแลี่ะกระบวนการในการด็ำาเนนิธีรุกิจข้องกลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสโด็ยคัำานงึถึืงผลี่กระที่บต่่อ 
สิ�งแวด็ล้ี่อมิ ซึึ่�งสอด็คัล้ี่องกับวิสยัทัี่ศนแ์ลี่ะพันธีกิจเพื�อการพัฒนาท่ี่�ยั�งยนืต่ลี่อด็จนเปน็ส่วนหนึ�งข้องการพฒันาโคัรงสรา้งพื�นฐานท่ี่�ใหบ้ริการแก่ที่กุคัน 
นโยบายการบริหารจัด็การสิ�งแวด็ล้ี่อมิน่�คัรอบคัลี่มุิถึืงพนกังาน คัูค้่ัา ผูร้บัเหมิา แลี่ะผูม้ิส่ว่นได้็เสย่ทัี่�งหมิด็

กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสได้็พฒันาระบบการจัด็การด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิต่ามิระบบการจัด็การ (Plan-Do-Check-Act) กระบวนการน่�
ได้็รบัการออกแบบมิาเพื�อใหเ้หมิาะสมิกับลัี่กษัณะการด็ำาเนนิงานข้องบริษััที่ เพื�อใหม้ิั�นใจว่ามิก่ารด็ำาเนนิงานด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิ
อยา่งต่่อเนื�อง

ระบบการจัด็การด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิมิุง่เนน้ไปท่ี่�การวัด็ผลี่ การจัด็การประสทิี่ธีภิาพงาน รวมิถึืงผลี่ลัี่พธีด้์็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิ ระบบ
ได้็รบัการรับรองมิาต่รฐาน ISO 14001:2015

นโยั่บายั่กัารบริหารจัดีกัารสิั�งแวดีล้อม

ระบบกัารจัดีกัารด้ีานสิั�งแวดีล้อมขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั

ประเด็ีนสัำาคัญขึ้องนโยั่บายั่ประกัอบด้ีวยั่

โปรดีสัแกันคิวอาร์โค้ดี
น่� สัำาหรับนโยั่บายั่กัาร
จัดีกัารสิั�งแวดีล้อม

ท่ี่ศที่างข้องกลุ่้มบุร่ษััที่บุ่ท่ี่เอสิ่
1. วิสัี่ยทัี่ศน์แลี่ะพันธกิี่จ    2. จริยธรรมในกี่ารดำาเนินธุรกิี่จ   3. นโยบายกี่ารบริหารจัดกี่ารสิี่�งแวดล้ี่อม    

4. ประเด็นด้านสิี่�งแวดล้ี่อมท่ี่�สี่ำาคัญ   5. กี่รอบกี่ารบริหารจัดกี่ารด้านสิี่�งแวดล้ี่อม

กลุ่้มธุ์รก่จข้องบุร่ษััที่บุ่ท่ี่เอสิ่

การบุร่หารความเส่ิ่�ยงแล้ะโอกาสิ่ การประเม่นตนเอง

การบุร่หาร
ความเส่ิ่�ยง
แล้ะโอกาสิ่

การพัื่ฒนา
ธุ์รก่จแล้ะ
การล้งทุี่น

การต่ดตาม
แล้ะปรับุปรุง
ประส่ิ่ที่ธ่์ภาพื่

ที่บุที่วนโดย
บุร่ษััที่ฯ หร่อ
บุุคคล้ท่ี่�สิ่าม

วัตถุประสิ่งค์
เป้าหมายแล้ะ 

แผนงาน
ส่ิ่�งแวดล้้อม

MOVE MIX MATCH

3.2 ประสิัทธิ์ภาพื่กัารใช้ี้พื่ลังงาน
และกัารเปดิีเผยั่ข้ึ้อมูลกัาร
ปล�อยั่ก๊ัาซเรือนกัระจกั

บทนำำ�
BTS GRO

UP
กับความยั่� งยั่น

BTS GRO
U

P
เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม

BTS GRO
UP

เพื่ �อกัารเติบโติทางเศรษฐกัจ
BTS GRO

UP
เพื่ �อสังคมท่ �ดีขึ้ �น

อื �นๆ
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3534BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

56,813

368

56,445

n/a

ปรมิิาณการปล่ี่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกทัี่�งหมิด็ (ตั่นคัารบ์อนได็ออกไซึ่ด์็ เท่ี่ยบเท่ี่า)

ที่างต่รง (ข้อบเข้ต่ท่ี่� 1) (ตั่นคัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็เท่ี่ยบเท่ี่า)

ที่างอ้อมิ (ข้อบเข้ต่ท่ี่� 2) (ตั่นคัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็เท่ี่ยบเท่ี่า)

ที่างอ้อมิอื�นๆ (ข้อบเข้ต่ท่ี่� 3) (ตั่นคัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็เท่ี่ยบเท่ี่า)

63,979

1,227

62,752

n/a

75,463

729

74,734

n/a

74,600

3,570

66,820

4,210

99,137

4,284

89,801

5,052

ตัวช่�วัด
ผล้การดำาเน่นงาน เปา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

48.44

0

48.44

42.38

6.06

65%

97.82

0

97.82

85.81

12.01

86%

568.52

49.63
 

518.89

68.91

499.61

80%

656.49

34.68

621.81

116.33

540.16

81%

787.79

n/a

746.15

139.60

648.19

n/a

ของเสียีท้ั้�งหมดทั้ี�เกิิดข้�น

รวมิข้องเสย่ท่ี่�ใช้ิแล้ี่ว/ รไ่ซึ่เคิัลี่/ ข้าย

รวมของเสียีทั้ี�กิำ�จ้ัด

ข้องเสย่อันต่ราย

ข้องเสย่ไมิอั่นต่ราย

คว�มครอบคลุุมของขอ้มลูุ (ริ้อยลุ่ะของริายได้้ทั�งหมด้)

การกำาจัดข้องเส่ิ่ย (เมตร่กตัน)
ผล้การดำาเน่นงาน เปา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

2.68

39.82

54,435  

2.73

41.40

62,794

2.56

46.33

69,728

2.24

71.02

80,335

< 2.80

< 50

<82,000

ตัวช่�วัด
ผล้การดำาเน่นงาน เปา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

ปรมิิาณการใช้ิไฟฟา้ (กิโลี่วัต่ต์่-ชิมิ. ต่่อระยะที่าง 1 กิโลี่เมิต่ร
ข้องตู่โ้ด็ยสาร (Car-km))

พลัี่งงานข้บัเคัลืี่�อน (กิโลี่วัต่ต์่-ชิมิ. ต่่อระยะที่าง 1,000 กิโลี่เมิต่ร
ข้องตู่โ้ด็ยสาร (Car-km)

ปรมิิาณการใช้ิไฟฟา้ท่ี่�สถืานร่ถืไฟทัี่�งหมิด็ (กิโลี่วัต่ต์่-ชิมิ. ต่่อวัน)

การลี่ด็ฟุต่พริ�นท์ี่ด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิโด็ยรวมิข้องบรษัิัที่ฯ ถืือเป็นสิ�งสำาคััญสำาหรับเรา นอกเหนือจากคัวามิเชิื�อน่� บรษัิัที่ฯ เชิื�อว่ามิค่ัวามิเส่�ยงที่างการเงินแลี่ะคัวามิเส่�ยง
ด้็านชิื�อเสย่งท่ี่�เชิื�อมิโยงกับการด็ำาเนนิการด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิท่ี่�มิเ่พิ�มิมิากข้ึ�นเรื�อยๆ การรกัษัาการเติ่บโต่แลี่ะการข้ยายตั่วข้องบรษัิัที่ฯ โด็ยใชิท้ี่รพัยากรท่ี่�ลี่ด็ลี่งเปน็สิ�ง
จำาเปน็สำาหรบัที่กุอุต่สาหกรรมิ เพื�อไมิใ่หเ้กิด็การข้าด็แคัลี่นที่รพัยากรธีรรมิชิาติ่ไปมิากกว่าน่� โด็ยหากใชิวิ้ธีน่่� ที่กุอุต่สาหกรรมิสามิารถืมิบ่ที่บาที่สำาคััญในการลี่ด็
ผลี่กระที่บต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิแลี่ะอำานวยคัวามิสะด็วกในการเปล่ี่�ยนผา่นไปสูส่งัคัมิท่ี่�มิก่ารปล่ี่อยคัารบ์อนต่ำา แมิว่้ากิจกรรมิที่างธีรุกิจหลัี่กข้องเราจะต้่องใชิไ้ฟฟา้เปน็
แหล่ี่งพลัี่งงานหลัี่ก แต่่เราได้็รวบรวมิแลี่ะต่รวจสอบประเด็็นด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิข้องแหล่ี่งพลัี่งงานอื�นๆ อยา่งเคัรง่คัรดั็ แลี่ะกำาหนด็ทิี่ศที่างเชิงิกลี่ยุที่ธีเ์พื�อใหเ้กิด็การ
ลี่ด็การบริโภคัลี่งอยา่งต่่อเนื�อง เพื�อรบัรองคัวามิถืกูต้่องข้องข้อ้มิลูี่ เราใชิบุ้คัคัลี่ท่ี่�สามิในการต่รวจสอบประสทิี่ธีภิาพด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิทัี่�งหมิด็

หม�ยเหตุุ:
 1. ผลี่การด็ำาเนนิงานเฉพาะโคัรงการรถืไฟฟ้าสายสเ่ข้ย่วเปน็ข้อ้มิลูี่ท่ี่�ได้็ข้อการที่วนสอบ (Verify) โด็ย Lloyd’s Register ต่ามิมิาต่รฐาน GRI 302-1, GRI 305-1 แลี่ะ  
  GRI 305-2
 2. ข้อ้มิลูี่ท่ี่�ใชิใ้นการคัำานวณหาปรมิิาณการปล่ี่อยก๊าซึ่คัาร์บอนได็ออกไซึ่ด์็สำาหรบัการใชิพ้ลัี่งงานไฟฟา้คืัอ 0.4999 ตั่นคัารบ์อนได็ออกไซึ่ด์็ต่่อ เมิกะวัต่ต์่-ชิั�วโมิง  
  (tCo2/Mwh)
 3. ข้อ้มิลูี่ท่ี่�ใช้ิในการคัำานวณหาปรมิิาณการปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกที่างต่รง (ข้อบเข้ต่ท่ี่� 1) รวบรวมิจากการใชิน้ำามินัเชิื�อเพลิี่งทัี่�งในสว่นงานอาคัารแลี่ะรถืยนต์่สำาหรบั 
  การเดิ็นที่าง สารที่ำาคัวามิเย็นท่ี่�ใช้ิในระบบปรับอากาศในอาคัารแลี่ะในข้บวนรถืไฟฟ้า ไมิร่วมิการใช้ิเชิื�อเพลิี่งจากรถืโด็ยสารด่็วนพิเศษั BRT โด็ยอ้างอิงข้อ้มูิลี่  
  Emission factor จากองค์ัการบรหิารจัด็การก๊าซึ่เรือนกระจก ฉบบัเดื็อนเมิษัายน 2563 ตั่วเลี่ข้การปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกที่างต่รงเพิ�มิข้ึ�นอยา่งมิากเมิื�อเท่ี่ยบกับ  
  2562/63 เนื�องจากเราเพิ�มิการเก็บข้อ้มิลูี่ใหค้ัรอบคัลี่มุิไปถึืงการใช้ิเคัรื�องปรบัอากาศในอาคัารแลี่ะรถืไฟ
 4. ข้อ้มิลูี่ปรมิิาณการใช้ินำามินัเชืิ�อเพลิี่งในส่วนข้องรถืยนต์่สำาหรบัการเดิ็นที่างมิก่ารรวบรวมิไว้ตั่�งแต่่ป ี2561
 5. ข้อ้มิลูี่ค่ัาใช้ิจ่ายพลัี่งงานท่ี่�ใช้ิทัี่�งหมิด็เปน็การรวมิค่ัาใช้ิจ่ายทัี่�งโคัรงการรถืไฟฟา้สายสเ่ข้ย่ว สายสท่ี่อง แลี่ะรถืโด็ยสารด่็วนพเิศษั BRT
 6. ข้้อมิูลี่ท่ี่�ใชิ้คัำานวณการปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกที่างอ้อมิอื�นๆ (ข้อบเข้ต่ท่ี่� 3) คัรอบคัลุี่มิปริมิาณการใช้ินำาข้องอาคัารแลี่ะสถืาน่บ่ท่ี่เอส ซึ่ึ�งรวมิถึืง รถืโด็ยสาร 
  ด่็วนพิเศษั BRT แลี่ะปริมิาณการใช้ิไฟฟ้าข้องผูเ้ชิา่ในสถืาน ่ปจัจัยการปล่ี่อยก๊าซึ่อ้างอิงจากวารสารองค์ัการบริหารจัด็การก๊าซึ่เรือนกระจกข้องประเที่ศไที่ย  
  (องค์ัการมิหาชิน) เผยแพรเ่มิื�อเดื็อนเมิษัายน 2563

กัารเปิดีเผยั่ข้ึ้อมูลผลกัารดีำาเนินงานด้ีานสิั�งแวดีล้อมขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั กัารปล�อยั่ก๊ัาซ
เรือนกัระจกั

กัารบริหาร
จัดีกัารขึ้องเส่ัยั่

ปริมาณ
กัารใช้ี้นำ�า

ในแง่ข้องผลี่การด็ำาเนนิการเมิื�อเท่ี่ยบกับเปา้หมิาย บ่ท่ี่เอสซึ่ส่ามิารถืคัวบคัมุิการใชิพ้ลัี่งงานไฟฟา้แลี่ะการใชิพ้ลัี่งงานภายในสถืานท่่ี่�นอ้ยกว่าเปา้หมิายท่ี่�ตั่�งไว้ท่ี่�ไมิ่
เกิน 2.8 กิโลี่วัต่ต์่-ชิมิ. ต่่อระยะที่าง 1 กิโลี่เมิต่รข้องตู้่ผูด้้็วยสาร (Car-km) จากการแสด็งใหเ้หน็ถึืงประสทิี่ธีภิาพข้องการใชิพ้ลัี่งงานต่ลี่อด็ 4 ปท่ีี่�ผา่นมิา พบว่ามิก่าร
คัวบคัมุิการใชิพ้ลัี่งงานไฟฟา้ได้็เปน็อยา่งด่็ ทัี่�งท่ี่�มิก่ารข้ยายเพิ�มิเติ่มิเสน้ที่างการใหบ้รกิารอยา่งมิน่ยัสำาคััญ

อยา่งไรก็ต่ามิ ในป ี2563/64 บ่ท่ี่เอสซึ่ไ่ด้็ใชิพ้ลัี่งงานในสถืานม่ิากกว่าปท่ีี่�แล้ี่ว เนื�องจากบท่่ี่เอสซึ่ไ่ด้็รบัการรอ้งข้อจากหนว่ยงานข้องกรุงเที่พมิหานคัรใหเ้ปดิ็บริการ
เดิ็นรถืไฟฟา้ใหม้ิค่ัวามิถ่ื�ยิ�งข้ึ�น โด็ยท่ี่�จำานวนผูโ้ด็ยสารลี่ด็ลี่ง เพื�อเพิ�มิคัวามิพรอ้มิในการใหบ้รกิารในชิว่งการระบาด็ข้องโคัวิด็-19 ด้็วยเหต่นุ่� จึงมิก่ารใชิพ้ลัี่งงาน
เท่ี่ากับ 71.02 กิโลี่วัต่ต์่ชิั�วโมิงต่่อผูโ้ด็ยสาร 1,000 คัน-กมิ. ต่่อป ีสง่ผลี่ใหส้ามิารถืสรา้งผลี่การด็ำาเนนิงานต่ำากว่าเปา้หมิาย ในข้ณะเด่็ยวกัน พลัี่งงานทัี่�งหมิด็ท่ี่�ใชิใ้น
แต่่ลี่ะวันข้องสถืานร่ถืไฟฟา้บ่ท่ี่เอสอยูท่่ี่� 80,335 กิโลี่วัต่ต์่ชัิ�วโมิงเนื�องจากจำานวนสถืานท่่ี่�เพิ�มิข้ึ�น ซึ่ึ�งยงัคังสอด็คัล้ี่องกับเปา้หมิายท่ี่�ตั่�งไว้

ผลกัารดีำาเนินงานปริมาณ
กัารใช้ี้พื่ลังงานไฟฟา้

ผลกัารดีำาเนินงาน
ปริมาณกัารใช้ี้พื่ลังงาน

ปร่มาณ์การใช้นำ�า (ล้้านลู้กบุาศก์เมตร)
ผล้การดำาเน่นงาน เปา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

0.1341

-

-

-

0.1520

-

-

-

0.1958

-

-

-

0.2097

-

-

-

n/a

n/a

n/a

n/a

การดึ็งนำามิาใชิ:้ ปรมิิาณการใชิน้ำาประปาจากเที่ศบาลี่ทัี่�งหมิด็ (หรอื
จากระบบสาธีารณูปโภคัอื�นๆ)

การดึ็งนำามิาใชิ:้ ปรมิิาณการใชิน้ำาจืด็ผวิดิ็น (ที่ะเลี่สาบ แมิน่ำา ฯลี่ฯ)

การดึ็งนำามิาใชิ:้ นำาบาด็าลี่

การปล่ี่อย: นำากลัี่บสูแ่หล่ี่งนำา โด็ยมิค่ัณุภาพใกล้ี่เค่ัยงหรือด่็กว่า
เมิื�อเท่ี่ยบกับนำาดิ็บ

ปรมิ�ณกิ�รใช้น้ำ�จืัดสุีทั้ธิิท้ั้�งหมด

คว�มครอบคลุุมของขอ้มลูุ (ริ้อยลุ่ะของริายได้้ทั�งหมด้)

0.1341

65%

0.1520

86%

0.1958

80%

0.2097

81%

0.2200

n/a

ตัวช่�วัด
ผล้การดำาเน่นงาน เปา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

106,079

106,079

71,118.05

34,960.95

13,197.62

511.63

-

12,685.99

-

-

119,276.62

382,459,474.70

65%

-

-

130,912.06

443,748,873.50

86%

-

-

153,467.29

528,932,448.99

80%

-

-

152,431.20

515,166,397.17

81%

n/a

n/a

182,917.44

n/a

n/a

ปริมิาณการิใช้ไ้ฟฟา้ท้ั้�งหมด (เมกะว้ัตต์-ช้ม.)

• การิซื้้�อไฟฟา้ท่ั้�ผลิิตจากพล้ิงงานแบบไมห่มนุเว่ัยน (เมกะว้ัตต์-ช้ม.)

 ปรมิิาณการใชิไ้ฟฟา้-ข้บัเคัลืี่�อน (เมิกะวัต่ต์่-ชิมิ.)

 ปรมิิาณการใชิไ้ฟฟา้-ไมิข่้บัเคัลืี่�อน (เมิกะวัต่ต์่-ชิมิ.)

• การิซื้้�อเช้้�อเพลิิงท่ั้�ผลิิตจากพล้ิงงานแบบไมห่มนุเว่ัยน
 (เมกะว้ัตต์-ช้ม.)

 ปรมิิาณการใชิเ้ชิื�อเพลิี่งสำาหรบังานอาคัาร (เมิกะวัต่ต์่-ชิมิ.)

 ปรมิิาณการใชิเ้ชืิ�อเพลิี่งจากรถืยนต์่สำาหรบัการเดิ็นที่าง (เมิกะวัต่ต์่-ชิมิ.)
 
 ปรมิิาณการใชิเ้ชืิ�อเพลิี่งจากรถืโด็ยสารด่็วนพเิศษั BRT (เมิกะวัต่ต์่-ชิมิ.)

กิ�รซื้ื�อพลุ้งง�นหมุนเวยีนท้ั้�งหมด 
(ลุ่ม พลัุ่งงานแสงอาทิตย์ ชิีวมวลุ่ ไฟฟ้าพลัุ่งนำาความริ้อนใต้พิภพ ฯลุ่ฯ)

กิ�รข�ยพลุ้งง�นไมห่มนุเวยีนท้ั้�งหมด (ไฟฟา้แลุ่ะเคริื�องทำาความริอ้น &ริะบายความริอ้น)

กิ�รใช้พ้ลุ้งง�นทั้ี�ไมห่มนุเวยีนท้ั้�งหมด
 
ค่�ใช้จ่้ั�ยพลุ้งง�นทั้ี�ใช้ท้้ั้�งหมด (บ�ทั้)

ครอบคลุุมผลุด�รดำ�เนินง�น (ริ้อยลุ่ะของริายได้้จัากการิด้ำาเนินงานทั�งหมด้)

117,139

117,139

75,263

41,876

13,773.06

585.36

549.46

12,638.24

140,451

140,451

91,321

49,130

13,016.29

707.26

448.09

11,860.94

140,562

140,562

91,392

49,170

11,869.2

342.49

879.13

10,647.58

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

บทนำำ�
BTS GRO
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U

P
เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม

BTS GRO
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3736BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

ประสิที่ธีภิาพเชิงินเิวศเศรษัฐกิจในการด็ำาเนนิงานเปน็แนวคิัด็พื�นฐาน ดั็งนั�น กลีุ่ม่ิบริษััที่บ่ท่ี่เอส จึงลี่งทุี่นในโคัรงการ
เพื�อประหยดั็พลัี่งงานท่ี่�มิส่่วนชิว่ยในการลี่ด็การปลี่อ่ยก๊าซึ่เรอืนกระจกทัี่�งที่างต่รงแลี่ะที่างอ้อมิท่ี่�เกิด็ข้ึ�นจากการ
ด็ำาเนนิงาน ระบบการจัด็การสิ�งแวด็ล้ี่อมิ (EMS) ข้องเราได้็จัด็ที่ำาข้ึ�นเพื�อใหบ้รษัิัที่ฯ สามิารถืติ่ด็ต่ามิข้อ้มิลูี่ที่างการเงนิ
ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับโคัรงการแลี่ะโปรแกรมิด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิได้็

กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บ่ท่ี่เอสติ่ด็ต่ามิการลี่งที่นุ ค่ัาใชิจ่้าย การประหยัด็ต้่นที่นุ แลี่ะการหล่ี่กเล่ี่�ยงการลี่งที่นุท่ี่�มิผ่ลี่กระที่บต่่อสิ�ง
แวด็ล้ี่อมิ ดั็งแสด็งในต่ารางด้็านล่ี่าง

กลุ่ี่มิบรษัิัที่บท่่ี่เอสปฏิิบติั่ต่ามิกฎหมิายแลี่ะข้อ้บงัคัับท่ี่�เก่�ยวข้อ้งอยา่งเคัรง่คัรดั็ แลี่ะด็ำาเนนิการทัี่�งหมิด็ต่ามิมิาต่รฐานสากลี่
เพื�อลี่ด็คัวามิผดิ็พลี่าด็ใหไ้ด้็มิากท่ี่�สดุ็ กรอบการที่ำางานด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิที่ำาหนา้ท่ี่�เปน็กลี่ไกในการลี่ด็คัวามิเส่�ยงท่ี่�จะเกิด็ข้ึ�น
จากการลี่ะเลี่ยการคัำานกึถึืงสิ�งแวด็ล้ี่อมิ นอกจากน่� นโยบายด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิแลี่ะระบบการจัด็การท่ี่�แข้ง็แกรง่ (EMS) ท่ี่�ได้็
รบัการรบัรองในปงีบประมิาณน่� ถืกูกำาหนด็เพื�อใหแ้นใ่จว่าบรษัิัที่ฯ จะปรบัปรุงประสทิี่ธีภิาพด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิ เพื�อลี่ด็การ
ใชิวั้ต่ถืดิุ็บ แลี่ะเพื�อปอ้งกันคัวามิเสื�อมิโที่รมิข้องสิ�งแวด็ล้ี่อมิจากการปล่ี่อยข้องเสย่แลี่ะการเกิด็อุบติั่เหตุ่ บท่่ี่เอสซึ่ ่ยงัจัด็ให้
มิช่่ิองที่างการรอ้งเรย่นจากชุิมิชินแลี่ะผูโ้ด็ยสาร ในกรณท่่ี่�มิผู่ไ้ด้็รบัผลี่กระที่บจากการด็ำาเนนิงานข้องเรา ในปท่ีี่�ผา่นมิา  
บท่่ี่เอสซ่ึ่ไมิไ่ด้็รบัเรื�องร้องเรย่นเก่�ยวกับคัวามิปลี่อด็ภัยแลี่ะสิ�งแวด็ล้ี่อมิ บริษััที่ฯ จึงไมิม่ิก่ารถูืกปรับเนื�องจากปัญหาด้็าน 
สิ�งแวด็ล้ี่อมิหรอืระบบนเิวศในชิว่งส่�ปงีบประมิาณท่ี่�ผา่นมิา

กัารปฏิิบัติิติามกัฎระเบ่ยั่บด้ีานสิั�งแวดีล้อมขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสั

กิัจกัรรมขึ้องกัลุ�มบริษัทบ่ท่เอสัเพืื่�อบรรเทาผลกัระทบจากักัารเปล่�ยั่นแปลงสัภาพื่ภูมิอากัาศ

กัารจ�ายั่ค�าปรับจากักัาร
ละเมิดีด้ีานสิั�งแวดีล้อมท่� 
เกิัดีข้ึ้�นกัับบริษัทฯ ในส่ั�ป่�
ท่�ผ�านมาเป็น 

0

ใบรับรองจากัองค์กัารบริหารจัดีกัารก๊ัาซเรือน
กัระจกั (TGO) “คาร์บอนฟุติพื่ริ�นท์สัำาหรับ
องค์กัร”

โครงกัารวิภาวด่ีฯ ไม�ม่ขึ้ยั่ะ

โครงกัารให้ความรู้เก่ั�ยั่วกัับกัารเปล่�ยั่นแปลงสัภาพื่ภูมิอากัาศขึ้องบริษัทว่จ่ไอ

บริษัทว่จ่ไอและบริษัทโพื่เมโลจับมือเป็นพัื่นธ์มิติรเพืื่�อริเริ�มโครงกัารสัร้างความยัั่�งยืั่น 
“Trash to Treasure” เพืื่�อลดีบรรจุภัณฑ์์แบบใช้ี้ครั�งเด่ียั่วทิ�ง

ใบรับรองกัารปล�อยั่คาร์บอนท่�เป็นกัลางโดียั่
องค์กัารบริหารจัดีกัารก๊ัาซเรือนกัระจกั (TGO)

โครงกัารร�วมพัื่ฒนากัลไกักัารลดีก๊ัาซเรือน
กัระจกั (T-VER)

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอส ได้็รับการรับรอง “คัาร์บอน 
ฟตุ่พริ�นท์ี่สำาหรบัองค์ักร” เนื�องจากมิก่ารวัด็ปรมิิาณ
คัาร์บอนท่ี่�ปล่ี่อยออกจากองค์ักร ฉลี่ากคัาร์บอน 
ฟุต่พริ�นท์ี่ได้็รับการจด็ที่ะเบ่ยนโด็ยองค์ัการบริหาร
จัด็การก๊าซึ่เรือนกระจก (TGO) Certificate No.  
TGO CFO FY21-061 เมิื�อวันท่ี่� 27 พฤษัภาคัมิ  
พ.ศ. 2564 โด็ยกลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสมิ่ปริมิาณ 
การปล่ี่อยคัารบ์อนได็ออกไซึ่ด์็เท่ี่ยบเท่ี่า 74,600 ตั่น

กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสรว่มิกับบรษัิัที่จด็ที่ะเบย่นไที่ยอ่ก 12 แหง่ (ท่ี่�ตั่�งอยูบ่นถืนนวิภาวด่็-รงัสติ่) 
รวมิถึืงสำานักงานคัณะกรรมิการกำากับหลัี่กที่รัพย์แลี่ะต่ลี่าด็หลัี่กที่รัพย์ (ก.ลี่.ต่.) ได้็ริเริ�มิ
โคัรงการ “วิภาวด่็ ไมิม่ิข่้ยะ” ในเดื็อนธีนัวาคัมิ 2562 โด็ยมิเ่ปา้หมิายเพื�อสง่เสรมิิใหบ้ริษััที่ท่ี่�
เข้า้รว่มิโคัรงการ จัด็การข้องเสย่ท่ี่�เกิด็จากแต่่ลี่ะบรษัิัที่ได้็อยา่งมิป่ระสทิี่ธีภิาพสงูสดุ็ แลี่ะลี่ด็
การปล่ี่อยข้องเสย่ท่ี่�ไม่ิสามิารถืร่ไซึ่เคิัลี่ใหเ้หลืี่อนอ้ยท่ี่�สดุ็ การประชุิมิเชิงิปฏิิบติั่การจัด็ขึ้�นใน
เดื็อนกันยายน 2563 เพื�อแลี่กเปล่ี่�ยนแลี่ะแบง่ปนัแนวที่างการจัด็การ

กลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสได้็รับรางวัลี่ “Active Participation Award” จากสำานักงาน ก.ลี่.ต่.  
เพื�อยกยอ่งคัวามิมิุง่มิั�นข้องบริษััที่ในการบรหิารจัด็การการปล่ี่อยข้องเสย่ในโคัรงการน่�

บริษััที่ว่จ่ไอร่วมิกับ Root the Future องค์ักรไมิแ่สวงหาผลี่กำาไร
ด้็านสิ�งแวด็ล้ี่อมิ ได้็รเิริ�มิโคัรงการ “Climate Clock” เพื�อเรย่ก
รอ้งใหค้ันไที่ยชิว่ยกันจัด็การกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งที่างสภาพภมูิิ
อากาศ แคัมิเปญระดั็บโลี่กน่�มิก่ารด็ำาเนนิการในหลี่ายเมิอืงทัี่�ว
โลี่ก เช่ิน นิวยอร์ก เบอร์ลิี่น แลี่ะปาร่ส มิ่การใชิ้พื�นท่ี่�สื�อข้อง
บรษัิัที่ว่จ่ไออยา่งเต็่มิปรมิิาณสำาหรบัโคัรงการ “Climate Clock” 
ซึ่ึ�งมิเ่ปา้หมิายเพื�อสรา้งคัวามิต่ระหนกัเก่�ยวกับการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
สภาพภูมิิอากาศแลี่ะสนับสนุนให้ประชิาชินทัี่�วไปเปล่ี่�ยน
พฤติ่กรรมิประจำาวันเพื�อชิว่ยลี่ด็ผลี่กระที่บต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิ

บริษััที่ว่จ่ไอมิุ่งมิั�นท่ี่�จะจัด็การกับปัญหามิลี่พิษัที่างพลี่าสติ่กท่ี่�
กำาลัี่งเติ่บโต่อยา่งต่่อเนื�องจากการลี่ด็การสร้างข้ยะ ด้็วยเริ�มิจาก
คัวามิต่ระหนกัถึืงปริมิาณการใชิไ้วนลิี่ในปา้ยโฆษัณา ซึ่ึ�งบริษััที่
ว่จ่ไอได้็ใช้ิแนวที่างท่ี่�มิป่ระสทิี่ธีภิาพแลี่ะเปน็มิติ่รต่่อสิ�งแวด็ล้ี่อมิ
เพื�อสร้างมิูลี่ค่ัาจากข้องเส่ยท่ี่�เกิด็จากธีุรกิจ ด้็วยการเปิด็ตั่ว
โคัรงการ “Trash to Treasure” ใหมิ ่ด้็วยคัวามิรว่มิมิอืระหว่าง
บริษััที่ว่จ่ไอแลี่ะบริษััที่โพเมิโลี่ ซึึ่�งเป็นส่วนหนึ�งข้องคัวามิคิัด็
ริเริ�มิท่ี่�จะข้ยายคัวามิต่ระหนักน่�ให้กว้างยิ�งข้ึ�น แลี่ะเพื�อข้ับ
เคัลืี่�อนการเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะสง่เสรมิิการปฏิิบติั่อยา่งยั�งยนื

กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสเข้า้รว่มิโคัรงการ Thailand Volun-
tary Emission Reduction Program (T-VER) แลี่ะได้็
รับใบรับรอง Carbon Neutral จากองค์ัการบริหาร
จัด็การก๊าซึ่เรือนกระจก (TGO) เป็นปแีรก จากคัวามิ
สำาเร็จข้องกลีุ่่มิบริษััที่บ่ท่ี่เอสในการด็ำาเนินการต่ามิ
แผนการชิด็เชิยคัาร์บอนโด็ยการเข้้าร่วมิโคัรงการ
สนบัสนนุคัาร์บอน เคัรดิ็ต่ กับบริษััที่มิติ่รผลี่ ไบโอ-เพา
เวอร ์(ด่็านช้ิาง) จำากัด็ (บล็ี่อคั 2) คัวามิร่วมิมิอืน่�มิจุ่ด็มิุง่
หมิายเพื�อขั้บเคัลืี่�อนประเที่ศไที่ยไปสู่สถืานะข้อง
เศรษัฐกิจท่ี่�มิก่ารคัารบ์อนในอัต่ราท่ี่�ต่ำา ด้็วยกิจกรรมิน่� 
กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสได้็กลี่ายเปน็บรษัิัที่ข้นสง่มิวลี่ชินที่าง
รางแหง่แรกท่ี่�ได้็รบัสถืานะคัาร์บอนเปน็กลี่างน่�

กลีุ่ม่ิบรษัิัที่บท่่ี่เอสรว่มิกับองค์ัการบรหิารจัด็การก๊าซึ่
เรอืนกระจก (TGO) เพื�อพฒันากลี่ไกการลี่ด็ก๊าซึ่เรอืน
กระจกด้็วยโคัรงการลี่ด็การปลี่อ่ยก๊าซึ่เรอืนกระจกโด็ย
สมิคััรใจ (T-VER) วิธีก่ารน่�เรย่กว่า “เรื�องการเปล่ี่�ยนรูป
แบบการเดิ็นที่างโด็ยใชิร้ถืไฟฟา้ข้นส่งมิวลี่ชิน” ต่ามิ
สมิมิติุ่ฐาน องค์ักรคัวรจะสามิารถืบนัทึี่กปรมิิาณการ
ปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนกระจกท่ี่�ลี่ด็ลี่งจากการท่ี่�ผูส้ญัจรเปล่ี่�ยน
รูปแบบการเดิ็นที่างจากรถืยนต์่สว่นบุคัคัลี่มิาใหร้ะบบ
ข้นสง่มิวลี่ชินท่ี่�มิก่ารปล่ี่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกท่ี่�ต่ำากว่า
การเดิ็นที่างในรูปแบบอื�นๆ วิธีก่ารบนัทึี่กปรมิิาณในรูป
แบบน่�อยู่ระหว่างการด็ำาเนินการแลี่ะคัาด็ว่าจะแล้ี่ว
เสรจ็ภายในป ี2565 ซึึ่�งจะเปน็ประโยชินต่์่อทัี่�งกลีุ่ม่ิ
บรษัิัที่บท่่ี่เอสแลี่ะผูป้ระกอบการระบบข้นสง่มิวลี่ชิน
ที่างรางรายอื�นๆ

ผลติอบแทน
จากักัารลงทุน
ด้ีานสิั�งแวดีล้อม

1,088,800.00

3,066,832.99

4,155,632.99

1,553,056.63

65%

1,335,000.00

1,245,602.01

2,580,602.01

620,587.18

86%

550,000

44,372.56

594,372.56

25,757.61

80%

1,325,939.60

3,946,532.59

5,272,472.19

838,250.99

81%

ตัวช่�วัด
ผล้การดำาเน่นงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

เงินลี่งที่นุสำาหรบัโคัรงการประหยดั็พลัี่งงาน

ค่ัาใชิจ่้ายในการด็ำาเนนิงาน

ค่�ใช้จ่้ั�ยท้ั้�งหมด (= เงินลี่งที่นุ + ค่ัาใชิจ่้ายในการด็ำาเนนิงาน)

ค่ัาใชิจ่้ายในการด็ำาเนนิงานท่ี่�สามิารถืลี่ด็ได้็ หรอืสทิี่ธีปิระโยชินท์ี่างภาษ่ั

รอ้ยลุะของผลุกิ�รดำ�เนินง�นตุ่อร�ยได้จั�กิกิ�รดำ�เนินง�นท้ั้�งหมด

โปรดีสัแกันคิวอาร์โค้ดีน่�  
สัำาหรับข้ึ้อมูลเพิื่�มเติิม
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4.1 กัารกัำากัับดูแล้ก่ัจกัาร 
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-18, 102-19, 102-20, 102-26)

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสให้้ความสำาคัญกับการิกำากับดููแลุ่กิจการิเนื่่�องจากเริาเชื่่�อ
อย่�างย่ิ�งว�า การิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีูจะทำาให้บ้ริษัิัทฯ สามาริถบริหิ้าริจัดูการิ
องค์กริไดู้อย่�างมปีริะสิทธิภิาพแลุ่ะไปในื่ทิศทางที�ก�อให้เ้กิดูปริะโย่ชื่นื่แ์ก�ผูู้ม้ี
ส�วนื่ไดู้เสยี่ บริิษััทฯ ดูำาเนื่นิื่งานื่เพ่�อทำาให้แ้นื่�ใจว�าบริษัิัทฯ มแีนื่วทางการิตริวจ
สอบแลุ่ะถ�วงดูลุ่่ที�เห้มาะสม เพ่�อเปน็ื่กลุ่ไกสนื่บัสนื่น่ื่ให้ค้ณะกริริมการิบริษัิัท
สามาริถควบคม่แลุ่ะกำากับดูแูลุ่การิดูำาเนื่นิื่งานื่ไดู้อย่�างมปีริะสิทธิภิาพ ริะบบ
กำากับดููแลุ่กิจการิที�เข้ม้งวดูข้องบริิษััทฯ สะท้อนื่ให้เ้ห้น็ื่ถึงความม่�งมั�นื่ในื่การิ
ตริวจสอบถึงปริะสิทธิิผู้ลุ่ข้องนื่โย่บาย่แลุ่ะการิตัดูสินื่ใจ ทั�งในื่ริะดัูบคณะ
กริริมการิแลุ่ะผูู้บ้ริหิ้าริริะดัูบสงู ทั�งนื่ี� บริษัิัทฯ เชื่่�อว�าการิมรีิะบบการิกำากับ
ดููแลุ่กิจการิที�ดีูแลุ่ะเข้้มงวดู สามาริถสริ้างปริะสิทธิิภาพในื่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ 
เพิ�มความนื่�าเชื่่�อถ่อแลุ่ะความโปริ�งใส ริวมถึงชื่�วย่ลุ่ดูความเสี�ย่งจากการิสญู
เสีย่ความไว้วางใจแลุ่ะชื่่�อเสีย่งจากผูู้้ถ่อห้่้นื่แลุ่ะนื่ักลุ่งท่นื่ อีกทั�งย่ังลุ่ดูความ
เสี�ย่งจากการิถูกปรัิบห้ริอ่ไดู้ริบัการิลุ่งโทษัโดูย่ห้นื่�วย่งานื่กำากับดูแูลุ่ ปริะเด็ูนื่
เริ่�อง ความห้ลุ่ากห้ลุ่าย่ข้องปริะสบการิณข์้องคณะกริริมการิเปน็ื่สิ�งที�จะสริา้ง
ความมั�นื่ใจว�ามีการิริับฟัังม่มมองที�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย่ เพ่�อเป็นื่ปริะโย่ชื่นื่์แก�การิ
ตัดูสนิื่ใจข้ององค์กริ นื่อกจากนื่ี� ความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องคณะกริริมการิ ย่งัชื่�วย่
เสริิมความมั�นื่ใจว�ามีความสอดูคลุ้่องอย่�างใกลุ้่ชื่ิดูกับผู้ลุ่ปริะโย่ชื่น์ื่ข้องผูู้้ถ่อ
ห้่น้ื่ เพ่�อบริริลุ่เ่ปา้ห้มาย่ดู้านื่ความย่ั�งย่น่ื่สงูสดู่ข้ององค์กริ

บริิษััทฯ ให้้ความสำาคัญกับการิพัฒนื่าห้ลัุ่กการิกำากับดููแลุ่กิจการิในื่ 5 ดู้านื่ 
ดัูงต�อไปนื่ี�สทิธิขิ้องผูู้ถ่้อห้่น้ื่ การิปฏิิบติัต�อผูู้ถ่้อห้่น้ื่อย่�างเท�าเทีย่มกันื่ บทบาท
ข้องผูู้้มสี�วนื่ไดู้เสีย่ การิเปิดูเผู้ย่ข้อ้มูลุ่แลุ่ะความโปริ�งใส แลุ่ะความรัิบผู้ดิูชื่อบ
ข้องคณะกริริมการิผู้�านื่ริะบบการิจัดูการิแลุ่ะห้ลัุ่กธิริริมาภิบาลุ่ ทั�งนื่ี� ย่งัริวม
ถึงการิมคีณะกริริมการิที�มขี้อ้มลูุ่คริบถ้วนื่ต�อการิตัดูสนิื่ใจแลุ่ะริบัผู้ดิูชื่อบต�อ
ผู้ลุ่ลัุ่พธิ์

บริษัิัทฯ แบ�งโคริงสริา้งองค์กริออกเปน็ื่ 3 ข้ั�นื่ เพ่�อให้ส้ามาริถดูำาเนื่นิื่งานื่ตามห้ลัุ่ก 
การิกำากับดููแลุ่กิจการิไดู้อย่�างมีปริะสิทธิภิาพ ซึึ่�งปริะกอบดู้วย่ โคริงสร้ิางการิ
ปริะกอบธิร่ิกิจที�ดีู ริะบบการิบริหิ้าริกิจการิที�ดีู แลุ่ะการิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีูทั�ง 
ห้มดูนื่ี�สอดูคลุ้่องกับห้ลัุ่กธิริริมาภิบาลุ่ที�ดีูข้องตลุ่าดูห้ลัุ่กทรัิพย์่แห้�งปริะเทศไทย่ 
(ตลุ่ท.) สำานื่ักงานื่คณะกริริมการิกำากับห้ลัุ่กทรัิพย่์แลุ่ะตลุ่าดูห้ลัุ่กทริัพย่์ 
(ก.ลุ่.ต.) แลุ่ะข้อ้เสนื่อแนื่ะโดูย่สมาคมส�งเสริมิสถาบนัื่กริริมการิบริษัิัทไทย่ แลุ่ะ 
ในื่ข้ณะเดีูย่วกันื่ย่งัส�งเสริมิการิพัฒนื่าที�ย่ั�งย่น่ื่ข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส

โครงสิ่ร้างกัารกัำากัับดูแล้ก่ัจกัารขึ้ององค์กัร

โครงสิ่ร้างกัารประกัอบธุุรก่ัจท่�ด่

บริิษััทฯ ดูำาเนื่ินื่ธิ่ริกิจห้ลัุ่ก 3 ปริะเภท ไดู้แก� 
MOVE, MIX, แลุ่ะ MATCH (ผู้�านื่บริิษััทย่�อย่ริ�วม
กับพนัื่ธิมติริ) ซึ่ึ�งเปน็ื่ไปตามกลุ่ย่่ทธิแ์ลุ่ะเปา้ห้มาย่
ทางธิ่ริกิจที�สอดูคลุ้่องกับ วิสัย่ทัศนื่์ พันื่ธิกิจ 
วัตถป่ริะสงค์ แลุ่ะเปา้ห้มาย่ริะย่ะย่าวข้องกลุ่่�ม
บริษัิัทบทีีเอส

ริะบบการิจัดูการิธิริริมาภิบาลุ่ข้องบริิษััทฯ ไดู้
กำาห้นื่ดูอย่�างชื่ดัูเจนื่ถึงการิ แบ�งแย่กอำานื่าจ ห้นื่า้ที�
แลุ่ะความริบัผู้ดิูชื่อบข้องห้นื่�วย่งานื่ที�กำากับดูแูลุ่ 
โดูย่มบีทบาทในื่การิกำาห้นื่ดู (1) ธิริริมาภิบาลุ่ (2) 
การิจัดูการิแลุ่ะ (3) การิดูำาเนื่นิื่งานื่ภาย่ในื่บริษัิัทฯ  
ริวมทั�งสริา้งการิตริวจสอบแลุ่ะการิถ�วงดูลุ่่เพ่�อให้้
เกิดูความโปริ�งใสแลุ่ะสามาริถตริวจสอบไดู้

บริริลุ่่ไดู้จากนื่โย่บาย่ต�างๆข้องบริิษััทฯ ซึ่ึ�งส�งเสริมิ
แลุ่ะสนื่ับสนื่่นื่ธิริริมาภิบาลุ่ที�ดีู เชื่�นื่ นื่โย่บาย่ 
ธิริริมาภิบาลุ่องค์กริแลุ่ะจริริย่าบริริณในื่การิดูำาเนื่นิื่ 
ธ่ิริกิจ นื่โย่บาย่ดู้านื่ความยั่�งย่่นื่  นื่โย่บาย่จริยิ่ธิริริม
ทางธิ่ริกิจ นื่โย่บาย่การิบริิห้าริความเสี�ย่งข้อง
องค์กริ แลุ่ะมาตริการิปอ้งกันื่การิทจ่ริติ

ระบบกัารบร่หารก่ัจกัารท่�ด่ กัารกัำากัับดูแล้ก่ัจกัารท่�ด่

คณะ 
กรรมการ

บริษััท
คณะกรรมการท่�ปรึกษัา

สำำานัักเลขานุัการบริษััทนัักตรวจสำอบภายในั คณะกรรมการตรวจสำอบ

คณะกรรมการสำรรหา
และกำาหนัดค่าตอบแทนั

คณะกรรมการพััฒนัา 
เพ่ั�อความยั�งย่นั

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ำ�ยง

สำำานัักกรรมการ 
ผู้้�อำานัวยการใหญ่่

สำำานัักส่ำ�อสำารองค์กร

สำำานัักประธานั 
กรรมการบริหาร

คณะ 
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผู้้�อำานัวยการใหญ่่

รองกรรมการ
ผู้้�อำานัวยการใหญ่่

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย
การลงทุนั

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย
ปฏิิบัติการ

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย

ธุรกิจ MATCH

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย
ธุรกิจ MIX

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย
ธุรกิจ MOVE

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย
งานักฏิหมาย

ผู้้�อำานัวย
การใหญ่่สำาย

การเงินั

ฝ่่ายบัญ่ช่ี ฝ่่ายทรัพัยกรมนุัษัย์
และธุรการ

ฝ่่ายการเงินั ฝ่่ายเทคโนัโลย่
สำารทนัเทศ

ฝ่่ายกฏิหมายฝ่่ายนัักลงทุนั
สัำมพัันัธ์

ฝ่่ายพััฒนัา
ธุรกิจ

ฝ่่ายพััฒนัา
เพ่ั�อความยั�งย่นั

โปรดสำแกนัคิวอาร์โค�ดน่ั� 
สำำาหรับนัโยบายด�านัความยั�งย่นั

บทบาทแลุ่ะความรัิบผู้ดิูชื่อบที�ไดู้มอบห้มาย่ให้แ้ก�คณะกริริมการิแลุ่ะคณะอนื่ก่ริริมการิ มคีวามสำาคัญสูงสดู่
ต�อการิพฒันื่าที�ย่ั�งย่น่ื่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบทีีเอส คณะกริริมการิคำานื่งึถึงปริะโย่ชื่นื่ส์งูสดู่ต�อบริิษััทฯ แลุ่ะผูู้ม้สี�วนื่
ไดู้เสีย่ ดัูงนื่ั�นื่ จึงมกีาริจัดูทำากฎบัตริโดูย่ไดู้มกีาริริะบ่ถึง โคริงสร้ิาง ริะเบีย่บการิปริะช่ื่ม ริวมถึงห้นื่า้ที�แลุ่ะความ
ริบัผู้ดิูชื่อบข้องคณะกริริมการิแต�ลุ่ะช่ื่ดู เชื่�นื่ กฎบตัริคณะกริริมการิบริิษััท กฎบตัริคณะกริริมการิตริวจสอบ 
กฎบตัริคณะกริริมการิสริริห้าแลุ่ะการิกำาห้นื่ดูค�าตอบแทนื่ กฎบตัริคณะกริริมการิเพ่�อความย่ั�งย่น่ื่ แลุ่ะกฎบตัริ
คณะกริริมการิบริิห้าริความเสี�ย่ง โปริดูแสกนื่คิวอาร์ิโค้ดูนื่ี�สำาห้รัิบ ห้วัข้้อทั�งห้มดู

คณะกริริมการิต้องปริะกอบดู้วย่สมาชื่ิกในื่จำานื่วนื่ที�เห้มาะสมกับข้นื่าดู
แลุ่ะกลุ่ย่่ทธิท์างธ่ิริกิจข้องบริิษััทฯ แต�ต้องมีจำานื่วนื่ไม�นื่้อย่กว�า 5 ท�านื่ 
กริริมการิอย่�างนื่อ้ย่ 1/3 ต้องเปน็ื่กริริมการิอิสริะ แลุ่ะในื่กริณีอ่�นื่ ต้องมี
กริริมการิอิสริะไม�นื่อ้ย่กว�า 3 ท�านื่ คณะกริริมการิบริิษััทไดู้แต�งตั�งคณะ
อนื่่กริริมการิเพ่�อกำากับดููแลุ่แลุ่ะติดูตามการิดูำาเนื่ินื่ธ่ิริกิจให้้เป็นื่ไปตาม
ห้ลัุ่กธิริริมาภิบาลุ่ที�ดีู ไดู้แก� คณะกริริมการิตริวจสอบ คณะกริริมการิ
สริริห้าแลุ่ะกำาห้นื่ดูค�าตอบแทนื่ คณะกริริมการิเพ่�อความย่ั�งย่่นื่ คณะ
กริริมการิบริิษััท แลุ่ะคณะกริริมการิบริิห้าริความเสี�ย่ง

การิจัดูการิสินื่ทริัพย่์ไม�มีตัวตนื่แลุ่ะปริะเด็ูนื่ที�เกี�ย่วข้้องกับความย่ั�งย่่นื่ 
มสี�วนื่กำาห้นื่ดูความอยู่�ริอดูข้องบริิษััทฯ เสริมิสริา้งความสมัพนัื่ธิกั์บผูู้ม้ี
ส�วนื่ไดู้เสีย่ ริวมทั�งสร้ิางความม่�งมั�นื่ต�อการิเติบโตในื่ริะย่ะย่าวข้อง 
บริิษััทฯ นื่อกจากนื่ี� นื่ักลุ่งท่นื่แลุ่ะผูู้้ถ่อห้่้นื่ย่ังให้้ความสนื่ใจมากขึ้�นื่ในื่
การิให้ค้ณะกริริมการิเข้า้มามบีทบาทในื่การิกำากับดูแูลุ่เริ่�องความย่ั�งย่่นื่
ดู้วย่เชื่�นื่กันื่ กลุ่�าวอีกนื่ยั่ห้นื่ึ�ง คณะกริริมการิบริษัิัทควริให้ค้วามสำาคัญ
มากย่ิ�งข้ึ�นื่ ในื่การิทำาความเข้า้ใจถึงปญัห้าซึึ่�งนื่อกเห้นื่อ่จากปริะเด็ูนื่ดู้านื่
การิเงินื่ที�ส�งผู้ลุ่ต�อกลุ่ย่่ทธิ์แลุ่ะผู้ลุ่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ทางธิ่ริกิจ ริวมถึง
การินื่ำาเอาปัจจัย่เห้ลุ่�านื่ี�เพ่�อใชื่้ปริะโย่ชื่นื่์เพ่�อนื่ำาไปสู�โอกาสทางธิ่ริกิจที�
มคีวามสำาคัญมากย่ิ�งขึ้�นื่ แลุ่ะลุ่ดูความเสี�ย่งที�อาจส�งผู้ลุ่ต�อบริษัิัทฯ

ดู้วย่เห้ตน่ื่ี� ที�ปริะช่ื่มคณะกริริมการิบริิห้าริกลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส ซึ่ึ�งจัดูข้ึ�นื่
เม่�อวันื่ที� 16 พฤศจิกาย่นื่ 2563 จึงมมีติให้จั้ดูตั�งคณะกริริมการิเพ่�อความ
ย่ั�งย่่นื่ โดูย่ข้ย่าย่ข้อบเข้ตข้องคณะกริริมการิธิริริมาภิบาลุ่ เดิูมให้้
คริอบคลุ่่มห้ลัุ่กการิดู้านื่ความย่ั�งย่่นื่ที�ดีู นื่อกเห้นื่่อจากเพีย่งห้ลัุ่กการิ
ดู้านื่การิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีู

คณะกริริมการิบริิษััท ไดู้แต�งตั�งคณะกริริมการิเพ่�อความย่ั�งย่่นื่ เพ่�อ
สนื่ับสนื่่นื่คณะกริริมการิบริิษััท ในื่การิบูริณาการิความยั่�งย่่นื่เข้้ากับ
วัฒนื่ธิริริมแลุ่ะพฤติกริริมข้ององค์กริ คณะกริริมการิฯ มหี้นื่า้ที�ที�จำาเปน็ื่ 
ในื่การิดููแลุ่ให้้มีนื่โย่บาย่แลุ่ะแนื่วทางปฏิิบัติที�เกี�ย่วข้้องกับความย่ั�งย่่นื่
ที�เห้มาะสมกับแนื่วทางในื่การิดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจข้องบริิษััทฯ แลุ่ะเป็นื่ไปตาม
มาตริฐานื่สากลุ่ เชื่�นื่ นื่โย่บาย่ธิริริมาภิบาลุ่ จริิย่ธิริริมทางธิ่ริกิจแลุ่ะ
จริิย่ธิริริมข้องพนัื่กงานื่ ความรัิบผู้ิดูชื่อบต�อสังคม (CSR) นื่โย่บาย่ 
นื่โย่บาย่ความย่ั�งย่่นื่ข้องบริิษััท แลุ่ะการิต�อต้านื่การิท่จริิตแลุ่ะการิ 
ติดูสนิื่บนื่ ฯลุ่ฯ (โปริดูดูกูฎบัตริความย่ั�งย่น่ื่สำาห้ริบัริาย่ลุ่ะเอีย่ดูเพิ�มเติม
เกี�ย่วกับบทบาทแลุ่ะความรัิบผู้ิดูชื่อบ)  นื่อกจากนื่ี� เพ่�อให้้แนื่�ใจว�า 
ห้นื่�วย่งานื่นื่ี�มีทริัพย่ากริเพีย่งพอ จึงจัดูตั�งฝ่่าย่ความยั่�งย่่นื่ ริาย่งานื่ 
ต�อผูู้้อำานื่วย่การิให้ญ�สาย่การิลุ่งท่นื่ ซึึ่�งไดู้ริับมอบห้มาย่ให้้เป็นื่ 
ผูู้บ้ริิห้าริที�ริบัผู้ดิูชื่อบงานื่ดู้านื่ความย่ั�งย่น่ื่ข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส

องค์ประกัอบขึ้องคณะกัรรมกัาร 
แล้ะคณะอนุกัรรมกัาร 

กัารจัดตัิ�งคณะกัรรมกัารเพืื่�อความยัั่�งยืั่น 
แล้ะหน้าท่�ด้านความยัั่�งยืั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอิสระ
ท้ั้�งหมด้และต้้องมีไมน่้อ้ยกว่า 3 ท่ั้าน้ ใน้ขณะเดี้ยวก้น้ต้้อง
มอีย่างน้อ้ย 1 ท่ั้าน้ทีั้�มคีวามร้้และประสบการณ์ใน้การต้รวจ
สอบความถูก้ต้้องของงบการเงิน้

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ต้้อง
ประกอบด้้วยกรรมการอย่างน้อ้ย 3 ท่ั้าน้ แต่้ต้้องไมเ่กิน้ 5 
ท่ั้าน้ โด้ยทีั้�กรรมการสว่น้ใหญ่ต้่้องเป็น้กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเพื่่�อความยั่่�งยั่น่ ต้้องประกอบด้้วยกรรมการ
อยา่งน้อ้ย 4 ท่ั้าน้ แต่้ต้้องไมเ่กิน้ 7 ท่ั้าน้

คณะกรรมการบริษ่ัท ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอย่าง
น้้อย 5 ท่ั้าน้ โด้ยทีั้�กรรมการบริหารไม่จำาเป็น้ต้้องด้ำารง
ต้ำาแหน้ง่กรรมการของบริษ้ัทั้ฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยั่งต้้องประกอบด้้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อ้ย 1 ท่ั้าน้ ซ่ึ่�งต้้องเป็น้กรรมการต้รวจ
สอบ หรือเป็น้ผู้้บ้ริหารของบริษ้ัทั้ฯ แต่้ไมจ่ำาก้ด้เพียีง หว้หน้า้
เจ้าหน้า้ทีั้�การเงิน้ กรรมการต้รวจสอบภายใน้ และผู้้บ้ริหาร
ระด้้บสง้จากหน้ว่ยธุุรกิจอื�น้ของกลุ่มบริษ้ัทั้บทีีั้เอส

นื่อกจากนื่ี� คณะกริริมการิบริิษััทไดู้แต�งตั�งคณะกริริมการิที�ปริึกษัาซึ่ึ�ง
เปน็ื่ส�วนื่ห้นื่ึ�งข้องแผู้นื่ผู้งัองค์กริ เพ่�อมหี้นื่า้ที�ให้ค้ำาปริกึษัาแลุ่ะข้้อเสนื่อ
แนื่ะที�เป็นื่ปริะโย่ชื่นื่์สำาห้ริับธิ่ริกิจข้องบริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทย่�อย่

ริาย่ลุ่ะเอีย่ดูเพิ�มเติมเกี�ย่วกับการิกำากับดููแลุ่กิจการิอยู่�ในื่ริาย่งานื่ 
ปริะจำาปี 2563/64 ภาย่ใต้ “การิกำากับดููแลุ่กิจการิ” ที�ลิุ่งค์ต�อไปนื่ี�:  
http://www.btsgroup.co.th

โปรดสำแกนัคิวอาร์โค�ดน่ั� 
สำำาหรับ หัวข�อทั�งหมด
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4342BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-18, 102-29, 102-30, 102-31)

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสให้ค้วามสำาคัญกับการิบริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งข้ององค์กริ
เพ่�อเป็นื่การิเตริีย่มความพริ้อมให้้แก�บริิษััทฯ ในื่การิริับม่อกับความเสี�ย่ง
ต�างๆ ที�อาจจะเกิดูข้ึ�นื่ในื่อนื่าคต ความไม�แนื่�นื่อนื่เห้ลุ่�านื่ี�สามาริถส�งผู้ลุ่กริะ
ทบต�อการิดูำาเนิื่นื่ธิ่ริกิจข้องเริา ซึึ่�งมีผู้ลุ่ต�อทั�งความต�อเนื่่�องในื่การิดูำาเนื่ินื่
ธิร่ิกิจ ริวมถึงสถานื่ะการิเงินื่ข้องบริษัิัทฯ กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส เชื่่�อว�าแนื่วทาง
การิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งเชิื่งร่ิกเป็นื่ห้ัวใจสำาคัญในื่การิบริิห้าริธิ่ริกิจให้้
ย่ั�งย่่นื่แลุ่ะสามาริถสริา้งผู้ลุ่ตอบแทนื่ภาย่ใต้ริะดัูบความเสี�ย่งที�เห้มาะสม ซึึ่�ง
จะดึูงดูดููเงินื่ลุ่งทน่ื่แลุ่ะย่งัเปน็ื่ปริะโย่ชื่นื่ต์�อผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสีย่ทั�งห้มดูในื่ริะย่ะย่าว 

การิมีแนื่วทางการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งแลุ่ะการิจัดูการิวิกฤตที�มี
ปริะสทิธิภิาพนื่ั�นื่ มคีวามสำาคัญอย่�างย่ิ�งต�อการิวางแผู้นื่ทางการิเงินื่ในื่ริะย่ะ
ย่าว ริวมถึงยั่งสร้ิางความย่ดู่ห้ย่่�นื่ให้แ้ก�องค์กริอีกดู้วย่ บริษัิัทฯ จึงจำาเปน็ื่ต้อง
ควบคม่การิดูำาเนื่นิื่งานื่ภาย่ในื่ เพ่�อให้ส้อดูคลุ้่องกับกฎริะเบยี่บ ริวมถึงพฒันื่า
กลุ่ไกการิควบค่มเชื่ิงร่ิกที�สามาริถความย่่ดูห้ย่่�นื่มากย่ิ�งข้ึ�นื่แก�องค์กริ ดัูงนื่ั�นื่ 
บริิษััทฯ จึงไดู้จัดูทำาริะบบการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งแลุ่ะการิกำากับดููแลุ่
เพ่�อใช้ื่ ปริะเมินื่ ติดูตาม แลุ่ะควบค่มความเสี�ย่งที�อาจจะเกิดูข้ึ�นื่แลุ่ะส�งผู้ลุ่ 
กริะทบต�อบริษัิัทฯ ในื่อนื่าคต โดูย่องค์ปริะกอบสำาคัญข้องทก่กริะบวนื่การิ
ทางธิร่ิกิจถกูเช่ื่�อมโย่งดู้วย่ 3 ห้นื่�วย่ธิร่ิกิจห้ลัุ่ก ไดู้แก� MOVE MIX แลุ่ะ MATCH

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสกำาห้นื่ดูนื่โย่บาย่การิบริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งริะดัูบองค์กริ
สำาห้รัิบพนื่ักงานื่ท่กตำาแห้นื่�งแลุ่ะสำาห้รัิบท่กข้ั�นื่ตอนื่การิทำางานื่ โดูย่ที�คณะ
ทำางานื่บริหิ้าริความเสี�ย่งมหี้นื่า้ที�ในื่การิปริะเมนิื่ความเสี�ย่งริะดัูบองค์กริข้อง
กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ริวมถึงการิสนัื่บสนื่่นื่การิปฏิิบัติงานื่ให้้เป็นื่ไปตามกริอบ
การิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งที�คณะกริริมการิบริิษััทกำาห้นื่ดูข้ึ�นื่ เพ่�อให้้
แนื่วทางการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งเป็นื่ไปตามวัตถ่ปริะสงค์แลุ่ะกลุ่ย่่ทธิ์
ข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสไดู้กำาห้นื่ดูนื่โย่บาย่การิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งองค์กริ
อย่�างเป็นื่ริะบบเพ่�อให้้มั�นื่ใจว�าผูู้้เกี�ย่วข้้องไดู้ตริะห้นื่ักถึงห้ลัุ่กการิบริิห้าริ
จัดูการิความเสี�ย่งแลุ่ะสามาริถนื่ำาไปใช้ื่ไดู้อย่�างเห้มาะสม การิบริหิ้าริจัดูการิ
ความเสี�ย่งปริะกอบดู้วย่วิธิ ี“top down” แลุ่ะ “bottom up” ซึ่ึ�งสอดูคลุ้่อง
กับแนื่วทางการิบริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งสำาห้ริบัองค์กริโดูย่ Committee of 
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) 
นื่อกจากนื่ี� กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสยั่งปริะเมินื่แลุ่ะติดูตามความเสี�ย่งผู้�านื่การิ
ดูำาเนื่นิื่การิข้องคณะทำางานื่บริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่ง ซึึ่�งปริะกอบดู้วย่ตัวแทนื่
จากท่กห้นื่�วย่ธิ่ริกิจเพ่�อทำาห้นื่้าที�ในื่การิวิเคริาะห้์แลุ่ะติดูตามความเสี�ย่งที�
เกี�ย่วข้้องกับการิดูำาเนื่ินื่ธ่ิริกิจโดูย่คริอบคลุ่่มถึงปจัจัย่เสี�ย่งต�างๆ ที�มีผู้ลุ่กริะ
ทบต�อการิดูำาเนื่นิื่ธิ่ริกิจ กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสแบ�งการิปริะเมนิื่แลุ่ะการิบริิห้าริ
จัดูการิความเสี�ย่งออกเปน็ื่ 5 ปริะเภท ไดู้แก� ความเสี�ย่งดู้านื่กลุ่ย่่ทธิ ์ความ
เสี�ย่งดู้านื่ปฏิิบติัการิ ความเสี�ย่งดู้านื่การิเงินื่ ความเสี�ย่งดู้านื่การิปฏิิบติัตาม
กฎห้มาย่ ริะเบยี่บ แลุ่ะข้อ้บังคับ แลุ่ะความเสี�ย่งที�อาจจะเกิดูข้ึ�นื่ในื่อนื่าคต

คณะทำางานื่บริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งมกีาริปริะเมนิื่ความเสี�ย่งข้องกลุ่่�มบริิษััท
บีทีเอสอย่�างต�อเนื่่�อง โดูย่พิจาริณาจากสถานื่การิณ์ทั�งภาย่ในื่แลุ่ะภาย่นื่อก 
บริิษััทฯ ที�มีการิเปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งอยู่�ตลุ่อดูเวลุ่า ปัจจัย่ภาย่นื่อกที�ใช้ื่ในื่การิ
ปริะเมินื่ไดู้แก� ความไม�แนื่�นื่อนื่ทางการิเม่อง ความผู้ันื่ผู้วนื่ข้องเศริษัฐกิจ 
ความคาดูห้วังข้องผูู้้มีส�วนื่ไดู้เสีย่ การิเปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งกฎริะเบีย่บ แลุ่ะความ
ก้าวห้นื่้าทางเทคโนื่โลุ่ย่ี นื่อกจากนื่ี� ย่ังไดู้เสนื่อแนื่วทางในื่การิติดูตามแลุ่ะ
การิบริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่ง เพ่�อให้ค้ณะกริริมการิพจิาริณาแลุ่ะสามาริถนื่ำา
ไปใชื่ไ้ดู้อย่�างมปีริะสทิธิภิาพที�สดู่

เม่�อวันื่ที� 1 มถิน่ื่าย่นื่ 2563 บริษัิัทฯ ไดู้จัดูตั�งคณะกริริมการิบริหิ้าริจัดูการิ
ความเสี�ย่งเพ่�อพจิาริณาแลุ่ะกำาห้นื่ดูนื่โย่บาย่สำาห้ริบักริอบการิบริิห้าริจัดูการิ
ความเสี�ย่งข้ององค์กริ ริวมถึงการิกำากับดูแูลุ่ห้นื่�วย่งานื่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส
ให้้ปฏิิบัติตามนื่โย่บาย่แลุ่ะกริอบการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งข้ององค์กริ
ปริะจำาปี คณะกริริมการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งจะพิจาริณาแลุ่ะทบทวนื่
นื่โย่บาย่สำาห้ริับกริอบการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งข้ององค์กริที�ริะบ่ไว้ข้้าง
ต้นื่อย่�างต�อเนื่่�อง ริวมถึงแก้ไข้ตามความเห้มาะสมเพ่�อให้ส้อดูคลุ้่องกับห้นื่า้ที�
แลุ่ะความริบัผู้ดิูชื่อบที�กำาห้นื่ดูไว้ในื่กฎบตัริข้องคณะกริริมการิบริหิ้าริจัดูการิ
ความเสี�ย่ง โปริดูสแกนื่คิวอาริ์โค้ดูต�อไปนื่ี�เพ่�อดููกฎบัตริข้องคณะกริริมการิ
บริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งข้องกลุ่่�มบทีีเอส

โปรดสิ่แกันค่วอาร์โค้ดน่� สิ่ำาหรับ  
กัฎบัติรคณะกัรรมกัารบร่หารจัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง

กัารบร่หารจัดกัารความเส่ิ่�ยั่งขึ้องกัลุ้�มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

นโยั่บายั่แล้ะกัรอบในกัารบร่หาร
จัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง 

นโยบายและกรอบการบริหารจััดการความเส่ี่�ยงขององค์กร

พื่นักังานทุกัคน

คณะทำางานกัารบร่หาร
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4.2 กัารบร่หารจัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง 
กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสไดู้แก้ไข้ห้ัวข้้อที�เกี�ย่วข้้องกับ
อนื่ก่ริมวิธิานื่ความเสี�ย่งข้ององค์กริ เพ่�อให้ม้ั�นื่ใจว�า
แบบปริะเมินื่ความเสี�ย่งข้องบริิษััทฯ มีความ
คริอบคลุ่่มแลุ่ะสามาริถริะบ่ความเสี�ย่งที�อาจส�งผู้ลุ่ 
กริะทบต�อบริษัิัทฯ ไดู้ทั�งห้มดู การิแก้ไข้ในื่คริั�งนื่ี�ไดู้
นื่ำาปริะเด็ูนื่ดู้านื่ความย่ั�งย่น่ื่เข้้ามาพจิาริณาริ�วมกับ
ความเสี�ย่งดู้านื่อนื่ก่ริมวิธิานื่ข้ององค์กริเพ่�อย่กริะดัูบ
กริะบวนื่การิทั�งห้มดูข้องบริษัิัทฯ ให้เ้ปน็ื่มาตริฐานื่
สากลุ่ บริษัิัทฯ เชื่่�อว�าการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่ง 
ปริะกอบกับห้ลัุ่กการิดู้านื่ความย่ั�งย่น่ื่ที�ดีู จะชื่�วย่ส�ง
เสริิมให้้ห้นื่�วย่งานื่ทั�งห้มดูเข้้าใจถึงปัญห้าแลุ่ะ
ปริะเด็ูนื่ความเสี�ย่งทั�งห้มดู จากนื่ั�นื่จึงสามาริถชื่�วย่
กันื่ลุ่ดูโอกาสในื่การิเกิดูความเสี�ย่งเห้ลุ่�านื่ั�นื่ลุ่งไดู้อย่�าง
เห้มาะสม ปริะเด็ูนื่ดู้านื่ความเสี�ย่งเห้ลุ่�านื่ี�ไดู้ถกูนื่ำามา
ริวมกับปริะเด็ูนื่ดู้านื่ความย่ั�งย่่นื่ในื่ปีงบปริะมาณ
ลุ่�าสดู่ อย่�างเชื่�นื่ ความต�อเนื่่�องทางธิร่ิกิจแลุ่ะแผู้นื่ในื่
การิลุ่ดูความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้อ้งกับห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ไดู้ถกู
นื่ำาไปริวมเข้า้กับการิพจิาริณาดู้านื่ความย่ั�งย่น่ื่ข้อง
ซึ่พัพลุ่าย่เออริต์�างๆ ข้องบริษัิัทฯ

วัฒนื่ธิริริมองค์กริดู้านื่ความเสี�ย่งเป็นื่องค์ปริะกอบสำาคัญข้องบริิษััทฯ โดูย่ที�บริิษััทฯ ไดู้สริ้างวัฒนื่ธิริริมองค์กริที�แข้็งแกริ�งเพ่�อส�งเสริิมให้พ้นัื่กงานื่
ตริะห้นื่กัถึงความเสี�ย่งที�สามาริถเกิดูข้ึ�นื่ไดู้ริะห้ว�างการิทำางานื่แลุ่ะจึงสามาริถบริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งเห้ลุ่�านื่ั�นื่ไดู้อย่�างเห้มาะสม นื่อกจากนื่ี� พนื่กังานื่
ท่กคนื่ควริมทัีศนื่คติแลุ่ะพฤติกริริมที�ถกูต้องต�อการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งเพ่�อสริา้งวัฒนื่ธิริริมองค์กริที�ดีู โดูย่ไดู้ริบัการิสนัื่บสนื่น่ื่จากแนื่วปฏิิบติั
ดัูงต�อไปนื่ี�

กัารแก้ัไขึ้อนุกัรมว่ธุาน 
ความเส่ิ่�ยั่งเพืื่�อรวมกัับ 
ประเด็นด้านความยัั่�งยืั่น

ความเส่ิ่�ยั่งขึ้ององค์กัรท่�สิ่ำาคัญ

วัฒนธุรรมองค์กัรด้านความเส่ิ่�ยั่ง

ความ
เส่ี่�ยงท่ี่�
สี่ำาคัญ

ทางกัล้ยุั่ทธ์ุ

ทางกัฏหมายั่แล้ะกัารปฏ่บัต่ิติาม

ความเส่ิ่�ยั่งท่�อาจเก่ัดข้ึ้�นในอนาคติ

ทางกัารเง่น

ทางกัารปฏ่บัต่ิกัาร

• การเปล่ี่�ยนแปลี่งในอุุตสาหกรรม 
• การเปล่ี่�ยนแปลี่งทางเศรษฐกิจมหภาค
• อุุปสงค์แลี่ะอุุปทาน

• กฏหมาย
• กฎระเบีย่บี

• เทคโนโลี่ยส่ร้างความพลิี่กผันั

• อัุตราดอุกเบี่�ย
• อัุตราแลี่กเปล่ี่�ยน
• ความพรอุ้มเงินทนุ

• การรบัีสมคัร / HR
• การแลี่กเปล่ี่�ยนทางการเมอืุง
• ชืื่�อุเสย่ง / สังคม
• สุขภาพแลี่ะความปลี่อุดภัย

• การแขง่ขนั
• การเขา้ซื้ื�อุกิจการ

• แนวปฏิบีติัทางการตลี่าด
• สิ�งแวดล้ี่อุม

• การเปล่ี่�ยนแปลี่งกฏระเบ่ียบี

• กระแสเงินสด
• สภาพคล่ี่อุงทางการเงิน
• ความเส่�ยงจากค่่สญัญา

• การเปล่ี่�ยนแปลี่งทางเทคโนโลี่ย่
• หว่งโซื้อุุ่ปทาน 
• ประสิทธิภิาพการใชื่จ่้าย

สิ่ร้างส่ิ่�งจูงใจทางกัารเง่นสิ่ำาหรับ 
กัารบร่หารจัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสไดู้นื่ำาเกณฑ์์การิบริหิ้าริจัดูการิความ
เสี�ย่งไปริวมอยู่�ในื่กริะบวนื่การิปริะเมนิื่พนื่กังานื่ เพ่�อ
เป็นื่ตัวกำาห้นื่ดูข้อบเข้ตข้องงานื่ก�อนื่ถูกมอบห้มาย่
ภาริะห้นื่า้ที�แลุ่ะความริบัผู้ดิูชื่อบให้แ้ก�พนื่กังานื่ทก่ริาย่ 
ห้ริอ่กลุ่�าวอีกนื่ยั่ห้นื่ึ�งค่อการิกำาห้นื่ดูให้พ้นื่กังานื่มดัีูชื่นื่ี
ชื่ี�วัดูความสำาเริ็จ (KPI) ส�วนื่ห้นื่ึ�งคริอบคลุ่่มถึงการิ
บริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งที�เกิดูข้ึ�นื่ โดูย่กำาห้นื่ดูให้เ้ปน็ื่
ตัวบ�งชื่ี�ในื่การิวัดูปริะสิทธิิภาพในื่การิทำางานื่ ซึึ่�ง
พนื่กังานื่จะต้องบริริลุ่ข่้อ้กำาห้นื่ดูเห้ลุ่�านื่ั�นื่ภาย่ใต้การิ
ปริะเมนิื่ข้องฝ่า่ย่ทริพัย่ากริบ่คคลุ่ เนื่่�องจากจะส�งผู้ลุ่
ต�อการิปริะเมินื่ผู้ลุ่การิปฏิิบัติงานื่แลุ่ะค�าตอบแทนื่
ปริะจำาปอีีกดู้วย่ ความเสี�ย่งที�กลุ่�าวถึงอาจอยู่�ในื่รูิปแบบ
ข้องความเสี�ย่งทางดู้านื่ส่ข้ภาพห้ริ่อความปลุ่อดูภัย่
ริะห้ว�างทำางานื่ โดูย่ปริะวัติเห้ลุ่�านื่ี�จะถกูบนัื่ทึกไว้แลุ่ะมี
ผู้ลุ่ต�อดัูชื่นื่ชีื่ี�วัดูความสำาเร็ิจข้องพนัื่กงานื่แต�ลุ่ะคนื่แลุ่ะ
ห้นื่�วย่งานื่ที�พนื่กังานื่สังกัดูอยู่� เชื่�นื่ ตำาแห้นื่�งที�เกี�ย่วข้้อง
กับความปลุ่อดูภัย่ข้องทีมปฏิิบัติการิ นื่อกจากนื่ี� 
พนื่ักงานื่ท่กคนื่มีห้นื่้าที�ในื่การิริับผู้ิดูชื่อบดู้านื่ความ
ปลุ่อดูภัย่ต�อทก่ภาคส�วนื่ตามที�ริะบ่ไว้ในื่คู�มอ่พนื่กังานื่

เกัณฑ์์กัารบร่หารจัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง
ขึ้องฝ่่ายั่ทรัพื่ยั่ากัรบุคคล้สิ่ำาหรับ
กัารประเม่นพื่นักังาน

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสมอบสิ�งจูงใจให้แ้ก�ผูู้บ้ริหิ้าริริะดัูบสูง
ข้องเริาในื่การิสอดูส�องแลุ่ะม่�งห้าแนื่วทางในื่การิลุ่ดู
ความเสี�ย่งที�มตี�อพนื่กังานื่แลุ่ะผูู้โ้ดูย่สาริผู้�านื่โคริงการิ 
BTS Spirit Club ซึ่ึ�งเป็นื่โคริงการิที�สริ้างแริงจูงใจ
ทางการิเงินื่ให้แ้ก�ผูู้บ้ริหิ้าริริะดัูบสงูในื่การิตริวจสอบ
แลุ่ะทดูสอบปริะสทิธิภิาพดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ในื่สถานื่
ที�ปฏิิบติังานื่ โดูย่ในื่แต�ลุ่ะกริะบวนื่การิที�ก�อให้เ้กิดูการิ
ลุ่ดูความเสี�ย่งไดู้นื่ั�นื่ จะมกีาริให้ค้ะแนื่นื่ที�สามาริถนื่ำา
มาแลุ่กซ่ึ่�อผู้ลิุ่ตภัณฑ์์แลุ่ะบริิการิจากพันื่ธิมิตริทาง
ธิร่ิกิจข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสไดู้ นื่อกจากนื่ี� ผูู้จั้ดูการิ
สาย่งานื่ข้องเริาย่ังไดู้ริับแริงจูงใจเพ่�อให้้แนื่�ใจว�า  
“ผูู้้โดูย่สาริสามาริถเดิูนื่ทางไดู้ตริงต�อเวลุ่า” ซึ่ึ�งเปน็ื่
ความม่�งมั�นื่ส�วนื่ห้นื่ึ�งข้องบริษัิัทฯ ในื่การิสริา้งความ 
นื่�าเชื่่�อถ่อต�อบริิการิข้องเริา (โดูย่เป็นื่ส�วนื่ห้นื่ึ�งข้อง
ความเสี�ย่งดู้านื่ปฏิิบติัการิ) โดูย่บริษัิัทฯ มเีปา้ห้มาย่ที�
ชื่ัดูเจนื่ในื่การิป้องกันื่ไม�ให้้เกิดูความลุ่�าชื่้าเกินื่กว�า  
5 นื่าทีแลุ่ะ 2 นื่าที

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสมนีื่โย่บาย่ให้ก้ริริมการิผูู้บ้ริหิ้าริแลุ่ะ
พนื่ักงานื่เข้้าริ�วมงานื่สัมมนื่าห้ริ่อการิฝึ่กอบริมทั�ง
ภาย่ในื่แลุ่ะภาย่นื่อกองค์กริที�มคีวามเกี�ย่วข้อ้งกับการิ
บริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่ง ในื่ปทีี�ผู้�านื่มา กริริมการิแลุ่ะ
ผูู้บ้ริหิ้าริห้ลุ่าย่ท�านื่ไดู้เข้า้ริ�วมเวิริค์ชื่อ็ป Enterprise 
Risk Management (ERM) เพ่�อเสริมิความเข้า้ใจภาย่
ใต้กริอบการิทำางานื่ข้อง COSO ERM 2017 แลุ่ะ
แนื่วทางการิปฏิิบติัข้อง ERM ริวมถึงปลุ่กูฝ่งัให้ต้ริะห้นื่กั
ถึงวัฒนื่ธิริริมการิป้องกันื่ความเสี�ย่งแลุ่ะสามาริถนื่ำาไป
ใชื่เ้พ่�อลุ่ดูเห้ตก่าริณที์�ก�อให้ค้วามเสี�ย่งไดู้

นื่อกจากนื่ี� บริษัิัทฯ ย่งัไดู้ดูำาเนื่นิื่โคริงการิอย่�างต�อเนื่่�อง
เพ่�อให้้ความรูิ้แก�พนื่ักงานื่ท่กริะดัูบทั�วทั�งองค์กริ  
เชื่�นื่ การิกำาห้นื่ดูห้ลัุ่กสตูริการิฝ่กึอบริมเพ่�อสริา้งการิ 
ริบัรูิ้แลุ่ะจัดูให้้มีมาตริการิดูำาเนื่ินื่การิเกี�ย่วกับความ
ปลุ่อดูภัย่แลุ่ะความเสี�ย่งอ่�นื่ๆ เชื่�นื่ ISO27001 
ISO45001 แลุ่ะการิฝึ่กอบริมในื่หั้วข้อ้การิบริหิ้าริจัดูการิ 
ความเสี�ย่งข้องกลุ่่�มธิร่ิกิจการิเดิูนื่ริถริางโดูย่ BMT

กัารฝึ่กัอบรมหลั้กักัารบร่หาร 
จัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง
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(GRI 102-13, 102-16, 102-17, 102-53, 103-1, 103-2, 103-3,  
205-2, 205-3, 415-1)

กลุ่่�มบริิษััทบทีีเอสริบัรู้ิถึงความเสี�ย่งแลุ่ะผู้ลุ่กริะทบข้องโควิดู-19 ที�มตี�อชื่วิีต
แลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ข้องผูู้โ้ดูย่สาริ พนื่กังานื่ แลุ่ะช่ื่มชื่นื่โดูย่ริอบ ริวมถึงผู้ลุ่ 
กริะทบที�มตี�อการิดูำาเนื่นิื่งานื่แลุ่ะการิให้บ้ริิการิข้องบริิษััทฯ ที�มใีห้แ้ก�ลุู่กค้า  
คู�ค้าข้องบริษัิัทฯ แลุ่ะผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสยี่ที�เกี�ย่วข้อ้ง

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสจึงไดู้ดูำาเนื่ินื่การิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งเชื่ิงร่ิกในื่การิ 
ปอ้งกันื่ ติดูตาม แลุ่ะรัิบมอ่กับการิริะบาดูข้องโควิดู-19 ตั�งแต�เริิ�มมกีาริแพริ�
ริะบาดู บริษัิัทฯ จึงสามาริถควบค่มสถานื่การิณ์ไดู้อย่�างเห้มาะสมภาย่ในื่ริะย่ะ
เวลุ่าอันื่สั�นื่ แลุ่ะไดู้ริับการิตอบสนื่องอย่�างทันื่ท�วงที ณ ปัจจ่บันื่ บริิษััทฯ 
สามาริถดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจไดู้อยู่�ในื่ริะดัูบนื่�าพอใจ โดูย่มกีาริริาย่งานื่คณ่ภาพชื่วิีต
แลุ่ะส่ข้อนื่ามยั่ข้องพนื่กังานื่ทก่คนื่อย่�างสมำาเสมอ

บริิษััทฯ มกีาริดูำาเนื่นิื่การิมาตริการิเพ่�อปอ้งกันื่ เฝ่า้ริะวัง แลุ่ะบริหิ้าริจัดูการิ 
โควิดู-19 ริวมทั�งมาตริการิเพ่�อฟั้� นื่ฟัจูากสถานื่การิณร์ิะบาดูข้องเชื่่�อไวริสั

กัารบร่หารจัดกัารความเส่ิ่�ยั่ง 
ภายั่ใต้ิสิ่ถานกัารณ์โคว่ด-19

4.3 จร่ยั่ธุรรมในกัารดำาเน่นธุุรก่ัจ

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสม่�งมั�นื่ที�จะดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจดู้วย่ความซึ่่�อสตัย่แ์ลุ่ะโปริ�งใสตามคติข้องปริะธิานื่
กริริมการิ “ทำาให้้ถูกต้อง (Do it Right)” ซึึ่�งย่ำาเต่อนื่เริาว�าเม่�อใดูก็ตามที�เริาดูำาเนื่ินื่ธ่ิริกิจ
ตามห้ลัุ่กการิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีู จะทำาให้บ้ริษัิัทฯสามาริถเพิ�มความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องบริษัิัทฯ  
ในื่สาย่ตาข้องนื่กัลุ่งท่นื่ ผูู้ถ่้อห้่น้ื่ แลุ่ะผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสีย่ทั�งห้มดู สิ�งนื่ี�เป็นื่ห้นื่ึ�งในื่องค์ปริะกอบ
สำาคัญดู้านื่ความย่ั�งย่น่ื่เพ่�อให้แ้นื่�ใจถึงการิเติบโตอย่�างย่ั�งย่น่ื่ ริวมถึงการิไดู้ริบัใบอนื่ญ่าตในื่
การิดูำาเนื่ินื่งานื่ข้ององค์กริ กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสให้้ความสำาคัญกับการิส�งเสริิมให้้กริริมการิ 
ผูู้บ้ริิห้าริ แลุ่ะพนื่กังานื่ทก่คนื่ปฏิิบติัห้นื่า้ที�ดู้วย่ความรัิบผู้ดิูชื่อบตามความเห้มาะสมแลุ่ะอยู่�
ภาย่ใต้การิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีู

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสย่ึดูมั�นื่ในื่การิดูำาเนื่ินื่ธิ่ริกิจภาย่ใต้ห้ลัุ่กการิกำากับดููแลุ่กิจการิที�ดีูแลุ่ะ 
จริริย่าบริริณทางธ่ิริกิจ โดูย่ม่�งสู�ความสำาเร็ิจทางธ่ิริกิจแลุ่ะสร้ิางผู้ลุ่กำาไริอย่�างย่ั�งย่น่ื่ให้กั้บผูู้้
มสี�วนื่ไดู้เสยี่ทั�งห้มดู ซึึ่�งริวมถึงการิเคาริพสิทธิมินื่ษ่ัย่ชื่นื่ตามที�ริะบ่ไว้ในื่นื่โย่บาย่สิทธิมินื่ษ่ัย่
ชื่นื่ข้องกลุ่่�มบริิษััท คำามั�นื่สัญญาข้องเริาเป็นื่ไปตามแนื่วทางการิกำากับดููแลุ่กิจการิที�ดีูที�
กำาห้นื่ดูโดูย่สำานื่กังานื่คณะกริริมการิกำากับห้ลัุ่กทรัิพย่แ์ลุ่ะตลุ่าดูห้ลัุ่กทรัิพย่ ์สมาคมส�งเสริิม
สถาบนัื่กริริมการิบริิษััทไทย่ แลุ่ะมาตริฐานื่สากลุ่ ริวมถึงมาตริฐานื่ดู้านื่สทิธิมินื่ษ่ัย่ชื่นื่ที�เปน็ื่
ที�ย่อมรัิบในื่ริะดัูบสากลุ่ ซึึ่�งกริริมการิผูู้้บริิห้าริแลุ่ะพนัื่กงานื่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส แลุ่ะ
บริิษััทย่�อย่ในื่กลุ่่�มต้องปฏิิบัติตามนื่โย่บาย่การิกำากับดููแลุ่กิจการิแลุ่ะจริิย่ธิริริมทางธ่ิริกิจ
อย่�างเคริ�งครัิดู

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสมีโคริงสริ้างการิกำากับดููแลุ่ที�ชื่ัดูเจนื่ปริะกอบกับกลุ่ไกในื่การิตริวจสอบ
การิดูำาเนื่ินื่งานื่ที�เป็นื่ไปตามนื่โย่บาย่แลุ่ะริะเบีย่บที�กำาห้นื่ดูโดูย่คณะกริริมการิตริวจสอบ
ภาย่ในื่ ซึึ่�งมีความเป็นื่อิสริะแลุ่ะริาย่งานื่โดูย่ตริงต�อคณะกริริมการิตริวจสอบ ทั�งห้มดูนื่ี�
เป็นื่การิสนัื่บสนื่่นื่ให้้เกิดูการิกำากับดููแลุ่ที�ดีู เพ่�อให้้บริิษััทฯ มีริะบบการิควบค่มภาย่ในื่ที�มี
ปริะสทิธิภิาพ ริวมทั�งปริะเมนิื่ความเสี�ย่งในื่ทก่ข้ั�นื่ตอนื่การิปฏิิบติังานื่ข้องห้นื่�วย่งานื่ใดูห้นื่�วย่
งานื่ห้นื่ึ�ง เพ่�อให้้มั�นื่ใจว�าการิดูำาเนื่ินื่งานื่มีปริะสิทธิภิาพแลุ่ะเป็นื่ไปตามนื่โย่บาย่แลุ่ะแผู้นื่
ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ริวมถึงเป็นื่ไปตามกฎห้มาย่แลุ่ะข้้อบังคับที�เกี�ย่วข้้องทั�งห้มดู 
กริะบวนื่การิตริวจสอบภาย่ในื่มีห้นื่้าที�ในื่การิติดูตามการิปฏิิบัติงานื่แลุ่ะริาย่งานื่ข้้อเสนื่อ
แนื่ะต�อคณะกริริมการิตริวจสอบ ทั�งนื่ี� ย่ังเป็นื่การิตริวจสอบการิท่จริิตห้ริ่อคอร์ิริัปชื่ั�นื่ 
ริะห้ว�างการิปฏิิบติังานื่ตามแผู้นื่งานื่ที�คณะกริริมการิตริวจสอบอนื่ม่ติั

กลุ่่�มบริิษััทบทีีเอสย่งัให้ค้วามสำาคัญกับการิส่�อสาริแลุ่ะเผู้ย่แพริ�ข้้อความเกี�ย่วกับการิกำากับ
ดูแูลุ่กิจการิแลุ่ะจริิย่ธิริริมทางธิร่ิกจิเพ่�อกริะจาย่ความเข้้าใจแลุ่ะความรูิไ้ปย่งัผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสีย่
ทั�งภาย่ในื่แลุ่ะภาย่นื่อกองค์กริ เชื่�นื่ พนื่กังานื่ คู�ค้า แลุ่ะบริิษััทย่�อย่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบทีีเอส
เปน็ื่ต้นื่ นื่อกจากนื่ี� บริิษััทฯ ย่งัส�งเสริิมแลุ่ะสนื่บัสนื่น่ื่ให้บ้ริิษััทย่�อย่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบทีีเอส
ย่ึดูถ่อแลุ่ะปฏิิบัติตามห้ลัุ่กการิแลุ่ะมาตริฐานื่การิกำากับดููแลุ่กิจการิที�ดีู ริวมถึงการินื่ำา
มาตริการิต�อต้านื่คอร์ิรัิปชื่ั�นื่มาใชื่้

เปา้หมายความยั�งย่นัระยะยาว 
(2563/64 - 2567/68)

เปา้หมายป ี 
2563/64

ผู้ลการดำาเนิันังานั  
2563/64

• พนัักงานัทัั้�งหมด 100 % ได้เข้้าร่่วมร่ะบบ  
 E-learning และทั้ำาการ่ทั้ดสอบเก่�ยวกับ 
 นัโยบายการ่กำากับดูแลกิจการ่และ 
 จร่ร่ยาบร่ร่ณในัการ่ดำาเนิันัธุุร่กิจ 

• พนัักงานัทัั้�งหมดร้่อยละ 85 ได้เข้้าร่่วม  
 ร่ะบบ E-learning และทั้ำาการ่ทั้ดสอบ
 เก่�ยวกับนัโยบายการ่กำากับดูแลกิจการ่และ 
 จร่ร่ยาบร่ร่ณในัการ่ดำาเนิันัธุุร่กิจ  

• กำาหนัดให้พนัักงานัต้้องสามาร่ถทั้ำาคะแนันั 
 การ่ทั้ดสอบด้านัการ่ปฏิิบัติ้ต้ามนัโยบาย 
 การ่กำากับดูแลกิจการ่และจร่ร่ยาบร่ร่ณธุุร่กิจ 
 อย่างน้ัอย 80 คะแนันั จากทัั้�งหมด  
 100 คะแนันั

• พนัักงานัทัั้�งหมดร้่อยละ 96.19 ได้เข้้าร่่วม  
 ร่ะบบ E-learning และทั้ำาการ่ทั้ดสอบ  
 เก่�ยวกับนัโยบายการ่กำากับดูแลกิจการ่และ 
 จร่ร่ยาบร่ร่ณในัการ่ดำาเนิันัธุุร่กิจ  

• กำาหนัดให้พนัักงานัต้้องสามาร่ถทั้ำาคะแนันั 
 การ่ทั้ดสอบด้านัการ่ปฏิิบัติ้ต้ามนัโยบาย 
 การ่กำากับดูแลกิจการ่และจร่ร่ยาบร่ร่ณ 
 ธุุร่กิจอยู่ท่ั้� 87.6 คะแนันั 

โปรดสิ่แกันค่วอาร์โค้ดน่� 
สิ่ำาหรับนโยั่บายั่กัารกัำากัับดูแล้ก่ัจกัารแล้ะ 
จร่ยั่ธุรรมในกัารดำาเน่นธุุรก่ัจ 
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กัารสืิ่�อสิ่ารนโยั่บายั่กัารกัำากัับดูแล้ก่ัจกัารแล้ะจรรยั่าบรรณ 
ในกัารดำาเน่นธุุรก่ัจแล้ะกัารติ�อต้ิานกัารทุจร่ติ

ช่�องทางแล้ะกัารติรวจสิ่อบ 
ข้ึ้อร้องเร่ยั่น

“นโยั่บายั่งดรับขึ้องขึ้วัญ”

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสย่ดึูมั�นื่ในื่การิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีูอย่�างเคริ�งครัิดู มคีวามโปริ�งใสแลุ่ะมคีวามเปน็ื่ธิริริมตามริาย่ลุ่ะเอีย่ดูในื่นื่โย่บาย่การิกำากับดูแูลุ่กิจการิ
แลุ่ะจริริย่าบริริณธิร่ิกิจข้องบริษัิัทฯ ซึึ่�งเปน็ื่ไปตามที�กฎห้มาย่กำาห้นื่ดู ตลุ่อดูป ี2563 บริษัิัทฯ ส�งเสริมินื่โนื่บาย่งดูริบัข้องข้วัญ เพ่�อเสริมิสริา้งวัฒนื่ธิริริมในื่
การิดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจดู้วย่ความซึ่่�อสตัย่ส์จ่ริติ ซึึ่�งทำาห้นื่า้ที�เปน็ื่ริากฐานื่สำาห้ริบัการิเติบโตอย่�างย่ั�งย่น่ื่ ปริะกอบกับยั่งเปน็ื่การิปลุ่กูฝ่งัวัฒนื่ธิริริมองค์กริที�ดีู

บริิษััทฯ อนื่ญ่าตให้พ้นื่กังานื่แลุ่ะบ่คคลุ่ภาย่นื่อกสามาริถ
ส�งเริ่� องริ้องเริีย่นื่เข้้ามาเกี�ย่วกับการิไม�ปฏิิบัติตาม
นื่โย่บาย่การิกำากับดูแูลุ่กิจการิแลุ่ะจริริย่าบริริณทางธิร่ิกิจ
แลุ่ะมาตริการิต�อต้านื่คอริ์ริัปชัื่�นื่ เริาวางมาตริการิเพ่�อ
ริักษัาข้้อมูลุ่ข้องผูู้้ริ้องเรีิย่นื่ให้้เป็นื่ความลัุ่บเพ่�อปกป้อง
สทิธิขิ้องผูู้ร้้ิองเริยี่นื่แลุ่ะผูู้ใ้ห้ข้้อ้มลูุ่ริาย่อ่�นื่ๆ ทั�งห้มดู โดูย่
มีเพีย่งผูู้้ที�ริับผู้ิดูชื่อบในื่การิตริวจสอบข้้อร้ิองเริีย่นื่
เท�านื่ั�นื่ที�สามาริถเข้้าถึงข้้อมูลุ่ดัูงกลุ่�าวไดู้ สำาห้รัิบกริณีที�
ไดู้ริับการิพิสูจนื่์แลุ้่ว ผูู้้กริะทำาผู้ิดูต�อนื่โย่บาย่การิกำากับ
ดููแลุ่กิจการิแลุ่ะจริริย่าบริริณในื่การิดูำาเนื่ินื่ธิ่ริกิจแลุ่ะ
มาตริการิต�อต้านื่คอริ์ริัปชัื่�นื่ จะต้องถูกลุ่งโทษัทางวินื่ัย่
ตามกฎข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ผูู้้ริ้องเรีิย่นื่สามาริถ
ริาย่งานื่โดูย่ส่จริิตเกี�ย่วกับการิลุ่ะเมิดูกฎห้มาย่ห้ริ่อ
จริิย่ธิริริมห้ริ่อความไม�ซ่ึ่�อสัตย์่ไม�ว�าข้้อสงสัย่นื่ั�นื่จะเป็นื่
จริงิห้ริอ่ไม�ก็ตาม จะไม�ถกูลุ่งโทษัทางวินื่ยั่ห้ริอ่ถกูตอบโต้
ห้ร่ิอผู้ลุ่กริะทบเชื่งิลุ่บอ่�นื่ ๆ (การิไม�ตอบโต้)

มาติรกัารติ�อต้ิานกัารทุจร่ติ

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสม่�งมั�นื่ที�จะต�อสูกั้บการิคอร์ิริปัชัื่�นื่โดูย่ส�งเสริมิให้ก้ริริมการิ
ผูู้้บริิห้าริ พนัื่กงานื่ แลุ่ะบริิษััทย่�อย่ข้องกลุ่่�มบีทีเอสไม�ไปเกี�ย่วข้้องกับการิ
ทจ่ริติทั�งทางตริงแลุ่ะทางอ้อม บริษัิัทฯ ไดู้ริบัการิรัิบริองให้เ้ป็นื่สมาชิื่กข้อง
แนื่วริ�วมต�อต้านื่คอริร์ิปัชื่นัื่ข้องภาคเอกชื่นื่ไทย่ (CAC) แลุ่ะไดู้จัดูฝ่กึอบริม
พนื่กังานื่อย่�างเห้มาะสมเพ่�อให้ม้ั�นื่ใจว�าพวกเข้าเข้า้ใจนื่โย่บาย่ต�อต้านื่การิ
ท่จริิตข้องบริิษััทฯ นื่อกจากนื่ี� ย่ังมีการิทบทวนื่กริะบวนื่การิแลุ่ะข้ั�นื่ตอนื่
ภาย่ในื่อย่�างนื่อ้ย่ปลีุ่ะ 1 คริั�ง เพ่�อชื่�วย่พัฒนื่าแลุ่ะปริบัปร่ิงคู�มอ่การิบริหิ้าริ
จัดูการิความเสี�ย่งจากการิท่จริติ โดูย่มเีนื่่�อห้าดู้านื่ นื่โย่บาย่ แนื่วปฏิิบติั แลุ่ะ
มาตริการิต�อต้านื่คอริร์ิปัชื่ั�นื่  นื่อกจากนื่ี� คณะกริริมการิตริวจสอบยั่งคอย่
กำากับดููแลุ่การิปฏิิบติังานื่ให้เ้ปน็ื่ไปตามมาตริการิแลุ่ะนื่โย่บาย่ต�อต้านื่การิ
ทจ่ริิต แลุ่ะดูำาริงไว้ให้ร้ิะบบย่งัคงมปีริะสทิธิภิาพ นื่อกจากนื่ี� บริษัิัทฯ ย่งัจัดู
ให้้มีผูู้้บริิห้าริแลุ่ะพนื่ักงานื่ที�เกี�ย่วข้้องเข้้าริ�วมห้ลุ่ักสูตริการิฝ่ึกอบริมต�างๆ 
ที�ดูำาเนื่ินื่การิโดูย่ความเชื่ี�ย่วชื่าญข้องบ่คคลุ่ภาย่นื่อก เพ่�อพัฒนื่าแลุ่ะ
ปริบัปร่ิงการิบริหิ้าริความเสี�ย่งแลุ่ะมาตริการิต�อต้านื่คอริร์ิปัชื่ั�นื่ข้องบริษัิัทฯ 
ให้ร้ิดัูกม่แลุ่ะมปีริะสทิธิผิู้ลุ่ย่ิ�งข้ึ�นื่ โปรดสิ่แกันค่วอาร์โค้ดน่� 

สิ่ำาหรับมาติรกัารติ�อต้ิานกัารทุจร่ติ

ช่่องทางภายในองค์์กร ช่่องทางภายนอกองค์์กร  
(ดำาเนิันัการ่โดยบริ่ษััทั้รั่บ 
เร่่�องร้่องเร่่ยนัอิสร่ะ)

หนูด�วน อ่เมล้ :
DoItRight@btsgroup.co.th 

หนูด�วน (สิ่ายั่ด�วน)
โทร : 1 800 292 777 และ 
+66 (0) 2677 2800

รายั่งานโดยั่ติรง อ่เมล้ :
tell@thailand-ethicsline.com

แผนกัทรัพื่ยั่ากัรมนุษย์ั่แล้ะธุุรกัาร
โทร : +66 (0) 2273 8611-5 

ท่�อยูั่� : ส่่งมาท่ี่�ฝ่่ายที่รััพยากรัมนุุษย์
และธุุรัการั ตามท่ี่�อย่่ของบริัษัที่

ท่�อยูั่� :  2712 บางรััก 
รัหััส่ไปรัษณ่ีย์ 10500

ท่�อยูั่� :  BTSG-Ethicsline
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จร่ยั่ธุรรมทางธุุรก่ัจ

จำานวนพื่นักังานท่�เข้ึ้าร�วมแบบสิ่ำารวจกัาร
ประเม่นตินเองเก่ั�ยั่วกัับกัารกัำากัับดูแล้ก่ัจกัาร
แล้ะจร่ยั่ธุรรมทางธุุรก่ัจ

คะแนนเฉล่้�ยั่ขึ้องพื่นักังานท่�ม่ความ
สิ่ามารถในกัารปฏ่บัต่ิติามนโยั่บายั่แล้ะ
จร่ยั่ธุรรมขึ้องบร่ษัทฯ

96.19%

87.60

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสตริะห้นื่ักถึงความสำาคัญข้องข้้อเสนื่อแนื่ะจากผูู้้มีส�วนื่ไดู้เสีย่เพ่�อที�จะสามาริถ
นื่ำามาปริับปร่ิงปริะสิทธิภิาพการิดูำาเนื่นิื่งานื่ กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสไดู้จัดูทำาแบบสำาริวจการิปริะเมนิื่
ตนื่เองข้องผูู้้บริิห้าริแลุ่ะพนื่ักงานื่ข้องบริิษััทจำานื่วนื่ 2 ครัิ�งเพ่�อให้้เป็นื่ไปตามห้ลัุ่กธิริริมาภิบาลุ่
แลุ่ะจริยิ่ธิริริมทางธิร่ิกจิ การิปริะเมนิื่คริั�งแริกเกี�ย่วกับความรูิค้วามเข้า้ใจข้องพนื่กังานื่ที�เกี�ย่วข้อ้ง
กับนื่โย่บาย่การิกำากับดูแูลุ่กิจการิข้องบริิษััทฯ มาตริการิต�อต้านื่คอริร์ิปัชื่ั�นื่ แลุ่ะจริริย่าบริริณทาง
ธ่ิริกิจ การิปริะเมนิื่ครัิ�งที�สองเกี�ย่วกับความสามาริถข้องพนื่กังานื่ในื่การิปฏิิบติัตามนื่โย่บาย่แลุ่ะ
ห้ลัุ่กจริิย่ธิริริมข้องบริิษััทฯ

จากการิสำาริวจในื่ปนีื่ี� มพีนื่กังานื่ 3,842 ริาย่จากทั�งห้มดู 3,994 ริาย่ห้ร่ิอคิดูเปน็ื่ร้ิอย่ลุ่ะ 96.19  
จากบริษัิัทบีทีเอสจี วีจีไอ แลุ่ะแริบบิท ที�เข้า้ริ�วมในื่แบบสำาริวจการิปริะเมินื่ตนื่เองดู้านื่การิกำากับ
ดููแลุ่กิจการิแลุ่ะจริิย่ธิริริมทางธิ่ริกิจ ซึึ่�งสูงกว�าเป้าห้มาย่ที�ตั�งไว้ที�ริ้อย่ลุ่ะ 85 คะแนื่นื่เฉลีุ่�ย่ข้องผูู้้
บริหิ้าริแลุ่ะพนัื่กงานื่ที�มคีวามสามาริถในื่การิปฏิิบติัตามนื่โย่บาย่การิกำากับดูแูลุ่กิจการิ มาตริการิ
ต�อต้านื่คอร์ิรัิปชื่ั�นื่ แลุ่ะจริิย่ธิริริมทางธ่ิริกิจ อยู่�ในื่ริะดัูบ “ดีูเย่ี�ย่ม” คิดูเปน็ื่ 87.6 / 100 สงูกว�า 
เป้าห้มาย่ที�คาดูไว้ที� 80 คะแนื่นื่  จากผู้ลุ่ดัูงกลุ่�าว บริิษััทฯ ไดู้จัดูทำาแผู้นื่ปรัิบปร่ิงนื่โย่บาย่การิ
กำากับดูแูลุ่กิจการิแลุ่ะจริิย่ธิริริมทางธ่ิริกิจ โดูย่จัดูให้ม้กีาริฝ่กึอบริมแลุ่ะส่�อสาริเพิ�มเติมเพ่�อสร้ิาง
ความเข้้าใจที�ดีูริะห้ว�างผูู้บ้ริิห้าริแลุ่ะพนื่กังานื่

สำาห้ริบัการิริอ้งเริยี่นื่เกี�ย่วเนื่่�องกับการิกริะทำาผู้ดิูแลุ่ะการิลุ่ะเมดิูสทิธิใินื่ป ี2563/64 มทัี�งห้มดู 7 กริณี 
โดูย่ม ี1 กริณทีี�เกี�ย่วข้อ้งกับการิทจ่ริติแลุ่ะม ี6 กริณทีี�เปดิูเผู้ย่ถึงการิทำาผู้ดิูดู้านื่จริยิ่ธิริริมทางธิร่ิกิจ 
โดูย่ไม�ปฏิิบติัตามข้้อบงัคับข้องบริษัิัท จากทั�งห้มดู 7 กริณ ีบริิษััทฯ ไม�ไดู้ริบัความเสีย่ห้าย่อย่�างมี
นื่ยั่สำาคัญแต�อย่�างใดู พนื่กังานื่ทั�งห้มดู 1 ท�านื่ที�มคีวามเกี�ย่วข้้องกับคดีูทจ่ริิตไดู้ถกูไลุ่�ออก บริิษััทฯ 
ไดู้กำาห้นื่ดูมาตริการิป้องกันื่การิท่จริิตที�เห้มาะสมแลุ่ะมีการิพัฒนื่าอย่�างต�อเนื่่�องเพ่�อห้ลีุ่กเลีุ่�ย่ง 
ไม�ให้้เกิดูซึ่ำาขึ้�นื่อีก ซึึ่�งริวมถึงการิตริวจสอบพนัื่กงานื่ให้้ปฏิิบัติตามขั้�นื่ตอนื่ที�กำาห้นื่ดูไว้อย่�าง
เคริ�งครัิดู ริวมถึงกำาห้นื่ดูให้้ทีมงานื่ตริวจสอบแลุ่ะป้องกันื่การิสูญเสีย่สามาริถดูำาเนื่ินื่การิ 
ตริวจสอบไดู้โดูย่ไม�ต้องแจ้งให้้ทริาบลุ่�วงห้นื่้า ทั�งห้มดูเพ่�อเป็นื่การิส่�อสาริแลุ่ะการิสริ้างความ
ตริะห้นื่กัให้กั้บพนื่กังานื่

ตัวช่ี�วัด

อ่�นัๆ

ผู้ลการดำาเนิันังานั

จำานื่วนื่กริณกีาริทจ่ริติข้องพนื่กังานื่ที�ไดู้ริบัการิ
ตริวจสอบแลุ้่วว�าเปน็ื่จริงิ (กริณี)

จำานื่วนื่พนื่กังานื่ที�ถกูไลุ่�ออกจากการิทจ่ริติ
(คนื่)

จำานื่วนื่กริณกีาริตริวจสอบการิทจ่ริติจากคู�ค้าทาง
ธิร่ิกิจ ที�ไดู้ริบัการิตริวจสอบแลุ้่วว�าเปน็ื่ความจริงิ 
(กริณ)ี

จำานื่วนื่กริณทีี�ถกูริะงับกับห้่น้ื่ส�วนื่ทางธิร่ิกิจที�มกีาริ
ทจ่ริติ (กริณี)

จำานื่วนื่การิลุ่ะเมดิูจริยิ่ธิริริมทางธิร่ิกิจที�ไดู้ริบัการิ
ตริวจสอบแลุ้่วว�าเปน็ื่ความจริงิ (กริณี)
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กัลุ้�มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่แล้ะนโยั่บายั่สิ่าธุารณะ 

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสเข้า้ริ�วมเปน็ื่สมาชื่กิข้ององค์กริต�างๆ ที�จัดูตั�งข้ึ�นื่เพ่�อผู้ลุ่ปริะโย่ชื่นื่ท์างเศริษัฐกิจ สิ�งแวดูลุ้่อมแลุ่ะสงัคม แลุ่ะนื่ำาความคิดูริเิริิ�มข้องพวกเข้า
ไปใชื่ใ้นื่ห้นื่�วย่ธิร่ิกิจข้องกลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส บริษัิัทฯ ไดู้มสี�วนื่ริ�วมในื่การิพฒันื่างานื่โคริงการิ ตลุ่อดูจนื่การิริเิริิ�มโคริงการิกับองค์กริต�างๆ ริวมถึงไดู้ใช้ื่ความรูิ ้
ปริะสบการิณ ์แลุ่ะบทเริยี่นื่ที�ไดู้เรีิย่นื่รูิร้ิ�วมกันื่เพ่�อขั้บเคลุ่่�อนื่องค์กริข้องเริาให้ก้้าวไปข้า้งห้นื่า้ อย่�างไริก็ตาม กลุ่่�มบริิษััทบทีีเอสไม�ไดู้ให้ค้วามชื่�วย่เห้ลุ่่อทางการิ
เงินื่ทั�งทางตริงแลุ่ะทางอ้อมห้ริอ่การิบริจิาคให้กั้บพริริคการิเมอ่งใดูๆ

การม่ส่ำวนัร่วมทั�งหมด
และการใชี�จ่ายต่างๆ

ความครอบคลุมของข�อม้ล: 
สัำดส่ำวนัรายได�

ประเภท องค์กร หัวข�อ วัตถุุประสำงค์ของความสัำมพัันัธ์
จำานัวนัเงินัสำมทบสำนัับสำนุันั (บาท)
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การิล็ุ่อบบี�
การิริบัสิ�งตอบแทนื่ในื่
รูิปแบบต�างๆ

การิเมอ่งแคมเปญ /
องค์กริ /ผูู้ส้มคัริ
ริะดัูบท้องถิ�นื่ ริะดัูบ
ภมูภิาคห้ริอ่ 
ริะดัูบชื่าติ

สมาคมการิค้า

สมาคมการิค้า

สมาคมการิค้า

สมาคมการิค้า

สมาคมการิค้า

สมาคมการิค้า

สมาคมการิค้า

อ่�นื่ๆ

อ่�นื่ๆ

อ่�นื่ๆ

ไม�มี

ไม�มี

สมาคมส�งเสริมิ
สถาบนัื่กริริมการิ 

บริษัิัทไทย่

สมาคมตลุ่าดู 
ตริาสาริห้นื่ี�ไทย่

สมาคมบริษัิัท 
จดูทะเบีย่นื่ไทย่

สมาคมส�งเสริมิ 
ผูู้ลุ้่งทน่ื่ไทย่

สถาบันื่วิจัย่ 
เพ่�อการิพฒันื่า
ปริะเทศไทย่

สมาคมผูู้ผู้้ลิุ่ต 
โฆษัณาแลุ่ะปา้ย่ 

(ASPA)

สมาคมมเีดีูย่เอเจนื่ซึ่ี�
แห้�งปริะเทศไทย่ 

(MAAT)

แนื่วริ�วมปฏิิบติัข้อง
ภาคเอกชื่นื่ไทย่ในื่การิ

ต�อต้านื่ คอรัิปชื่ั�นื่

องค์การิก๊าซึ่เริอ่นื่
กริะจกแห้�ง
ปริะเทศไทย่

เคริอ่ข้�าย่เพ่�อความ
ย่ั�งย่น่ื่แห้�งปริะเทศไทย่

ไม�มี

ไม�มี

ธิริริมาภิบาลุ่

กรินีื่บอนื่ด์ู

ธิริริมาภิบาลุ่

ธิริริมาภิบาลุ่

การิปฏิิบติั 
เพ่�อการิข้นื่ส�ง

การิปฏิิบติั 
สำาห้ริบัส่�อ

การิปฏิิบติัสำาห้ริบัส่�อ

ต�อต้านื่การิทจ่ริติ

การิลุ่ดูผู้ลุ่กริะทบจาก
การิเปลีุ่�ย่นื่แปลุ่ง
สภาพภมูอิากาศ

การิพัฒนื่าที�ย่ั�งย่น่ื่

ไม�มี

ไม�มี

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

สนื่บัสนื่น่ื่

ไม�มี

ไม�มี

นื่ำานื่โย่บาย่ธิริริมาภิบาลุ่มา
ปริบัใช้ื่ในื่องค์กริแลุ่ะพฒันื่า
ความเป็นื่ม่ออาชื่ีพข้อง
กริริมการิ

เพ่�อมีส�วนื่ริ�วมในื่การิพัฒนื่า
แลุ่ะย่กริะดัูบการิออกกรีินื่บ
อนื่ด์ูในื่ปริะเทศไทย่ตลุ่อดูจนื่
การิใชื่้ปริะสบการิณ์แลุ่ะบท
เริีย่นื่มาแบ�งปันื่ให้้กับสมาชื่ิก
แลุ่ะสาธิาริณชื่นื่

เพ่�อนื่ำานื่โย่บาย่ไปปฏิิบติั

เพ่�อสนื่ับสนื่่นื่กิจกริริมการิให้้
ความรูิ้ความเข้้าใจดู้านื่การิ
วิเคริาะห้์ห้ลัุ่กทริัพย่์สำาห้ริับผูู้้
ลุ่งท่นื่ทั�วไป

เพ่�อสนื่บัสนื่น่ื่กิจกริริมดู้านื่การิ
วิจัย่แลุ่ะพฒันื่าเทคโนื่โลุ่ย่ี

เพ่�อนื่ำานื่โย่บาย่ข้้อมูลุ่ที�เกี�ย่ว 
ข้้องแลุ่ะปริะโย่ชื่นื่์มาใชื่้ในื่
องค์กริแลุ่ะมีส�วนื่ริ�วมในื่การิ
พัฒนื่าริะบบงานื่แลุ่ะแบ�งปันื่
ความรูิเ้พ่�อย่กริะดัูบธิร่ิกิจส่�อ

เพ่�อนื่ำานื่โย่บาย่ ข้้อมลูุ่ที�เกี�ย่ว 
ข้อ้งแลุ่ะเปน็ื่ปริะโย่ชื่นื่ม์าใช้ื่ในื่
องค์กริ แลุ่ะมีส�วนื่ริ�วมในื่การิ
พัฒนื่าริะบบงานื่แลุ่ะแบ�งปันื่
ความรูิเ้พ่�อย่กริะดัูบธิร่ิกิจส่�อ

เพ่� อสนื่ับสนื่่นื่การิดูำา เนื่ินื่
นื่โย่บาย่ต�อต้านื่คอริร์ิปัชื่ั�นื่ที�มี
ปริะสิทธิภิาพเพ่�อสร้ิางช่ื่มชื่นื่
ธิร่ิกิจที�โปริ�งใส

เพ่�อสริา้งความริ�วมมอ่ในื่โคริง 
การิลุ่ดูคาร์ิบอนื่ข้ององค์กริ
เพ่� อชื่ดูเชื่ย่การิปลุ่�อย่ก๊าซึ่
คาริ์บอนื่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีที
เอส ซึึ่�งจะเป็นื่ปริะโย่ชื่น์ื่ในื่การิ
บริริเทาผู้ลุ่กริะทบจากการิ
เปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งสภาพภมูอิากาศ

เพ่�อนื่ำานื่โย่บาย่ไปปฏิิบัติในื่
องค์กริแลุ่ะมีส�วนื่ริ�วมในื่การิ
พฒันื่าแลุ่ะปรัิบปร่ิงริะบบงานื่
ริ�วมกับองค์กริอ่�นื่ๆ แลุ่ะใชื่้
ความรูิ ้ปริะสบการิณ ์แลุ่ะบท
เริีย่นื่ที�ไดู้ริับ มาริ�วมสร้ิางผู้ลุ่ 
ก ริ ะ ท บ เ ชิื่ ง บ ว ก ใ นื่ ริ ะ ดัู บ 
ปริะเทศ เพ่�อตอบสนื่องต�อ 
SGDs

0

0

106,130

-

7,490

100,000

500,000

-

-

713,620

100%

-

-

-

0

0

136,760

-

7,490

100,000

500,000

840,000

338,708

1,922,958

100%

-

-

-

0

0

92,020

159,620
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0

0

125,000

-

392,130

100%

8,000

-

-

0

0

160,520

1,413,470

0

0

0

109,374.92

0
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-
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5150BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

¹ความต้ร่งต่้อเวลาในัการ่เดินัทั้างข้องผูู้้โดยสาร่ 
หมายถึง ร้่อยละข้องการ่เดินัทั้างข้องผูู้้โดยสาร่
ท่ั้�เสร็่จสิ�นัโดยม่ความล่าช้้าน้ัอยกว่า 5 นัาท่ั้

ดู้วย่เป้าห้มาย่การิเป็นื่ผูู้้นื่ำาในื่การิพัฒนื่าแลุ่ะให้้บริิการิริะบบริถไฟัฟ้ัาข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ที�ดีูที�ส่ดูข้อง
ปริะเทศไทย่ บริษัิัท ริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่กร่ิงเทพ จำากัดู (มห้าชื่นื่) ห้ริอ่ บทีีเอสซึ่ ีซึ่ึ�งเปน็ื่ห้นื่ึ�งในื่ธ่ิริกิจที�
กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสลุ่งทน่ื่แลุ่ะดูำาเนื่นิื่การิธิร่ิกิจ ให้ค้วามสำาคัญกับความตริงต�อเวลุ่าแลุ่ะความนื่�าเชื่่�อถ่อ
ข้องการิเดิูนื่ริถไฟัฟ้ัา ซึ่ึ�งถ่อเปน็ื่ตัวแปริสำาคัญในื่การิขั้บเคลุ่่�อนื่การิดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจข้ององค์กริอย่�างย่ั�งย่น่ื่ 
แลุ่ะตอบสนื่องต�อความต้องการิข้องผูู้โ้ดูย่สาริ ทั�งนื่ี� เนื่่�องจากเปา้ห้มาย่แพลุ่ตฟัอริม์ MOVE ต้องริองริบั
การิใช้ื่งานื่ข้องผูู้้ใชื่้บริิการิในื่ริะบบเป็นื่จำานื่วนื่มากอีกทั�งย่ังส�งผู้ลุ่กริะทบต�อชื่่�อเสีย่งแลุ่ะภาพลัุ่กษัณ์
ข้ององค์กริอย่�างเปน็ื่สาริะสำาคัญ ริวมถึงความเชื่่�อมั�นื่ข้องภาคริฐั ซึึ่�งเปน็ื่ผูู้ใ้ห้ส้มัปทานื่ ตลุ่อดูจนื่ผูู้ถ่้อห้่น้ื่ 
นื่กัลุ่งทน่ื่ ผูู้โ้ดูย่สาริแลุ่ะผูู้ใ้ชื่บ้ริกิาริ แลุ่ะผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสยี่อ่�นื่ๆ ดัูงนื่ั�นื่ การิดูำาเนื่นิื่การิที�ดีูจะสะท้อนื่ภาพ
ลัุ่กษัณ์ข้ององค์กริในื่ดู้านื่ความเป็นื่เลิุ่ศในื่การิให้้บริิการิแลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ออกสู�สาธิาริณชื่นื่ เพ่�อให้้
ไดู้ริับการิย่อมรัิบจากสังคม (License to Operate) แลุ่ะเปิดูโอกาสในื่การิต�อย่อดูทางธ่ิริกิจข้องกลุ่่�ม
บริษัิัทบีทีเอสไดู้อย่�างมีนื่ยั่สำาคัญ โดูย่บีทีเอสซีึ่กำาห้นื่ดูแนื่วทางการิจัดูการิดู้านื่การิเดิูนื่ริถไฟัฟ้ัาที�ห้ลุ่าก
ห้ลุ่าย่ ไดู้แก� มาตริการิ แนื่วทาง ริวมทั�งตัวชีื่�วัดูที�เกี�ย่วข้อ้งเพ่�อสร้ิางมาตริฐานื่ที�ดีูแลุ่ะชื่ี�วัดูไดู้ในื่การิดูำาเนื่นิื่
งานื่ข้องบริษัิัทฯ เชื่�นื่ การิดูำาเนื่นิื่การิผู้�านื่ริะบบควบคม่การิเดิูนื่ริถไฟัฟัา้จากส�วนื่กลุ่าง (Central Control 
System) แลุ่ะการิเดิูนื่ริถดู้วย่ริะบบสญัญาณควบคม่ (Signaling Control System) โดูย่มฝี่า่ย่ปฏิิบติัการิ
เปน็ื่ผูู้รั้ิบผู้ดิูชื่อบในื่การิดูำาเนื่นิื่งานื่ เพ่�อให้ร้ิะบบการิเดิูนื่ริถเปน็ื่ไปอย่�างมปีริะสทิธิภิาพมากย่ิ�งข้ึ�นื่ ทั�งในื่
เริ่�องข้องความตริงต�อเวลุ่าในื่การิเดิูนื่ริถไฟัฟัา้แลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ข้องผูู้โ้ดูย่สาริที�ใชื่บ้ริกิาริ 

(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

เปา้หมายระยะยาวด�านัความยั�งย่นั 
(2563/64-2567/68)

เปา้หมายปี  
2563/64

ผู้ลการดำาเนิันังานัป ี 
2563/64

• ความต้ร่งต่้อเวลาในัการ่เดินัทั้างข้องผูู้้ 
   โดยสาร่¹ ร้่อยละ 97.50
• ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องการ่เดินัร่ถไฟฟา้ ไม่น้ัอย 
   กว่า 35,000 ตู้้กิโลเมต้ร่การ่เดินัร่ถต่้อความ 
   ขั้ดข้้องท่ั้�จะเกิดขึ้�นั 1 ครั่�ง
• ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องตั้�วโดยสาร่ไม่ต้ำ�ากว่า  
   15,000 ธุุร่กร่ร่มต่้อข้้อผิู้ดพลาด 1 ครั่�ง
• ความพึงพอใจข้องผูู้้โดยสาร่ท่ั้�ร้่อยละ 76    
   หร่่อมากกว่า

• ความต้ร่งต่้อเวลาในัการ่เดินัทั้างข้องผูู้้ 
   โดยสาร่ ร้่อยละ 99.50
• ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องการ่เดินัร่ถไฟฟา้ ไม่น้ัอย 
   กว่า 35,000 ตู้้กิโลเมต้ร่การ่เดินัร่ถต่้อความ 
   ขั้ดข้้องท่ั้�จะเกิดขึ้�นั 1 ครั่�ง
• ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องตั้�วโดยสาร่ไม่ต้ำ�ากว่า  
   15,000 ธุุร่กร่ร่มต่้อข้้อผิู้ดพลาด 1 ครั่�ง
• ความพึงพอใจข้องผูู้้โดยสาร่ท่ั้�ร้่อยละ 76    
   หร่่อมากกว่า

• ความต้ร่งต่้อเวลาในัการ่เดินัทั้างข้องผูู้้ 
   โดยสาร่ ร้่อยละ 99.88
• ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องการ่เดินัร่ถไฟฟา้  
   156,089 ตู้้กิโลเมต้ร่การ่เดินัร่ถต่้อความ 
   ขั้ดข้้องท่ั้�จะเกิดขึ้�นั 1 ครั่�ง
• ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องตั้�วโดยสาร่ท่ั้� 194,678  
   ธุุร่กร่ร่มต่้อข้้อผิู้ดพลาด 1 ครั่�ง
• ความพึงพอใจข้องผูู้้โดยสาร่ท่ั้�ร้่อยละ 82.4

แผนงานกัารบร่หารงานซ่�อมบำารุงเช่่งรุกั

บันื่ทึกแลุ่ะจัดูเก็บข้้อมูลุ่แผู้นื่งานื่การิซึ่�อมบำาร่ิง ดู้วย่โปริแกริมคอมพิวเตอริ ์
ริวมถึงการิจัดูการิทริัพย่ากริแลุ่ะติดูตามผู้ลุ่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ซึ่�อมบำาร่ิง เพ่�อให้้
มั�นื่ใจว�าการิให้้บริิการิริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ดู้วย่ริถไฟัฟั้ามีความพริ้อมในื่การิ
ให้้บริิการิ แลุ่ะลุ่ดูปัญห้าความข้ัดูข้้องริะห้ว�างการิเดิูนื่ริถ

ม่�งเนื่้นื่ที�ชื่�วงลุ่�างข้องตัวริถไฟัฟ้ัาเพ่�อให้้มั�นื่ใจว�าการิให้้บริิการิริถไฟัฟ้ัาจะไม�
เกิดูความข้ัดูข้้องแลุ่ะมีความปลุ่อดูภัย่ในื่การิเดิูนื่ริถ

ฝ่่าย่วางแผู้นื่ให้้บริิการิ ทำาการิตริวจติดูตามผู้ลุ่การิซึ่�อมบำาร่ิงเป็นื่ปริะจำาท่ก
เดู่อนื่ เพ่�อนื่ำาข้อ้มลูุ่มาวางแผู้นื่การิซึ่�อมบำาร่ิงในื่ดู้านื่ต�างๆ ให้ส้อดูคลุ้่องกับการิ
ให้้บริิการิ ไดู้แก� ปริิมาณผูู้้โดูย่สาริคาดูการิณ์ในื่แต�ลุ่ะเส้นื่ทาง (Line Load) 
ความสามาริถแลุ่ะความเพยี่งพอสำาห้ริบัการิให้บ้ริกิาริข้องอ่ปกริณ ์เชื่�นื่ ปริะตู
ตริวจสอบบัตริโดูย่สาริอัตโนื่มัติ เป็นื่ต้นื่ ซึึ่�งผู้ลุ่จากการิตริวจติดูตามนื่ั�นื่จะ
ริาย่งานื่ผู้ลุ่ต�อผูู้้บริิห้าริริะดัูบสูงให้้ริับทริาบแลุ่ะพิจาริณา เพ่�อให้้สามาริถ
วางแผู้นื่งานื่ในื่ริะย่ะย่าวไดู้อย่�างมปีริะสทิธิภิาพ

กัารซ่�อมบำารุงเช่่งรุกั

กัารซ่�อมบำารุงใหญ�ตัิวรถไฟฟา้

กัารติรวจต่ิดติามแล้ะกัารวางแผน

4.4 ความน�าเชื่�อถือ 
ขึ้องกัารให้บร่กัาร

48,672 67,400 172,319 194,678

87,960

2560/61 เป้าหมายั่
2563/64

2563/642562/632561/62

83,400

99.85

94,268 156,089

99.86

> 35,000 
ต้�กิโลเมตรการเดินัรถุ 

ต่อความขัดข�องท่�จะเกิดขึ�นั 1 ครั�ง

> 15,000 
 ธุรกรรมต่อข�อผิู้ดพัลาด 1 ครั�ง

2560/61 เป้าหมายั่
2563/64

99.77

2563/64

99.88

2562/63

> ร้อยั่ล้ะ 99.5 
ต่อการล่าชี�ามากกว่า 5 นัาท่

2561/62

2560/61
เป้าหมายั่
2563/642563/642562/632561/62

บทีีเอสซีึ่ไดู้กำาห้นื่ดูดัูชื่นื่ชีื่ี�วัดูความสำาเร็ิจในื่เร่ิ�องความตริงต�อเวลุ่าในื่การิเดิูนื่ทางข้องผูู้โ้ดูย่สาริ (Passenger Journey On-Time) แลุ่ะความ
นื่�าเชื่่�อถ่อข้องการิเดิูนื่ริถไฟัฟั้า (Train Reliability) เพ่�อใชื่้สำาห้ริับติดูตามแลุ่ะปริะเมนิื่ผู้ลุ่การิดูำาเนื่นิื่งานื่ในื่ดู้านื่การิริักษัาเสถีย่ริภาพข้อง
ความตริงต�อเวลุ่าแลุ่ะความนื่�าเชื่่�อถ่อต�อการิเดิูนื่ริถ ตลุ่อดูจนื่ใช้ื่เปรีิย่บเทีย่บปริะสิทธิภิาพการิดูำาเนื่ินื่งานื่กับผูู้้ปริะกอบการิริะบบข้นื่ส�ง
มวลุ่ชื่นื่ริาย่อ่�นื่ทั�งในื่แลุ่ะต�างปริะเทศ สำาห้ริบัในื่ป ี2563/64 พบว�า ผู้ลุ่การิดูำาเนื่นิื่งานื่สงูกว�าเปา้ห้มาย่ที�กำาห้นื่ดูไว้ โดูย่ความตริงต�อเวลุ่าในื่
การิเดิูนื่ทางข้องผูู้โ้ดูย่สาริ (Passenger Journey On-Time) มคี�าเท�ากับร้ิอย่ลุ่ะ 99.88 (เปา้ห้มาย่ร้ิอย่ลุ่ะ 99.50) แลุ่ะความเชื่่�อถ่อต�อการิ
เดิูนื่ริถ (Train Reliability) มคี�าเท�ากับ 156,089 ตู้กิโลุ่เมตริการิเดิูนื่ริถต�อความข้ดัูข้้อง (เปา้ห้มาย่ 35,000 ตู้กิโลุ่เมตริการิเดิูนื่ริถต�อความ
ข้ดัูข้้องที�จะเกิดูขึ้�นื่ 1 ครัิ�ง) ทั�งนื่ี� บทีีเอสซีึ่ ย่งัคงม่�งมั�นื่พฒันื่าการิบริิการิให้ดีู้ย่ิ�งขึ้�นื่อย่�างต�อเนื่่�อง

ผู้ลการดำาเนิันังานัด�านัความตรงต่อเวลาของรถุไฟฟา้

ผู้ลการดำาเนิันังานัด�านัความน่ัาเช่ี�อถุ่อต่อการเดินัรถุ

ความน่ัาเช่ี�อถุ่อของตั�วโดยสำาร

ผล้กัารดำาเน่นงาน
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มาติรกัารแล้ะแผนงานกัารเด่นรถในช่�วง โคว่ด-19 ในกัารเพ่ื่�มความถ่� 
กัารให้บร่กัารแล้ะเพ่ื่�มขึ้บวนรถไฟฟา้ท่�ให้บร่กัาร 

บีทีเอสซึ่ี สนื่ับสนื่่นื่แลุ่ะตอบสนื่องมาตริการิข้องภาคริัฐในื่การิ
ป้องกันื่การิแพริ�ริะบาดูข้องไวริัส โควิดู-19 อย่�างเคริ�งคริัดู
โดูย่ไดู้ปริับแผู้นื่การิให้้บริิการิผูู้้โดูย่สาริแลุ่ะแผู้นื่เดิูนื่ริถ เพ่�อ
อำานื่วย่ความสะดูวกแลุ่ะลุ่ดูความห้นื่าแนื่�นื่ข้องผูู้้โดูย่สาริในื่
ชื่�วงเวลุ่าเริ�งดู�วนื่ เชื่า้-เย็่นื่ แลุ่ะในื่ชื่ั�วโมงก�อนื่เวลุ่าเคอริฟ์ัวิ ตาม
มาตริการิเว้นื่ริะย่ะห้�างทางสังคม (Social Distancing) แลุ่ะ

ทั�งนื่ี� จากผู้ลุ่การิดูำาเนื่ินื่การิปริับแผู้นื่การิให้้บริิการิผูู้้โดูย่สาริแลุ่ะแผู้นื่เดิูนื่ริถ บีทีเอสซึ่ีย่ังคงริักษัาความตริงต�อเวลุ่าในื่การิเดิูนื่
ทางข้องผูู้้โดูย่สาริ แลุ่ะความเชื่่�อถ่อต�อการิเดิูนื่ริถในื่ริะดัูบมาตริฐานื่ตามเป้าห้มาย่ที�กำาห้นื่ดู

เพ่�อเป็นื่การิเตรีิย่มความพร้ิอมในื่การิจำากัดูจำานื่วนื่ผูู้้โดูย่สาริ
ในื่แต�ลุ่ะข้บวนื่ให้้ลุ่ดูลุ่งเห้ลุ่่อ 250 คนื่ ห้ริ่อ 1 ในื่ 4 ข้องจำานื่วนื่
ผูู้้โดูย่สาริที�ริองริับไดู้ในื่ภาวะปกติที�ปริะมาณ 1,000 คนื่ ตาม
นื่โย่บาย่ข้องกริะทริวงคมนื่าคม

เพ่ื่�มความถ่� 
กัารให้บร่กัาร

เพ่ื่�มขึ้บวน 
รถไฟฟา้ให้บร่กัาร

สิ่ายั่สุิ่ขุึ้มว่ท

2.25 นาท่ 
ติ�อขึ้บวน

สูิ่งสุิ่ด ขึ้บวนล้ะ รวม

98 4 392ขึ้บวน ตู้ิ ตู้ิ

สิ่ายั่ส่ิ่ล้ม

3.45 นาท่ 
ติ�อขึ้บวน

มาติรกัารแล้ะแผนงานกัารเด่นรถในช่�วง โคว่ด-19  
กัารขึ้ยั่ายั่เวล้า-คืนเท่�ยั่วบัติรโดยั่สิ่าร

บีทีเอสซีึ่ กำาห้นื่ดูมาตริการิเพ่�อ
ดูแูลุ่ผูู้โ้ดูย่สาริ ดู้วย่การิข้ย่าย่เวลุ่า
แลุ่ะค่นื่เที�ย่วเดิูนื่ทางบัตริที�ห้มดู
อาย่่ในื่ชื่�วงเวลุ่า ตั�งแต�วันื่ที� 21 
ธิันื่วาคม 2563 จนื่ถึงวันื่ที� 30 
มกริาคม 2564 ผูู้โ้ดูย่สาริสามาริถ
ทย่อย่นื่ำาบัตริโดูย่สาริ มาติดูต�อ
ข้อรัิบสทิธิิ�ข้ย่าย่เวลุ่าแลุ่ะค่นื่เที�ย่ว
เดิูนื่ทาง ไดู้ที�ห้้องจำาห้นื่�าย่ตั�ว
โดูย่สาริท่กสถานื่ี ตั�งแต�วันื่ที� 1 
ก่มภาพันื่ธิ์ 2564 ถึงวันื่ที�  31 
กริกฎาคม 2564

กัลุ้�มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่กัับกัารบร่หารลู้กัค้าสัิ่มพัื่นธ์ุ

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสย่ดึูมั�นื่ในื่วิสยั่ทัศนื่ข์้องเริา “การิให้บ้ริกิาริแก�ช่ื่มชื่นื่ดู้วย่โซึ่ลุ่ชูื่ั�นื่สที์�ย่ั�งย่น่ื่แลุ่ะมเีอกลัุ่กษัณเ์ฉพาะตัว เพ่�อส�งเสริมิแลุ่ะย่กริะดัูบ
คณ่ภาพชื่วิีตข้องปริะชื่าชื่นื่” เริาม่�งมั�นื่ที�จะให้ค้วามคิดูริิเริิ�ม ผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ แลุ่ะบริิการิที�เริานื่ำาเสนื่อนื่ั�นื่ตอบสนื่องทก่ความต้องการิแลุ่ะไลุ่ฟัส์ไตล์ุ่
ข้องลูุ่กค้าเสมอ ตลุ่อดูจนื่การิให้บ้ริกิาริที�เข้า้ถึงไดู้สำาห้รัิบทก่คนื่ เพ่�อสอดูคลุ้่องกับความต้องการิข้องลูุ่กค้าบนื่พ่�นื่ฐานื่ข้องความเป็นื่ธิริริมเพ่�อ
ความพึงพอใจสูงส่ดูข้องลุู่กค้าแลุ่ะค่ณภาพชื่ีวิตที�ดีูข้ึ�นื่ นื่อกจากนื่ี� กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ตริะห้นื่ักถึงค่ณค�าข้องความคิดูเห้็นื่ข้องลุู่กค้าที�ไดู้ริับ
จากชื่�องทางการิริอ้งท่กข้ข์้องลุ่กูค้าต�างๆ

กลุ่่�มบริิษััทบทีีเอส วางแนื่วทางการิควบคม่คณ่ภาพเพ่�อดูแูลุ่ความต้องการิข้องลุ่กูค้า โดูย่มรีิะบบสังเกตการิณ์ตริวจสอบเพ่�อติดูตามความพงึ
พอใจข้องลุู่กค้าอย่�างสมำาเสมอ ผู้ลุ่การิดูำาเนื่นิื่งานื่ในื่ปจัจ่บันื่จะเปน็ื่ปริะโย่ชื่นื่ต์�อการิกำาห้นื่ดูเปา้ห้มาย่สำาห้ริับการิดูำาเนื่นิื่งานื่ในื่อนื่าคต ซึ่ึ�ง
ส�งผู้ลุ่ให้ม้กีาริปริบัปร่ิงแลุ่ะพฒันื่าบริิการิตลุ่อดูแลุ่ะทำาให้บ้ริิษััทฯ เปน็ื่ผูู้ใ้ห้บ้ริิการิริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ที�ดีูที�สดู่ในื่ปริะเทศไทย่
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แบบสิ่ำารวจความพ้ื่งพื่อใจขึ้องลู้กัค้ารถไฟฟา้บ่ท่เอสิ่

นื่อกเห้นื่อ่จากการิวัดูผู้ลุ่การิปฏิิบติังานื่ในื่ดู้านื่ต�างๆ แลุ้่ว กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส ย่งัดูำาเนื่นิื่การิสำาริวจความพึงพอใจข้องลูุ่กค้าข้องผูู้ใ้ชื่ร้ิถไฟัฟ้ัา
บทีีเอสเปน็ื่ปริะจำาทก่ป ี วิธิกีาริที�ใชื่ใ้นื่การิสำาริวจนื่ี�ค่อการิสมัภาษัณ์ผูู้โ้ดูย่สาริ 3,850 คนื่ คริอบคลุ่ม่ 52 สถานื่ ีตามข้นื่าดูตัวอย่�างพริอ้ม
แบบสอบถามที�ออกแบบไว้ ซึึ่�งคิดูเปน็ื่ 100% ข้องสัดูส�วนื่จำานื่วนื่ผูู้้โดูย่สาริจริงิในื่แต�ลุ่ะสถานีื่ที�เห้มาะสมเพ่�อให้แ้นื่�ใจว�าการิสำาริวจมีความ
ถกูต้อง แบบสอบถามคริอบคลุ่ม่ห้วัข้อ้ต�อดัูงไปนื่ี�

(1)  พฤติกริริมผูู้ใ้ชื่บ้ริกิาริแลุ่ะการิใช้ื่ริะบบริถไฟัฟ้ัาบทีีเอส
(2)  ความถี�ข้องการิใช้ื่บริกิาริริถไฟัฟ้ัาบทีีเอส
(3)  เจตคติแลุ่ะความพึงพอใจต�อริถไฟัฟ้ัาบทีีเอส
(4)  ความพงึพอใจกับริะบบตั�วในื่ปจัจ่บนัื่
(5)  รูิปแบบตั�วที�ใชื่ง้านื่แลุ่ะริาย่การิส�งเสริมิการิข้าย่ที�ต้องการิมากกว�านื่ี�
(6)  ความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องริถไฟัฟัา้บทีีเอส
(7)  การิปริะชื่าสมัพนัื่ธิข์้อ้มลูุ่
(8)  ความคิดูเห้น็ื่แลุ่ะความคาดูห้วังในื่การิใชื่บ้ริกิาริริถไฟัฟัา้บทีีเอส
(9)  พฤติกริริมผูู้ใ้ชื่บ้ริกิาริริถไฟัฟ้ัาส�วนื่ต�อข้ย่าย่ริถไฟัฟ้ัาบทีีเอส
(10) พฤติกริริมผูู้ใ้ชื่บ้ริกิาริริถไฟัฟ้ัาบีทีเอสที�เคย่ใชื่บ้ริกิาริริะบบริถโดูย่สาริดู�วนื่พิเศษั (BRT)

การิริบัปริะกันื่ความพงึพอใจข้องลูุ่กค้าเปน็ื่ห้นื่า้ที�ข้องพนื่กังานื่ท่กคนื่ในื่การิให้บ้ริกิาริที�ตอบสนื่องท่กความต้องการิข้องลุ่กูค้า ทั�งนื่ี� บทีีเอสซึ่ ี
มรีิะบบการิฝ่กึอบริมพนื่กังานื่สำาห้ริับพนื่กังานื่สถานื่ ี เจ้าห้นื่า้ที�ริักษัาความปลุ่อดูภัย่ แลุ่ะเจ้าห้นื่า้ที�ริับเริ่�องริ้องเริีย่นื่ที�ต้องทำางานื่ริ�วมกับ
ลุ่กูค้า โดูย่กำาห้นื่ดูให้พ้นื่กังานื่ทก่คนื่ที�ทำางานื่ริ�วมกับลุ่กูค้าไดู้ริบับริกิาริฝ่กึอบริม มาตริฐานื่การิบริกิาริ แลุ่ะจริยิ่ธิริริม พนื่กังานื่สามาริถให้้
บริิการิแก�ลุู่กค้าแลุ่ะจัดูการิปัญห้าไดู้อย่�างมีปริะสิทธิิภาพ พวกเข้าสามาริถให้้คำาแนื่ะนื่ำาที�เห้มาะสมแก�ลุู่กค้าไดู้ เริาไดู้จัดูทำาแบบสำาริวจ
ความพงึพอใจข้องลุ่กูค้าเปน็ื่ปริะจำาเพ่�อวัดูคณ่ภาพการิบริกิาริข้องเริา

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส เนื่น้ื่การิบริหิ้าริลุ่กูค้าสมัพนัื่ธิ ์ม่�งให้บ้ริกิาริที�สะดูวก ริวดูเริว็ สอดูคลุ้่องกับชื่วิีตปริะจำาวันื่ ชื่�องทางดิูจิทัลุ่แลุ่ะโซึ่เชื่ยี่ลุ่มเีดีูย่ 
เชื่�นื่ เฟัสบ๊่ค, ไลุ่นื่,์ ทวิตเตอริ ์แลุ่ะ ยู่ทปู ทำาห้นื่า้ที�เปน็ื่ศนูื่ย่ก์ลุ่างในื่การิโต้ตอบกับลุ่กูค้า เผู้ย่แพริ�ข้�าวสาริแลุ่ะกิจกริริมข้องเริา แลุ่ะให้ค้วาม
รูิเ้กี�ย่วกับผู้ลิุ่ตภัณฑ์์แลุ่ะบริกิาริข้องเริา เริายั่งให้บ้ริกิาริผู้�านื่แอพพลิุ่เคชื่ั�นื่ข้องบทีีเอส เพ่�อให้ข้้อ้มลูุ่การิบริกิาริแบบเริยี่ลุ่ไทม์

อีกทั�ง บริิษััทฯ ย่ังมีนื่โย่บาย่ส�งเสริิมให้้ลุู่กค้าท่กท�านื่เข้้าถึงบริิการิริถไฟัฟั้าบีทีเอสอย่�างเท�าเทีย่มกันื่ เชื่�นื่ กลุ่่�มคริอบคริัว กลุ่่�มผูู้้สูงอาย่่  
กลุ่่�มนื่กัท�องเที�ย่ว กลุ่่�มนัื่กปั� นื่จักริย่านื่ ห้ริ่อผูู้พ้ิการิ โดูย่การิติดูตั�งสิ�งอำานื่วย่ความสะดูวกเพ่�อริองริับกลุ่่�มผูู้้ใชื่้บริิการิริถไฟัฟั้าบีทีเอส เชื่�นื่
เดีูย่วกับบริกิาริทก่สถานื่ ีเจ้าห้นื่า้ที�สถานื่แีลุ่ะ ริปภ. ผู้�านื่การิฝ่กึอบริมเพ่�ออำานื่วย่ความสะดูวกแลุ่ะชื่�วย่เห้ลุ่่อผูู้ใ้ชื่บ้ริกิาริต�างๆ

ตัวช่ี�วัด
ผู้ลการดำาเนิันังานั เป้าหมาย 

2563/64
2560/61 2561/62 2562/63 2563/2564

75.40สดัูส�วนื่ข้องลุ่กูค้าที�มคีวามพงึพอใจ (ริอ้ย่ลุ่ะ) 79.40 79.40 82.40 76.00

ลู้กัค้าออนไล้น์

ภาย่ในื่ธิร่ิกิจ MIX ภาย่ใต้กลุ่ย่่ทธิธ์ิร่ิกิจ 3M ข้องเริา บริษัิัทฯ ให้บ้ริกิาริ
โซึ่ลูุ่ชื่ั�นื่ออฟัไลุ่น์ื่สู�ออนื่ไลุ่น์ื่ (O2O) ที�คริอบคลุ่่มการิบริิการิดู้านื่
โฆษัณา การิชื่ำาริะเงินื่ แลุ่ะลุ่อจิสติกส ์ซึ่ึ�งผู้สมผู้สานื่ข้้อมลูุ่อัจฉริิย่ะ
เพ่�อเพิ�มปริะสทิธิภิาพข้อ้มลูุ่เชื่งิลึุ่กแลุ่ะความพึงพอใจข้องลูุ่กค้า แลุ่ะ
ปรัิบปร่ิงผู้ลุ่การิดูำาเนื่ินื่ธิ่ริกิจแลุ่ะข้ย่าย่ความห้ลุ่ากห้ลุ่าย่ในื่การิ
ดูำาเนื่ินื่งานื่ เริาเชื่่�อว�าการิดูำาเนื่ินื่ธิ่ริกิจออนื่ไลุ่นื่์โดูย่ใช้ื่เคริ่�องม่อ
ออนื่ไลุ่นื่์แลุ่ะสถานื่ะทางดิูจิทัลุ่สามาริถเสริิมชื่่�อเสีย่งข้องบริิษััทให้้
มากข้ึ�นื่ ดัูงนื่ั�นื่ การิข้ย่าย่การิเข้า้ถึงออนื่ไลุ่น์ื่ข้องเริาจึงเปน็ื่ห้นื่ึ�งในื่จ่ดู
เนื่น้ื่เชื่งิกลุ่ย่่ทธิข์้องเริา เริาตริวจสอบสดัูส�วนื่ข้องลุ่กูค้าออนื่ไลุ่นื่แ์ลุ่ะ
สดัูส�วนื่ข้องริาย่ไดู้ออนื่ไลุ่นื่ซึ์ึ่�งส�วนื่ให้ญ�มาจาก แริบบทิ กร่ิป๊ ข้องเริา 
(ริวมถึงบัตริแริบบทิ แริบบทิ ไลุ่นื่ ์เพย์่, แริบบทิ ริวีอริด์ูส)

หมายเหตุ ุ: 
1. ลุ่กูค้าออนื่ไลุ่นื่ ์ค่อ ผูู้ใ้ชื่บ้ตัริแริบบทิ (ซึึ่�งผูู้ใ้ชื่ ้แริบบทิ ไลุ่นื่ ์เพย์่ สามาริถผู้กูกับบตัริไดู้)
2. ลุ่กูค้าทั�งห้มดู ค่อ ลุ่กูค้าเคริอ่ข้�าย่ริถไฟัฟ้ัาบทีีเอสสาย่ห้ลัุ่ก
3. ริาย่ไดู้ออนื่ไลุ่นื่ ์ค่อ ริาย่ไดู้บริกิาริดิูจิทัลุ่ทั�งห้มดู ซึ่ึ�งริวมริาย่ไดู้จาก แริบบทิ กร่ิป๊ ทริานื่ส์แอดูโซึ่ลูุ่ชัื่�นื่ ภาย่ใต้ มาสเตอร์ิ แอดู (MACO) วีจีไอ ดิูจิทัลุ่แล็ุ่บ แริบบทิ ริวีอริด์ูส แลุ่ะ บางกอก เพย่เ์มนื่ต์ โซึ่ลุ่ชูื่นัื่ส์
4. ริาย่ไดู้ทั�งห้มดู ค่อ ริาย่ไดู้ริวมทั�งห้มดูข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส แลุ่ะบริษัิัทย่�อย่ 

สดัูส�วนื่ลุ่กูค้าออนื่ไลุ่นื่ที์�เพิ�มข้ึ�นื่เปน็ื่ผู้ลุ่มาจากการิสนื่บัสนื่น่ื่อย่�างต�อ
เนื่่�องข้องเริาในื่การิข้ย่าย่พอร์ิตธิร่ิกิจออนื่ไลุ่น์ื่ข้องเริา อย่�างไริก็ตาม 
ในื่ป ี2563/64 ริาย่ไดู้ออนื่ไลุ่นื่จ์ากธ่ิริกิจดิูจิทัลุ่แลุ่ะบริกิาริออนื่ไลุ่นื่์
คิดูเปน็ื่ร้ิอย่ลุ่ะ 41 ข้องริาย่ไดู้ MIX ทั�งห้มดู ลุ่ดูลุ่งริอ้ย่ลุ่ะ 50 YoY 
เปน็ื่ 1,079 ลุ้่านื่บาท การิลุ่ดูลุ่งส�วนื่ให้ญ�มาจากความต้องการิโฆษัณา
แลุ่ะการิใช้ื่จ�าย่ดู้านื่การิตลุ่าดูที�ลุ่ดูลุ่งในื่การิโฆษัณาออนื่ไลุ่น์ื่ แลุ่ะ
การิริับรูิ้ริาย่ไดู้ที�นื่้อย่ลุ่งจากการิจัดูการิโคริงการิในื่ชื่�วงวิกฤต 
โควิดู-19 อย่�างไริก็ตาม แมว้�าริาย่ไดู้ออนื่ไลุ่นื่จ์ะลุ่ดูลุ่ง แต�ริาย่ไดู้ริวม
ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสย่ังคงไม�เปลีุ่�ย่นื่แปลุ่ง ซึ่ึ�งทำาให้ส้ัดูส�วนื่ริาย่ไดู้
ออนื่ไลุ่นื่์ลุ่ดูลุ่งอย่�างมากเม่�อเทีย่บกับริาย่ไดู้ริวมในื่ปีงบปริะมาณนื่ี� 
เริาเชื่่�อมั�นื่อย่�างยิ่�งว�า เม่�อตลุ่าดูฟ้ั� นื่ตัวแลุ่ะสถานื่การิณ์โควิดู-19 
คลีุ่�คลุ่าย่ลุ่ง เริาจะสามาริถสร้ิางการิดูำาเนื่ินื่งานื่ที�มีความแข้็งแกริ�ง
จากพอริต์ธ่ิริกิจดิูจิทัลุ่ข้องเริาไดู้อีกคริั�ง

ตัวช่ี�วัด

3.69

2.28

ลุ่กูค้าออนื่ไลุ่นื่ ์(สดัูส�วนื่ต�อลุ่กูค้าทั�งห้มดู)

ริาย่ไดู้ออนื่ไลุ่นื่ ์(สดัูส�วนื่จากริาย่ไดู้ทั�งห้มดู)  

4.56

2.68

5.53

5.11

11.33

2.55

ผู้ลการดำาเนิันังานั

2560/61 2561/62 2562/63 2020/21

สัิ่ดสิ่�วนลู้กัค้าออนไล้น์ท่�เพ่ื่�มข้ึ้�น
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• 100% ข้องคู่ค้าโดยต้ร่งข้องบริ่ษััทั้ฯ  
    ร่ายสำาคัญ ได้รั่บการ่ปร่ะเมินัความเส่�ยง     
    ด้านั ESG
•  100% ข้องคู่ค้า ต้้องเข้้าพ่�นัท่ั้�ในัร่ะบบร่ถ 
   ไฟฟา้บ่ท่ั้เอสได้รั่บการ่อบร่บและผู่้านัการ่   
 ทั้ดสอบการ่ปฏิิบัติ้งานัด้านัความปลอดภััย
 คร่บทุั้กร่าย

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสม่�งมั�นื่ให้้ความสำาคัญต�อการิวางย่่ทธิศาสตร์ิการิบริิห้าริจัดูการิห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ที�ม่�งเนื่้นื่
ค่ณภาพสินื่ค้าแลุ่ะบริิการิ โดูย่กำาห้นื่ดูให้้มีกริะบวนื่การิบริิห้าริความเสี�ย่งที�คริอบคลุ่่มดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม 
สังคม แลุ่ะธิริริมาภิบาลุ่ เพ่�อกำาห้นื่ดูแนื่วทางการิจัดูการิที�สอดูคลุ้่องกับริะดัูบความเสี�ย่งโดูย่คำานื่ึงถึง
คณ่ภาพ ปริมิาณ การิส�งมอบสินื่ค้าแลุ่ะบริกิาริที�ไดู้ริบั ริวมถึงข้อ้กำาห้นื่ดูตามกฏิห้มาย่แริงงานื่ กฏิห้มาย่
สิ�งแวดูลุ้่อม แลุ่ะริะบบจัดูการิคณ่ภาพต�างๆ เพ่�อปอ้งกันื่แลุ่ะลุ่ดูความเสี�ย่งที�อาจส�งผู้ลุ่กริะทบต�อคณ่ภาพ 
ปริิมาณ การิส�งมอบสินื่ค้าแลุ่ะบริิการิ แลุ่ะความไว้วางใจข้องผูู้้มีส�วนื่ไดู้ส�วนื่เสีย่ในื่การิดูำาเนื่ินื่การิต�างๆ 
ข้ององค์กริ โดูย่ไดู้จัดูทำาจริยิ่ธิริริมทางธ่ิริกิจสำาห้ริบัคู�ค้าข้ึ�นื่เพ่�อเปน็ื่ห้ลัุ่กปฏิิบติัสำาห้ริบัคู�ค้าข้องกลุ่่�มบริษัิัท
บีทีเอส คริอบคลุ่่มดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม สังคม แลุ่ะการิกำากับดููแลุ่กิจการิที�ดีู (Environmental, Social and 
Governance – ESG) ริวมถึงไดู้ริิเริิ�มแลุ่ะบูริณาการิ โปริแกริมการิปริะกันื่ความย่ั�งย่่นื่ข้องคู�ค้า (Supply 
Chain Sustainability Assurance Program) เข้า้กับการิดูำาเนื่นิื่งานื่ข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส เพ่�อสริา้งมลูุ่ค�า
ริะย่ะย่าวริ�วมกันื่กับคู�ค้า ดู้วย่การิบริหิ้าริจัดูการิผู้ลุ่กริะทบดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม สงัคม แลุ่ะการิกำากับดูแูลุ่ (ESG) 
ตลุ่อดูวงจริชีื่วิตข้องสินื่ค้าแลุ่ะบริกิาริ ทั�งนื่ี�โปริแกริมการิปริะกันื่ความย่ั�งย่น่ื่ข้องคู�ค้าดัูงกลุ่�าวไดู้จัดูทำาเป็นื่
คู�มอ่กำาห้นื่ดูความสมัพนัื่ธิแ์ลุ่ะแนื่วทางบริหิ้าริจัดูการิคู�ค้าข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส เพ่�อให้ม้ั�นื่ใจว�าความเสี�ย่ง
ดู้านื่ ESG ที�เกี�ย่วข้อ้งกับห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ไดู้ริบัการิบริหิ้าริจัดูการิอย่�างเห้มาะสม

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสไดู้ออกแบบโปริแกริมการิปริะกันื่ความยั่�งย่่นื่ข้องคู�ค้าข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ซึ่ึ�งสามาริถ 
บูริณาการิไดู้ในื่ทก่ข้ั�นื่ตอนื่ข้องกริะบวนื่การิจัดูซึ่่�อข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส โดูย่เริิ�มต้นื่จากการิคัดูกริองคู�ค้า
ริาย่ให้ม�เพ่�อทำางานื่ริ�วมกันื่ โปริแกริมปริะกอบดู้วย่ 4 ข้ั�นื่ตอนื่ ไดู้แก� 1) การิจำาแนื่กปริะเภทคู�ค้า 2) การิ
คัดูกริองคู�ค้า 3) การิวิเคริาะห้ค์ู�ค้าสำาคัญ แลุ่ะ 4) การิวิเคริาะห้ค์ู�ค้าที�มคีวามเสี�ย่งสงู โปริแกริมดัูงกลุ่�าวไดู้
ถกูนื่ำามาใชื่ค้ริอบคลุ่ม่คู�ค้าทั�งริาย่ให้ม�แลุ่ะริาย่เก�าที�กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสสามาริถริะบ่แลุ่ะจัดูลุ่ำากับความเสี�ย่ง
ดู้านื่ความนื่ั�งย่น่ื่ที�อยู่�ในื่ห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ข้องกลุ่่�มบริษัิัท

(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 205-1, 308-1, 308-2, 403-7, 414-1, 414-2)

• 100% ข้องคู่ค้า ลงนัามรั่บทั้ร่าบจริ่ยธุร่ร่ม 
   คู่ค้าท่ั้�ร่ะบุปร่ะเด็นัการ่ดำาเนิันังานัคร่อบคลุม 
   ด้านัเศร่ษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม  
   (ESG Criteria)

• 100% ข้องคู่ค้าโดยต้ร่งข้องบริ่ษััทั้ฯ   
   ร่ายสำาคัญ ได้รั่บการ่ปร่ะเมินัความเส่�ยง 
   ด้านั ESG
• 100% ข้องคู่ค้า เข้้าพ่�นัท่ั้�ในัร่ะบบร่ถไฟฟา้ 
   บ่ท่ั้เอสได้รั่บการ่อบร่มและผู่้านัการ่ทั้ดสอบ 
   การ่ปฏิิบัติ้งานัด้านัความปลอดภััยคร่บทุั้กร่าย

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสให้ค้วามสำาคัญในื่การิบริหิ้าริจัดูการิห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ เชื่�นื่เดีูย่วกับการิดูำาเนื่นิื่งานื่ข้องบริิษััท
เอง เพ่�อให้เ้กิดูความยั่�งย่่นื่ในื่ดู้านื่ต�างๆ คริบท่กแง�มม่ เริาเชื่่�อว�าเม่�อบริษัิัทฯ ไดู้ใช้ื่การิผู้ลิุ่ต การิบริกิาริ ห้ริอ่
กริะบวนื่การิอ่�นื่ๆ จากองค์กริห้ริ่อห้นื่�อย่งานื่ภาย่นื่อก บริิษััทฯ จะต้องริับผู้ิดูชื่อบต�อชื่่�อเสีย่งแลุ่ะความ
เสี�ย่งเห้ลุ่�านื่ั�นื่ดู้วย่เชื่�นื่กันื่ ซึึ่�งห้มาย่ความว�า บริษัิัทฯ จำาเปน็ื่ต้องห้ากลุ่ย่่ทธิแ์ลุ่ะแนื่วทางให้ม�ๆ  เพ่�อบริิห้าริ
จัดูการิกับความเสี�ย่งแลุ่ะโอกาสที�เกี�ย่วข้้อง ซึึ่�งแตกต�างจากการิที�บริิษััทฯ บริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งแลุ่ะ
โอกาสในื่รูิปแบบเดิูม จากแนื่วทางการิผู้ลิุ่ตห้ริอ่ให้บ้ริกิาริซึึ่�งเปน็ื่แนื่วทางภาย่ในื่ข้องบริษัิัทฯ 

ดัูงนื่ั�นื่ กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสจึงม่�งมั�นื่ที�จะพัฒนื่าความสัมพันื่ธิท์างธิร่ิกิจข้องเริาให้เ้ป็นื่อย่�างดีู โดูย่การิดูำาเนื่นิื่
การิกับคู�ค้าข้องเริานื่ั�นื่จะมกีาริพิจาริณาปริะเด็ูนื่ดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อมแลุ่ะสังคม เพ่�อปอ้งกันื่แลุ่ะลุ่ดูความเสี�ย่ง
ที�อาจเกิดูข้ึ�นื่ทั�งทางตริงแลุ่ะทางอ้อมต�อชื่่�อเสยี่งริวมถึงการิไดู้ริบัอนื่ญ่าตในื่การิปริะกอบการิ กลุ่่�มบริิษััท
บีทีเอสแลุ่ะบริิษััทย่�อย่มีการิเปิดูเผู้ย่จริิย่ธิริริมทางธิ่ริกิจสำาห้ริับคู�ค้าแลุ่ะส�งเสริิมให้้คู�ค้าข้องเริาริับทริาบ
แลุ่ะแสดูงความม่�งมั�นื่ที�จะปฏิิบติัตามข้อ้กำาห้นื่ดู เพ่�อลุ่ดูความเสี�ย่งจากการิลุ่ะเลุ่ย่ปริะเด็ูนื่ดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม 
สงัคม แลุ่ะการิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีู (Environmental, Social and Governance - ESG) ห้ลัุ่กจริริย่าบริริณ
ทางธิ่ริกิจคริอบคลุ่่มปริะเด็ูนื่ดู้านื่ ESG ที�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย่ ริวมถึงมาตริฐานื่ดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม ส่ข้อนื่ามัย่แลุ่ะ
ความปลุ่อดูภัย่ ริวมถึงจริยิ่ธิริริมทางธิร่ิกิจ

จร่ยั่ธุรรมทางธุุรก่ัจสิ่ำาหรับคู�ค้า

โปรดสิ่แกันค่วอาร์โค้ดน่�  
สิ่ำาหรับจร่ยั่ธุรรมทางธุุรก่ัจสิ่ำาหรับคู�ค้า

ผู้ลการดำาเนิันังานัป ี 
2563/64

เปา้หมายปี  
2563/64

เปา้หมายความยั�งย่นัระยะยาว 
(2563/64 - 2567/68)

4.5 กัารบร่หารจัดกัาร 
ห�วงโซ่�อุปทาน

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสไดู้ทำาการิปริะเมินื่ความเสี�ย่งข้องคู�ค้าแลุ่ะแบ�งแย่กคู�ค้าออกเป็นื่กลุ่่�มอย่�างชัื่ดูเจนื่เป็นื่ปริะจำาทก่ป ีโดูย่พิจาริณาจากการิวิเคริาะห์้
การิใชื่้จ�าย่ ความสำาคัญข้องคู�ค้าที�มีต�อบริิษััท ตลุ่อดูจนื่ความเสี�ย่งในื่ดู้านื่ ESG ข้องคู�ค้า โดูย่แบ�งออกเป็นื่ 3 กลุ่่�ม ดัูงนื่ี�

ขัึ้�นติอนแล้ะกัระบวนกัารรับประกัันความยัั่�นยืั่นขึ้องคู�ค้ากัลุ้�มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

กัารจำาแนกั 
ประเภทคู�ค้า

กัารว่เคราะห์คู�ค้า 
ท่�ม่ความเส่ิ่�ยั่งสูิ่ง

กัารคัดกัรองคู�ค้า กัารว่เคราะห์ 
คู�ค้าสิ่ำาคัญ

จำาแนื่กคู�ค้าที�มศีกัย่ภาพเปน็ื่สอง
กลุ่่�ม ค่อ

1) คู้ค้าที�มีเง่�อนื่ไข้พิเศษั แลุ่ะมี
ความเสี�ย่งตำา คู�ค้ากลุ่่�มนื่ี�จะจัดูอยู่�
ในื่ริาย่ชื่่�อคู�ค้าทั�วไป

2) คู�ค้าที�ไม�มเีง่�อนื่ไข้พเิศษั จะจัดู
อยู่�ในื่ริาย่ชื่่�อคู�ค้าโดูย่ตริง (Tier 1 
Supplier) ซึ่ึ�งต้องผู้�านื่ขั้�นื่ตอนื่
ต�างๆ ข้องโปริแกริมปริะกันื่ความ
ย่ั�งย่น่ื่ข้องคู�ค้า

คู� ค้ า โดูย่ตริงจะ ต้ องลุ่งนื่าม
ย่อมริบัจริยิ่ธิริริมทางธิร่ิกิจข้องคู�
ค้าข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส แลุ่ะ
ปริะเมินื่ตนื่เองดู้านื่ความย่ั�งย่่นื่
ผู้� านื่แบบสอบถามปริะเ มินื่
ตนื่เองดู้านื่ความย่ั�งย่่นื่ข้องคู�ค้า 
เพ่�อปริะเมินื่ผู้ลุ่การิปฏิิบัติงานื่
ข้องคู�ค้ากับความคาดูห้วังข้อง
กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสที�มีต�อความ
สามาริถข้องคู� ค้าเพ่� อบริิห้าริ
จัดูการิความเสี�ย่งดู้านื่ ESG ก�อนื่
นื่ำาริาย่ชื่่� อ เ ข้้ า สู�  Approved  
Supplier List ข้องกลุ่่�มบริิษััท 
บีทีเอส

ริะบ่คู�ค้าสำาคัญ (Critical Suppli-
er) ซึึ่�งเป็นื่คู�ค้าที�มีการิใชื่้จ�าย่สูง 
(ริ้อย่ลุ่ะ 85 ข้องย่อดูใชื่้จ�าย่
ปริะจำาปี) ห้ริ่อคู�ค้าที�เป็นื่ผูู้้ผู้ลิุ่ต
ส�วนื่ปริะกอบที�สำาคัญห้ริ่อไม�
สามาริถทดูแทนื่ไดู้ เพ่�อคัดูเลุ่่อก
คู�ค้าที�มคีวามสำาคัญกับธิร่ิกิจข้อง
กลุ่่�ม บริษัิัทบทีีเอส ในื่แง�ข้องย่อดู
ค�าใชื่้จ�าย่แลุ่ะการิพึ� งพาทาง
ธิ่ริกิจ เพ่�อจัดูการิความเสี�ย่งข้อง
คู�ค้า ทั�งนื่ี� supplier on-site audit 
ห้ริ่อ  supplier desktop assess-
ment review ถูกนื่ำามาใชื่้เป็นื่
เคริ่�องม่อปริะเมินื่ความสามาริถ
ข้องคู�ค้าในื่การิจัดูห้าผู้ลิุ่ตภัณฑ์์
ห้ริ่อบริิการิที�ตริงตามข้้อกำาห้นื่ดู
ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส

ริะบ่แลุ่ะลุ่ดูความเสี�ย่งดู้านื่ ESG 
ข้องคู�ค้า เพ่� อความมั�นื่คงแลุ่ะ
ย่ั�งย่น่ื่ข้องห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ในื่ธิร่ิกิจ
ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส คู�ค้าที�มี
ความเสี�ย่งสงู ค่อคู�ค้าสำาคัญที�ถกู
พิจาริณาว�ามคีวามเสี�ย่งในื่ริะดัูบ
สูง ในื่แง�ข้องผู้ลุ่กริะทบที�มีต�อ
ธิร่ิกิจข้องกลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส แลุ่ะ
ถูกปริะเมินื่ว�ามีความเสี�ย่งดู้านื่ 
ESG สูงตามลัุ่กษัณะข้องธิ่ริกิจ 
ทั�งนื่ี� คู�ค้าที�มคีวามเสี�ย่งสงูจะต้อง
เข้้าการิตริวจปริะเมินื่ Supplier 
ESG on-site audit ซึ่ึ�งใชื่ป้ริะเมนิื่
คู� ค้าที�มีความเสี�ย่งสูงในื่องค์
ปริะกอบห้ลัุ่กสามปริะการิไดู้แก� 
ความต�อเนื่่�องทางธิ่ริกิจ / การิ
ห้ย่่ดูชื่ะงัก ความเสี�ย่งดู้านื่ชื่่�อเสยี่ง 
แลุ่ะการิดูำาเนื่นิื่งานื่ที�ริบัผู้ดิูชื่อบ

ผูู้้ผู้ลิุ่ตแลุ่ะจำาห้นื่�าย่ผู้ลิุ่ตภัณฑ์์แลุ่ะบริิการิให้้แก�
กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสโดูย่ตริงแลุ่ะอยู่�ในื่ริาย่ชื่่�อคู�
ค้าที�ไดู้ริับการิอนื่่มัติ

คู�ค้าโดยั่ติรง คู�ค้าสิ่ำาคัญ คู�ค้าท่�ม่ความเส่ิ่�ยั่งสูิ่ง

คู�ค้า Tier 1 ที�มคีวามสำาคัญต�อการิดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจ 
เชื่�นื่ มีปริิมาณการิซึ่่�อสูง เป็นื่ส�วนื่ปริะกอบ
สำาคัญข้องผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ห้ริ่อห้าทดูแทนื่จากแห้ลุ่�ง
อ่�นื่ไม�ไดู้ ริวมทั�ง มีการิจัดูซึ่่�อจัดูจ้างกันื่ต�อเนื่่�อง
มามากกว�า 1 ป ี

คู�ค้า Tier 1 ที�มีความสำาคัญซึ่ึ�งอาจมีผู้ลุ่กริะทบ
เชื่ิงลุ่บต�อการิดูำาเนื่ินื่งานื่ที�เกี�ย่วข้้องกับเกณฑ์์ 
ESG คู�ค้ากลุ่่�มนื่ี�ไดู้ริับการิปริะเมินื่ความเสี�ย่ง
ดู้านื่ ESG ดู้านื่สิทธิิมนื่่ษัย่ชื่นื่ ดู้านื่การิใชื่้
แริงงานื่เด็ูกแลุ่ะแริงงานื่ผู้ิดูกฎห้มาย่ มีแนื่ว
ปฏิิบัติที�เปน็ื่มติริต�อสิ�งแวดูลุ้่อม มอีาชีื่วอนื่ามยั่
แลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ที�ดีู ริวมถึงการิปฏิิบัติตาม
จริิย่ธิริริมทางธิ่ริกิจแลุ่ะการิค้าที�เป็นื่ธิริริม

บทนำำ�
BTS GRO

UP
กับความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อกัารเติบโติทางเศรษฐกัจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อื �นๆ
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กัล้ยุั่ทธ์ุกัารบร่หารจัดกัาร 
ห�วงโซ่�อุปทานแล้ะ 
กัารบูรณากัารด้าน ESG

กัารบูรณากัาร ESG  
เข้ึ้าไปในกัารจัดกัารห�วงโซ่�
อุปทานขึ้องกัลุ้�มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

ภาพื่รวมขึ้องคู�ค้าขึ้องกัลุ้�มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่ 

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสกำาห้นื่ดูกลุ่ย่่ทธิ์การิบริิห้าริ
จัดูการิห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่โดูย่วัตถป่ริะสงค์ข้องเริา ไม�
เพยี่งแต�เพ่�อลุ่ดูต้นื่ทน่ื่เพ่�อเพิ�มผู้ลุ่กำาไริข้องบริษัิัท 
เท�านื่ั�นื่ แต�ย่งัส�งเสริมิให้ต้ริะห้นื่กัถึงความย่ั�งย่น่ื่ให้้
แก�คู�ค้าข้องเริา ซึ่ึ�งในื่ข้ณะเดีูย่วกันื่จะเปน็ื่การิสริา้ง
ความไว้วางใจให้แ้ก�ลูุ่กค้าข้องเริาเชื่�นื่กันื่ กลุ่ย่่ทธิ์
นื่ี�เป็นื่ไปตามนื่โย่บาย่การิจัดูซึ่่�อข้องกลุ่่�มบริิษััท 
บีทีเอส ซึึ่�งมีห้ลัุ่กการิที�แย่กออกจากกันื่อย่�าง
ชื่ัดูเจนื่แลุ่ะแสดูงให้้เห้็นื่ถึงการิจัดูการิคู�ค้าข้อง 
บริิษััทฯ ที�เป็นื่ริะบบ กลุ่ย่่ทธิห์้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ข้อง
เริาปริะกอบดู้วย่

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสยึ่ดูถ่อห้ลัุ่กการิดู้านื่ สิ�งแวดูลุ้่อม 
สังคม เศริษัฐกิจ (ESG) ให้้มีความสำาคัญต�อการิ
จัดูการิห้�วงโซึ่� อ่ปทานื่ข้องบริิษััทฯ ดัูงนื่ั�นื่
วัตถ่ปริะสงค์ดู้านื่ ESG  จึงถูกนื่ำามาริวมอยู่�ในื่
กลุ่ย่่ทธิก์าริจัดูการิห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ ซึ่ึ�งปริะกอบดู้วย่

ในื่ปี 2563/64 กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสมีคู�ค้าทั�งห้มดู 306 ริาย่ซึ่ึ�งเป็นื่กลุ่่�มคู�ค้า
โดูย่ตริง ซึึ่�งปริะกอบดู้วย่คู�ค้าข้องบทีีเอสจี บทีีเอสซึ่ ีแลุ่ะวีจีไอ (คิดูเปน็ื่ริอ้ย่
ลุ่ะ 100) ซึ่ึ�งคิดูเป็นื่การิจัดูซึ่่�อจัดูจ้างริวม 7,925 ลุ้่านื่บาทซึ่ึ�งอยู่�ในื่ริาย่ชื่่�อ 
คู�ค้าที�ไดู้ริบัอนื่ม่ติั จากคู�ค้าทั�งห้มดู มคีู�ค้าสำาคัญจำานื่วนื่ 36 ริาย่ ห้ริอ่ร้ิอย่ลุ่ะ 
11.8 ข้องคู�ค้าโดูย่ตริงทั�งห้มดู โดูย่มกีาริจัดูซึ่่�อจัดูจ้างริวม 7,007 ลุ้่านื่บาท 
ห้ร่ิอริอ้ย่ลุ่ะ 88.42 ข้องค�าจัดูซึ่่�อจัดูจ้างทั�งห้มดู ทางบริษัิัทฯ ไม�มคีู�ค้าสำาคัญ
ทางอ้อม (critical non-tier 1 suppliers)

จำำานุวนุคู่่่คู้่าส่ำาคัู่ญ
โดยตรังของ 
บริัษัที่ฯ 

จำำานุวนุคู่่่คู้่าโดย 
ตรังของบริัษัที่ฯ

กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่่อุปทานั

การบ้รณาการด�านั ESG  
เข�ากับห่วงโซ่่อุปทานั

ความปลอดภััย 
ส�งเสริมิให้คู้�ค้าตริะห้นื่กัถึงปริะเด็ูนื่ดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่
แลุ่ะใส�ใจต�อแนื่วทางการิปฏิิบติัให้ม้คีวามปลุ่อดูภัย่ที�สงู

การคำานึึงถึึงสิ่่�งแวดล้อม
จัดูห้าสนิื่ค้าแลุ่ะบริกิาริโดูย่คำานื่งึถึงผู้ลุ่กริะทบ 
ต�อสิ�งแวดูลุ้่อม

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสให้ค้วามสำาคัญกับความปลุ่อดูภัย่
ข้องพนื่กังานื่แลุ่ะคู�ค้าทก่ริาย่ในื่ห้�วงโซึ่�อ่ปทานื่ 
เนื่่�องจากสิ�งนื่ี�เปน็ื่ห้นื่ึ�งในื่กลุ่ย่่ทธิที์�จะชื่�วย่เสริมิสร้ิาง
ความมั�นื่ใจว�าคู�ค้าแลุ่ะผูู้เ้กี�ย่วข้อ้งทั�งห้มดูไดู้ริบัการิ
ฝ่กึอบริมเกี�ย่วกับมาตริฐานื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องกลุ่่�ม
บริษัิัทบทีีเอสแลุ่ะจะสามาริถปอ้งกันื่ความเสี�ย่งดู้านื่
ความปลุ่อดูภัย่ไดู้ทั�งห้มดู

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสม่�งมั�นื่ที�จะจัดูห้าสนิื่ค้าแลุ่ะบริกิาริ
ที�มผีู้ลุ่กริะทบต�อสิ�งแวดูลุ้่อมในื่มม่จำากัดูตลุ่อดูห้�วง
โซึ่�คณ่ค�า ริวมถึงมกีาริติดูตามแลุ่ะตริวจสอบอย่�าง
สมำาเสมอเพ่�อให้ม้ั�นื่ใจว�าจะไม�มผีู้ลุ่กริะทบต�อสิ�ง
แวดูลุ้่อมในื่ริะย่ะย่าว

ความตระหนัักร้� 
เก่�ยวกับค่้ค�า 
ของบริษััทฯ

11.8%

88.2%

(1) การทำางานัร่วมกันัระหว่างแต่ละธุรกิจในักลุ่มบริษััทบ่ท่เอสำ - ซ่ึ่�งม่การัส่นัุบส่นุุนุ
ผลิตภััณีฑ์์และบริัการัจำากบริัษัที่ในุกลุ่มของบ่ท่ี่เอส่เพ่�อให้ัเกิดปรัะโยชน์ุส่่งสุ่ดภัายในุ
กลุ่มบริัษัที่บ่ท่ี่เอส่

(2) การประหยัดต�นัทุนั - จัำดหัาสิ่นุคู้่าและบริัการัท่ี่�ม่คุู่ณีภัาพและคุู้่มคู่่าท่ี่�สุ่ดภัายในุ
รัะยะเวลาท่ี่�เหัมาะส่ม เพ่�อลดขั�นุตอนุในุการัจัำดการัห่ัวงโซ่ึ่อุปที่านุ และส่งเส่ริัมให้ัม่
ปรัะสิ่ที่ธิุภัาพมากข่�นุเม่�ออย่่บนุแพลตฟอร์ัมดิจิำทัี่ล

(3) ความปลอดภัย - ส่่งเส่ริัมคู่วามตรัะหันัุกด้านุคู่วามปลอดภััยให้ัแก่คู่่่คู้่าและ
รัองรัับแนุวที่างการัปฏิิบัติด้านุคู่วามปลอดภััยท่ี่�ด่

(4) การคำานึังถึุงสิำ�งแวดล�อม - จัำดหัาสิ่นุคู้่าและบริัการัโดยคู่ำานุ่งถ่ึงผลกรัะที่บต่อ
สิ่�งแวดล้อม

(5) การกำากับด้แล - การัจัำดการัห่ัวงโซ่ึ่อุปที่านุให้ัย่ดตามหัลักจำรัรัยาบรัรัณีคู่่่คู้่าของ
กลุ่มบริัษัที่บ่ท่ี่เอส่อย่างเคู่ร่ังคู่รััด ซ่ึ่�งเรัาได้ม่การัส่่�อส่ารักับคู่่่คู้่าอย่่ตลอดเวลา

270

36

จำานวนคู่ค้าโดูยตัรง 
ของบริษััทฯ	 
ทั�งหมดู:	306

คู�ค้าสำาคัญโดูย่ตริงท่กริาย่ ห้ริ่อ100% ต้องไดู้ริับแลุ่ะลุ่งนื่ามตอบริับในื่ Acknowledgement Letter เพ่�อรัิบทริาบแลุ่ะเข้้าใจแนื่วทางการิดูำาเนื่ินื่
ธ่ิริกิจแลุ่ะห้ลัุ่กปฏิิบติัสำาห้ริบัคู�ค้าข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส คริอบคลุ่ม่ดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม สงัคม แลุ่ะการิกำากับดูแูลุ่กิจการิที�ดีู (ESG Criteria) ที�ริะบ่ไว้
ในื่จริิย่ธิริริมทางธ่ิริกิจสำาห้ริบัคู�ค้า โดูย่คู�ค้าท่กริาย่จะต้องไม�ทำาการิลุ่ะเมดิูสทิธิมินื่ษ่ัย่ชื่นื่จากการิจ้างงานื่ ไม�ใชื่แ้ริงงานื่เด็ูก ไม�จ้างงานื่ผู้ดิูกฏิห้มาย่ 
มจีริิย่ธิริริมทางธ่ิริกิจ แลุ่ะมกีาริบริิห้าริจัดูการิที�เปน็ื่มติริต�อสิ�งแวดูลุ้่อม มอีาชีื่วอนื่ามยั่แลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ที�ดีู นื่อกจากนื่ี� ย่งัต้องผู้�านื่ข้ั�นื่ตอนื่แลุ่ะ
กริะบวนื่ข้องโปริแกริมการิปริะกันื่ความย่ั�งย่น่ื่ข้องคู�ค้า เพ่�อปริะเมินื่ความสามาริถข้องคู�ค้าในื่การิจัดูห้าผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ห้ริอ่บริิการิที�ตริงตามข้้อกำาห้นื่ดู
ข้องกลุ่่�มบริิษััทบทีีเอส ริวมถึงความเสี�ย่งดู้านื่ ESG

ทั�งนื่ี�จากผู้ลุ่การิวิเคริาะห้์คู�ค้าที�มีความเสี�ย่งสูงผู้�านื่แบบปริะเมินื่ตนื่เองดู้านื่ความย่ั�งย่่นื่ข้องคู�ค้าพบว�าในื่จำานื่วนื่คู�ค้าสำาคัญโดูย่ตริงทั�งห้มดู 36 
ริาย่ มีคู�ค้าที�มีความเสี�ย่งสูงริวม 19 ริาย่ ในื่จำานื่วนื่นื่ี�เป็นื่คู�ค้าสำาคัญที�มีฐานื่การิผู้ลิุ่ตในื่ต�างปริะเทศ 4 ริาย่ ซึึ่�งกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสไดู้ดูำาเนื่ินื่ปริะเมินื่
ผู้ลุ่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ข้องคู�ค้าผู้�านื่ Supplier desktop assessment review ในื่ข้ณะที�อีก 15 ริาย่ ซึ่ึ�งมีฐานื่การิผู้ลิุ่ตในื่ปริะเทศไทย่ไดู้เข้้าสู�
กริะบวนื่การิ Supplier ESG on-site audit program โดูย่ผู้ลุ่การิตริวจปริะเมินื่ Supplier ESG on-site audit จะแบ�งตามริะดัูบความสามาริถ
ในื่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ดู้านื่ ESG ข้องคู�ค้า ซึ่ึ�งแบ�งออกเป็นื่ 4 ริะดัูบ ดัูงนื่ี�

คู่่่คู่า้ส่ำาคัู่ญโดยตรัง
ของบริัษัที่ฯ ท่ี่�ไม่
พบคู่วามเส่่�ยงส่่ง

คู่่่คู้่าส่ำาคัู่ญโดย 
ตรังของบริัษัที่ฯ 

ท่ี่�พบคู่วามเส่่�ยงส่่ง

จากการตรวจสำอบพับว่า ไม่ม่ค่้ค�าท่�ได�รับการประเมินัอย่้ในัระดับพัอใชี�และตำ�ากว่าเกณฑ์์ และไม่ม่ค่้ค�าท่�ม่แนัวโนั�มก่อให�เกิดผู้ล 
กระทบทางสัำงคม หร่อสิำ�งแวดล�อมจนัเปน็ัเหตุให�กลุ่มบริษััทบ่ท่เอสำต�องทำาการแจ�งเต่อนัเพ่ั�อปรับปรุง หร่อยกเลิกสัำญ่ญ่าจ�าง0

การวิเคราะห์
ค่้ค�าท่�ม่ความ

เส่ำ�ยงส้ำง

47.22%

ระดับด่ ระดับพอใช้้ ระดับต่ำำ�ากว่าเกณฑ์์

52.78%

คู�ค้ามีแนื่วทางปฏิิบัติงานื่ดู้านื่
ความย่ั�งย่น่ื่ในื่ริะดัูบดีูเย่ี�ย่ม ไม�
จำาเป็นื่ต้องมีการิตริวจสอบ
ความเสี�ย่งดู้านื่ ESG

คู�ค้ามีแนื่วทางปฏิิบัติงานื่ดู้านื่
ความย่ั�งย่น่ื่ในื่ริะดัูบดีู ย่งัสามาริถ 
ปริบัปร่ิงการิดูำาเนื่นิื่งานื่เพิ�มเติม 
ไดู้อีกในื่บางริาย่การิ แต�ไม�จำาเป็นื่ 
ต้องติดูตามความเสี�ย่งดู้านื่ ESG

คู�ค้ามแีนื่วทางการิพัฒนื่าอย่�าง
ย่ั�งย่่นื่ในื่ริะดัูบพอใชื่้ คู�ค้าจะ
ต้องนื่ำาเสนื่อแผู้นื่แลุ่ะริะย่ะ
เวลุ่าเพ่�อปรัิบปร่ิงปริะสิทธิภิาพ
การิดูำาเนื่ินื่งานื่ในื่ดู้านื่สิ�งแวดู 
ลุ้่อม สงัคม แลุ่ะการิกำากับดูแูลุ่ 
(ESG Corrective Action Plan) 
ซึ่ึ�งจะต้องดูำาเนื่ินื่การิให้้เสริ็จ
ภาย่ในื่เวลุ่าที�กำาห้นื่ดู

คู� ค้ ามีการิดูำา เนื่ินื่การิ ดู้านื่ 
ความยั่�งย่่นื่อยู่�ในื่ริะดัูบตำากว�า
เกณฑ์์ คู�ค้าจะต้องเสนื่อแผู้นื่
แลุ่ะริะย่ะเวลุ่าเพ่� อปริับปร่ิง
ปริะสทิธิภิาพการิดูำาเนื่นิื่งานื่ในื่
ดู้านื่สิ�งแวดูลุ้่อม สงัคม แลุ่ะการิ
กำากับดููแลุ่ (ESG Corrective 
Action Plan) ก�อนื่ที�จะมีการิ
เสนื่อริาคาใดูๆ กับกลุ่่�มบริิษััท
บทีีเอส

4.00-3.26 3.25-2.51 2.50-1.00 ตำ�ากว่า 1.00

ระดับด่เย่�ยม

จำานวนคู่ค้าสี่ำาคัญ	
โดูยตัรงของบริษััทฯ	
ทั�งหมดู:	36

พ่ั�นัท่�ตามตำาแหน่ังทางภ้มิศาสำตร์ 
ของค่้ค�าท่�ม่ความเส่ำ�ยงส้ำง

ตำาแหน่ังทางภ้มิศาสำตร์ของค่้ค�า จำานัวนัของค่้ค�า

คู่่่คู้่าท่ี่�อย่่ในุปรัะเที่ศไที่ย 

คู่่่คู้่าท่ี่�อย่่นุอกปรัะเที่ศไที่ย 

15

4
19

17

รวม 19

*เกณฑ์์ข้ั�นื่ตำา
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6160BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

เป้าหมายั่
2563/642563/642562/632561/62

100

2560/61

ยั่กัระดับความปล้อดภัยั่  

ในื่ฐานื่ะผูู้้ให้้บริิการิริถไฟัฟั้าบีทีเอสแลุ่ะผูู้้บริิห้าริ
จัดูการิส่�อโฆษัณาแลุ่ะพ่�นื่ที�เชื่ิงพาณิชื่ย่์ในื่ริะบบ
ข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ ความปลุ่อดูภัย่นื่ับเป็นื่เป้าห้มาย่
ห้ลัุ่กข้องการิดูำาเนื่ินื่ธิ่ริกิจข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส 
ริวมถึงความปลุ่อดูภัย่ในื่การิทำางานื่ข้องคู�ค้านื่ับ
เป็นื่ความเสี�ย่งที�สำาคัญ การิลุ่ดูการิเกิดูอ่บัติเห้ต่
การิบาดูเจ็บแลุ่ะการิสูญเสีย่ชีื่วิตจากการิปฏิิบัติ
งานื่ข้องคู�ค้าจึงเปน็ื่เปา้ห้มาย่ที�กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส
ต้องดูำาเนื่นิื่การิให้ไ้ดู้อย่�างมปีริะสทิธิภิาพ

ในื่การิติดูตั�งงานื่ต�างๆ ข้องคู�ค้าแลุ่ะผูู้ร้ิบัเห้มา โดูย่
เฉพาะพ่�นื่ที�ในื่ริะบบริถไฟัฟ้ัาบีทีเอส บีทีเอสซีึ่ 
กำาห้นื่ดูให้้ผูู้้ริับเห้มา ซึึ่�งคริอบคลุ่่มถึงวีจีไอแลุ่ะผูู้้
เกี�ย่วข้้องอ่�นื่ๆ ในื่ริะดัูบห้ัวห้นื่้าผูู้้ควบค่มงานื่ท่ก
ริาย่ต้องเข้้ารัิบการิอบริมเร่ิ� องมาตริฐานื่การิ
ดูำาเนื่นิื่งานื่อย่�างปลุ่อดูภัย่ในื่ริะบบริถไฟัฟัา้บทีีเอส 
ริวมถึงทดูสอบความเข้า้ใจก�อนื่-ห้ลัุ่งการิฝ่กึอบริม 
เพ่�อปริะเมินื่ปริะสิทธิิภาพข้องผูู้้ริับเห้มาในื่การิ
ปฏิิบัติงานื่ดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่กับองค์กริ โดูย่
บริษัิัทผูู้ร้ิบัเห้มาที�ผู้�านื่การิทดูสอบจะถูกบันื่ทึกผู้ลุ่
การิผู้�านื่ห้ลัุ่กสตูริฝ่กึอบริบลุ่งโปริแกริม Operation 
License System เพ่�อเก็บเป็นื่ฐานื่ข้้อมูลุ่ข้อง 
บทีีเอสซึ่ ีทั�งนื่ี� เพ่�อเปน็ื่การิส�งเสริมิให้ค้วามรูิแ้ลุ่ะ
คำาแนื่ะนื่ำาแก�คู� ค้าแลุ่ะผูู้้ รัิบเห้มาให้้เกิดูความ
ปลุ่อดูภัย่ในื่การิทำางานื่อย่�างต�อเนื่่�อง โดูย่ในื่ป ี
2563/64 คู�ค้าแลุ่ะผูู้้ริับเห้มาที�ต้องเข้้าพ่�นื่ที�ในื่
ริะบบริถไฟัฟั้าบีทีเอสไดู้ริับการิอบริมแลุ่ะผู้�านื่
การิทดูสอบการิปฏิิบัติงานื่ดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่
คริบทก่ริาย่

0.2569

100

1.4011

100

0.8488

100

0.7212

100

< 2.5

จำำ�นวนผู้้�รัับเหม�ท่ี่�ได้�รัับก�รัอบรัมม�ตรัฐ�นก�รัด้ำ�เนินง�นอย่่�งปลอด้ภััย่
ในรัะบบรัถไฟฟ�้บ่ท่ี่เอส 
(ร้่อยละ))

อัตรั�ก�รับ�ด้เจ็ำบขัั้�นรุันแรังขั้องผู้้�รัับเหม� 
(ครั่�งต่้อล้านัชั้�วโมงการ่ทั้ำางานั)

อัตรั�ก�รับ�ด้เจ็ำบถึงขัั้�นหยุ่ด้ง�นขั้องผู้้�รัับเหม� 
(ครั่�งต่้อล้านัชั้�วโมงการ่ทั้ำางานั)

เป้าหมายั่
2563/642563/642562/632561/62

0

2560/61

0 0 0 < 1.25

เป้าหมายั่
2563/642563/642562/632561/622560/61

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-1)

การิพฒันื่าโคริงสร้ิางพ่�นื่ฐานื่ที�สริา้งการิเข้า้ถึงให้แ้ก�ทก่คนื่ ถ่อเปน็ื่ค�านื่ยิ่มห้ลัุ่กข้องกลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส ในื่การิดูำาเนื่นิื่ธิร่ิกิจ ทั�งนื่ี� ธิร่ิกิจ MOVE 
ข้องเริามเีปา้ห้มาย่ที�จะให้บ้ริกิาริข้นื่ส�งแบบ door-to-door ท่กวันื่แก�ผูู้ค้นื่ในื่ห้ลุ่ากห้ลุ่าย่วิธิใีนื่การิเดิูนื่ทาง ไม�ว�าจะเปน็ื่ทางริถไฟั ถนื่นื่ นื่ำา 
ห้ร่ิอทางอากาศ จากการิที�บริิษััทเปน็ื่ผูู้บ่้กเบกิริถไฟัฟัา้บีทีเอสสาย่แริกเม่�อ 20 ปทีี�แลุ้่ว เคร่ิอข้�าย่ริถไฟัฟัา้ปจัจ่บนัื่ข้องเริาคริอบคลุ่ม่ริะย่ะ
ทาง 135 กิโลุ่เมตริ นื่อกจากนื่ี� เพ่�อสร้ิางการิเดิูนื่ทางที�สมบูริณแ์บบ สำาห้ริบัลุ่กูค้าข้องเริา ริวมถึงการิข้นื่ส�งในื่ต�อแริกแลุ่ะต�อสดู่ท้าย่ เริาไดู้
ข้ย่าย่การิเดิูนื่ทางในื่รูิปแบบอ่�นื่ๆ นื่อกเห้นื่อ่จากทางริาง (ริวมถึง Bus Rapid Transit ห้ร่ิอ BRT, ริถปริะจำาทาง, เริอ่ข้า้มฟัาก, มอเตอร์ิเวย์่
ริะห้ว�างเมอ่ง แลุ่ะสนื่ามบนิื่) เปา้ห้มาย่ข้อง MOVE ย่งัคงเปน็ื่การิดูแูลุ่ผูู้โ้ดูย่สาริข้องเริาอย่�างปลุ่อดูภัย่แลุ่ะเดิูนื่ทางให้ส้ะดูวกในื่แต�ลุ่ะวันื่ 
เริาเชื่่�ออย่�างย่ิ�งว�าการิข้ย่าย่เคร่ิอข้�าย่โคริงสริา้งพ่�นื่ฐานื่ที�คริอบคลุ่ม่แลุ่ะคำานื่งึถึงผูู้โ้ดูย่สาริท่กกลุ่่�มข้องเริาจะชื่�วย่เพิ�มความสามาริถในื่การิ
เข้้าถึงแลุ่ะผู้ลิุ่ตภาพทางเศริษัฐกิจ ซึ่ึ�งท้าย่ที�สดู่จะนื่ำาไปสู�การิพัฒนื่าทางเศริษัฐกิจแลุ่ะสงัคมในื่วงกว้างขึ้�นื่

ในื่ข้ณะเดีูย่วกันื่ เริาดูำาเนื่นิื่การิเพ่�อทำาให้ม้ั�นื่ใจว�าโคริงสร้ิางพ่�นื่ฐานื่ข้องเริาสามาริถเข้า้ถึงไดู้สำาห้รัิบกลุ่่�มเปริาะบาง โดูย่เฉพาะอย่�างย่ิ�งภาย่
ริอบช่ื่มชื่นื่ริอบการิดูำาเนื่นิื่งานื่ข้องเริา กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสตั�งเปา้ไปที�การิพฒันื่าเคร่ิอข้�าย่โคริงสร้ิางพ่�นื่ฐานื่ที�กว้างข้วาง ริวมถึงการิอำานื่วย่
ความสะดูวกในื่การิก�อสริา้งในื่ชื่�วงเวลุ่าที�เห้มาะสมแลุ่ะปลุ่อดูภัย่ โดูย่ซึ่ึ�งสริา้งผู้ลุ่กริะทบต�อช่ื่มชื่นื่นื่อ้ย่ที�สดู่ในื่ริะห้ว�างกริะบวนื่การิก�อสริา้ง 
เริาสนื่บัสนื่น่ื่แลุ่ะตอบสนื่องต�อมาตริการิข้องริฐับาลุ่ในื่การิปอ้งกันื่การิริะบาดูข้องโควิดู-19 อย่�างเต็มที�แลุ่ะเคริ�งคริดัู โดูย่ดูำาเนื่นิื่การิตาม
แผู้นื่บริิการิริถไฟัที�ปรัิบเปลีุ่�ย่นื่แลุ่ะมาตริการิในื่การิให้บ้ริิการิผูู้้โดูย่สาริเต็มรูิปแบบ โดูย่มีจ่ดูม่�งห้มาย่เพ่�ออำานื่วย่ความสะดูวกแลุ่ะลุ่ดูความ
ห้นื่าแนื่�นื่ข้องผูู้โ้ดูย่สาริในื่ชื่ั�วโมงเริ�งดู�วนื่ในื่ชื่�วงเชื่า้-เย่น็ื่ ตามมาตริการิเว้นื่ริะย่ะห้�างทางสังคม การิให้บ้ริกิาริที�ถี�ขึ้�นื่เปน็ื่ส�วนื่ห้นื่ึ�งข้องความ
ม่�งมั�นื่ข้องเริาในื่การิเพิ�มการิเข้้าถึงแก�ผูู้โ้ดูย่สาริข้องเริา

ปจัจ่บันื่ บริิษััทริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่กร่ิงเทพ ห้ร่ิอ บทีีเอสซึ่ ี(บริิษััทในื่กลุ่่�มบริิษััทบทีีเอส ซึ่ึ�งเปน็ื่ผูู้ดู้ำาเนื่นิื่การิเคริอ่ข้�าย่ริถไฟับทีีเอสเพยี่งริาย่
เดีูย่ว) ให้บ้ริิการิริถไฟัข้องเริาภาย่ใต้สญัญาบริกิาริเดิูนื่ริถแลุ่ะบำาร่ิงริกัษัา (Operations and Maintenance ห้ริอ่ O&M) บทีีเอสซีึ่ย่งัคงริกัษัา
มาตริฐานื่ความปลุ่อดูภัย่แลุ่ะบริิการิริะดัูบสูงตลุ่อดูการิดูำาเนื่ินื่งานื่ ในื่การิปริะเมินื่การิจัดูการิบริิการิดู้านื่การิปฏิิบัติงานื่ข้องเริา ตัวชื่ี�วัดู
ห้ลัุ่กสำาห้ริบัปริะสทิธิภิาพการิดูำาเนื่นิื่งานื่ ไดู้แก� ความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องการิบริิการิ ความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องริถไฟั แลุ่ะความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องตั�วโดูย่สาริ 
ความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องบริิการิจะวัดูความตริงต�อเวลุ่าข้องการิเดิูนื่ทางข้องผูู้้โดูย่สาริ โดูย่มีเป้าห้มาย่ว�าอย่�างนื่้อย่ริ้อย่ลุ่ะ 99.5 ข้องการิเดิูนื่
ทางข้องผูู้โ้ดูย่สาริจะไม�มกีาริลุ่�าชื่า้มากกว�า 5 นื่าที ผู้ลุ่ลัุ่พธิที์�ไดู้ริบัสำาห้ริบัป ี2563/64 อยู่�ที�ค�าเฉลีุ่�ย่ริอ้ย่ลุ่ะ  99.9 เทีย่บกับริอ้ย่ลุ่ะ 99.8 
ในื่ป ี2562/63 สำาห้รัิบความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องริถไฟั วัดูจากริะย่ะทางที�เดิูนื่ทางก�อนื่เกิดูความผู้ดิูพลุ่าดู เปา้ห้มาย่ถกูกำาห้นื่ดูไว้ที�ไม�นื่อ้ย่กว�า 
35,000 คันื่-กิโลุ่เมตริต�อความผู้ดิูพลุ่าดู ผู้ลุ่ลัุ่พธิที์�ไดู้อยู่�ที� 156,089 คันื่-กิโลุ่เมตริต�อความผู้ดิูพลุ่าดูในื่ป ี2563/64 ซึึ่�งเกินื่เปา้ห้มาย่ ความ
นื่�าเชื่่�อถ่อข้องตั�วโดูย่สาริห้มาย่ถึงจำานื่วนื่ธ่ิริกริริมก�อนื่ที�จะเกิดูข้อ้ผู้ดิูพลุ่าดู ซึึ่�งริวมถึงความลุ้่มเห้ลุ่วข้องอ่ปกริณแ์ลุ่ะการิจัดูการิตั�วที�ไม�ถกู
ต้องโดูย่ผูู้โ้ดูย่สาริ เปา้ห้มาย่ถกูกำาห้นื่ดูไว้ที�อย่�างนื่อ้ย่ 15,000 ธ่ิริกริริมก�อนื่เกิดูความลุ้่มเห้ลุ่ว แลุ่ะความนื่�าเชื่่�อถ่อข้องตั�วในื่ป ี2563/64 
ถกูบนัื่ทึกที� 194,678 ธ่ิริกริริมต�อข้้อผู้ดิูพลุ่าดู เพิ�มขึ้�นื่จาก 172,319 ริาย่การิต�อข้้อผู้ดิูพลุ่าดูในื่ป ี2563/64 ผู้ลุ่การิดูำาเนื่นิื่งานื่โดูย่ริวมจะ
ไดู้ริับการิตริวจสอบโดูย่ฝ่่าย่วางแผู้นื่การิบำาร่ิงริักษัาแลุ่ะโลุ่จิสติกส์ข้องบริิษััท ตลุ่อดูจนื่การิตริวจสอบภาย่ในื่แลุ่ะการิตริวจสอบจากฝ่่าย่
บริิห้าริในื่ภาย่ห้ลัุ่ง

สำาหรั่บร่ายละเอ่ยดเพิ�มเติ้ม โปร่ดดูบทั้ท่ั้� 4.4: ความน่ัาเช่้�อถ่อข้องการ่ให้บริ่การ่

4.6 โครงสิ่ร้างพืื่�นฐานแล้ะ 
กัารเข้ึ้าถ้งขึ้องผู้โดยั่สิ่าร

บทนำำ�
BTS GRO

UP
กับความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อกัารเติบโติทางเศรษฐกัจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อื �นๆ



Borderless  Transform  Solutions

6362BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

สายสีเขีียวอ่อน 
เคหะ – คูคต้
สายสีเขีียวเข้ีม 
สนัามก่ฬาแห่งช้าติ้ - 
บางหว้า
68 กม.
60 สถาน่ั

สิ่ายั่ส่ิ่เข่ึ้ยั่ว

ผู้้�โดยสำารรายวันั
หันุ่วย : เท่ี่�ยวคู่นุ

รถุโดยสำาร 
ประจำาทาง(BRT) 
สำมาร์ทบัสำ

2563

2568

สิ่ายั่ส่ิ่ทอง

เร่อด่วนั
เจ�าพัระยา

สิ่ายั่ส่ิ่ช่มพูื่

ท่าอากาศยานั
นัานัาชีาติอ่้ตะเภา

สิ่ายั่ส่ิ่เหลื้อง

ทางหลวงพิัเศษั
ระหว่างเม่อง

กรุ่งธุนับุร่่ – 
คลองสานั
2 กม. 
3 สถาน่ั

ดำาเนิันัการ่ ธุุร่กิจทั้างร่าง ธุุร่กิจข้นัส่งอ่�นัๆ โคร่งการ่ใหม่

แคร่าย - ม่นับุร่่
35 กม.
30 สถาน่ั

ลาดพร้่าว - สำาโร่ง
30 กม.
23 สถาน่ั

M6
M81

สิ่รุปโครงกัารภายั่ใต้ิธุุรก่ัจ MOVE

0.8 ล้้านคน

3 ล้้านคน

ระบบขนส่ี่งมวลช้นทางราง

ธุุรกิจัขนส่ี่งอ่�นๆ

ระบบขนส่ี่งท่�เช่้�อมโยงกันแบบไร้รอยต่่ำอ

ผู้้้โดยสี่ารเพิ� มข้�นสี่ามเท่าภายในปีี 2568 โดยท่�ร้อยละ 33  
มาจัากธุุรกิจัขนส่ี่งอ่�นๆ

ธุุร่กิจทั้างร่าง ธุุร่กิจข้นัส่งอ่�นัๆ

หมอชิ้ต้ – อ่อนันุัช้ (17 กม.) 
สนัามก่ฬาแห่งาช้าติ้ – 
สะพานัต้ากสินั (7 กม.)

สะพานัต้ากสินั –  
บางหว้า 

อ่อนันุัช้ – แบริ่�ง

แบริ่�ง – เคหะ

หมอชิ้ต้ - คูคต้

กรุ่งธุนับุร่่ – คลองสานั

แคร่าย – ม่นับุร่่ 

ลาดพร้่าว –  สำาโร่ง

ส่เข่้ยวสายหลัก

ส่วนัต่้อข้ยาย 
สายส่เข่้ยว 1

ส่วนัต่้อข้ยาย 
สายส่เข่้ยว 1
ส่วนัต่้อข้ยาย 
สายส่เข่้ยว 2
(สายส่เข่้ยวใต้้)
ส่วนัต่้อข้ยาย 
สายส่เข่้ยว 2
(สายส่เข่้ยวเหน่ัอ)
สายส่ทั้อง

สายส่ช้มพู

สายส่เหล่อง

ดำาเนิันัการ่ 
70.1 กม.

อยู่ร่ะหว่างการ่ก่อสร้่าง
64.9 กม.

รวม 135.0 116.0

โครงขึ้�ายั่บ่ท่เอสิ่ : 135.0 กัม. (116 ส่ถึานุ่)

สิ่ายั่ส่ิ่ทอง
กรุ่งธุนับุร่่ – 
คลองสานั
1.8 กม.

สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ 2
สายส่เข่้ยวเหน่ัอ
หมอชิ้ต้ - คูคต้ 19 กม.

ส่ิ่เข่ึ้ยั่วสิ่ายั่หลั้กั
หมอชิ้ต้ – อ่อนันุัช้ 
(17 กม.) 

สนัามก่ฬาแห่งาช้าติ้ – 
สะพานัต้ากสินั (7 กม.)

สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ 1
อ่อนันุัช้ – แบริ่�ง
5.3 กม.

สิ่ายั่ส่ิ่เหลื้อง
ลาดพร้่าว –   
สำาโร่ง
30.4 กม.

สิ่ายั่ส่ิ่ช่มพูื่
แคร่าย – ม่นับุร่่
34.5 กม.

สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ 2
สายส่เข่้ยวใต้้
แบริ่�ง – เคหะ 
13.0 กม.

สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ 1
สะพานัต้ากสินั –  
บางหว้า 7.5 กม.
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ธุุรก่ัจขึ้นสิ่�งทางราง

โครงกัารรถไฟฟา้ส่ิ่เข่ึ้ยั่วสิ่ายั่หลั้กั

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่ายั่ส่ิ่เข่ึ้ยั่ว สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ท่� 1 โครงกัารรถไฟฟา้สิ่ายั่ส่ิ่เข่ึ้ยั่ว สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ท่� 2

โครงขึ้�ายั่รถไฟฟา้ท่�ม่ในระบบบ่ท่เอสิ่

สี่าย กม. สี่ถาน่ เส้ี่นที่าง

บทีีเอสซึ่เีปน็ื่ผูู้รั้ิบสมัปทานื่จาก ศาลุ่าว�าการิกร่ิงเทพมห้านื่คริ  ในื่การิให้บ้ริิการิริถไฟัฟัา้สเีข้ยี่วสาย่ห้ลัุ่กแต�เพยี่งผูู้เ้ดีูย่ว ซึ่ึ�งเปน็ื่ริถไฟัฟัา้สาย่
แริกในื่กร่ิงเทพมห้านื่คริ ตั�งแต�ป ีพ.ศ. 2542 โคริงข้�าย่ห้ลุ่กัปริะกอบดู้วย่สาย่สข่่้มวิท (ห้มอชื่ติถึงอ�อนื่นื่ช่ื่ 17 กิโลุ่เมตริ) แลุ่ะสาย่สลีุ่ม (สนื่าม
กีฬาแห้�งชื่าติถึงสะพานื่ตากสินื่ 6.5 กิโลุ่เมตริ) ริวมริะย่ะทาง 23.5 กิโลุ่เมตริ, 24 สถานื่ ีบทีีเอสซีึ่ไดู้ริบัสมัปทานื่ต้นื่ทน่ื่สท่ธิริิะห้ว�างภาคริฐั
แลุ่ะเอกชื่นื่ (PPP) เปน็ื่เวลุ่า 30 ป ี(พ.ศ. 2542 - 2572) จากกร่ิงเทพมห้านื่คริ บทีีเอสซีึ่ย่งัมสีญัญาให้บ้ริกิาริเดิูนื่ริถแลุ่ะซึ่�อมบำาร่ิง (O&M) 
จากบริิษััท กร่ิงเทพธินื่าคม จำากัดู (KT) ซึ่ึ�งเปน็ื่บริิษััทย่�อย่ที�กร่ิงเทพมห้านื่คริเปน็ื่เจ้าข้องทั�งห้มดู ตั�งแต�ป ี2572-2585 เพ่�อดูำาเนื่นิื่การิแลุ่ะ
บำาร่ิงรัิกษัาเคริอ่ข้�าย่ห้ลัุ่กห้ลัุ่งสิ�นื่สดู่สัมปทานื่ PPP ต้นื่ทน่ื่สท่ธิ ิในื่เดู่อนื่เมษัาย่นื่ 2556 บทีีเอสซึ่ไีดู้ข้าย่สทิธิิ�ในื่ริาย่ไดู้ค�าโดูย่สาริสท่ธิใินื่อนื่าคต
จากเคริอ่ข้�าย่ห้ลัุ่กภาย่ใต้สมัปทานื่ต้นื่ทน่ื่สท่ธิใิห้กั้บกองทน่ื่โคริงสร้ิางพ่�นื่ฐานื่ริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ทางริางบีทีเอส (BTSGIF) บทีีเอสซีึ่ย่งัคงเปน็ื่
ผูู้ใ้ห้บ้ริกิาริเคริอ่ข้�าย่ห้ลัุ่กเพยี่งริาย่เดีูย่ว ทั�งนื่ี� บริษัิัทฯ ย่งัลุ่งทน่ื่ในื่สดัูส�วนื่ริอ้ย่ลุ่ะ 33 ข้องจำานื่วนื่ห้นื่�วย่ลุ่งทน่ื่ทั�งห้มดูในื่กองทน่ื่ BTSGIF

ส�วนื่ข้ย่าย่เพิ�มเติม 12.75 กิโลุ่เมตริ ต�อจากเคริ่อข้�าย่ห้ลุ่ักเริิ�ม
ดูำาเนื่ินื่การิในื่ปี 2552 ซึึ่�งปริะกอบดู้วย่สองส�วนื่ต�อข้ย่าย่ 
คริอบคลุ่ม่ 11 สถานื่ ีส�วนื่ต�อข้ย่าย่สาย่สีลุ่ม (สะพานื่ตากสนิื่ถึง
บางห้ว้า 7.45 กิโลุ่เมตริ 6 สถานื่)ี แลุ่ะต�อสาย่สข่่้มวิท (อ�อนื่นื่ช่ื่ถึง
แบริิ�ง 5.3 กิโลุ่เมตริ 5 สถานื่)ี ต�อมาในื่ป ี2555 บริิษััท กร่ิงเทพ
ธินื่าคม จำากัดู ไดู้มอบสัญญา O&M ให้้บีทีเอสซึ่ีเปน็ื่เวลุ่า 30 ป ี
(พ.ศ. 2555-2585) นื่อกจากนื่ี� ข้อ้ตกลุ่งให้บ้ริกิาริเดิูนื่ริถแลุ่ะซึ่�อม
บำาร่ิง (O&M) นื่ี�ย่งัคริอบคลุ่ม่ริะย่ะทาง 23.5 กิโลุ่เมตริ ข้องเคร่ิอ
ข้�าย่ห้ลัุ่กห้ลัุ่งห้มดูอาย่่สัมปทานื่ตั�งแต�เดู่อนื่ธินัื่วาคม 2572

สัญญาเพิ�มเติม 32 กิโลุ่เมตริ ข้องส�วนื่ต�อข้ย่าย่สาย่สีเข้ีย่วไดู้ริับ
การิจัดูสริริในื่เดู่อนื่มนีื่าคม 2560 ภาย่ใต้ข้อ้ตกลุ่งให้บ้ริกิาริเดิูนื่ริถ
แลุ่ะซึ่�อมบำาร่ิง (O&M) 25 ป ี(2560-2585) ปริะกอบดู้วย่ 2 ส�วนื่
ต�อข้ย่าย่ ไดู้แก�ส�วนื่ต�อข้ย่าย่สาย่สีเขี้ย่วใต้ (แบริิ�งไปเคห้ะ 13.0 
กิโลุ่เมตริ) ส�วนื่ต�อข้ย่าย่สาย่สีเข้ีย่วเห้นื่่อ (ห้มอชื่ิต-คูคต 19.0 
กิโลุ่เมตริ) ส�วนื่ต�อข้ย่าย่สาย่สเีขี้ย่วใต้เริิ�มดูำาเนื่นิื่การิอย่�างเต็มรูิป
แบบ 9 สถานื่ ี เม่�อวันื่ที� 6 ธินัื่วาคม พ.ศ. 2561 สำาห้ริบัส�วนื่ต�อ
ข้ย่าย่สาย่สีเข้ยี่วเห้นื่อ่เริิ�มดูำาเนื่นิื่การิเต็มรูิปแบบ 16 สถานื่ ีในื่วันื่
ที� 16 ธินัื่วาคม 2563
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6564BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่ายั่ส่ิ่ทอง ระยั่ะท่� 1 

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่ายั่ส่ิ่ช่มพูื่แล้ะส่ิ่เหลื้อง

เม่�อวันื่ที� 31 กริกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัิัท กร่ิงเทพธินื่าคมจำากัดูไดู้มอบสญัญา
ให้บ้ริกิาริเดิูนื่ริถแลุ่ะซึ่�อมบำาร่ิง (O&M) ข้องบทีีเอสซึ่เีปน็ื่ริะย่ะเวลุ่า 30 ป ีสำาห้ริบั
ริถไฟัฟัา้สาย่สทีอง ริะย่ะที� 1 (กร่ิงธินื่บ่ริถึีงคลุ่องสานื่ 1.8 กิโลุ่เมตริ 3 สถานื่)ี 
ริถไฟัฟั้าสาย่สีทองมีจ่ดูเปลีุ่�ย่นื่กับริถไฟัฟั้าสาย่สีเข้ีย่วที�สถานื่ีกร่ิงธินื่บ่ริีแลุ่ะ
เช่ื่�อมต�อกับศูนื่ย่์การิค้าไอคอนื่สย่าม เริิ�มดูำาเนื่ินื่การิเชื่ิงพาณิชื่ย่์ในื่วันื่ที� 16 
ธินัื่วาคม 2563 สาย่สทีองให้บ้ริกิาริการิเดิูนื่ทางทั�งห้มดู 367,000 เที�ย่วตั�งแต�
วันื่แริกที�ให้บ้ริกิาริจนื่ถึงสิ�นื่ปงีบปริะมาณ 2563/64

เม่�อวันื่ที� 16 มถิน่ื่าย่นื่ 2560 บริษัิัท นื่อริท์เทิริน์ื่กร่ิงเทพโมโนื่เริลุ่ จำากัดู แลุ่ะ
บริษัิัท อีสเทิริน์ื่กร่ิงเทพโมโนื่เริลุ่ จำากัดู ซึ่ึ�งเปน็ื่บริษัิัทย่�อย่ข้องกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส 
ไดู้ลุ่งนื่ามในื่สัญญากับ ริฟัม. สำาห้ริบัริถไฟัฟ้ัาสาย่สชีื่มพ ู(แคริาย่-มนีื่บ่ริ ี34.5 
กิโลุ่เมตริ) แลุ่ะริถไฟัฟั้าสาย่สีเห้ลุ่่อง (ลุ่าดูพริ้าว-สำาโริง 30.4 กิโลุ่เมตริ) ริวม 
64.9 กิโลุ่เมตริ แลุ่ะ 53 สถานื่ ีบริษัิัทย่�อย่จัดูตั�งข้ึ�นื่ภาย่ใต้กลุ่่�ม BSR JV (บริษัิัทฯ
ถ่อห้่น้ื่ 75%, STEC 15% แลุ่ะ RATCH 10%) สญัญาดัูงกลุ่�าวทำาให้บ้ริษัิัทย่�อย่
ไดู้ริบัสมัปทานื่ต้นื่ทน่ื่สท่ธิสิำาห้ริบั PPP เปน็ื่เวลุ่า 30 ป ี โดูย่ไดู้ริบัเงินื่อ่ดูห้นื่น่ื่
จากริฐับาลุ่ในื่การิก�อสริา้ง จากต้นื่ทน่ื่โคริงการิทั�งห้มดู 96,000 ลุ้่านื่บาท ริฐับาลุ่
จะอ่ดูห้นื่น่ื่การิชื่ำาริะค่นื่งานื่โย่ธิาจำานื่วนื่ 47,000 ลุ้่านื่บาท ซึ่ึ�งจ�าย่ค่นื่ให้กั้บกลุ่่�ม
บริษัิัทเท�าๆ กันื่ในื่ชื่�วง 10 ปแีริกข้องการิดูำาเนื่นิื่งานื่ ปริะกาศดูำาเนื่นิื่การิสำาห้ริบั
ทั�งสองสาย่ออกเม่�อวันื่ที� 29 มถิน่ื่าย่นื่ พ.ศ. 2561 ซึ่ึ�งเริิ�มนื่บัวันื่แริกสำาห้ริบัการิ
ก�อสริา้ง เม่�อวันื่ที� 31 มนีื่าคม 2564 การิก�อสริา้งทั�งสองสาย่ไดู้ดูำาเนื่นิื่การิแลุ้่ว
เสริจ็ปริะมาณริอ้ย่ลุ่ะ 77 สำาห้ริบัสาย่สชีื่มพู แลุ่ะริอ้ย่ลุ่ะ 80 สำาห้ริบัสาย่สเีห้ลุ่่อง 
แลุ่ะคาดูว�าห้นื่ึ�งในื่สาย่ห้ลัุ่กเห้ลุ่�านื่ี�จะเริิ�มดูำาเนื่นิื่การิเชื่งิพาณชิื่ย่บ์างส�วนื่ภาย่ในื่
ป ี2564

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสมีความเชื่่�อว�าโคริงสริ้างพ่�นื่ฐานื่ที�เพีย่งพอแลุ่ะเข้้าถึงไดู้นื่ั�นื่
เปน็ื่ปจัจัย่สำาคัญในื่การิพฒันื่ามาตริฐานื่การิคริองชื่พีข้องผูู้ค้นื่ในื่ทก่สาข้าอาชีื่พ 
เพ่�อเป็นื่ส�วนื่ห้นื่ึ�งข้องการิพัฒนื่านื่ี� เป้าห้มาย่ข้องเริาจะไม�เพีย่งแต�ม่�งเนื่้นื่ไปที�
การิพัฒนื่าริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ทางริางในื่วงกว้าง แต�ยั่งริวมถึงโคริงการิข้นื่ส�ง
อ่�นื่ๆ ในื่อีกห้า้ปขี้า้งห้นื่า้ดู้วย่ ปจัจ่บนัื่เริากำาลัุ่งตั�งเปา้ห้มาย่ริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่
ทางริางเพิ�มเติมอีก 77 กิโลุ่เมตริ ในื่เข้ตกร่ิงเทพมห้านื่คริ พริอ้มทั�งพฒันื่าริะบบ
ข้นื่ส�งข้นื่าดูให้ญ�อ่�นื่ๆ

โคริงการิริถไฟัฟ้ัาส�วนื่ต�อข้ย่าย่สาย่สีเข้ีย่วตะวันื่ตก (บางห้ว้า-
ตลิุ่�งชื่ันื่) ริะย่ะทาง 7 กิโลุ่เมตริ ซึึ่�งข้ณะนื่ี�อยู่�ในื่ข้ั�นื่ตอนื่การิริอ
อนื่ม่ติัริาย่งานื่ การิวิเคริาะห้ผ์ู้ลุ่กริะทบสิ�งแวดูลุ้่อม (EIA) โดูย่เปน็ื่
เส้นื่ทางที�บริิษััทฯมีโอกาสสูง ที�จะไดู้เข้้าไปบริิห้าริจัดูการิเดิูนื่ริถ 
เนื่่�องจากเส้นื่ทางนื่ี�เปน็ื่ส�วนื่ต�อข้ย่าย่ โดูย่ตริงกับโคริงข้�าย่ริถไฟัฟ้ัา
สาย่สเีข้ยี่วปจัจ่บันื่ ทั�งนื่ี� เพ่�อให้ส้อดูคลุ้่องกับนื่โย่บาย่ “ห้นื่ึ�งห้นื่�วย่
งานื่กำากับดูแูลุ่ ห้นื่ึ�งผูู้บ้ริหิ้าริเดิูนื่ริถ” ข้องริฐับาลุ่ ที�ม่�งห้วังให้เ้กิดู
ผู้ลุ่ปริะโย่ชื่นื่ที์�ดีูที�สดู่แก�ปริะชื่าชื่นื่ บริษัิัทฯ จะเจริจากับ กทม. ภาย่
ใต้เนื่่�อห้าสญัญาการิให้บ้ริกิาริเดิูนื่ริถแลุ่ะซึ่�อมบำาร่ิง (O&M) ทั�งนื่ี� 
คาดูว�าริัฐบาลุ่จะริับผู้ิดูชื่อบในื่การิลุ่งท่นื่ส�วนื่ข้องงานื่โย่ธิาแลุ่ะ
งานื่ ริะบบแลุ่ะเคริ่�องกลุ่ (E&M) อย่�างไริก็ตาม ทางบริษัิัทอาจจะ
พิจาริณาในื่การิชื่�วย่จัดูห้าเงินื่ท่นื่ โดูย่อาจจะริับติดูตั�งงานื่ริะบบ
แลุ่ะเคริ่�องกลุ่ (E&M) ให้ ้กทม.

โคริงการิริถไฟัฟั้าโมโนื่เริลุ่สาย่สีเทาแบ�งออกเป็นื่ 2 ริะย่ะ 
เนื่่�องจากมกีาริเปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งเส้นื่ทางแลุ่ะต้องไดู้ริบัความเห็้นื่ชื่อบ
จากห้นื่�วย่งานื่ที�เกี�ย่วข้้องในื่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ โดูย่ริะย่ะที� 1 (ชื่�วง
วัชื่ริพลุ่-ทองห้ลุ่�อ ริะย่ะทาง 16.3 กิโลุ่เมตริ) เชื่่�อมต�อกับโคริงการิ
ริถไฟัฟั้าสาย่สีเข้ีย่วสาย่ห้ลัุ่กที�สถานื่ีทองห้ลุ่�อ โคริงการิริถไฟัฟ้ัา
สาย่สชีื่มพ ูที�สถานื่วัีดูพริะศริมีห้าธิาต ่แลุ่ะโคริงการิริถไฟัฟัา้สาย่
สเีห้ลุ่่อง ที�สถานื่ฉีลุ่องริชัื่ ทั�งนื่ี� โคริงการิดัูงกลุ่�าว อยู่�ภาย่ใต้การิกับ
กำาดูแูลุ่ข้อง กทม. โดูย่ที�ผู้�านื่มา กทม. จะเปน็ื่ผูู้ร้ิบัผู้ดิูชื่อบ ในื่ส�วนื่
ข้องงานื่โย่ธิา แลุ่ะงานื่ริะบบแลุ่ะเคริ่�องกลุ่ (E&M) เนื่่�องจาก 
โคริงการินื่ี� เป็นื่โคริงการิริถไฟัฟ้ัาสาย่ให้ม�จึงคาดูว�าจะมีการิจัดู
ปริะมลูุ่ สำาห้ริบัการิให้บ้ริกิาริเดิูนื่ริถแลุ่ะซึ่�อมบำาร่ิง (O&M) เริาเชื่่�อ
มั�นื่ว�า เริามศีกัย่ภาพที�แข็้งแกริ�งพอที�จะชื่นื่ะการิปริะมลูุ่ดัูงกลุ่�าว 
ซึ่ึ�งการิชื่นื่ะการิปริะมูลุ่นื่ี� ผูู้้โดูย่สาริจะไดู้ริับปริะโย่ชื่นื่์จากการิ
เช่ื่�อมต�อสาย่อ่�นื่ๆที�ริาบร่ิ�นื่ยิ่�งขึ้�นื่ เนื่่�องจากการิที�เป็นื่ผูู้้ให้้บริิการิ
เดีูย่วจะชื่�วย่ให้ก้าริให้บ้ริกิาริข้้ามริะบบริาบร่ิ�นื่ข้ึ�นื่

การิปริะมลูุ่ก�อสริา้งงานื่โย่ธิาในื่โคริงการิริถไฟัฟัา้สาย่สสีม้ แบ�ง
ออกเป็นื่ ฝ่ั� งตะวันื่ออกแลุ่ะตะวันื่ตก โดูย่เส้นื่ทางดัูงกลุ่�าวมีทั�ง
สถานื่ยี่กริะดัูบ แลุ่ะสถานื่ใีต้ดิูนื่ ปจัจ่บันื่โคริงการิริถไฟัฟัา้สาย่
สสีม้ฝ่ั� งตะวันื่ออกไดู้มกีาริลุ่งนื่ามในื่สญัญางานื่ก�อสริา้งกับผูู้รั้ิบ
จ้างก�อสริา้งงานื่โย่ธิา ริวมทั�งห้มดู 6 สญัญา โดูย่ผูู้ร้ิบัจ้างก�อสริา้ง
งานื่โย่ธิาดัูงกลุ่�าว ไดู้แก� กิจการิริ�วมค้า CKST (บริษัิัท ชื่.การิชื่�าง 
จำากัดู (มห้าชื่นื่) ริ�วมกับ บริิษััท ซึ่ิโนื่-ไทย่ เอ็นื่จีเนื่ีย่ริิ�ง แอนื่ด์ู 
คอนื่สตริคัชื่ั�นื่ จำากัดู (มห้าชื่นื่)) บริษัิัท อิตาเลีุ่ย่นื่ไทย่ ดีูเวลุ๊่อป
เมนื่ต์จำากัดู (มห้าชื่นื่) แลุ่ะบริษัิัท ยู่นื่คิ เอ็นื่จิเนื่ยี่ริิ�ง แอนื่ด์ู คอนื่
สตรัิคชัื่�นื่ จำากัดู (มห้าชื่นื่) ทั�งนื่ี� โคริงการิริถไฟัฟ้ัาสาย่สีสม้ตะวันื่
ออกไดู้เริิ�มก�อสริา้งไปแลุ้่วในื่เดู่อนื่มถิน่ื่าย่นื่ 2560 แลุ่ะ คาดูว�า
จะแลุ้่วเสริจ็ภาย่ในื่ป ี2566 ทั�งนื่ี� เม่�อวันื่ที� 28 มกริาคม 2563 
คณะริัฐมนื่ตริีมีมติอนื่่มัติโคริงการิริถไฟัฟั้าสาย่สีส้ม (จาก
บางข่้นื่นื่นื่ท์ ถึงมนีื่บ่รีิ ริะย่ะทางริวม 35.9 กิโลุ่เมตริ 28 สถานื่)ี 
มลูุ่ค�าโคริงการิริวม 143,000 ลุ้่านื่บาท มรูีิปแบบสัญญา PPP 
Net Cost ริะย่ะเวลุ่า 30 ปี

โคริงการิริถไฟัฟัา้ริางเบา ห้ริอ่ LRT (บางนื่า-สว่ริริณภมู)ิ ริะย่ะ
ทาง 18.3 กิโลุ่เมตริ มีจ่ดูเชื่่�อมต�อกับริถไฟัฟั้าบีทีเอสส�วนื่ต�อ
ข้ย่าย่สาย่ส่ข่้มวิทที�สถานื่ีบางนื่า โคริงการินื่ี�เป็นื่โคริงการิในื่
ความริบัผู้ดิูชื่อบข้อง กทม. ทั�งนื่ี�คาดูว�าทาง กทม. จะเปน็ื่ผูู้ร้ิบั
ผู้ิดูชื่อบก�อสริ้างงานื่โย่ธิาแลุ่ะงานื่ริะบบเคริ่�องกลุ่ (E&M) โดูย่
บริษัิัทฯไดู้เสนื่อต�อ กทม. ให้ใ้ช้ื่พ่�นื่ที�บริเิวณธินื่าซิึ่ตี�ข้องบริษัิัทฯ 
ในื่การิสริา้งศนูื่ย่ซ์ึ่�อมบำาร่ิงแลุ่ะโริงเก็บริถไฟัฟ้ัา (Depot) สำาห้รัิบ 
LRT โดูย่ไม�คิดูค�าใชื่้จ�าย่ ดัูงนื่ั�นื่ เริาจึงเชื่่�อมั�นื่ว�าเริามศีักย่ภาพ
ในื่ริะดัูบแนื่วห้นื่้าที�จะไดู้ริับคัดูเลุ่่อกให้้เป็นื่ผูู้้ชื่นื่ะการิปริะมูลุ่
แลุ่ะห้ากเริาชื่นื่ะ การิปริะมูลุ่เริาจะรัิบปริะโย่ชื่นื่จ์ากการิพัฒนื่า
อสังห้าริิมทริพัย่์แลุ่ะที�ดิูนื่บริิเวณธินื่าซึ่ิตี� จะเปน็ื่การิเพิ�มมลูุ่ค�า
ใ ห้้ กั บ บ ริิ ษัั ท ฯ  แ ลุ่ ะ ย่ั ง เ ป็ นื่ ก า ริ เ อ่� อ ป ริ ะ โ ย่ ชื่ นื่์ ใ ห้้ กั บ
อสงัห้าริมิทรัิพย่เ์ชิื่งพาณิชื่ย์่อย่�างธินื่าซิึ่ตี� กอล์ุ่ฟั แอนื่ด์ู สปอร์ิต 
คลัุ่บ ข้องเริาอีกดู้วย่ นื่อกจากนื่ี� โคริงการินื่ี�ย่ังข้ย่าย่โคริงข้�าย่
ริถไฟัโดูย่สาริข้องกร่ิงเทพฯ ไปสู�สมท่ริปริาการิ แลุ่ะเพิ�มเสน้ื่ทาง
สู�สนื่ามบนิื่นื่านื่าชื่าติสว่ริริณภมูอีิกทางห้นื่ึ�ง ซึึ่�งจะชื่�วย่ข้ย่าย่การิ
พฒันื่าเศริษัฐกิจแลุ่ะโคริงสริา้งพ่�นื่ฐานื่ในื่พ่�นื่ที�นื่ั�นื่ให้ก้ว้างขึ้�นื่

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่ายั่ส่ิ่ส้ิ่ม  
(ติะวันออกัแล้ะติะวันติกั)

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ 
สิ่ายั่ส่ิ่เข่ึ้ยั่วติะวันติกั

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่�วนติ�อขึ้ยั่ายั่ 
สิ่ายั่ส่ิ่เข่ึ้ยั่วติะวันติกั

โครงกัารรถไฟฟา้สิ่ายั่ส่ิ่เทา ระยั่ะท่� 1

โครงขึ้�ายั่รถไฟฟา้บ่ท่เอสิ่ท่�เป็นเป้าหมายั่ขึ้องกัลุ้�มบร่ษัท

บางหัว้า - ตลิ�งชันุ
บางนุา - ส่นุามบินุสุ่วรัรัณีภ่ัมิ 
วัชรัพล – ที่องหัล่อ
ศ่นุย์วัฒนุธุรัรัมแห่ังปรัะเที่ศไที่ย - ม่บบุร่ั
บางขุนุนุนุท์ี่ - ศ่นุย์วัฒนุธุรัรัมแห่ัง
ปรัะเที่ศไที่ย

BMA
BMA
BMA
MRTA
MRTA

ส่่วนุต่อขยายส่ายส่่เข่ยวตะวันุตก
LRT
ส่ายส่่เที่า รัะยะท่ี่� 1
ส่ายส่่ส้่ม (ตะวันุออก)
ส่ายส่่ส้่ม (ตะวันุออก)

7
18
16
23
13

6
14
15
17
11

2568
2567
2567
2566
2569

เป้้าหมายของบ่ีท่ี่เอสี่ ผู้้้ม่อำานาจ สี่ถาน่ ปี้ท่ี่�คาดว่าจะ 
เปิ้ดดำาเนินการ

ระยะที่าง
(กม.)

เส้ี่นที่าง

เส้ิ่นทางเป้าหมายั่ในอ่กั 4 ปีข้ึ้างหน้า ทั�งหมด 77 กัม.

รวม
บทนำำ�

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
BTS GRO

UP
เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม

BTS GRO
UP

เพื่ �อกัารเติบโติทางเศรษฐกัจ
BTS GRO

UP
เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น

อื �นๆ
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6766BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

4.7 ความปล้อดภัยั่ด้าน 
เทคโนโล้ย่ั่สิ่ารสิ่นเทศแล้ะ 
ความเป็นสิ่�วนตัิวขึ้องข้ึ้อมูล้

ผู้ลการดำาเนิันังานัปี  
2563/64

เปา้หมายป ี 
2563/64

• ม่กร่ณ่การ่ละเมิดความปลอดภััยข้องข้้อมูล 
   หร่่อเหตุ้การ่ณ์ความปลอดภััยทั้างเทั้คโนัโลย่ 
   อ่�นั ๆ ทัั้�งหมด 0 ครั่�ง 
• ม่ข้้อร้่องเร่่ยนัจากบุคคลภัายนัอกและ   
   หน่ัวยงานักำากับดูแลทัั้�งหมด 0 ครั่�ง 
• โคร่งสร้่างพ่�นัฐานัด้านัเทั้คโนัโลย่และร่ะบบ  
   การ่จัดการ่ความปลอดภััยข้องข้้อมูล 
   ทัั้�งหมด 100% ได้รั่บการ่รั่บร่องภัายใต้้ 
   มาต้ร่ฐานั ISO 27001

• ม่กร่ณ่การ่ละเมิดความปลอดภััยข้องข้้อมูล 
   หร่่อเหตุ้การ่ณ์ความปลอดภััยทั้างเทั้คโนัโลย่ 
   อ่�นั ๆ ทัั้�งหมด 0 ครั่�ง 
• ม่ข้้อร้่องเร่่ยนัจากบุคคลภัายนัอกและ   
   หน่ัวยงานักำากับดูแลทัั้�งหมด 0 ครั่�ง 
• โคร่งสร้่างพ่�นัฐานัด้านัเทั้คโนัโลย่และร่ะบบ  
   การ่จัดการ่ความปลอดภััยข้องข้้อมูล 
   ทัั้�งหมดร้่อยละ 81 ได้รั่บการ่รั่บร่องภัายใต้้ 
   มาต้ร่ฐานั ISO 27001

• ม่กร่ณ่การ่ละเมิดความปลอดภััยข้องข้้อมูล 
   หร่่อเหตุ้การ่ณ์ความปลอดภััยทั้างเทั้คโนัโลย่ 
   อ่�นั ๆ ทัั้�งหมด 0 ครั่�ง 
• ม่ข้้อร้่องเร่่ยนัจากบุคคลภัายนัอกและ   
   หน่ัวยงานักำากับดูแลทัั้�งหมด 0 ครั่�ง 
• โคร่งสร้่างพ่�นัฐานัด้านัเทั้คโนัโลย่และร่ะบบ  
   การ่จัดการ่ความปลอดภััยข้องข้้อมูล 
   ทัั้�งหมดร้่อยละ 80 ได้รั่บการ่รั่บร่องภัายใต้้ 
   มาต้ร่ฐานั ISO 27001

ดู้วย่กลุ่ย่่ทธิใ์ห้ม�ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส 3M (MOVE, MIX แลุ่ะ MATCH) ข้อ้มลูุ่แลุ่ะสาริสนื่เทศมี
บทบาทสำาคัญแลุ่ะเปน็ื่ปจัจัย่ห้ลัุ่กที�ข้บัเคลุ่่�อนื่ธ่ิริกิจเพ่�อให้ป้ริะสบความสำาเริจ็ กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส
ให้้ความสำาคัญสูงส่ดูแก�การิสร้ิางความมั�นื่ใจ ความปลุ่อดูภัย่ แลุ่ะการิปกป้องความเป็นื่ส�วนื่ตัว
สำาห้ริับลุู่กค้าเม่�อใช้ื่บริิการิข้องบริิษััทฯ ซึึ่�งเป็นื่เป้าปริะสงค์ที�สำาคัญสูงส่ดูข้องธิ่ริกิจ นื่อกจากนื่ี� 
เนื่่�องจากการิริกัษัาความปลุ่อดูภัย่ทางเทคโนื่โลุ่ย่มีกีาริปริบัเปลีุ่�ย่นื่แลุ่ะมกีาริพฒันื่าไปอย่�างริวดูเริว็ 
ทั�งในื่แง�เทคนื่คิข้องผูู้ป้ริะสงค์ริา้ย่แลุ่ะนื่วัตกริริมความสามาริถดู้านื่ความมั�นื่คงที�เปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งไป 
เริาจึงมีการิปริะเมินื่แลุ่ะพัฒนื่าแนื่วทางข้องเริาอย่�างต�อเนื่่�อง เพ่�อสริ้างความมั�นื่ใจในื่การิรัิบม่อ
กับอ่บติัการิณเ์ห้ลุ่�านื่ั�นื่

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสให้้ความสำาคัญกับการิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งทางไซึ่เบอริ์แลุ่ะย่กริะดัูบการิ
ริักษัาความปลุ่อดูภัย่ทางไซึ่เบอร์ิให้้เป็นื่ห้นื่ึ�งในื่เป้าห้มาย่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ห้ลัุ่กข้องเริา การิรัิกษัา
ความปลุ่อดูภัย่ดู้านื่ไอทีแลุ่ะการิปกปอ้งความเปน็ื่ส�วนื่ตัวข้องข้อ้มลูุ่เปน็ื่ห้นื่ึ�งในื่ห้วัข้้อที�สำาคัญที�สดู่
ในื่การิดูำาเนื่ินื่งานื่ข้องกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ดัูงนื่ั�นื่ เริาจึงริวมสิ�งนื่ี�ไว้เป็นื่ส�วนื่ห้นื่ึ�งข้องการิบริิห้าริ
จัดูการิความเสี�ย่งแลุ่ะอนื่ก่ริมวิธิานื่ความเสี�ย่งสำาห้ริบัทั�งกลุ่่�มบริษัิัทข้องเริา ดู้วย่เห้ตน่ื่ี� กลุ่่�มบริษัิัท
บีทีเอสจึงอยู่�ริะห้ว�างการิวางโคริงสริ้างพ่�นื่ฐานื่ดู้านื่การิปกป้องความเป็นื่ส�วนื่ตัวข้องข้้อมูลุ่แลุ่ะ
ความปลุ่อดูภัย่ทางไซึ่เบอร์ิสำาห้ริบักลุ่่�มบริิษััททั�งห้มดู ในื่แง�ข้องการิปกปอ้งความเปน็ื่ส�วนื่ตัวข้อง
ข้้อมลูุ่ โคริงสริ้างพ่�นื่ฐานื่ที�เริากำาลัุ่งสริ้างนื่ั�นื่ปริะกอบดู้วย่ การิกำาห้นื่ดูนื่โย่บาย่ความเปน็ื่ส�วนื่ตัว
สำาห้รัิบผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสีย่ในื่แต�ลุ่ะกลุ่่�ม แนื่วทางการิเก็บรัิกษัาข้อ้มลูุ่ แนื่วทางการิตลุ่าดูกริะบวนื่การิ
เพ่�อจัดูการิสิทธิิ�ข้องเจ้าข้องข้้อมูลุ่ การิริาย่งานื่อ่บัติการิณ์ดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้อ้มูลุ่ นื่โย่บาย่
การิตอบสนื่องต�อสถานื่การิณ์ ริวมถึงขั้�นื่ตอนื่การิบันื่ทึกข้้อมูลุ่ทั�งห้มดู ในื่แง�ข้องความปลุ่อดูภัย่
ทางไซึ่เบอริ ์เริาอยู่�ริะห้ว�างการิจัดูตั�งแนื่วทางการิกำากับดูแูลุ่ความปลุ่อดูภัย่ดู้านื่ไอทีแลุ่ะจัดูตั�งคณะ
กริริมการิเพ่�อให้ม้สี�วนื่ริ�วมในื่การิกำากับดูแูลุ่กลุ่ย่่ทธิก์าริรัิกษัาความปลุ่อดูภัย่ข้องข้อ้มลูุ่แลุ่ะความ
ปลุ่อดูภัย่ทางไซึ่เบอร์ิข้องกลุ่่�มบริิษััท ตลุ่อดูจนื่การิพิจาริณาให้ม้กีาริปริะกันื่ดู้านื่ข้อ้มลูุ่สำาห้ริบักริณี
การิลุ่ะเมดิูแลุ่ะเห้ต่การิณด้์ูานื่ความปลุ่อดูภัย่ทางไซึ่เบอริต์�างๆ

ภาย่ใต้กลุ่่�มธิร่ิกิจ MIX โดูย่เฉพาะ Bangkok Smartcard System Co., Ltd. ห้ร่ิอบเีอสเอส (บริิษััท
ในื่เคร่ิอข้องเริาซึ่ึ�งเปน็ื่ผูู้ใ้ห้บ้ริกิาริเงินื่อิเล็ุ่กทริอนื่กิส)์ มบีทบาทสำาคัญในื่การิจัดูการิกับข้อ้มลูุ่ลุ่กูค้า
ข้องกลุ่่�มบริษัิัทภาย่ใต้ Rabbit’s Data Ecosystem โดูย่มกีาริกำาห้นื่ดูมาตริการิควบคม่แลุ่ะรัิกษัา
สมดูลุ่่ในื่การิใช้ื่ข้้อมลูุ่ นื่อกจากนื่ี� ย่งัมกีาริจัดูทำาแผู้นื่พัฒนื่าการิควบคม่ความเสี�ย่งทางไซึ่เบอร์ิเพ่�อ
ให้แ้นื่�ใจว�าจะสามาริถบริริลุ่เ่ปา้ห้มาย่ที�วางไว้ไดู้ โดูย่มกีาริเนื่น้ื่การิควบคม่ความเสี�ย่ง ซึ่ึ�งริวมถึงการิ
ปอ้งกันื่ การิตริวจจับ แลุ่ะการิตอบสนื่อง ซึ่ึ�งต้องคริอบคลุ่ม่กริะบวนื่การิทางธิร่ิกิจแลุ่ะริะบบงานื่
ห้ลัุ่ก ทั�งนื่ี� ย่งัมกีาริจัดูทำามาตริการิเพ่�อรัิบมอ่กับการิริอ้งเริยี่นื่ที�อาจเกิดูขึ้�นื่ห้ร่ิอเห้ตก่าริณก์าริสญู
เสยี่ที�อาจเกิดูข้ึ�นื่จากภัย่คก่คามทางไซึ่เบอร์ิต�างๆ เพ่�อให้ม้ั�นื่ใจถึงความเสถีย่ริข้องริะบบไอที บเีอสเอส 
ไดู้จัดูทำานื่โย่บาย่การิรัิกษัาความปลุ่อดูภัย่ข้องข้้อมลูุ่ให้แ้ก�พนื่กังานื่ภาย่ในื่กลุ่่�มบริิษััทที�เกี�ย่วข้้อง
กับข้้อมลูุ่แลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ข้องข้อ้มลูุ่ข้องลุ่กูค้าเปน็ื่ห้ลัุ่ก นื่อกเห้นื่อ่จากนื่โย่บาย่ภาย่ในื่องค์กริ
แลุ้่ว บเีอสเอสย่งัมนีื่โย่บาย่ความเปน็ื่ส�วนื่ตัวที�เปดิูเผู้ย่ต�อสาธิาริณะเชื่�นื่กนัื่ มกีาริฝ่กึอบริม ให้ค้วาม
รูิ ้แลุ่ะกริะบวนื่การิย่กริะดัูบความสามาริถให้แ้ก�พนื่กังานื่ตามที�ริะบ่ไว้ในื่ริะบบบริหิ้าริจัดูการิความ
เสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้้อมลูุ่ข้องบเีอสเอส ซึึ่�งทางบเีอสเอสมคีณะกริริมการิแลุ่ะทีมงานื่คอย่
ติดูตามแลุ่ะจัดูการิความเสี�ย่งดู้านื่ไอทีแลุ่ะความปลุ่อดูภัย่ทางไซึ่เบอริอ์ยู่�ตลุ่อดูเวลุ่า

โปรดสิ่แกันค่วอาร์โค้ด น่� 
สิ่ำาหรับนโยั่บายั่ความเป็นสิ่�วนตัิวขึ้องบ่เอสิ่เอสิ่

ธุุรก่ัจขึ้นสิ่�งอื�นๆ
ระบบรถโดยั่สิ่ารด�วนพ่ื่เศษ BRT 

สิ่นามบ่นนานาช่าต่ิอู�ติะเภา

โครงกัารทางหล้วงพ่ื่เศษระหว�างเมือง

โคริงการิริถโดูย่สาริดู�วนื่พเิศษั ห้ร่ิอ BRT บริิห้าริโดูย่บีทีเอสซึ่เีปน็ื่โคริงการิแริก
เริิ�มข้องทางกร่ิงเทพฯ ที�จะเชื่่�อมต�อริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่ในื่ พ่�นื่ที�กร่ิงเทพฯ เข้า้
ดู้วย่กันื่ เพ่�อให้บ้ริิการิริะบบข้นื่ส�งมวลุ่ชื่นื่มีการิบูริณาการิทั�งในื่เข้ตเมอ่งแลุ่ะ
พ่�นื่ที�ริอบนื่อก โดูย่บีทีเอสซึ่เีปน็ื่ผูู้รั้ิบ สมัปทานื่จาก กทม. ทั�งนื่ี� ริะบบเดิูนื่ริถ
ข้อง BRT จะมคีวามเร็ิวสงูกว�า ริถโดูย่สาริปริะจำาทางทั�วไปเพริาะจะวิ�งบนื่ชื่�อง
ทางพิเศษัที�แย่กออก จากถนื่นื่ห้ลัุ่ก BRT มรีิะย่ะทางริวม 15.0 กิโลุ่เมตริ 12 
สถานื่ ี(ชื่�องนื่นื่ทริ ี- ตลุ่าดูพลุ่)ู โดูย่มสีถานื่เีชื่่�อมต�อกับริถไฟัฟัา้บทีีเอสที�สถานื่ ี
ชื่�องนื่นื่ทริ ีทั�งนื่ี� ในื่ป ี2563/64 ที�ผู้�านื่มา BRT มยี่อดูผูู้โ้ดูย่สาริริวมทั�งสิ�นื่ 2.9 
ลุ้่านื่เที�ย่วคนื่

สนื่ามบนิื่นื่านื่าชื่าติอู�ตะเภา ตั�งอยู่�ที�อำาเภอบา้นื่ฉาง จังห้วัดูริะย่อง เปน็ื่ห้นื่ึ�ง ในื่โคริงการิ
พฒันื่าโคริงสริา้งพ่�นื่ฐานื่เพ่�อริองริบัการิพฒันื่าเข้ตเศริษัฐกิจ พเิศษัภาคตะวันื่ออก (EEC) 
ทั�งนื่ี� กลุ่่�มกิจการิริ�วมค้าบบีเีอส (ปริะกอบดู้วย่ BA สดัูส�วนื่ 45%, บริษัิัทฯ สดัูส�วนื่ 35% 
แลุ่ะ STEC สดัูส�วนื่ 20%) ไดู้ย่่�นื่ข้อ้เสนื่อเข้า้ริ�วมลุ่งทน่ื่ในื่โคริงการิดัูงกลุ่�าวกับกองทัพเริอ่
เม่�อ วันื่ที� 21 มนีื่าคม 2562 โคริงการิดัูงกลุ่�าวเปน็ื่โคริงการิภาย่ใต้ความ ริ�วมมอ่ริะห้ว�าง
ภาคริฐัแลุ่ะเอกชื่นื่ (Public Private Partnership: PPP) ในื่รูิปแบบ Net Cost ริะย่ะเวลุ่า 
50 ป ีริวมการิลุ่งทน่ื่ในื่อาคาริผูู้้โดูย่สาริให้ม�ห้ลัุ่งที� 3 ศนูื่ย่ธ์ิร่ิกิจการิค้า เข้ตปริะกอบการิค้า
เสรีิ (Cargo Village ห้ริอ่ Free Trade Zone) แลุ่ะศนูื่ย่ธ์ิร่ิกิจข้นื่ส�งสนิื่ค้าแลุ่ะโลุ่จิสติกส ์
(Cargo Complex) ทั�งนื่ี�เม่�อวันื่ที� 19 มถิน่ื่าย่นื่ 2563 กลุ่่�มกิจการิริ�วมค้าบบีเีอส ไดู้เข้า้ลุ่ง
นื่ามในื่สญัญาริ�วมลุ่งทน่ื่กับ สำานื่กังานื่คณะกริริมการินื่โย่บาย่เข้ตพฒันื่าพเิศษัภาคตะวันื่
ออก (สกพอ.) เป็นื่ที�เรีิย่บร้ิอย่ ณ สิ�นื่ป ี2563/64 กิจการิริ�วมค้านื่ี�อยู่�ในื่ริะห้ว�างเตรีิย่มแผู้นื่
แม�บทที�จะส�งไปย่งักองทัพเริอ่ไทย่แลุ่ะ EECO ในื่ชื่�วงกลุ่างป ี2564 โคริงการินื่ี�เปน็ื่โคริงการิ
สำาคัญในื่เปา้ห้มาย่ข้องริฐับาลุ่ในื่การิพฒันื่า EEC ให้ก้้าวห้นื่า้แลุ่ะมผีู้ลิุ่ตผู้ลุ่ทางเศริษัฐกิจ
มากข้ึ�นื่ในื่ฐานื่ะศนูื่ย่ก์ลุ่างอ่ตสาห้กริริมเชิื่งกลุ่ย่่ทธิ์

เม่�อวันื่ที� 19 สิงห้าคม 2562 กลุ่่�มกิจการิริ�วมค้าบีจีเอสอาริ์ (ปริะกอบดู้วย่ 
บริษัิัทฯ สดัูส�วนื่ 40%, GULF สดัูส�วนื่ 40%, STEC สดัูส�วนื่ 10% แลุ่ะ RATCH 
สดัูส�วนื่ 10%) ไดู้เปน็ื่ผูู้ช้ื่นื่ะปริะมลูุ่โคริงการิทางห้ลุ่วงพิเศษั ริะห้ว�างเมอ่ง 2 
เสน้ื่ทาง ค่อ (i) สาย่บางปะอินื่ – นื่คริริาชื่สีมา ริะย่ะทาง ปริะมาณ 196 กม. 
แลุ่ะ (ii) สาย่บางให้ญ� – กาญจนื่บ่ริ ีริะย่ะทางปริะมาณ 96 กม. ซึึ่�งทั�งสองเส้นื่
ทางเป็นื่ห้นื่ึ�งโคริงการิสำาคัญที�มีความจำาเป็นื่เริ�งดู�วนื่ โดูย่ไดู้ริับการิบริริจ่ในื่
แผู้นื่มาตริการิเริ�งริัดูการิลุ่งท่นื่ Action Plan ข้อง กริะทริวงคมนื่าคม แลุ่ะ
มาตริการิเริ�งรัิดูโคริงการิให้้เอกชื่นื่ริ�วมลุ่งท่นื่ ในื่กิจการิข้องรัิฐ (PPP Fast 
Track) ข้องกริะทริวงการิคลัุ่ง โดูย่ทั�งสอง โคริงการิดัูงกลุ่�าวจะเปน็ื่ในื่รูิปแบบ
ข้อง PPP Gross Cost ซึึ่�งเอกชื่นื่จะเปน็ื่ ผูู้ลุ้่งทน่ื่ก�อสร้ิางงานื่ริะบบแลุ่ะจัดูเก็บ
ริาย่ไดู้ทั�งห้มดูส�งมอบให้้แก�ภาคริัฐโดูย่ภาคเอกชื่นื่จะไดู้ริับค�าจ้าง-ตอบแทนื่
ในื่การิดูำาเนื่นิื่งานื่แลุ่ะบำาร่ิงริกัษัา ทั�งนื่ี� คาดูว�าจะสามาริถลุ่งนื่ามในื่สญัญาไดู้
ภาย่ในื่สิ�นื่ป ี2564 การิพัฒนื่าโคริงการิทางห้ลุ่วงพเิศษัริะห้ว�างเมอ่งจะสริา้ง
ปริะโย่ชื่นื่ท์างเศริษัฐกิจแลุ่ะสงัคมในื่ดู้านื่ต�างๆ เชื่�นื่ การิอำานื่วย่ความสะดูวก
ดู้านื่การิค้าข้าย่ข้องผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ต�างๆ การิลุ่ดูต้นื่ทน่ื่แลุ่ะเวลุ่าในื่การิข้นื่ส�ง การิ
สนื่บัสนื่น่ื่การิพัฒนื่าที�ดิูนื่เพ่�อใชื่ใ้นื่อ่ตสาห้กริริมมากขึ้�นื่ แลุ่ะลุ่ดูอัตริาการิเกิดู
อ่บติัเห้ตท่างถนื่นื่ 

เปา้หมายความยั�งย่นัระยะยาว 
(2563/64 - 2567/68)

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)
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กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสไดู้ปริบัใช้ื่ริะบบบริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้อ้มลูุ่ข้องบเีอสเอส สำาห้รัิบ
การิบริิห้าริจัดูการิความเสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้้อมลูุ่ข้องบริิษััทฯ เพ่�อให้แ้นื่�ใจว�าความเสี�ย่งดู้านื่ไอทีข้อง
เริาอยู่�ภาย่ใต้การิควบคม่แลุ่ะจะสามาริถบริริเทาผู้ลุ่กริะทบที�เกิดูจากภัย่คก่คามที�ไม�พึงปริะสงค์ที�อยู่�นื่อกเห้นื่อ่
การิควบค่มข้องกลุ่่�มบริษัิัทฯ นื่อกจากนื่ี� บริษัิัทฯ ย่งัมแีผู้นื่ความต�อเนื่่�องทางธิร่ิกิจดู้านื่ไอทีเพ่�อเตรีิย่มความพร้ิอม
ในื่กริณทีี�มกีาริห้ย่่ดูการิดูำาเนื่นิื่งานื่กริะทันื่ห้นัื่ห้ริอ่ในื่กริณทีี�มกีาริห้ย่่ดูการิทำางานื่เปน็ื่ริะย่ะเวลุ่านื่านื่ ซึ่ึ�งเกิดูจาก
ปจัจัย่ที�อยู่�นื่อกเห้นื่อ่การิควบคม่ข้องเริา

เมทริกซ์์การจัำาแนกข้อม้ล เพ่�อปีอ้งกันการเข้าถ้ึงข้อม้ลของล้กค้า 
โดยไม่ได้รับอนุญาต่ำ

 1. มกีาริปริะเมนิื่ความเสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้้อมลูุ่ โดูย่มกีาริใช้ื่  
 วิธิทีี�เปน็ื่ริะบบแลุ่ะสามาริถเปริยี่บเทีย่บผู้ลุ่ลัุ่พธิไ์ดู้ ทำาให้ส้ามาริถทำา 
 ผู้ลุ่ลัุ่พธิเ์ดิูมออกมาซึ่ำาๆ ไดู้ ซึึ่�งจะทำาให้ส้ามาริถริะบ่แลุ่ะปริะเมนิื่ 
 แผู้นื่การิจัดูการิความเสี�ย่งต�อไปในื่อนื่าคตไดู้

 2. มกีาริปริะเมนิื่ความเสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้้อมลูุ่ ซึึ่�งจะถกูนื่ำา 
 มาริวมอยู่�ในื่กริะบวนื่การิจัดูการิโคริงการิแลุ่ะวงจริการิพัฒนื่าธิร่ิกิจ  
 โดูย่ที�คณะกริริมการิกำากับโคริงการิที�เกี�ย่วข้้องแลุ่ะ/ห้ริอ่ผูู้ม้สี�วนื่ไดู้ 
 เสยี่จะปริะเมนิื่ความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้้องกับโคริงการิห้ริอ่การิพัฒนื่าดัูง 
 กลุ่�าว เพ่�อจัดูทำาแผู้นื่บริหิ้าริจัดูการิความเสี�ย่งตามความเห้มาะสม  
 จากนื่ั�นื่การิตัดูสนิื่ใจจะถกูบันื่ทึกไว้อย่�างเปน็ื่ลุ่าย่ลัุ่กษัณอั์กษัริ

 3. มกีาริเลุ่่อกวิธิทีี�เห้มาะสมในื่การิจัดูการิกับความเสี�ย่ง โดูย่ที�ความ  
 เสี�ย่งที�อยู่�นื่อกเห้นื่อ่จากการิควบค่มข้องเริาจะต้องถูกนื่ำามาปริะเมนิื่ 
 แลุ่ะพจิาริณา ถ้าห้ากริะดัูบความเสี�ย่งนื่ั�นื่ไม�สามาริถถกูทำาให้ลุ้่ดูลุ่ง 
 ไดู้ คณะกริริมการิกำากับดูแูลุ่แลุ่ะ/ห้ริอ่ผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสีย่จะต้องเสนื่อ 
 แลุ่ะอนื่ม่ติัแนื่วทางเพ่�อลุ่ดูความเสี�ย่งต�อไป

 4. มกีาริบันื่ทึกผู้ลุ่ลัุ่พธิข์้องการิปริะเมนิื่ความเสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ 
 ข้องข้้อมลูุ่ การิจัดูการิกับความเสี�ย่ง การิควบค่มความเสี�ย่ง ริวมถึง 
 ความเสี�ย่งอ่�นื่ๆ ที�สามาริถเกิดูขึ้�นื่ไดู้

 5. มกีาริปริะเมนิื่ความเสี�ย่งดู้านื่ความปลุ่อดูภัย่ข้องข้้อมลูุ่อยู่�เปน็ื่ 
 ริะย่ะๆ เพ่�อให้แ้นื่�ใจว�ามคีวามสมบูริณแ์บบแลุ่ะมกีาริคำานื่งึถึงการิ  
 เปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งข้้อกำาห้นื่ดูต�างๆ ตามสภาพแวดูลุ้่อม ตามสถานื่การิณ ์
 ความเสี�ย่ง ห้ริอ่ตามการิเปลีุ่�ย่นื่แปลุ่งที�สำาคัญอ่�นื่ๆ

เกัณฑ์์กัารยั่อมรับความเส่ิ่�ยั่งแล้ะระดับความเส่ิ่�ยั่งท่�สิ่ามารถยั่อมรับได้ ถูกักัำาหนดเพืื่�อใช้่เป็น
พืื่�นฐานสิ่ำาหรับก่ัจกัรรมกัารรักัษาความปล้อดภัยั่ขึ้องข้ึ้อมูล้ทั�งหมด

ประเภท : 
ความลัับสุุดยอด

ประเภท : 
ใช้้ภายในหรอืมกีรรมสุิทธิิ์�

ประเภท : 
เป็นความลัับ

ประเภท : 
เป็นสุาธิ์ารณะหรอืเปิดเผย

คำาอธิิ์บาย :
ริะดัูบสูงสดู่ข้องการิริกัษัาข้้อมลูุ่ มคีวามลุ่ะเอีย่ดูอ�อนื่ห้ร่ิอมี
ค�ามาก เป็นื่ข้้อมลูุ่ทั�งแบบที�มกีริริมสิทธิิ�แลุ่ะมคีวามเป็นื่ส�วนื่
ตัวสงู การิรัิ�วไห้ลุ่ข้องข้้อมลูุ่อาจก�อให้เ้กิดู “ความเสีย่ห้าย่ร้ิาย่
แริง” ต�อบริิษััทฯ ห้ากถกูเผู้ย่แพริ�สู�สาธิาริณะ

คำาอธิิ์บาย :
ข้อ้มลูุ่ที�ห้ากถูกเปดิูเผู้ย่โดูย่ไม�ไดู้ริบัอนื่ญ่าตต�อบ่คคลุ่ภาย่นื่อก 
บริิษััทฯ จะมีความไม�เห้มาะสมแลุ่ะก�อให้้เกิดูความลุ่ำาบาก
ใจ ห้ากต้องการิเปิดูเผู้ย่ข้้อมูลุ่ให้้แก�บ่คคลุ่ภาย่นื่อกจะต้อง
ไดู้ริบัอนื่ญ่าตจากพนื่กังานื่ริะดัูบผูู้จั้ดูการิ

คำาอธิิ์บาย :
ข้้อมลูุ่ที�มคีวามลุ่ะเอีย่ดูอ�อนื่ห้ร่ิอมคี�ามาก เปน็ื่ข้อ้มลูุ่ทั�งแบบ
ที�มีกริริมสิทธิิ�แลุ่ะมีความเป็นื่ส�วนื่ตัวสูง ต้องไม�มีการิเปิดู
เผู้ย่ต�อบ่คคลุ่ภาย่นื่อกห้ากไม�ไดู้ริบัการิอนื่ญ่าตจากผูู้บ้ริิห้าริ
ริะดัูบสูง การิรัิ�วไห้ลุ่ข้องข้้อมูลุ่อาจก�อให้เ้กิดู “ความเสีย่ห้าย่” 
ห้ริอ่ “มผีู้ลุ่ริา้ย่” ต�อบริษัิัทฯ ห้ากถกูเผู้ย่แพริ�สู�สาธิาริณะ

คำาอธิิ์บาย :
ข้้อมลูุ่ที�สามาริถนื่ำาไปเผู้ย่แพริ�ไดู้อย่�างกว้างข้วาง โดูย่ไม�ก�อ
ให้เ้กิดูผู้ลุ่เสีย่ต�อบริิษััทฯ พนื่กังานื่ แลุ่ะผูู้ม้สี�วนื่ไดู้เสยี่ ฝ่า่ย่ 
ปริะชื่าสมัพนัื่ธิ/์ฝ่า่ย่การิตลุ่าดู/ฝ่า่ย่ดูแูลุ่ความปลุ่อดูภยั่ข้อง
ข้้อมูลุ่ ต้องอนื่่มัติการิเปิดูเผู้ย่ข้้อมูลุ่เห้ลุ่�านื่ี� ข้้อมูลุ่อาจถูก
เปดิูเผู้ย่ห้ร่ิอส�งต�อให้แ้ก�บ่คคลุ่ภาย่นื่อกบริษัิัทฯ ไดู้

ริ้อย่ลุ่ะ 81 ข้องความปลุ่อดูภัย่ดู้านื่ไอที / กริะบวนื่การิริักษัาความปลุ่อดูภัย่ทางไซึ่เบอริ ์
แลุ่ะโคริงสร้ิางพ่�นื่ฐานื่ ริวมถึง Central Clearing House (CCH) ไดู้ริบัการิทดูสอบเกี�ย่วกับ
การิวิเคริาะห้์ชื่�องโห้ว�แลุ่ะย่่นื่ยั่นื่โดูย่บ่คคลุ่ภาย่นื่อกเพ่�อให้้มั�นื่ใจในื่ความปลุ่อดูภัย่ข้อง
โคริงสร้ิางพ่�นื่ฐานื่ดู้านื่ไอที / ริะบบการิจัดูการิความปลุ่อดูภัย่ข้องข้อ้มลูุ่ เริาทำาการิตริวจ
สอบแลุ่ะไดู้ริบัมาตริฐานื่สากลุ่ ISO 27001 โดูย่มกีาริวิเคริาะห้ช์ื่�องโห้ว� ริวมถึงการิจำาลุ่อง
การิโจมตีจากแฮ็็กเกอริอ์ยู่�เปน็ื่ปริะจำา

พนื่ักงานื่ข้องข้องบริิษััทฯ ที�มีความเกี�ย่วข้้องกับข้้อมูลุ่ข้องลูุ่กค้าอย่�างมีนื่ัย่สำาคัญจะต้อง
อยู่�ภาย่ใต้ข้้อบังคับตามกฎห้มาย่ที�ริะบ่ไว้ในื่สัญญาจ้างงานื่เกี�ย่วกับการิปฏิิบัติต�อข้้อมูลุ่ที�
เปน็ื่ความลัุ่บข้องบริษัิัท นื่อกเห้นื่อ่จากห้วัข้อ้ “ข้อ้มลูุ่ที�เปน็ื่ความลัุ่บ” บริิษััทฯ ม ี“นื่โย่บาย่
การิปฏิิบติังานื่ที�สามาริถย่อมรัิบไดู้” ห้ร่ิอ “AUP” ที�ริะบ่ไว้ในื่สญัญาโดูย่มวัีตถป่ริะสงค์เพ่�อ
ปกป้องข้้อมูลุ่ข้องบริิษััทฯ การิไม�ปฏิิบัติตามจะส�งผู้ลุ่ให้้มีการิลุ่งโทษัทางวินื่ัย่ริวมถึงการิ
บอกเลิุ่กสญัญาจ้าง
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บริิษััทฯ แจ้งให้้ลุู่กค้าท่กริาย่รัิบทริาบเกี�ย่วกับการิเก็บแลุ่ะการิใช้ื่ข้้อมูลุ่ริวมทั�งการิข้อข้้อมูลุ่ส�วนื่
บ่คคลุ่สำาห้ริบัการิลุ่งทะเบีย่นื่บนื่เว็บไซึ่ต์ข้องบริษัิัทฯ ตามเง่�อนื่ไข้ Condition of Issue (COI) อันื่
เนื่่�องจากการิที�บริิษััทฯ ปฏิิบัติตามข้้อกำาห้นื่ดูข้องสำานื่ักงานื่ป้องกันื่แลุ่ะปริาบปริามการิฟัอกเงินื่ 
(AMLO) ข้้อมูลุ่ข้องลุู่กค้าแลุ่ะการิใชื่้งานื่ข้้อมูลุ่จะถูกจัดูเก็บตามปริะเภทข้องข้้อมูลุ่โดูย่แบ�งออก
เปน็ื่แบบที�มคีวามลุ่ะเอีย่ดูอ�อนื่แลุ่ะแบบที�เปน็ื่ความลัุ่บ ซึึ่�งไดู้ริบัการิค่้มคริองอย่�างเข้ม้งวดูแลุ่ะจัดู
เก็บไว้ในื่พ่�นื่ที�ที�ปลุ่อดูภัย่ซึ่ึ�งมกีาริเข้า้ถึงที�จำากัดู เฉพาะผูู้ใ้ชื่ที้�ไดู้ริบัอนื่ญ่าตเท�านื่ั�นื่ที�สามาริถเข้า้ถึง
ข้้อมลูุ่ลุู่กค้าไดู้ เริาแจ้งให้ลุู้่กค้าทั�งห้มดูทริาบถึงข้้อมลูุ่ที�ถูกเก็บ ตามเง่�อนื่ไข้ COI แลุ่ะข้้อมลูุ่ข้อง
พวกลุู่กค้าจะไม�ถูกนื่ำาไปใชื่้เพ่�อวัตถ่ปริะสงค์อ่�นื่ ในื่กริณีที�บริิษััทฯ ต้องการิใชื่้ข้้อมูลุ่ข้องพวกเข้า
เพ่�อวัตถ่ปริะสงค์บางอย่�างในื่อนื่าคต บริิษััทฯ จะข้อความยิ่นื่ย่อมจากลูุ่กค้าก�อนื่เสมอ บริิษััทฯ 
ข้องเริาไดู้ปฏิิบติัตามริะเบีย่บข้อ้บังคับข้อง AMLO โดูย่จะมีการิทำาการิริะบ่ตัวตนื่ข้องลูุ่กค้าท่กริาย่
ก�อนื่ที�จะมาเปน็ื่ลุ่กูค้าข้องเริาผู้�านื่กริะบวนื่การิ Know Your Customer ห้ริอ่ KYC แลุ่ะตริวจสอบ
ข้อ้มลูุ่ลุ่กูค้า Customer Due Diligence ห้ริอ่ CDD ในื่ทก่ธิร่ิกริริมที�ดูำาเนื่นิื่การิ ลุ่กูค้าทก่คนื่มสีทิธิิ�
ข้อเข้า้ถึงข้อ้มลูุ่ข้องตนื่ เพ่�อให้ข้้อ้มลูุ่ข้องตนื่ไดู้ริบัการิแก้ไข้แลุ่ะลุ่บทิ�งเม่�อสิ�นื่สดู่สญัญาข้องลุ่กูค้า
กับบริษัิัท อย่�างไริก็ตาม ลุ่กูค้าที�ข้อให้ลุ้่บข้อ้มลูุ่ข้องตนื่ไม�สามาริถลุ่บข้อ้มลูุ่ข้องตนื่ไดู้ทันื่ที เนื่่�องจาก
บริษัิัทต้องเก็บข้อ้มลูุ่ดัูงกลุ่�าวไว้เปน็ื่ริะย่ะเวลุ่า 10 ปหี้ลัุ่งจากสิ�นื่ส่ดูสัญญาตามกฎห้มาย่ว�าดู้วย่การิ
ปอ้งกันื่แลุ่ะปริาบปริามการิฟัอกเงินื่ข้องปริะเทศไทย่ กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส ใชื่ร้ิะบบ Single Sign On 
(SSO) เพ่�อตริวจสอบแลุ่ะติดูตามข้้อมูลุ่ลุู่กค้าที�ใชื่้เพ่�อวัตถ่ปริะสงค์ริอง ซึึ่�งเริิ�มใชื่้ตั�งแต�เดู่อนื่
มถิน่ื่าย่นื่ 2563

แนวทางในการจััดการกับข้อม้ลและสี่ารสี่นเทศของล้กค้า

ไม่ม่กรณ่การละเมิด
สิี่ทธิุ�ในการใช้้ข้อม้ล
ของล้กค้าสี่ำาหรับ
วัต่ำถุึปีระสี่งค์อ่�น  
โดยไม่ได้รับอนุญาต่ำ* 

ไม่ม่กรณ่ละเมิด
ปีระเด็นด้านความ
ปีลอดภัยของข้อม้ล 
เป็ีนเวลามากกว่า 
สี่ามปีีติ่ำดต่่ำอกัน 

*วัต่ำถุึปีระสี่งค์อ่�นหมายถ้ึงเจัต่ำนาของ
บริษััทฯในการใช้้ข้อม้ลของล้กค้านอก
เหน่อจัากวัต่ำถุึปีระสี่งค์ ซ้์�งเป็ีน
วัต่ำถุึปีระสี่งค์ท่�ข้อม้ลถ้ึกเก็บ 
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เพื่ �อกัารเติบโติทางเศรษฐกัจ
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อื �นๆ
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กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส
เพ่ื่�อสร้ิางสังคม 
ที�ดีีข้ึ้�น

05

5.1	 สุุขภาวะและความปลอดภัยของทุุกฝ่่าย 
5.2	 การบริหารจััดการด้านสิุทุธิิมนุษยชน
5.3	 การบริหารจััดการทุรัพยากรบุคคล
5.4	 การพัฒนาสัุงคมและชุมชน
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UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�
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UP
เพื่ �อการเติบโติทางเศรษฐก่จ
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อ่ �นๆ
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• อััตราการบาดเจ็็บขัั้�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสารไม่่ 
   เกิน 0.04 ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเท่ี่�ยว

• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นห้ยุดงานขั้อัง 
   พนักงาน (LTIFR) ไม่่เกิน 2.00 ครั�ง ต่อัล้�าน 
 ชัั่�วโม่งการที่ำางาน

• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นห้ยุดงานขั้อังผู้้�รับ 
 เห้ม่า (LTIFR) ไม่่เกิน 2.00 ครั�ง ต่อัล้�าน 
 ชัั่�วโม่งการที่ำางาน

• อััตราการบาดเจ็็บขัั้�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสารไม่่ 
   เกิน 0.04 ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเท่ี่�ยว

• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นห้ยุดงานขั้อัง 
   พนักงาน (LTIFR) ไม่่เกิน 2.50 ครั�ง ต่อัล้�าน 
 ชัั่�วโม่งการที่ำางาน

• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นห้ยุดงานขั้อังผู้้�รับ 
 เห้ม่า (LTIFR) ไม่่เกิน 2.50 ครั�ง ต่อัล้�าน 
 ชัั่�วโม่งการที่ำางาน

• อััตราการบาดเจ็็บขัั้�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสาร  
 0 ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเท่ี่�ยว

• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นห้ยุดงานขั้อัง 
   พนักงาน (LTIFR) ไม่่เกิน 0.1498 ครั�ง ต่อั 
 ล้�านชัั่�วโม่งการที่ำางาน

• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นห้ยุดงานขั้อังผู้้�รับ 
 เห้ม่า (LTIFR) ไม่่เกิน 0.7212 ครั�ง ต่อัล้�าน 
 ชัั่�วโม่งการที่ำางาน

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9)

ผลการดำำาเนิินิงานิปีี
2563/64

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสดำำ�เนินิิธุ่ริกิจที�มคีว�มหลุ่�กหลุ่�ย สข่ภ�วะแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัยนิบัเปน็ิเป�้หม�ยสูงสด่ำ
ของก�ริดำำ�เนินิิธุร่ิกิจ อีกทั�งยังเป็นิตััวชีี้�วัดำหลัุ่กในิก�ริวัดำคว�มสำ�เร็ิจขององค์กริ ทั�งนิี� ห�กเริ�ไม�ส�ม�ริถ
ดำำ�ริงไว้ซึ่่�งคว�มปลุ่อดำภัยแลุ่ะคว�มเปน็ิอยู�ที�ดีำของพนิกัง�นิแลุ่ะลุ่กูค้� อ�จได้ำริบัผลุ่กริะทบตั�อชี้่�อเสยีง
แลุ่ะภ�พลัุ่กษัณ์ข์ององค์กริอย��งมนีิยัยะสำ�คัญ ดัำงนิั�นิ เริ�เชี้่�อว�� ก�ริริกัษั�ไว้ซึ่่�งก�ริจัดำก�ริด้ำ�นิคว�ม
ปลุ่อดำภัยอย��งมีปริะสิทธุิภ�พจะชี้�วยเสริิมสริ้�งคว�มเชี้่�อมั�นิตั�อภ�คริัฐหนิ�วยง�นิกำ�กับดำูแลุ่ ผู้ให้
สมัปท�นิ ตัลุ่อดำจนิผูถ่้อห่น้ิ นิกัลุ่งทน่ิ ผูโ้ดำยส�ริแลุ่ะผูใ้ชี้บ้ริกิ�ริ ผูรั้ิบเหม� พนิกัง�นิภ�ยในิองค์กริ ริวม
ถ่งช่ี้มชี้นิของเริ� กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสจ่งม่�งมั�นิในิก�ริดำำ�เนินิิง�นิตั�มนิโยบ�ยด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยแลุ่ะก�ริ
ริกัษั�คว�มปลุ่อดำภัยอย��งเคริ�งคริดัำ เพ่�อมอบบริกิ�ริที�มคีว�มปลุ่อดำภัยสงูสด่ำใหกั้บผูใ้ชี้บ้ริกิ�ริในิริะบบ
ริถไฟฟ�้ของเริ� ริวมถ่งผูส้ญัจริไปม�บนิท้องถนินิแลุ่ะช่ี้มชี้นิแนิวเสน้ิท�งริถไฟฟ�้ 

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสใหค้ว�มสำ�คัญด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยทั�งในิกริะบวนิก�ริดำำ�เนินิิง�นิ (Process Safety) 
แลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัยของบ่คคลุ่ (Personal Safety) ที�คริอบคลุ่ม่ถ่งผูใ้ชี้บ้ริกิ�ริ พนิกัง�นิแลุ่ะผูรั้ิบเหม�
ทั�งหมดำ โดำยม่�งมั�นิเสริมิสริ�้งคว�มปลุ่อดำภัยตัั�งแตั�ก�อนิดำำ�เนินิิก�ริก�อสริ�้งตัลุ่อดำจนิถ่งก�ริใหบ้ริิก�ริ 
เริ�ม่�งเนิน้ิแลุ่ะใหค้ว�มสำ�คัญกับเป�้หม�ยด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยแลุ่ะอ�ชี้วีอนิ�มยั อ�ทิ ตััวชี้ี�วัดำเร่ิ�องก�ริ
บ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของผูโ้ดำยส�ริ อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บถ่งขั�นิหย่ดำง�นิของทั�งพนิกัง�นิแลุ่ะผูร้ิบัเหม� ทั�งนิี� 
ตััวชีี้�วัดำเชิี้งปริมิ�ณ์แลุ่ะเป�้หม�ยด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยแลุ่ะอ�ชี้วีอนิ�มยัที�เกี�ยวข้อง ถกูนิำ�ไปเปน็ิหนิ่�งในิ
ก�ริปริะเมนิิผลุ่ก�ริปฏิิบติััง�นิของผูจั้ดำก�ริที�ดำแูลุ่ในิแตั�ลุ่ะฝ่�่ยนิั�นิๆ

ระยะก่่อนดำำ�เนินโครงก่�ร: ก�ริดำำ�เนินิิง�นิของบีทีเอสซีึ่นิั�นิคำ�นิง่ถ่งคว�มปลุ่อดำภัยตัั�งแตั�ชี้�วงว�งแผนิ
ก�อนิดำำ�เนินิิโคริงก�ริ โดำยมกี�ริกำ�หนิดำม�ตัริฐ�นิคว�มปลุ่อดำภัยลุ่งในิขอ้กำ�หนิดำของผูว้��จ้�ง (Term of 
Reference: TOR) เพ่�อใชี้้ในิก�ริคัดำเลุ่่อกแลุ่ะควบค่มผูร้ิับเหม�ในิก�ริออกแบบ ก�ริติัดำตัั�ง ก�ริตัริวจ
สอบ แลุ่ะก�ริทดำสอบริะบบที�สอดำคลุ้่องตั�มม�ตัริฐ�นิส�กลุ่ เชี้�นิ European Railway Standard (EN-
50126, EN-50128 แลุ่ะ EN-50129) แลุ่ะ NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit and 
Passenger Rail Systems พริอ้มทั�งได้ำริบัก�ริรัิบริองคว�มปลุ่อดำภัย (Proof of Safety) จ�กหนิ�วยง�นิ
อิสริะที�เช่ี้�อถ่อได้ำ

ระยะดำำ�เนินโครงก่�ร: บทีีเอสซึ่ดีำำ�เนินิิก�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยในิก�ริขนิส�งผ��นิก�ริควบคม่กำ�กับดำแูลุ่
ของฝ่่�ยโคริงก�ริ ฝ่่�ยปฏิิบัติัก�ริ ฝ่่�ยซึ่�อมบำ�ร่ิง ฝ่่�ยริักษั�คว�มปลุ่อดำภัย แลุ่ะฝ่่�ยบริิห�ริจัดำก�ริ
ทริพัยส์นิิแลุ่ะวิศวกริริม ใหส้อดำคลุ้่องกับริะบบม�ตัริฐ�นิตั��งๆ ที�องค์กริได้ำริบั เชี้�นิ ริะบบก�ริจัดำก�ริ
อ�ชี้ีวอนิ�มัยแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัย ISO45001:2018 ริะบบจัดำก�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย (Safety  
Management System: SMS) ตั�มข้อกำ�หนิดำ Best Practice Model (BPM) ของ Ricardo Rail ซึ่่�ง
เป็นิบริิษััทที�เชี้ี�ยวชี้�ญด้ำ�นิก�ริขนิส�งริะบบริ�ง แลุ่ะม�ตัริฐ�นิท�งวิศวกริริมของวิศวกริริมสถ�นิแห�ง
ปริะเทศไทย เป็นิต้ันิ ริวมถ่งก�ริปริะเมินิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยที�อ�จจะเกิดำข่�นิจ�กก�ริให้
บริิก�ริ แลุ่ะก�ริซึ่�อมบำ�ร่ิงเคร่ิ�องจักริ อ่ปกริณ์์ แลุ่ะริะบบโคริงสริ้�งพ่�นิฐ�นิตั�มแผนิก�ริซึ่�อมบำ�ร่ิง 
(Maintenance Activity Plans) ที�ได้ำกำ�หนิดำไว้ นิอกจ�กนิี� เพ่�อเพิ�มคว�มปลุ่อดำภัยในิก�ริเดิำนิริถไฟฟ�้ 
บทีีเอสซึ่ดีำำ�เนินิิก�ริติัดำตัั�งริะบบที�เริยีกว�� Fail Safe System ซึ่่�งเปน็ิริะบบควบคม่ก�ริทำ�ง�นิของขบวนิ
ริถไฟฟ้�ขณ์ะเกิดำคว�มผิดำพลุ่�ดำในิก�ริเดิำนิริถ ให้อยู�ในิสถ�นิะหริ่อตัำ�แหนิ�งที�ปลุ่อดำภัยโดำยอัตัโนิมัติั 
ซึ่่�งกริะบวนิก�ริดำำ�เนิินิง�นิข้�งต้ันิได้ำริับก�ริตัริวจสอบอย��งสมำ�เสมอแลุ่ะริับริองคว�มปลุ่อดำภัยเป็นิ
ปริะจำ�ท่กปจี�ก Ricardo Rail

ก่�รก่ำ�กั่บดำูแลส่่วนง�นที่่�เก่่�ยวข้้อง: บีทีเอสซีึ่ มีม�ตัริก�ริในิก�ริกำ�กับดูำแลุ่ผู้รัิบเหม�ที�เข้�ม� 
ดำำ�เนินิิง�นิในิริะบบริถไฟฟ�้บทีีเอสอย��งเคริ�งครัิดำ โดำยริะบบ Access Control (ก�ริเข้�ปฎิิบติััง�นิในิ
พ่�นิที�) แลุ่ะริะบบ Work Permit (ก�ริควบคม่ก�ริทำ�ง�นิที�มคีว�มเสี�ยง)  ซึ่่�งคริอบคลุ่ม่ถ่งวีจีไอ ในิฐ�นิะ 
ที�เป็นิผู้ได้ำริับสัมปท�นิจ�กบีทีเอสซีึ่ ให้บริิห�ริจัดำก�ริส่�อโฆษัณ์�แลุ่ะพ่�นิที�เชิี้งพ�ณ์ิชี้ย์ในิริะบบ 
ริถไฟฟ�้บทีีเอส แลุ่ะบริิษััทอ่�นิๆ ในิกลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสที�ต้ัองเข้�ม�ดำำ�เนินิิง�นิในิริะบบริถไฟฟ้�บทีีเอส 
เพ่�อใหก้�ริดำำ�เนินิิง�นิด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยเปน็ิไปตั�มม�ตัริฐ�นิที�บทีีเอสซีึ่กำ�หนิดำ 

ทั�งนิี� ยังมีกลุ่ไกกริะบวนิก�ริพูดำค่ยถ่งปัญห�ด้ำ�นิส่ขภ�พริวมทั�งกริะบวนิก�ริที�บันิท่กข้อมูลุ่ด้ำ�นิ 
คว�มเสี�ยงริะหว��งทรัิพย�กริบ่คคลุ่แลุ่ะผูจั้ดำก�ริของหนิ�วยธุร่ิกิจ ท่กๆ เด่ำอนิ นิอกจ�กนิี� ฝ่�่ยโคริงก�ริ  
ฝ่่�ยคว�มปลุ่อดำภัย ฝ่่�ยปฏิิบัติัก�ริ ฝ่่�ยซึ่�อมบำ�ร่ิง ฝ่่�ยริักษั�คว�มปลุ่อดำภัย ฝ่่�ยอ�ชี้ีวอนิ�มัยแลุ่ะ
คว�มปลุ่อดำภัย ของบีทีเอสซึ่ีมีก�ริริ�ยง�นิปริะเด็ำนิที�เกี�ยวข้องกับส่ขภ�พแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัยตั�อ 
ผู้บริิห�ริริะดัำบสูง/คณ์ะกริริมก�ริของบีทีเอสซึ่ีในิท่กๆ ไตัริม�ส ในิกริณ์ีที�มีคว�มคลุ่�ดำเคลุ่่�อนิจ�ก 
เป�้หม�ยที�ตัั�งไว้ บทีีเอสซึ่จีะดำำ�เนินิิก�ริปริะเมนิิเพ่�อลุ่ดำแลุ่ะปอ้งกันิปญัห�ที�เกิดำข่�นิแลุ่ะอ�จจะเกดิำข่�นิ

ม�ตรก่�รป้อ้งกั่นและก่�รอบรม: นิอกเหนิ่อก�ริจัดำก�ริคว�มปลุ่อดำภัยในิก�ริเดิำนิริถแลุ้่ว บีทีเอสซึ่ี
กำ�หนิดำใหม้กี�ริซ้ึ่อมแผนิก�ริรัิบมอ่เหต่ัฉุก่เฉิุนิริ�วมกับหนิ�วยง�นิฉุ่กเฉิุนิภ�ยนิอก ได้ำแก� หนิ�วยปอ้งกันิ
แลุ่ะบริริเท�ส�ธุ�ริณ์ภัย ทีมแพทย์กู้ชี้พี แลุ่ะเจ้�หนิ�้ที�ตัำ�ริวจท้องที�หนิ�วยตั��งๆ เปน็ิปริะจำ�ท่กปลีุ่ะ 2 
คริั�ง เพ่�อเตัรีิยมคว�มพริ้อมด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยในิก�ริริับม่อเหตั่ฉุ่กเฉุินิที�อ�จส�งผลุ่กริะทบตั�อคว�ม
ปลุ่อดำภัยในิริะบบริถไฟฟ้�บีทีเอส โดำยฝ่ึกซึ่้อมก�ริตัอบสนิองแลุ่ะก�ริตัอบโต้ัเหตั่ฉุ่กเฉิุนิตั��งๆ เชี้�นิ 
กริณ์เีกิดำเพลิุ่งไหมใ้นิริะบบริถไฟฟ�้ กริณี์ส�ริเคมรีิั�วไหลุ่ในิโริงจอดำซึ่�อมบำ�ร่ิง กริณี์ก�ริก�ออ�ชี้ญ�กริริม
หริ่อก�ริก�อวินิ�ศกริริม เป็นิต้ันิ เพ่�อให้มั�นิใจว��ท่กหนิ�วยง�นิมีคว�มพร้ิอมในิก�ริรัิบม่อแลุ่ะจัดำก�ริ
สถ�นิก�ริณ์เ์ม่�อเกิดำเหตัข่่�นิอย��งมปีริะสิทธุภิ�พ นิอกจ�กนิี� บทีีเอสซีึ่ ยงัผลัุ่กดัำนิใหเ้กิดำวัฒนิธุริริมคว�ม
ปลุ่อดำภัยทั�วทั�งองค์กริ คริอบคลุ่่มถ่งผู้ใชี้้บริิก�ริ พนัิกง�นิแลุ่ะผู้รัิบเหม�ทั�งหมดำ โดำยผ��นิก�ริอบริม
ด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย แลุ่ะก�ริส่�อส�ริด้ำ�นิตั��งๆ เพ่�อส�งเสริมิแลุ่ะสริ�้งคว�มตัริะหนิกัด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย
ในิก�ริใชี้บ้ริิก�ริริะบบใหแ้ก�ผูม้สี�วนิได้ำเสียท่กกลุ่่�ม 

กระบวนการดำาเน่นงานด้านความปล้อดภััย

ก่อนิดำำาเนิินิ 
โครงการ

ดำำาเนิินิงานิ
โครงการ

การกำากับดูำแล

มาตรการ 
ปีอ้งกันิและ 
การอบรม

• การประเมิ่นผู้ล้กระที่บด�านสิ�งแวดล้�อัม่
แล้ะผู้ล้กระที่บต่อัผู้้�ม่่ส่วนได�เส่ย

• การอัอักแบบโครงสร�างพ้�นฐาน
• รถึไฟแล้ะระบบอัาณััติสัญญาณั
• การคัดเล้้อักค่้ค�า
• การที่ดสอับระบบ
• การรับรอังความ่ปล้อัดภััย

• แผู้นการรับม้่อัเห้ตุฉุุกเฉิุน
• วัฒนธรรม่ความ่ปล้อัดภััย
• การอับรม่ด�านความ่ปล้อัดภััย
• การติดตาม่แล้ะการตรวจ็สอับความ่ปล้อัดภััย

• ม่าตรการในการกำากับด้แล้ผู้้�รับเห้ม่าท่ี่�เขั้�าม่า
ดำาเนินงาน ซึึ่�งครอับคลุ้ม่ถึึงว่จ่็ไอั แล้ะ
บริษััที่อ้ั�นๆ ในกลุ่้ม่บริษััที่ เพ้�อัให้�เป็นไปตาม่
ม่าตรฐานท่ี่�บ่ท่ี่เอัสซ่ึ่กำาห้นด

• การปฏิิบัติตาม่ม่าตรการแล้ะแนวที่างการ
จั็ดการด�านความ่ปล้อัดภััย

• การประเมิ่นความ่เส่�ยงระห้ว่างดำาเนินงาน
• การควบคุม่การดำาเนินการให้�บริการ
• ระบบอัาณััติสัญญาณัแล้ะระบบการควบคุม่
• แผู้นการซ่ึ่อัม่บำารุงอุัปกรณ์ัแล้ะระบบ 
• การตรวจ็สอับระบบจ็ากห้น่วยงานภัายนอัก

การกำากับดูแล้ด้านความปล้อดภััยแล้ะอาช่ีวอนามัย

เปีา้หมายระยะยาวด้ำานิความยั�งยืนิ 
(2563/64-2567/68)

เปีา้หมายปี ี 
2563/64

แผนงานการบร่หารงานซ่่อมบำารุงเช่ีงรุก

5.1	สุิ่ขึ้ภัาวะแล้ะ
ความปล้อดภััยขึ้องทุกฝ่่าย

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการเติบโติทางเศรษฐก่จ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อ่ �นๆ
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ผลการดำำาเนิินิงานิ

2563/642563/642562/632561/622560/61

สำ�หริบัผลุ่ก�ริดำำ�เนินิิง�นิที�สะท้อนิปริะสทิธุภิ�พแลุ่ะคว�มม่�งมั�นิด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยในิก�ริขนิส�งผูโ้ดำยส�ริ บทีีเอสซึ่ไีด้ำจัดำเก็บข้อมลูุ่ท�งสถิติัผ��นิดัำชี้นิี
ชี้ี�วัดำอัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของผูโ้ดำยส�ริจ�กอ่บัติัเหตั ่ซึ่่�งจ�กก�ริเก็บข้อมลูุ่ท�งสถิติัในิปทีี�ผ��นิม� พบว�� อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของผู้
โดำยส�ริมคี��เท��กับ 0 คริั�งตั�อก�ริใหบ้ริกิ�ริลุ้่�นิเที�ยว แลุ่ะไม�พบว��มกี�ริเสยีชี้วิีตัของผูโ้ดำยส�ริ

คำำ�นิิย�ม : 
• อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของผูโ้ดำยส�ริ  = จำ�นิวนิเหต่ัที�เกิดำในิริอบ 12 เด่ำอนิ * 1,000,000 เที�ยวโดำยส�ริ
                         จำ�นิวนิผูโ้ดำยส�ริในิริอบ 12 เด่ำอนิ 
• อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของผูโ้ดำยส�ริ หม�ยถ่ง ก�ริเข�้รัิบก�ริรัิกษั�เปน็ิผูป้ว่ยในิในิโริงพย�บ�ลุ่ เพ่�อสงัเกตัอ�ก�ริหริอ่ริกัษั�โดำยทันิทีหลัุ่งจ�กเกิดำอ่บติััเหตัแ่ลุ่ะก�ริบ�ดำเจ็บ ริวมทั�งก�ริบ�ดำเจ็บจ�กก�ริเข�้ไปในิริ�ง 
 โดำยไม�ได้ำริบัอนิญ่�ตั ก�ริบ�ดำเจ็บจ�กสภ�พอ่ปกริณ์์แลุ่ะก�ริปฏิิบติััก�ริ (พ่�นิที�หร่ิอวิธุกี�ริ) ที�ไม�ปลุ่อดำภัยของบีทีเอส แตั�ไม�ริวมถ่งก�ริฆ��ตััวตั�ย ก�ริพย�ย�มฆ��ตััวตั�ย แลุ่ะผลุ่ของก�ริใชี้ย้�ริกัษั�โริคของตันิเอง

ผลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิความปีลอดำภััยของผู้โดำยสาร

0 0.004 0 0 < 0.04

อััตราการบาดเจ็็บขัั้�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสาร 
(ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเท่ี่�ยว) 

เพ่�อก�ริเตัริียมพริ้อมสำ�หริับก�ริขย�ยโคริงข��ยริถไฟฟ้� ริวมทั�งก�ริเติับโตัเพิ�มข่�นิอย��งตั�อเนิ่�องทั�งจำ�นิวนิผู้โดำยส�ริแลุ่ะผู้เชี้��ริ้�นิค้�ในิริะบบริถ
ไฟฟ้�บีทีเอส บทีีเอสซีึ่จ่งกำ�หนิดำม�ตัริก�ริคว�มปลุ่อดำภัยในิก�ริใช้ี้ริะบบริถไฟฟ้�บีทีเอส เชี้�นิ ก�ริติัดำตัั�งริั�วแลุ่ะปริะตูัอัตัโนิมติัั  แลุ่ะก�ริจัดำกิจกริริม
ส่�อส�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยผ��นิชี้�องท�งส่�อส�ริตั��งๆ ในิริะบบ ได้ำแก� แผ�นิพับ สติั�กเกอร์ิ โฆษัณ์�บนิจอ LED ของสถ�นิ ี กริะจ�ยข��วบนิ Social 
Media เชี้�นิ Website Facebook Twitter Line แลุ่ะ BTS Application เปน็ิต้ันิ เพ่�อใหผู้โ้ดำยส�ริแลุ่ะผูใ้ชี้บ้ริกิ�ริริถไฟฟ�้บทีีเอสเข�้ใจแลุ่ะตัริะหนิกั
ถ่งคว�มปลุ่อดำภัยตัั�งแตั�ก�ริเข�้ใชี้บ้ริกิ�ริ วิธุกี�ริปฏิิบติััตันิในิขณ์ะผ��นิปริะตูัอัตัโนิมติัั ก�ริใชี้บ้นัิไดำเลุ่่�อนิ ก�ริเข�้แถวริอบริเิวณ์ชี้�นิชี้�ลุ่� ก�ริเข�้-
ออกขบวนิริถไฟฟ้� ก�ริโดำยส�ริภ�ยในิขบวนิริถไฟฟ้�อย��งปลุ่อดำภัย ก�ริเอ่�อเฟ้� อให้แก�เด็ำก คนิชี้ริ� หญิงมีคริริภ์ แลุ่ะผู้พิก�ริ ตัลุ่อดำจนิข้อควริ
ปฏิิบติััเม่�อทำ�ของตักหลุ่�นิในิริ�ง หริอ่พบเห็นิคว�มนิ��จะเปน็ิในิก�ริเกิดำอ่บัติัเหต่ั เพ่�อส�งเสริมิให้เกิดำก�ริปฏิิบติััตั�มอย��งเคริ�งครัิดำ จนิเปน็ิวัฒนิธุริริม
คว�มปลุ่อดำภัยอย��งยั�งยน่ิ

นิอกจ�กนิี� สำ�หริับม�ตัริก�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยแก�ผู้โดำยส�รินิั�นิ บีทีเอสซึ่ียังได้ำกำ�หนิดำให้พนิักง�นิสถ�นิีแลุ่ะเจ้�หนิ้�ที�ริักษั�คว�มปลุ่อดำภัยคอย
ตัริวจตัริ�ดำแูลุ่คว�มเริยีบริอ้ย โดำยก�ริจัดำเจ้�หนิ�้ที�ริกัษั�คว�มปลุ่อดำภัยดำแูลุ่พ่�นิที�บนิสถ�นิรีิถไฟฟ�้ตัลุ่อดำ 24 ชี้ั�วโมง ก�ริเสริมิจำ�นิวนิเจ้�หนิ�้ที�
ริักษั�คว�มปลุ่อดำภัยหญิง เพ่�อดำูแลุ่ชี้�วยเหลุ่่อผู้โดำยส�ริสตัริีในิกริณ์ีตั��งๆ เชี้�นิ ไม�สบ�ย หริ่อเป็นิลุ่มหมดำสติั ก�ริอบริมพนิักง�นิสถ�นิีเร่ิ�องก�ริ
ปฐมพย�บ�ลุ่เบ่�องต้ันิแลุ่ะก�ริปฐมพย�บ�ลุ่ผู้ได้ำริับบ�ดำเจ็บโดำยวิทย�กริจ�กสถ�บันิท�งก�ริแพทย์ ก�ริจัดำให้มีอ่ปกริณ์์ปฐมพย�บ�ลุ่ไว้ท่กสถ�นิ ี
เพ่�อใหก้�ริปฏิิบติััง�นิของเจ้�หนิ�้ที�ปริะจำ�สถ�นิตีั�อก�ริดำแูลุ่ผูบ้�ดำเจ็บหริอ่ผูป้ว่ยเปน็ิไปอย��งมปีริะสทิธุภิ�พแลุ่ะริวดำเริว็ สำ�หริบัผูพ้กิ�ริ บทีีเอสซีึ่
ดำำ�เนิินิก�ริปรัิบปร่ิงขั�นิตัอนิก�ริดูำแลุ่ผู้พิก�ริ แลุ่ะฝ่ึกอบริมให้พนิักง�นิรัิกษั�คว�มปลุ่อดำภัยปฏิิบัติัตั�มขั�นิตัอนิก�ริดูำแลุ่ผู้พิก�ริที�ถูกปรัิบปร่ิงใหม�
ริ�วมกับสม�คมคนิพกิ�ริแห�งปริะเทศไทย

ก่�รคัดำก่รองอุณหภูมูิ
ผูม้�ใชี้บ้ริกิ�ริที�มอ่ีณ์หภมูสิงูตัั�งแตั� 37.5 องศ�เซึ่ลุ่เซีึ่ยส ห�้มเข้�ริะบบ
ริถไฟฟ้� ผู้โดำยส�ริริถไฟฟ้�บีทีเอสต้ัองสวมหน้ิ�ก�กอนิ�มัย หร่ิอ
หนิ�้ก�กผ�้ตัลุ่อดำริะยะเวลุ่�ก�ริใช้ี้บริกิ�ริ 

เข้ม้งวดำในก่�รที่ำ�คว�มส่ะอ�ดำ
บีทีเอสซึ่ีเพิ�มคว�มถี�ในิก�ริฉีุดำพ�นินิำ�ย�ฆ��เชี้่�อโริคในิ
ขบวนิริถไฟฟ�้ แลุ่ะบนิสถ�นิี

จุุดำบรกิ่�รเจุลล้�งมอืส่ำ�หรบัผูู้โ้ดำยส่�ร และม�ตรก่�รรกั่ษ�ระยะห�่ง

บทีีเอสซึ่จัีดำเตัริยีมเจลุ่ลุ้่�งมอ่ไว้ใหบ้ริกิ�ริผูโ้ดำยส�ริที�
บริเิวณ์ปริะตัเูข้�-ออกของทก่สถ�นิ ีแลุ่ะจัดำเตัริยีมเจ้�
หนิ้�ที�จัดำริะเบียบผู้โดำยส�ริเพ่�อริักษั�ริะยะห��งก�อนิ
เข�้ใช้ี้บริกิ�ริ

ขณ์ะริอริถไฟฟ้�ที�ชัี้�นิชี้�นิชี้�ลุ่� ผูโ้ดำยส�ริต้ัองริกัษั�
ริะยะห��งริะหว��งกันิ

ขณ์ะเดิำนิท�งในิขบวนิริถไฟฟ้� ผู้โดำยส�ริต้ัองสวม
หนิ�้ก�กอนิ�มยั หริอ่หนิ�้ก�กผ�้ตัลุ่อดำริะยะเวลุ่�ก�ริ
ใช้ี้บริกิ�ริ แลุ่ะริกัษั�ริะยะห��งริะหว��งกันิ

บท่ี่เ่อส่ซีก่่ำ�หนดำม�ตรก่�รเพืื่�อลดำคว�มเส่่�ยงจุ�ก่ก่�รแพื่รเ่ชืื้�อโควิดำ-19
บีทีเอสซึ่ีบังคับใชี้้ม�ตัริก�ริด้ำ�นิส่ขภ�พของผู้โดำยส�ริอย��งเข้มงวดำ โดำยก�ริเพิ�มคว�มถี�ในิก�ริทำ�คว�ม
สะอ�ดำด้ำวยนิำ�ย�ฆ��เช่ี้�อโริคภ�ยในิสถ�นีิริถไฟฟ้�ทก่สถ�นิ ีในิขบวนิริถไฟฟ้� วันิลุ่ะ 2 คริั�ง แลุ่ะโริงจอดำแลุ่ะ
ซึ่�อมบำ�ร่ิงริถไฟฟ�้ (Depot) ทก่วันิ เพ่�อปอ้งกันิก�ริแพริ�กริะจ�ยของโควิดำ-19 นิอกจ�กนิี� บทีีเอสซึ่ยีงัได้ำริ�วม
มอ่กับเจ้�หนิ�้ที�กร่ิงเทพมห�นิคริ เพ่�อจัดำริะเบียบก�ริเข้�ใช้ี้บริกิ�ริริถไฟฟ้�ของผูโ้ดำยส�ริในิชี้�วงเวลุ่�เริ�ง
ดำ�วนิในิทก่สถ�นิเีพ่�อใหม้ั�นิใจว��ผูโ้ดำยส�ริอยู�ในิริะยะที�ปลุ่อดำภัย

เพื่ิ�มคว�มถี่่�ก่�รใหบ้รกิ่�ร
บทีีเอสซึ่เีพิ�มคว�มถี�ของก�ริใหบ้ริกิ�ริในิชี้�วงเวลุ่�เริ�ง
ดำ�วนิ ปจัจ่บนัิบทีีเอสซึ่ ีมขีบวนิริถใหบ้ริกิ�ริม�กที�สด่ำ
จำ�นิวนิ 98 ขบวนิ ขบวนิลุ่ะ 4 ตัู ้ริวมทั�งหมดำ 392 ตัู้

ความปล้อดภััยขึ้องผู้โดยสิ่าร มาติรการความปล้อดภััยในระบบรถไฟฟา้บ่ท่เอสิ่	ติามว่ถ่ช่ีว่ติรูปแบบใหม่	

เป้ีาหมาย
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จ�กคว�มม่�งมั�นิสริ�้งวัฒนิธุริริมองค์กริที�ใหค้ว�มสำ�คัญด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยอย��ง
ตั�อเนิ่�อง กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสม่�งเนิ้นิก�ริมีส�วนิริ�วมแลุ่ะส�งเสริิมวัฒนิธุริริมคว�ม
ปลุ่อดำภัยของพนัิกง�นิแลุ่ะผู้รัิบเหม�ผ��นิก�ริฝึ่กอบริมแลุ่ะกิจกริริมตั��งๆ โดำย
กำ�หนิดำใหพ้นิกัง�นิต้ัองได้ำริบัก�ริฝ่กึอบริมด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยตั�มกิจกริริมหริอ่
ตั�มลัุ่กษัณ์ะง�นิ ซึ่่�งผลุ่ก�ริผ��นิหลัุ่กสตูัริฝ่กึอบริม ใบอนิญ่�ตัปฏิิบติััหนิ�้ที� แลุ่ะ
จำ�นิวนิชี้ั�วโมงที�ฝ่กึอบริมของพนิกัง�นิแตั�ลุ่ะบ่คคลุ่จะได้ำริบัก�ริบันิท่กลุ่งโปริแกริม 
Operation License System เพ่�อใช้ี้เป็นิฐ�นิข้อมูลุ่ในิก�ริปฏิิบัติัตั�มแผนิง�นิ  
กฎิริะเบียบขององค์กริ แลุ่ะกฎิหม�ยภ�ยในิปริะเทศ 

บทีีเอสซีึ่กำ�หนิดำให้ผูร้ิบัเหม�ในิริะดัำบหวัหนิ�้ผูค้วบคม่ง�นิทก่คนิต้ัองเข้�รัิบก�ริ
อบริมเร่ิ�องม�ตัริฐ�นิก�ริดำำ�เนิินิง�นิอย��งปลุ่อดำภัยในิริะบบริถไฟฟ้�บีทีเอส  
ซึ่่�งคริอบคลุ่ม่ถ่งวีจีไอแลุ่ะผูเ้กี�ยวข้องอ่�นิๆ ริวมถ่งทดำสอบคว�มเข�้ใจก�อนิ-หลัุ่งก�ริ
ฝ่ึกอบริม เพ่�อปริะเมินิปริะสิทธุภิ�พของผู้รัิบเหม�ในิก�ริปฏิิบัติัง�นิด้ำ�นิคว�ม
ปลุ่อดำภัยกับองค์กริ บริษัิัทผูรั้ิบเหม�ที�ผ��นิก�ริทดำสอบจะได้ำริบัก�ริบนัิท่กผลุ่ก�ริ
ผ��นิหลัุ่กสตูัริฝ่กึอบริมลุ่งโปริแกริม Operation License System เพ่�อเก็บเปน็ิฐ�นิ
ขอ้มลูุ่ของบทีีเอสซึ่เีชี้�นิเดีำยวกันิ

ทั�งนิี� หลัุ่กสตูัริก�ริอบริมด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยตั��งๆ ที�นิำ�ม�ใช้ี้สอดำคลุ้่องกับริะบบ
ม�ตัริฐ�นิตั��งๆ ที�องค์กริได้ำริับ เชี้�นิ ริะบบก�ริจัดำก�ริอ�ชีี้วอนิ�มัยแลุ่ะคว�ม
ปลุ่อดำภัย ISO 45001:2018 ริะบบจัดำก�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย (Safety Management 

System: SMS) ตั�มข้อกำ�หนิดำ Best Practice model (BPM) ของ Ricardo Rail 
แลุ่ะม�ตัริฐ�นิด้ำ�นิวิศวกริริม เปน็ิต้ันิ 

นิอกจ�กก�ริอบริมด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยใหแ้ก�พนิกัง�นิแลุ่ะผูรั้ิบเหม�อย��งสมำ�เสมอ  
บทีีเอสซีึ่ยังได้ำติัดำตั�มก�ริเจ็บปว่ยจ�กก�ริทำ�ง�นิของพนิกัง�นิอย��งตั�อเนิ่�อง เพ่�อ
ปอ้งกันิแลุ่ะควบคม่โริคจ�กก�ริทำ�ง�นิ แลุ่ะยังส�งเสริมิสข่ภ�พของบ่คลุ่�กริอย��ง
ตั�อเนิ่�อง โดำยจัดำใหพ้นิกัง�นิทก่ริะดัำบได้ำริบัก�ริตัริวจส่ขภ�พปริะจำ�ป ีแลุ่ะจัดำทำ�ก�ริ
ปริะเมนิิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิสข่ภ�พของพนิกัง�นิ (Health Risk Assessment – HRA)  
แลุ่ะนิำ�ผลุ่ก�ริปริะเมินิที�ได้ำม�จัดำโปริแกริมตัริวจส่ขภ�พตั�มปัจจัยเสี�ยงเฉุพ�ะ 
ผูป้ฏิิบติััง�นิในิกิจกริริมที�มคีว�มเสี�ยงตั�อก�ริเกิดำโริค สำ�หรัิบบริิษััทผูรั้ิบเหม�ต้ัองจัดำ
ส�งผลุ่ก�ริตัริวจส่ขภ�พของพนิกัง�นิทั�งหมดำ เพ่�อจัดำเก็บในิริะบบฐ�นิขอ้มลูุ่ตั�อไป 

สำ�หริบัพนิกัง�นิกลุ่่�มเสี�ยง เชี้�นิ พนิกัง�นิควบคม่ริถไฟฟ้� ที�ผลุ่ก�ริตัริวจสข่ภ�พ
ในิบ�งพ�ริ�มเิตัอริที์�สำ�คัญ เชี้�นิ นิำ�หนิกั แลุ่ะริะดัำบนิำ�ตั�ลุ่ในิเลุ่่อดำ ไม�ผ��นิเกณ์ฑ์์
ม�ตัริฐ�นิ ซึ่่�งพ�ริ�มเิตัอริเ์หลุ่��นิี�ส�ม�ริถก�อใหเ้กิดำผลุ่กริะทบตั�อก�ริปฏิิบติััหนิ�้ที�
ด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยได้ำ บีทีเอสซึ่ีได้ำกำ�หนิดำใหพ้นิกัง�นิเหลุ่��นิี�ต้ัองบริิห�ริจัดำก�ริ
ตันิเอง แก้ไขให้ผลุ่ก�ริตัริวจวัดำสข่ภ�พในิพ�ริ�มิเตัอร์ิที�เกินิม�ตัริฐ�นิกลัุ่บเข้�สู�
เกณ์ฑ์์ม�ตัริฐ�นิโดำยเร็ิวที�สด่ำ โดำยมีผูบ้งัคับบญัชี้�ของพนัิกง�นินิั�นิๆ เปน็ิผูต้ัริวจ
ติัดำตั�มผลุ่อย��งใกลุ้่ชี้ดิำ ห�กพนิกัง�นิเหลุ่��นิี�ไม�ส�ม�ริถแก้ไขผลุ่ก�ริตัริวจส่ขภ�พ
ใหอ้ยู�ในิเกณ์ฑ์์ม�ตัริฐ�นิได้ำตั�มเวลุ่�ที�กำ�หนิดำ บทีีเอสซีึ่กำ�หนิดำบทลุ่งโทษัตัั�งแตั�ให้
พกัหนิ�้ที�ชี้ั�วคริ�วจนิถ่งขั�นิร่ินิแริงอ่�นิๆ ตั�อไป

การฝึ่กซ้่อมแผนฉุุกเฉุ่นสิ่ำาหรับทดสิ่อบ
การเด่นรถเสิ่ม่อนจร่ง	(Trial	Run)	
กรณ่ีเก่ดเหตุิเพื่ล่้งไหม้	ระเบ่ด	 
แล้ะการอพื่ยพื่ผู้โดยสิ่าร	

ผล้การดำาเน่นงาน
ด้านความปล้อดภััย 
ขึ้องพื่นักงาน

ตัวช้ี้�วัดำ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

0 

0.6272 

0

เปีา้หมาย
2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของพนิกัง�นิ (คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ)

อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บถ่งขั�นิหย่ดำง�นิของพนิกัง�นิ
(คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ)

อัตัริ�ก�ริเสียชี้วิีตัจ�กก�ริปฏิิบติััของพนิกัง�นิ (คนิ)

0 

0.5474 

0

0 

1.1706 

0

0

0.1498 

0

<0.8

<2.5

n/a

ผล้การดำาเน่นงาน
ด้านความปล้อดภััย
ขึ้องผู้รับเหมา

คำำ�นิิย�ม:
• ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริง หม�ยถ่ง ก�ริเข�้รัิบก�ริรัิกษั�เปน็ิผูป้ว่ยในิ ในิโริงพย�บ�ลุ่ เพ่�อสงัเกตัอ�ก�ริหริอ่รัิกษั�โดำยทันิทีหลัุ่งจ�กเกิดำอ่บติััเหตั ่แลุ่ะก�ริบ�ดำเจ็บ แลุ่ะมผีลุ่ใหห้ย่ดำง�นิ 1 วันิข่�นิไป
• ก�ริบ�ดำเจ็บถ่งขั�นิหย่ดำง�นิ หม�ยถ่ง ก�ริบ�ดำเจ็บจ�กก�ริทำ�ง�นิซึ่่�งเปน็ิผลุ่ใหเ้กิดำขอ้ใดำขอ้หนิ่�งดัำงตั�อไปนิี�
 1) ก�ริเสียชี้ีวิตัจ�กก�ริทำ�ง�นิ ก�ริหย่ดำง�นิตัั�งแตั�หนิ่�งวันินิับหลัุ่งจ�กวันิที�เกิดำอ่บัติัก�ริณ์์ (incident) แลุ่ะไม�นิับวันิหย่ดำของบริิษััท ก�ริกำ�หนิดำให้ทำ�ง�นิเฉุพ�ะ หริ่อ ก�ริโยกย้�ยหนิ้�ที�ง�นิ ก�ริได้ำริับก�ริริักษั�ที�ม�กกว��ก�ริ 
  ปฐมพย�บ�ลุ่ก�ริสญูเสยีสติัสมัปชี้ญัญะ แลุ่ะก�ริวินิจิฉัุยก�ริบ�ดำเจ็บที�ต้ัองได้ำริบัก�ริทำ�หตััถก�ริจ�กบ่คลุ่�กริท�งก�ริแพทย ์เชี้�นิ ฉุดีำย� เยบ็แผลุ่ ขูดำเนิ่�อ เขี�ยวัตัถใ่นิลุ่กูตั� แลุ่ะได้ำริบัย�ที�ไม�ใชี้�กลุ่่�มปฐมพย�บ�ลุ่
 2) ก�ริบ�ดำเจ็บจ�กก�ริทิ�มตัำ�แลุ่ะของมีคมบ�ดำซึ่่�งมีก�ริปนิเป้� อนิของเลุ่่อดำผู้อ่�นิหริ่อโอก�สก�ริติัดำเช่ี้�อจ�กวัสด่ำได้ำ ซึ่่�งโอก�สก�ริติัดำเช่ี้�อจ�กวัสด่ำดัำงกลุ่��วนิั�นิริวมถ่งเนิ่�อเย่�อแลุ่ะอวัยวะของมนิ่ษัย์ แลุ่ะวัสดำ่ที�ติัดำเชี้่�อ HIV  
  หริอ่ ไวริสัตัับอักเสบบี
 3) ก�ริโยกย�้ยพนิกัง�นิออกเพ่�อก�ริเฝ่�้ริะวังท�งก�ริแพทยต์ั�มม�ตัริฐ�นิสำ�นิกัง�นิบริิห�ริคว�มปลุ่อดำภัย แลุ่ะอ�ชี้วีอนิ�มยัแห�งชี้�ติั ปริะเทศสหริฐัอเมริกิ�
• ก�ริเจ็บปว่ยจ�กก�ริทำ�ง�นิ หม�ยถ่ง ก�ริเจ็บปว่ยจ�กก�ริทำ�ง�นิซึ่่�งเปน็ิผลุ่ใหเ้กิดำขอ้ใดำขอ้หนิ่�งดัำงตั�อไปนิี�
 1) ผลุ่กริะทบย้อนิกลัุ่บตั�อสภ�พริ��งก�ยจิตัใจหร่ิอภ�วะก�ริริบัรู้ิของบ่คคลุ่ (อ�จริวมถ่งโริคภัยท�งอ�ชีี้พ ก�ริเจ็บปว่ย แลุ่ะก�ริเสยีชี้วิีตั หริอ่ก�ริเกิดำก�ริบ�ดำเจ็บหริอ่ภ�วะทก่ขภ�พ ไม�ว��ริวมหริอ่แยก)
 2) ก�ริสญูเสยีก�ริได้ำยนิิซึ่่�งต้ัองมกี�ริบนัิท่กตั�มแนิวท�งของก�ริสญูเสยีก�ริได้ำยนิิกริณี์ตั��งๆ ซึ่่�งอ้�งอิงไว้ในิเว็บไซึ่ต์ั https://www.osha.gov/recordkeeping/
 3) คว�มผดิำปกติัอย��งริ�้ยแริงหริอ่มนีิยัสำ�คัญที�เกิดำจ�กทำ�ง�นิ ซึ่่�งบ่คลุ่�กริท�งก�ริแพทย ์หร่ิอ ผูใ้หบ้ริกิ�ริท�งด้ำ�นิสข่ภ�พริะบ่ว��ผลุ่ก�ริทดำสอบเปน็ิบวก ริวมถ่งโริคจ�กก�ริทำ�ง�นิ เชี้�นิ มะเร็ิง โริคเริ่�อริงัชี้นิดิำกลัุ่บค่นิได้ำเปน็ิปกติั 
  กริะดูำกหกัหริอ่แตักร้ิ�ว แก้วหทูะลุ่่
 4) ก�ริโยกย�้ยพนิกัง�นิออกเพ่�อก�ริเฝ่�้ริะวังท�งก�ริแพทยต์ั�มม�ตัริฐ�นิสำ�นิกัง�นิบริิห�ริคว�มปลุ่อดำภัย แลุ่ะอ�ชี้วีอนิ�มยัแห�งชี้�ติั ปริะเทศสหริฐัอเมริกิ�
   

ความปล้อดภััย	สุิ่ขึ้ภัาพื่แล้ะอาช่ีวอนามัยขึ้องพื่นักงานแล้ะผู้รับเหมา ก่จกรรมส่ิ่งเสิ่ร่มความปล้อดภััยในปี	2563/64

การซ้่อมแผนการปฏ่ิบัต่ิในสิ่ถานการณ์ี
ฉุุกเฉุ่นประจำาป	ี2563	กรณ่ีผู้โดยสิ่าร
ติกราง	แล้ะถูกขึ้บวนรถไฟฟา้เฉุ่�ยวชีน

ในิปี 2563/64 บีทีเอสซึ่ีได้ำปริับปร่ิงวิธุีก�ริเก็บข้อมูลุ่ โดำยอ้�งอิงตั�ม GRI 403-9 Work-related injuries (Lost-Time  Injury Frequency Rate (LTIFR) of  
Employee and Contractor), Version 2018 แลุ่ะได้ำให้บริิษััท Lloyd's Register ซ่ึ่�งเป็นิหนิ�วยง�นิอิสริะภ�ยนิอกตัริวจสอบข้อมูลุ่ เพ่�อให้ข้อมูลุ่มีคว�มสมบูริณ์ ์ 
ถกูต้ัอง แลุ่ะนิ��เชี้่�อถ่อตั�มม�ตัริฐ�นิส�กลุ่ โดำยผลุ่ก�ริดำำ�เนินิิด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัยของพนิกัง�นิแลุ่ะผูร้ิบัเหม�ในิป ี2563/64 พบว�� อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของ
พนิกัง�นิแลุ่ะผูร้ิบัเหม�มคี��เปน็ิ 0 ซึ่่�งเปน็ิไปตั�มเป�้หม�ยที�กำ�หนิดำไว้ ค่อมคี��ไม�เกินิ 0.8 แลุ่ะ 1.25 คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ ตั�มลุ่ำ�ดัำบ (ม�ตัริฐ�นิที�ใช้ี้เปริยีบ
เทียบกับริะบบ SMRT ของสิงคโปริ์ บ�ดำเจ็บไม�เกินิ 3.3 ริ�ยตั�อลุ้่�นิชัี้�วโมงก�ริทำ�ง�นิ) ในิขณ์ะที�อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บถ่งขั�นิหย่ดำง�นิของพนิักง�นิแลุ่ะผู้รัิบเหม�อยู� 
ที� 0.1498 แลุ่ะ 0.7212 คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ ซึ่่�งเป็นิไปตั�มเป้�หม�ยที�กำ�หนิดำไว้เชี้�นิกันิ ค่อ มีค��ไม�เกินิ 2.5 คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ นิอกจ�กนิี�  
ไม�มอัีตัริ�ก�ริเสยีชี้วิีตัจ�กก�ริปฏิิบติััง�นิของพนิกัง�นิแลุ่ะผูร้ิบัเหม�

ผล้การดำาเน่นงานด้านความปล้อดภััย	สุิ่ขึ้ภัาพื่แล้ะอาช่ีวอนามัยขึ้องพื่นักงานแล้ะผู้รับเหมา

<1.25 

<2.5

n/a

0

0.8488

0

0 

0.7212 

0

0

0.2569

0

0

1.4011

0

อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บขั�นิร่ินิแริงของผูร้ิบัเหม� (คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ)

อัตัริ�ก�ริบ�ดำเจ็บถ่งขั�นิหย่ดำง�นิของผูรั้ิบเหม� (คริั�งตั�อลุ้่�นิชี้ั�วโมงก�ริทำ�ง�นิ)

อัตัริ�ก�ริเสียชี้วิีตัจ�กก�ริปฏิิบติััของผูร้ิบัเหม� (คนิ)

ตัวช้ี้�วัดำ
ผลการดำำาเนิินิงานิ เปีา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64
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ในิโลุ่กที�มีคว�มเปลีุ่�ยนิแปลุ่งตัลุ่อดำเวลุ่�แลุ่ะอย��งตั�อเนิ่�องเชี้�นิในิปัจจ่บันินิี� 
บริษัิัทเผชิี้ญกับปริะเด็ำนิคว�มท้�ท�ยใหม�ๆ  ทั�งท�งเศริษัฐกิจแลุ่ะสงัคมเพิ�ม
ม�กข่�นิทก่วันิ ตัั�งแตั� ก�ริเลุ่่อกปฏิิบติััไปจนิถ่งก�ริบังคับใชี้แ้ริงง�นิ ริวมทั�ง
คว�มขัดำแย้งขนิ�ดำใหญ�ที�เชี้่�อมโยงโดำยตัริงแลุ่ะโดำยอ้อมกับก�ริลุ่ะเมิดำสิทธุิ
มนิษ่ัยชี้นิแลุ่ะก�ริลุ่ะเมดิำ ปจัจ่บันิธุร่ิกิจตั��งๆ มแีนิวโนิม้ที�จะเข้�ไปเกี�ยวพันิ
กับปัญห�สิทธุิมนิ่ษัยชี้นิโดำยไม�ได้ำตัั�งใจจ�กก�ริดำำ�เนิินิง�นิ ผลิุ่ตัภัณ์ฑ์์แลุ่ะ
บริิก�ริของตันิเอง กิจกริริมก�ริจัดำห� แลุ่ะก�ริตััดำสนิิใจท�งธุร่ิกิจอ่�นิ ๆ  ในิบ�ง
กริณ์ ีธุร่ิกิจอ�จมภี�ริะผกูพนัิท�งกฎิหม�ยอันิเปน็ิผลุ่ม�จ�กก�ริลุ่ะเมดิำ ตัอนิ
นิี�บริิษััทควริตัริะหนัิกว�� บริษัิัทตั��งๆ จะต้ัองไม�เพียงแตั�ดำำ�เนินิิก�ริโดำยเค�ริพ
สิทธุิมนิ่ษัยชี้นิเท��นิั�นิ แตั�ควริได้ำริับก�ริปกป้องอย��งจริิงจังโดำยก�ริริวม
กริะบวนิก�ริจัดำก�ริสิทธุมินิษ่ัยชี้นิไว้ในิกริะบวนิก�ริแลุ่ะแนิวปฏิิบติััท�งธุ่ริกิจ

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ซึ่่�งมลัีุ่กษัณ์ะของก�ริปริะกอบธุร่ิกิจหลุ่�ยปริะเภทริวมกันิ 
ตัริะหนิกัเปน็ิอย��งยิ�งว��ก�ริเค�ริพสทิธุมินิษ่ัยชี้นิเปน็ิคว�มริบัผดิำชี้อบสงูสด่ำ
ขององค์กริแลุ่ะในิฐ�นิะมนิษ่ัยค์นิหนิ่�ง โดำยเกี�ยวขอ้งกับพนิกัง�นิ ลุ่กูค้� คู�ค้� 
แลุ่ะกิจก�ริริ�วมค้� กิจกริริมท�งธุ่ริกิจของกลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส โดำยกิจกริริมท�ง
ธุร่ิกิจของเริ�นิั�นิอ�จทั�งส�ม�ริถปอ้งกันิหริอ่สนิบัสนิน่ิใหเ้กิดำก�ริลุ่ะเมิดำสทิธุิ
มนิษ่ัยชี้นิ ด้ำวยเหตัน่ิี� คณ์ะกริริมก�ริคว�มยั�งยน่ิแลุ่ะคณ์ะกริริมก�ริบริษัิัท จ่ง
ทบทวนิแลุ่ะอนิม่ติัันิโยบ�ยสทิธุมินิษ่ัยชี้นิของเริ�เปน็ิปริะจำ� คณ์ะทำ�ง�นิที�

การดำาเน่นการเพ่ื่�อติรวจสิ่อบด้านส่ิ่ทธ่ิมนุษยชีนอย่างรอบด้าน	ขึ้องกลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

เกี�ยวข้องจ�กหนิ�วยง�นิตั��งๆ ยงัทำ�ง�นิริ�วมกันิท่กปเีพ่�อปริะเมนิิคว�มเสี�ยง
แลุ่ะผลุ่กริะทบด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิ ตัริวจสอบกริะบวนิก�ริปฏิิบัติัง�นิเพ่�อ
ปอ้งกันิคว�มเสี�ยงดัำงกลุ่��ว แลุ่ะค้นิห�แนิวท�งแก้ไขแลุ่ะก�ริดำำ�เนินิิก�ริแก้ไข
ที�เหม�ะสมเพ่�อริบัมอ่กับผลุ่กริะทบตั��งๆ ที�เกิดำจ�กก�ริลุ่ะเมดิำสทิธุมินิษ่ัยชี้นิ 
กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสริับริองว��เริ�ดำำ�เนิินิก�ริตั�มหลัุ่กก�ริชี้ี�แนิะขององค์ก�ริ
สหปริะชี้�ชี้�ติัว��ด้ำวยธุร่ิกิจแลุ่ะสทิธุมินิษ่ัยชี้นิ

นิอกจ�กนิี� กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ดำำ�เนินิิก�ริในิปริะเด็ำนิเหลุ่��นิี� โดำยทำ�คว�มเข�้ใจ
คว�มเชี้่�อมโยงริะหว��งธุ่ริกิจของเริ�กับสิทธุมินิษ่ัยชี้นิโดำยใชี้้หลัุ่กก�ริชี้ี�แนิะ
ของสหปริะชี้�ชี้�ติัว��ด้ำวยธุร่ิกิจแลุ่ะสิทธุมินิษ่ัยชี้นิ แลุ่ะม�ตัริฐ�นิส�กลุ่อ่�นิๆ
ที�เกี�ยวข้อง ซึ่่�งชี้�วยให้เริ�ส�ม�ริถพัฒนิ�นิโยบ�ยสิทธุมินิ่ษัยชี้นิของตันิเอง 
สริ้�งขั�นิตัอนิภ�ยในิสำ�หริับก�ริปริะเมินิผลุ่กริะทบ ดำำ�เนิินิก�ริตัริวจสอบ
สถ�นิะ มกี�ริปริับปร่ิงทะเบียนิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิสิทธุมินิษ่ัยชี้นิอย��งตั�อเนิ่�อง 
ลุ่ดำคว�มเสี�ยงที�ได้ำมีก�ริริะบ่ จัดำตัั�งกริะบวนิก�ริแลุ่ะกลุ่ไกก�ริริ้องท่กข์แลุ่ะ
ริ�ยง�นิปริะเด็ำนิที�มคีว�มเกี�ยวกับปริะเด็ำนิด้ำ�นิสทิธุมินิษ่ัยชี้นิโดำยเฉุพ�ะ

โปีรดำสแกนิคิวอาร์โค้ดำน้ิ� สำาหรับ  
รายงานิการตรวจสอบด้ำานิสิทธิิมนุิษยชี้นิ
อย่างรอบด้ำานิของบริษัทฯ
สำาหรับปีงีบปีระมาณ 2563/64

กระบวนการประเม่นความเส่ิ่�ยงด้านส่ิ่ทธ่ิมนุษยชีน	

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ดำำ�เนิินิกริะบวนิก�ริเพ่�อปริะเมินิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิสิทธุมินิ่ษัยชี้นิ ซึ่่�งเป็นิไปตั�มหลัุ่กก�ริชี้ี�แนิะขององค์ก�ริสหปริะชี้�ชี้�ติัว��ด้ำวย
ธุ่ริกิจแลุ่ะสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิ อย��งสมำ�เสมอ ตั�มนิี� 

การประกาศนโยบาย	
ส่ิ่ทธ่ิมนุษยชีน การประเม่นผล้กระทบ

ท่�เก่ดข้ึ้�นจร่งแล้ะ
ผล้กระทบท่�อาจ

เก่ดข้ึ้�น

บูรณีาการ
ส่ิ่�งท่�ค้นพื่บ
แล้ะดำาเน่นการ

ติามความเหมาะสิ่ม

ต่ิดติามแล้ะส่ิ่�อสิ่าร
ประส่ิ่ทธ่ิภัาพื่

แก้ไขึ้ผล้กระทบ
ด้านล้บ การเปดิเผย

ต่ิอสิ่าธิารณีะ

2. กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ดำำ�เนินิิก�ริเพ่�อทำ�ก�ริศก่ษั� 
แลุ่ะปริะเมนิิปริะเด็ำนิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิสทิธุมินิษ่ัยชี้นิ 
ซึ่่�งเปน็ิไปตั�มแนิวท�งตั��งๆ ได้ำแก� ปฏิิญญ�ส�กลุ่
ว��ด้ำวยสทิธุมินิษ่ัยชี้นิ (the Universal Declaration 
of Human Rights) กติัก�ริะหว��งปริะเทศว��ด้ำวยสทิธุ ิ
พลุ่เมอ่งแลุ่ะสิทธุทิ�งก�ริเมอ่ง (the International 
Covenant on Civil and Political Rights) กติัก�
ริะหว��งปริะเทศว��ด้ำวยสิทธุิท�งเศริษัฐกิจ สังคม 
แลุ่ะวัฒนิธุริริม (the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights) ก�ริ
ศ่กษั�ดำำ�เนิินิก�ริโดำยกริะบวนิก�ริวิเคริ�ะห์เทียบ
เคียง ริวมทั�งกริะบวนิก�ริดำำ�เนิินิก�ริเพ่� อริะบ่
ปริะเด็ำนิด้ำ�นิสิทธุมินิษ่ัยชี้นิที�มคีว�มนิ��จะเป็นิไปได้ำ 
เพ่�อนิำ�ไปริวมแลุ่ะทำ�ก�ริปริับปร่ิงทะเบียนิคว�ม
เสี�ยงด้ำ�นิสทิธุมินิษ่ัยชี้นิ เริ�ได้ำมกี�ริดำำ�เนินิิก�ริเพ่�อ
พิจ�ริณ์�ปริะเด็ำนิคว�มเสี�ยงในิริอบลุ่��ส่ดำในิ
ปงีบปริะม�ณ์ 2560/61 แลุ่ะทำ�ก�ริปริะเมินิอีกคริั�ง
ในิปีงบปริะม�ณ์ 2563/64 โดำยมีก�ริวมปริะเด็ำนิ
คว�มเสี� ยง ด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิที� เ กิดำข่�นิจ�ก
สถ�นิก�ริณ์์โควิดำ-19 เข้�ม�ใชี้้เพ่�อวิเคริ�ะห์ด้ำวย 
โดำยในิแตั�ลุ่ะก�ริวิเคริ�ะห์กริณ์คว�มเสี�ยงนิั�นิ เริ�
วิเคริ�ะหแ์ลุ่ะปริะเมนิิโอก�สคว�มเสี�ยงที�นิ��จะเกิดำ
ข่�นิตั�อผูม้ส�วนิได้ำเสยีของเริ�ที�มโีอก�สได้ำริบัผลุ่กริะ
ทบจ�กคว�มเสี�ยงเหลุ่��นิั�นิ ได้ำแก� ลุ่กูค้� พนิกัง�นิ 
คู�ค้� เย�วชี้นิ แริงง�นิตั��งด้ำ�ว กลุ่่�มคนิไร้ิโอก�ส แลุ่ะ
ช่ี้มชี้นิท้องถิ�นิ เพ่�อที�จะทำ�ก�ริปริะเมินิปริะเด็ำนิ
คว�มเสี�ยงที�สำ�คัญที�อ�จเกิดำข่�นิจ�กก�ริดำำ�เนิินิ
ธุร่ิกิจของเริ�

3. กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ทำ�ก�ริปริะเมินิคว�มเสี�ยง
ปริะเด็ำนิด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิแลุ่ะทำ�ก�ริปรัิบปร่ิง
ทะเบียนิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิ ตั�ม
ปริะเด็ำนิคว�มเสี�ยงที�เกี�ยวข้องตั�มที�มกี�ริกลุ่��วถ่ง 
โดำยก�ริจัดำปริะช่ี้มกับหนิ�วยง�นิที�เกี�ยวข้องกับ
กิจกริริมตั��งๆกับปริะเด็ำนิคว�มเสี�ยงเหลุ่��นิั�นิ โดำย
ก�ริปริะเมินิคว�มเสี�ยงด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นินิั�นิจัดำ
ทำ�ข่�นิบนิวัตัถป่ริะสงค์ในิก�ริเพ่�อริะบ่คว�มเสี�ยงที�
อ�จจะเกิดำข่�นิแลุ่ะดำำ�เนิินิม�ตัริก�ริเพ่�อบริริเท�
แลุ่ะแก้ไขคว�มเสี�ยงตั��งๆ เหลุ่��นิั�นิ ในิกริณี์ที�มกี�ริ
ลุ่ะเมดิำ 

1. คณ์ะกริริมก�ริของบริษัิัทพิจ�ริณ์� ทบทวนิ แลุ่ะ
ให้แนิวท�งในิก�ริดำำ�เนิินิก�ริด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิ  
ริวมถ่งก�ริกำ�หนิดำนิโยบ�ย ซึ่่�งคริอบคลุ่่ม บริิษััท 
บทีีเอสกร่ิ�ป บทีีเอสซึ่ ีวีจีไอ คู�ค้� แลุ่ะกิจก�ริ�วมค้�
ของเริ� 

GLOBAL

UDHR
ICCPR
ICESR

ทะเบ่ยน
ความเส่ิ่�ยง

BTS

BTSG
BTSC

VGI
Suppliers

JVS

ปรัับปรุัง

ศึึกษา

ปรัะเมิินซ้ำำ�า

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 412-1)

อังค์การสห้ประชั่าชั่าติได�นิยาม่เร้�อังสิที่ธิม่นุษัยชั่นไว�ว่า สิที่ธิท่ี่�ได�ม่าโดยธรรม่ชั่าติแก่ม่นุษัย์ทุี่กคน โดยไม่่ม่่ขั้�อัยกเว�นในเร้�อัง เช้ั่�อัชั่าติ เพศ 
สัญชั่าติ เผู่้าพันธ์ุ ภัาษัา ศาสนา ห้ร้อั สถึานะอ้ั�นๆ สิที่ธิม่นุษัยชั่นรวม่ถึึงสิที่ธิต่อัช่ั่วิตรวม่ถึึงเสร่ภัาพ รวม่ทัี่�งอิัสรภัาพจ็ากการถ้ึกที่ำาให้�เป็น
ที่าสแล้ะการถ้ึกที่รม่าน อิัสรภัาพในการแสดงอัอักเร้�อังความ่คิดเห็้นแล้ะความ่ร้�สึก สิที่ธิในการที่ำางานแล้ะการศึกษัา รวม่ทัี่�งสิที่ธิอ้ั�นๆ ซึึ่�งทุี่ก
คนถ้ึกกำาห้นดให้�ได�รับสิที่ธิเห้ล่้า โดยปราศจ็ากการเล้้อักปฏิิบัติ

โปีรดำสแกนิคิวอาร์โค้ดำน้ิ� 
สำาหรับนิโยบายสิทธิิมนุิษยชี้นิ 
ของกลุ่มบริษัทบ้ท้เอส

5.2	การบร่หารจัดการ
ด้านส่ิ่ทธ่ิมนุษยชีน

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการเติบโติทางเศรษฐก่จ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อ่ �นๆ
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กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิรูิป
แบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิต์ั ริ�วม
ทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ แลุ่ะก�ริพัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพย์)

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิ
รูิปแบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิ
ต์ั ริ�วมทั�งกิจก�ริริ�วมค้�

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิ
รูิปแบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์

กิจกริริมก�ริก�อสริ้�งแลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิง�นิ
สำ�หริับธุ่ริกิจริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�ง
ในิรูิปแบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์
เม้นิต์ั ริ�วมทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ 
แลุ่ะก�ริพัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพย์)

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิ
รูิปแบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิ
ต์ั ริ�วมทั�งกิจก�ริริ�วมค้�

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิ
รูิปแบบอ่�นิๆ

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิรูิป
แบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิต์ั ริ�วม
ทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ แลุ่ะก�ริพัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพย์)

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิรูิป
แบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิต์ั ริ�วม
ทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ แลุ่ะก�ริพัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพย์)

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิรูิป
แบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิต์ั ริ�วม
ทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ แลุ่ะก�ริพัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพย์)

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิรูิป
แบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิต์ั ริ�วม
ทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ แลุ่ะก�ริพัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพย์)

กิจกริริมที�ริะบบขนิส�งมวลุ่ชี้นิ ก�ริขนิส�งในิรูิป
แบบอ่�นิๆ โฆษัณ์� โลุ่จิสติักส์ อีเพย์เม้นิต์ั ริ�วม
ทั�งกิจก�ริริ�วมค้� (ธุ่ริกิจบริิก�ริ แลุ่ะก�ริพัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพย์)

พนิักง�นิทำ�ง�นิที�ชี้�นิชี้�ลุ่�แลุ่ะในิริถไฟอ�จ
เผชี้ิญกับคว�มเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับส่ขภ�พแลุ่ะ
คว�มปลุ่อดำภัยตั��งๆ 

กิจกริริมท�งธุ่ริกิจอ�จมีคว�มเสี�ยงที�จะลุ่ะเมิดำ
สิทธุิมนิ่ษัยชี้นิของพนิักง�นิเหลุ่��นิี� เชี้�นิ เงินิ
เด่ำอนินิ้อย ชี้ั�วโมงทำ�ง�นิย�ว ก�ริข�ดำสวัสดิำก�ริ
ตั��งๆ ที�เหม�ะสม

ลุู่กค้�ต้ัองเผชี้ิญกับคว�มเสี�ยงด้ำ�นิส่ขภ�พแลุ่ะ
คว�มปลุ่อดำภัยที�หลุ่�กหลุ่�ย บนิริะบบริถไฟฟ้�
บีทีเอส ตัั�งแตั�อ่บัติัเหตั่เล็ุ่กนิ้อยไปจนิถ่งเสียชี้ีวิตั

กิจกริริมท�งธุ่ริกิจอ�จลุ่ะเมิดำสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิของ
ช่ี้มชี้นิโดำยริอบ ห�กกิจกริริมที�ดำำ�เนิินิก�ริในิ
ริะดัำบท้องถิ�นิมีคว�มเสี�ยงที�จะส�งผลุ่กริะทบตั�อ
ส่ขภ�พแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัยของช่ี้มชี้นิท้องถิ�นิ 
นิอกจ�กนิี� กิจกริริมก�ริขนิส�งอ�จนิำ�ไปสู�
อ่บัติัเหตั่ซึ่่�งส�งผลุ่กริะทบตั�อส่ขภ�พแลุ่ะคว�ม
ปลุ่อดำภัยของช่ี้มชี้นิท้องถิ�นิ

ก�ริจัดำซึ่่�อจัดำจ้�งอ�จมีคว�มเสี�ยงตั�อก�ริลุ่ะเมิดำ
สิทธุิมนิ่ษัยชี้นิ เชี้�นิ ก�ริจัดำซึ่่�อจัดำจ้�ง ผู้ริับผิดำ
ชี้อบสำ�หริับกริะบวนิก�ริจัดำซึ่่�อจัดำจ้�งอ�จใชี้้วิธุี
ก�ริจัดำซึ่่�อจัดำจ้�งจ�กแหลุ่�งเดีำยวในิก�ริเลุ่่อกคู�
ค้�แลุ่ะ/หริ่อผู้ริับเหม� ซึ่่�งทำ�ให้คู�ค้�บ�งริ�ยที�
ไม�ได้ำริับก�ริคัดำเลุ่่อก รูิ้ส่กถูกเลุ่่อกปฏิิบัติั

กิจกริริมก�ริก�อสริ้�งอ�จนิำ�ไปสู�ก�ริลุ่ะเมิดำสิทธุิ
มนิ่ษัยชี้นิของคู�ค้�แลุ่ะผู้ริับเหม� ห�กไม�ได้ำริับ
ก�ริจัดำก�ริแลุ่ะตัริวจสอบที�ดีำ พนิักง�นิของคู�ค้�
แลุ่ะผู้ริับเหม�  อ�จได้ำริับบ�ดำเจ็บแลุ่ะ/หริ่อเสีย
ชี้ีวิตัเนิ่�องจ�กก�ริดำำ�เนิินิกิจกริริมท�งธุ่ริกิจ

สิทธุิของพนิักง�นิอ�จถูกลุ่ะเมิดำในิกริณ์ีที�บริิษััท
ไม�ส�ม�ริถจัดำให้มีเง่�อนิไขก�ริทำ�ง�นิที�เป็นิธุริริม 
ซึ่่�งได้ำแก�ปริะเด็ำนิเชี้�นิ ก�ริจ��ยค��ตัอบแทนิอย��ง
เหม�ะสม ก�ริให้สิทธุิแก�พนิักง�นิในิก�ริลุ่�ง�นิ 
ก�ริจัดำให้มีปริะกันิสังคม ริวมทั�งก�ริให้ทำ�ง�นิ
ตั�มคำ�บริริย�ยลัุ่กษัณ์ะง�นิที�กำ�หนิดำ

ก�ริเลุ่่อกปฏิิบัติัท�งเพศอ�จส�งผลุ่ให้เกิดำก�ริ
จ้�งง�นิที�ไม�เป็นิธุริริม คว�มเหลุ่่�อมลุ่ำ�แตักตั��ง
ในิก�ริจ��ยเงินิเด่ำอนิ ก�ริลุ่�วงลุ่ะเมิดำในิที�ทำ�ง�นิ 
แลุ่ะก�ริปฏิิบัติัที�เอ่�อตั�อกลุ่่�มคนิส�วนิใหญ�ในิด้ำ�นิ
ก�ริส�งเสริิมแลุ่ะก�ริพัฒนิ�วิชี้�ชี้ีพ โดำยที�ลุ่ะเลุ่ย
คนิส�วนินิ้อยไป

พนิกัง�นิอ�จมสี�วนิริ�วมในิก�ริติัดำสนิิบนิแลุ่ะก�ริ
ทจ่ริติัซึ่่�งอ�จลุ่ะเมดิำสทิธุมินิษ่ัยชี้นิโดำยตัริงหร่ิอ
โดำยอ้อมของผูม้สี�วนิได้ำส�วนิเสยีกลุ่่�มใดำกลุ่่�มหนิ่�ง
หริอ่กลุ่่�มเปริ�ะบ�ง ตััวอย��งเชี้�นิ พนิกัง�นิที�มี
คว�มริบัผดิำชี้อบท�งก�ริเงินิอ�จทจ่ริติั

พนิักง�นิควริมีสิทธุิ�เข้�ริ�วมสหภ�พแริงง�นิแลุ่ะ
ตั�อริองเพ่�อสิทธุิของตันิ นิอกจ�กนิี� แม้ว��ก�ริ
ไม�มีสหภ�พแริงง�นิอ�จไม�ส�งผลุ่กริะทบโดำยตัริง
ตั�อส่ขภ�พแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัยของพนิักง�นิ 
หริ่อผลุ่กริะทบที�แก้ไขไม�ได้ำ แตั�จะส�งผลุ่กริะทบ
ตั�อพนิักง�นิในิปริะเด็ำนิเร่ิ�องก�ริให้เสริีภ�พในิ
ก�ริเข้�ริ�วมสหภ�พแริงง�นิ

ก�ริจ้�งพนิักง�นิที�มีคว�มหลุ่�กหลุ่�ยเพ่�อก�ริ
ทำ�ง�นิในิกิจกริริมท�งธุ่ริกิจที�มีคว�มแตักตั��ง 

ก�ริไม�จัดำให้มีก�ริตัริวจสอบแลุ่ะติัดำตั�มอย��ง
เป็นิริะบบ พนิักง�นิบ�งคนิอ�จถูกบังคับให้
ทำ�ง�นิหริ่อกลุ่�ยเป็นิแริงง�นิบังคับ เชี้�นิ ก�ริย่ดำ
เอกส�ริปริะจำ�ตััว ในิขณ์ะที�แริงง�นิข้�มชี้�ติั
อ�จถูกจ้�งอย��งผิดำกฎิหม�ยในิกิจกริริมท�ง
ธุ่ริกิจเฉุพ�ะ นิอกจ�กนิี� มีคว�มเป็นิไปได้ำสูงที�
เด็ำกจะได้ำริับก�ริว��จ้�งหริ่อริ้องขอจ�กผู้
ปกคริองเพ่�อให้คว�มชี้�วยเหลุ่่อเล็ุ่กนิ้อยในิสถ�นิ
ที�ทำ�ง�นิของผู้ปกคริอง นิอกจ�กนิั�นิ กิจกริริม
ท�งธุ่ริกิจอ�จเกี�ยวข้องกับคดีำก�ริค้�มนิ่ษัย์ เม่�อ
มีก�ริห�แลุ่ะคัดำเลุ่่อกพนิักง�นิโดำยนิ�ยหนิ้�ซึ่่�ง
เป็นิบ่คคลุ่ภ�ยนิอก สถ�นิก�ริณ์์เหลุ่��นิี�ย�อม
เป็นิก�ริลุ่ะเมิดำสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิของพนิักง�นิ ซึ่่�ง
จะกลุ่�ยเป็นิเหย่�ออันิเกิดำจ�กก�ริปฏิิบัตัออย��ง
ไม�เป็นิธุริริม 

พนิักง�นิ ห�วงโซึ่�อ่ปท�นิ 
/ คู�ค้�

ลุู่กค้�

ช่ี้มชี้นิ

ห�วงโซึ่�อ่ปท�นิ 
/ คู�ค้�

ห�วงโซึ่�อ่ปท�นิ 
/ คู�ค้�

พนิักง�นิ 

พนิักง�นิ 

พนิักง�นิ 

พนิักง�นิ 

พนิักง�นิ 

• ดำำ�เนิินิก�ริให้มีผู้ตัริวจสอบด้ำ�นิก�ริปฏิิบัติั ซึ่่�งเป็นิ
ตััวแทนิฝ่่�ยด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย

• จัดำให้มีแผนิริับม่อกับสถ�นิก�ริณ์์ฉุ่กเฉุินิแลุ่ะก�ริ
ดำำ�เนิินิก�ริเพ่�อซึ่้อมริับม่อกับสถ�นิก�ริณ์์ฉุ่กเฉุินิ
เป็นิปริะจำ�ท่กปี

• จัดำให้มี training matrix ข่�นิสำ�หริับพนิักง�นิในิ
ตัำ�แหนิ�งเฉุพ�ะที�มีคว�มเสี�ยงอันิเกิดำจ�กก�ริ
ทำ�ง�นิ อย��งเหม�ะสม

• จัดำให้มีก�ริฝ่ึกอบริมแลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริเริ่�อง
ริะบบก�ริเข้�ออก ริวมทั�งก�ริให้ใบอนิ่ญ�ตัเข้�
ปฏิิบัติัง�นิ ริวมทั�งก�ริริะบ่ผู้ปริะส�นิที�หนิ้�ง�นิ

• จัดำให้มีแบบฟอริ์มอิเล็ุ่กทริอนิิกส์ หริ่อแบบ
ฟอริ์มออนิไลุ่นิ์ ที�ส�ม�ริถเข้�ถ่งได้ำโดำย
พนิักง�นิ แลุ่ะมีกริะบวนิก�ริเพ่�ออนิ่มัติัตั�อ
ข้อเริียกริ้องดัำงกลุ่��วอย��งเหม�ะสม

• ดำำ�เนิินิก�ริให้มีผู้ตัริวจสอบด้ำ�นิก�ริปฏิิบัติั 
ซึ่่�งเป็นิตััวแทนิฝ่่�ยด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย

• จัดำให้มีแผนิริับม่อกับสถ�นิก�ริณ์์ฉุ่กเฉุินิ
แลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริเพ่�อซึ่้อมริับม่อกับ
สถ�นิก�ริณ์์ฉุ่กเฉุินิเป็นิปริะจำ�ท่กปี

• จัดำให้มี training matrix ข่�นิสำ�หริับ
พนิักง�นิในิตัำ�แหนิ�งเฉุพ�ะที�มีคว�มเสี�ยง
อันิเกิดำจ�กก�ริทำ�ง�นิ อย��งเหม�ะสม

• จัดำให้มีก�ริฝ่ึกอบริมแลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริ
เริ่�องริะบบก�ริเข้�ออก ริวมทั�งก�ริให้ใบ
อนิ่ญ�ตัเข้�ปฏิิบัติัง�นิ ริวมทั�งก�ริริะบ่ผู้
ปริะส�นิที�หนิ้�ง�นิ

• ก�ริจัดำให้มีกริะบวนิก�ริริับริองริะบบก�ริ
จัดำก�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย ริวมทั�งริะบบ
ก�ริจัดำก�ริ อ�ชี้ีวอนิ�มัยแลุ่ะคว�ม
ปลุ่อดำภัย (ISO45001:2018)

• มีก�ริดำำ�เนิินิก�ริเพ่�อริะบ่อันิตัริ�ยจ�กก�ริ
ปฏิิบัตัง�นิ ก�ริวิเคริ�ะห์คว�มเสี�ยงแลุ่ะ
โอก�สจ�กก�ริดำำ�เนิินิก�ริด้ำ�นิอ�ชีี้ว
อนิ�มัยแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัย 

• ดำำ�เนิินิก�ริให้มีผู้ตัริวจสอบด้ำ�นิก�ริปฏิิบัติั 
ซึ่่�งเป็นิตััวแทนิฝ่่�ยด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย

• จัดำให้มีแผนิริับม่อกับสถ�นิก�ริณ์์ฉุ่กเฉุินิ
แลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริเพ่�อซึ่้อมริับม่อกับ
สถ�นิก�ริณ์์ฉุ่กเฉุินิเป็นิปริะจำ�ท่กปี

• จัดำให้มี training matrix ข่�นิสำ�หริับ
พนิักง�นิในิตัำ�แหนิ�งเฉุพ�ะที�มีคว�มเสี�ยง
อันิเกิดำจ�กก�ริทำ�ง�นิ อย��งเหม�ะสม

• จัดำให้มีก�ริฝ่ึกอบริมแลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริ
เริ่�องริะบบก�ริเข้�ออก ริวมทั�งก�ริให้ใบ
อนิ่ญ�ตัเข้�ปฏิิบัติัง�นิ ริวมทั�งก�ริริะบ่ผู้
ปริะส�นิที�หนิ้�ง�นิ

• ก�ริจัดำให้มีกริะบวนิก�ริริับริองริะบบก�ริ
จัดำก�ริด้ำ�นิคว�มปลุ่อดำภัย ริวมทั�งริะบบ
ก�ริจัดำก�ริ อ�ชี้ีวอนิ�มัยแลุ่ะคว�ม
ปลุ่อดำภัย (ISO45001:2018)

• มีก�ริดำำ�เนิินิก�ริเพ่�อริะบ่อันิตัริ�ยจ�กก�ริ
ปฏิิบัตัง�นิ ก�ริวิเคริ�ะห์คว�มเสี�ยงแลุ่ะ
โอก�สจ�กก�ริดำำ�เนิินิก�ริด้ำ�นิอ�ชีี้ว
อนิ�มัยแลุ่ะคว�มปลุ่อดำภัย 

• บริิษััทฯ อยู�ในิขั�นิตัอนิก�ริพัฒนิ�
ม�ตัริก�ริเพ่�อลุ่ดำปริะเด็ำนิคว�มเสี�ยงที�
สำ�คัญนิี�  

• บริิษััทฯ อยู�ในิขั�นิตัอนิก�ริพัฒนิ�
ม�ตัริก�ริเพ่�อลุ่ดำปริะเด็ำนิคว�มเสี�ยงที�
สำ�คัญนิี�  

• ก�ริจัดำให้มีก�ริสำ�ริวจคว�มผูกพันิของพนิักง�นิเพ่�อ
วัดำคว�มพ่งพอใจแลุ่ะคว�มคว�มผูกพันิของ
พนิักง�นิตั�อองค์กริ เพ่�อก�ริปริับปร่ิงผลุ่ปริะโยชี้นิ์
แลุ่ะสริ้�งคว�มเป็นิอยู�ที�ดีำให้แก�พนิักง�นิ 

• ก�ริให้พนิักง�นิมีสิทธุิในิก�ริเลุ่่อกอัตัริ�สำ�หริับ
กองท่นิสำ�ริองเลุ้่ยงชี้ีพที�เหม�ะสม ในิส�วนิที�เป็นิของ
พนิักง�นิ ริวมทั�งก�ริมีส�วนิที�บริิษััทจัดำสริริเพ่�อสมทบ
ให้แก�พนิักง�นิ 

• ก�ริจัดำให้มีก�ริตัริวจส่ขภ�พปริะจำ�ปีแก�พนิักง�นิ 
ริวมทั�งก�ริให้สิทธุิแก�สม�ชี้ิกในิคริอบคริัวของ
พนิักง�นิสำ�หริับโคริงก�ริก�ริตัริวจส่ขภ�พในิอัตัริ�
เดีำยวกันิกับพนิักง�นิ 

• จัดำให้มีแบบฟอร์ิมอิเล็ุ่กทริอนิิกส์ หริ่อแบบฟอริ์ม
ออนิไลุ่นิ์ ที�ส�ม�ริถเข้�ถ่งได้ำโดำยพนิักง�นิ แลุ่ะมี
กริะบวนิก�ริเพ่�ออนิ่มัติัตั�อข้อเริียกริ้องดัำงกลุ่��วอย��ง
เหม�ะสม 

• ก�ริจัดำให้มีเอกส�ริด้ำ�นิทรัิพย�กริบ่คคลุ่ ฉุบับที� 
25640001 ว��ด้ำวยพันิธุกิจด้ำ�นิสิทธุิมนิ่ษัยชี้นิแลุ่ะ
ด้ำ�นิทรัิพย�กริบ่คคลุ่ ซึ่่�งเกี�ยวกับแนิวปฏิิบัติัของ

 บีทีเอสจี ในิก�ริจัดำก�ริทริัพย�กริบ่คคลุ่ตั�มหลัุ่ก
สิทธุิมนิ่ษัยชี้นิ

• ก�ริให้พนิักง�นิมีสิทธุิในิก�ริเลุ่่อกอัตัริ�สำ�หริับ
กองท่นิสำ�ริองเลีุ่�ยงชี้ีพที�เหม�ะสม ในิส�วนิที�เป็นิของ
พนิักง�นิ ริวมทั�งก�ริมีส�วนิที�บริิษััทจัดำสริริเพ่�อสมทบ
ให้แก�พนิักง�นิ 

• กริอบง�นิทริัพย�กริบ่คคลุ่ นิอกเหนิ่อจ�กหลัุ่ก
จริริย�บริริณ์แลุ้่ว นิโยบ�ยแลุ่ะกริอบง�นิทริัพย�กริ
บ่คคลุ่ของบีทีเอสจี ได้ำริับก�ริจัดำตัั�งข่�นิเพ่�อนิำ�ไป
ปฏิิบัติัอย��งเป็นิรูิปธุริริมในิปริะเด็ำนิตั��งๆ ได้ำแก� สิทธุิ
มนิ่ษัยชี้นิ คว�มหลุ่�กหลุ่�ยแลุ่ะก�ริยอมริับคว�ม
แตักตั��ง ตัลุ่อดำจนิส่ขภ�พแลุ่ะคว�มเป็นิอยู�ที�ดีำ ริวม
ทั�งวัฒนิธุริริมในิที�ทำ�ง�นิ ก�ริค่้มคริองก�ริเลุ่่อก
ปฏิิบัติั กลุ่��วถ่งก�ริทบทวนิแลุ่ะก�ริวัดำผลุ่

• ก�ริจัดำให้มีก�ริสำ�ริวจคว�มผูกพันิของพนิักง�นิเพ่�อ
วัดำคว�มพ่งพอใจแลุ่ะคว�มคว�มผูกพันิของพนิักง�นิ
ตั�อองค์กริ เพ่�อก�ริปริับปร่ิงผลุ่ปริะโยชี้นิ์แลุ่ะสริ้�ง
คว�มเป็นิอยู�ที�ดีำให้แก�พนิักง�นิ 

กิจกรัรัมิ / พ้ื้�นท่ี่�การัดำำาเนินการั กิจกรัรัมิ / พ้ื้�นท่ี่�การัดำำาเนินการั ปรัะเด็ำนความิเส่ี่�ยงด้ำานสิี่ที่ธิิมินุษยชนท่ี่�สี่ำาคัญ ปรัะเด็ำนความิเส่ี่�ยงด้ำานสิี่ที่ธิิมินุษยชนท่ี่�สี่ำาคัญแนวที่างลดำความิเส่ี่�ยงเพิื้�มิเติิมิท่ี่�คาดำว่า 
จะม่ิผลกรัะที่บสูี่ง

แนวที่างลดำความิเส่ี่�ยงเพิื้�มิเติิมิท่ี่�คาดำว่า 
จะม่ิผลกรัะที่บสูี่ง

กลุ่มิผู้ม่ิส่ี่วนได้ำเส่ี่ย 
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง

กลุ่มิผู้ม่ิส่ี่วนได้ำเส่ี่ย 
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ปีระเด็ำนิความเส้�ยงด้ำานิสิทธิิมนุิษยชี้นิท้�สำาคัญ (Salient Human Rights Issues)

พื่นักงาน	 ห่วงโซ่่อุปทาน/	คู่ค้า

ลู้กค้า

ชุีมชีนแล้ะส่ิ่�งแวดล้้อม

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการเติบโติทางเศรษฐก่จ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อ่ �นๆ
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ช่ั่�วโมงต่่อพน่ักงานัประจำำาช่ั่�วโมงต่่อพน่ักงานัประจำำา

จำำ�นวนช่ั่�วโมงก�รฝึึกอบรมโดยเฉล่ี่�ยเพศหญิิง

5.3 ก�รบริห�รจ่ำดก�ร
ทร่พย�กรบุคคลี่  
(GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 
 404-1, 405-1, 405-2)

ผลการดำำาเนิินิงานิ 
2563/64

• 100% ของพนัักงานัตอบแบบสำำารวจ 
 ความผููกพันัของพนัักงานั

• จำานัวนัร้อยละของพนัักงานัท่ี่�ม่ความ 
 ผููกพันักับบริษััที่ ท่ี่� 85

• ร้อยละ 90ของพนัักงานัตอบแบบสำำารวจ 
 ความผููกพันัของพนัักงานั

• จำานัวนัร้อยละของพนัักงานัท่ี่�ม่ความผููกพันั 
 กับบริษััที่ ท่ี่� 80

• 100% ของพนัักงานัตอบแบบสำำารวจความ 
 ผููกพันัของพนัักงานั

• จำานัวนัร้อยละของพนัักงานัท่ี่�ม่ความผููกพันั 
 กับบริษััที่ ท่ี่� 80

ทุุนมนุษย์์เป็็นสิินทุรััพย์์ทุ่�ม่ค่่าทุ่�สิุดของกลุุ่่มบรัิษัทุบ่ทุ่เอสิ ทัุ�งน่� เพ่�อการัดำาเนินธุุรักิจอย์่างม่
ป็รัะสิทิุธุภิาพ เพ่�อการัรักัษาการัเติิบโติอย์า่งต่ิอเน่�องของบรัษัิทุฯ แลุ่ะเพ่�อการัให้ผ้ลุ่ติอบแทุนแก่
นกัลุ่งทุนุแลุ่ะผ้ถ่้ือหุ้น้ บริัษัทุฯ ติรัะห้นกัถึืงค่วามสิำาคั่ญทุ่�เพิ�มขึ�นของทุนุมนษุย์ ์เน่�องจากบรัษัิทุฯ 
เชื่่�อว่าทุุนมนุษย์์ทุ่�ม่ทัุกษะสิ้งสิามารัถืช่ื่วย์สิร้ัางม้ลุ่ค่่าทุางเศรัษฐกิจให้้กับบริัษัทุฯ แลุ่ะช่ื่วย์สิร้ัาง
แบรันด์ทุ่�ด่ให้แ้ก่องค์่กรัได้ ดังนั�น บริัษัทุฯ จึงมั�นใจว่า บริัษัทุฯ พย์าย์ามอย่์างเต็ิมค่วามสิามารัถืทุ่�
จะให้ก้ารัด้แลุ่อย่์างเห้มาะสิม รัวมถึืงการักำาห้นดให้ม้ม่าติรัการัเพ่�อพฒันาทุนุมนุษย์ใ์นวงกว้าง ทัุ�งน่� 
เพ่�อให้้แน่ใจว่าพนักงานของเรัาม่ทัุกษะทุ่�จำาเป็็นสิำาห้รัับค่วามต้ิองการัทุางธุุรักิจทุ่�เป็ลุ่่�ย์นแป็ลุ่ง
ติลุ่อดเวลุ่า กลุุ่่มบรัษัิทุบทุ่่เอสิ เล็ุ่งเห้น็ถึืงค่วามเสิ่�ย์งทุ่�อาจจะเกิดจากค่วามลุ้่มเห้ลุ่วในการัจัดการั
ทุรััพย์ากรัมนุษย์์อย่์างม่ป็รัะสิิทุธุิภาพ การัลุ่ะเลุ่ย์ป็รัะเด็นด้านค่วามค่วามห้ลุ่ากห้ลุ่าย์แลุ่ะสิิทุธุิ
มนุษย์ชื่น โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งกับพนักงานของเรัา รัวมไป็ถึืงป็รัะเด็นเรั่�องการัจัดสิภาพแวดลุ่้อม
การัทุำางานทุ่�เห้มาะสิม ซึึ่�งอาจส่ิงผลุ่เพิ�มขึ�นต่ิออัติรัาการัลุ่าออกของพนักงาน ป็รัะสิิทุธุภิาพการั
ทุำางานทุ่�ติำาลุ่ง แลุ่ะค่วามเสิย่์ห้าย์ต่ิอชื่่�อเสิย่์งของบริัษัทุฯ ซึึ่�งทุ้าย์ทุ่�สิดุ อาจส่ิงผลุ่กรัะทุบต่ิอเน่�อง
ต่ิอการัดำาเนนิธุรุักิจของบรัษัิทุฯแลุ่ะต้ินทุนุการัจัดการัทุ่�สิง้ขึ�น กลุุ่่มบรัษัิทุบทุ่่เอสิ ดำาเนนิการัด้าน
การับรัหิ้ารัทุรัพัย์ากรับุค่ค่ลุ่ ค่รัอบค่ลุุ่มป็รัะเด็นดังต่ิอไป็น่� ได้แก่ การัพัฒนาทุนุมนษุย์ ์การัดึงดด้
แลุ่ะการัรักัษาผ้ม้ค่่วามสิามารัถื แลุ่ะการัสิรัา้งห้ลัุ่กป็รัะกันเรั่�องค่วามเป็น็อย้์ทุ่่�ด่ของพนกังาน

กลุุ่ม่บริัษัทุบ่ทุ่เอสิ มุง่มั�นทุ่�จะพัฒนาค่วามสิามารัถืแลุ่ะทัุกษะของพนักงานของเรัาให้เ้ห้มาะสิมกับ
ลัุ่กษณะค่วามรัับผดิชื่อบเฉพาะของแต่ิลุ่ะค่น เพ่�อการัจัดเติรัย่์มทุนุมนษุย์ท่์ุ�จำาเป็น็ต่ิอการัสินบัสินนุ
ค่วามต้ิองการัทุางธุุรักิจ สิอดค่ลุ้่องกับเง่�อนไขในโลุ่กธุุรักิจทุ่�ม่ค่วามซัึ่บซ้ึ่อนมากย์ิ�งขึ�น ซึึ่�งรัวมถึืง
การัพฒันาทัุกษะทุ่�มค่่วามเป็น็สิากลุ่ทุ่�พนกังานทุกุค่นค่วรัมเ่พ่�อชื่ว่ย์ให้พ้วกเขารับัมอ่แลุ่ะป็รับัตัิว
ให้เ้ขา้กับการัเป็ลุ่่�ย์นแป็ลุ่งในอนาค่ติอันใกลุ้่น่� นอกจากน่� บรัษัิทุฯ ย์งัได้เติรัย่์มห้ลัุ่กสิต้ิรัฝึกึอบรัม 
โค่รังการั แลุ่ะโป็รัแกรัมต่ิางๆ เพ่�อเพิ�มพ้นทัุกษะแลุ่ะการัทุบทุวนทัุกษะให้กั้บพนกังานของบรัษัิทุฯ 
ซึ่ึ�งจะช่ื่วย์สิร้ัางค่วามเจริัญเติิบโติก้าวห้นา้แก่ห้นา้ทุ่�การังานแลุ่ะการัรักัษาพนักงานให้อ้ย่้์กับบริัษัทุฯ 
ผลุ่ลัุ่พธุ์จากการัพัฒนาทุุนมนุษย์์ของเรัาค่่อ ค่่าผลุ่ติอบแทุนจากการัลุ่งทุุนทุุนมนุษย์์ (Human 
Capital Return on Investment: HCROI) ทุ่�มแ่นวโนม้สิง้ขึ�นแลุ่ะบรัรัลุ่เุป็า้ห้มาย์ทุ่�ตัิ�งไว้ โดย์ HCROI 
ค่ำานวนโดย์การัห้ักค่่าใชื่้จ่าย์ทุ่�ไม่เก่�ย์วข้องกับพนักงานออกจากรัาย์ได้ของบรัิษัทุฯ ทุ่�ได้รัับใน
ป็งีบป็รัะมาณทุ่�มก่ารัค่ำานวน แลุ่ะห้ารัด้วย์ค่่าใชื่จ่้าย์ทุ่�เก่�ย์วขอ้งกับพนกังาน ซึึ่�งเป็น็การัสิะทุ้อนให้้
เห้น็ว่าการัลุ่งทุนุของบริัษัทุฯ ในบุค่ลุ่ากรัในด้านเงินเด่อน สิวัสิดิการั แลุ่ะการัฝึกึอบรัมสิร้ัางผลุ่ลัุ่พธุ์
ทุ่�ด่อันเกิดจาการัลุ่งทุนุแก่พวกเขา

 ส่ิ่�งสิ่ำ�คััญของเร�ในช่่วงโคัว่ด-19 คืัอก�ร
ปกป้องบุุคัล�กรของเร�ในขณะท่ี่�ยัังคัง
ดำ�เน่นธุุรก่จอยั่�งมั่ั�นคัง เพืื่� อให้้เร�สิ่�มั่�รถ
สิ่นับุสิ่นุนลูกค้ั� ชุ่มั่ช่นและเศรษฐก่จไที่ยัได้

*HCROI หมายถึึง ผูลตอบแที่นัจากทุี่นัมนุัษัย์ *สำำาหรับรายละเอ่ยดข้อมูลเพ่�มเติมด้านัค่าจ้างพนัักงานัเข้าใหม่ สำามารถึดูได้ท่ี่�บที่ 6.1 ผูลการดำาเนิันังานัด้านัความยั�งย่นัของกลุ่มบริษััที่บ่ท่ี่เอสำ

ก�รพ่ฒน�ทุนมนุษย์กลุี่�มบริษ่ทบ่ท่เอส

กลุุ่ม่บริัษัทุบทุ่่เอสิ ใชื่ก้ลุ่ยุ์ทุธุก์ารับรัหิ้ารัค่วามสิามารัถืแลุ่ะรัะบบการัป็รัะเมนิ
การัพัฒนาป็รัะสิิทุธุิภาพติลุ่อดการัดำาเนินงานของเรัา เพ่�อป็รัะเมินแลุ่ะ
ป็รัับป็รุังค่วามสิามารัถืของพนักงานเพ่�อรัองรัับการัเติิบโติของธุุรักิจ การั
พัฒนารัะบบแลุ่ะกรัะบวนการัพัฒนาค่วามสิามารัถืของพนักงานอย่์างต่ิอ
เน่�องของบริัษัทุฯ ใช้ื่แบบจำาลุ่องแผนพัฒนาค่วามสิามารัถืส่ิวนบุค่ค่ลุ่ (ICDP) 
ติามแนวทุาง 80/20 การัฝึกึอบรัม การัฝึกึสิอนในทุ่�ทุำางาน บรัษัิทุฯ เชื่่�อว่าการั
พัฒนาพนักงานจะสิร้ัางป็รัะสิิทุธุิภาพป็รัะสิิทุธุิภาพสิ้งสิุด เม่�อรัวบรัวม
ป็รัะสิบการัณ์จรัิงกับการัฝึึกสิอน รัวมทัุ�งการัให้้ค่ำาป็รึักษาจากพนักงานทุ่�ม่
ป็รัะสิบการัณม์ากกว่า ซึ่ึ�งรัวมถึืงพ่�เลุ่่�ย์ง ห้วัห้นา้งาน แลุ่ะผ้เ้ชื่่�ย์วชื่าญ ติลุ่อด
จนการัเข้าร่ัวมการัฝึกึอบรัมอย่์างเป็น็ทุางการัแลุ่ะการัศึกษาด้วย์ตินเอง เพ่�อ
สิร้ัางทุรััพย์ากรับุค่ค่ลุ่ทุ่�แขง็แกรัง่ซึ่ึ�งจะขบัเค่ลุ่่�อนองค์่กรัไป็สิ้เ่ป็า้ห้มาย์อย์า่ง
มป่็รัะสิทิุธุภิาพแลุ่ะย์ั�งย์น่

กลุุ่่มบรัษัิทุบทุ่่เอสิจัดให้ม้โ่ค่รังการัการัฝึกึอบรัมแลุ่ะการัพัฒนาทัุกษะทุ่�ห้ลุ่าก
ห้ลุ่าย์สิำาห้รับัผ้บ้รัิห้ารัแลุ่ะพนกังานทุกุรัะดับ รัวมทัุ�งสิง่เสิรัมิแลุ่ะสินบัสินนุ
พนกังานทุ่�มป่็รัะสิบการัณ์ในการัเป็น็วิทุย์ากรัในการัฝึกึอบรัมภาย์ใน เพ่�อให้้
เกิดการัแบ่งป็ันค่วามร้ั้แลุ่ะถ่ืาย์ทุอดการัป็ฏิิบัติิทุ่�ป็รัะสิบค่วามสิำาเรั็จไป็ยั์ง
พนกังานค่นอ่�นๆ ซึ่ึ�งเป็น็การัสิรัา้งค่ณุค่่าแลุ่ะค่วามภาค่ภม้ใิจให้กั้บพนกังาน

ทุ่�ได้รัับคั่ดเลุ่่อกให้เ้ป็น็วิทุย์ากรั ชื่ว่ย์กรัะติุ้นการัพฒันาค่วามร้้ั ค่วาม
สิามารัถื แลุ่ะศกัย์ภาพของพนกังาน

กรัะบวนการัพัฒนาทุรััพย์ากรับุค่ค่ลุ่ของบริัษัทุฯ เริั�มต้ินด้วย์การั
สิำารัวจค่วามต้ิองการัการัฝึึกอบรัมทุ่�ม่การัจัดทุำาในแต่ิลุ่ะฝึ่าย์ เพ่�อ
สิรัา้งเมทุริักซึ่เ์พ่�อสิรุัป็ค่วามต้ิองการัการัฝึกึอบรัมป็รัะจำาป็ตีิามลุ่ำาดับ
ค่วามสิำาคั่ญ ในขณะเด่ย์วกัน บริัษัทุฯ ได้นำารัะบบการัจัดการัการัฝึกึ
อบรัมมาใช้ื่ในการัรัักษาข้อมลุ้่พนกังานให้เ้ข้าถึืงได้ง่าย์ แบบสิำารัวจ
ป็รัะเมินผลุ่จะใช้ื่ห้ลัุ่งการัฝึึกอบรัมเพ่�อวิเค่รัาะห้์แลุ่ะทุบทุวน
ป็รัะสิทิุธุผิลุ่แลุ่ะป็รัะสิทิุธุภิาพของกรัะบวนการัฝึกึอบรัม แบบสิำารัวจ
อ่�นจะใชื่ต้ิามการัใชื่ง้านจริังโดย์พนกังาน เพ่�อให้แ้นใ่จว่าพนกังานม่
ค่วามร้้ัมากขึ�นแลุ่ะมทัุ่กษะมากขึ�นห้ลัุ่งการัฝึกึอบรัม

ในป็ ี2563/64 กลุุ่่มบริัษัทุบทุ่่เอสิ ได้กำาห้นดเป็า้ห้มาย์การัฝึกึอบรัม 
100 ชื่ั�วโมงต่ิอพนกังานต่ิอป็ ีพบว่าโดย์เฉลุ่่�ย์พนกังานมก่ารัฝึกึอบรัม 
108.90 ชื่ั�วโมงต่ิอพนกังานต่ิอป็ ีซึ่ึ�งสิง้กว่าเป็า้ห้มาย์ทุ่�ตัิ�งไว้ นอกจาก
น่� ในป็ ี2563/64 มก่ารัอบรัมจำานวน 373 ห้ลัุ่กสิต้ิรั ค่รัอบค่ลุ่มุ 4 
ห้นว่ย์ธุุรักิจ ด้วย์งบป็รัะมาณรัวม 13.89 ลุ้่านบาทุ

จำำานิวนิช่ั่�วโมงการฝึึกอบรมโดำยเฉล่�ยต่่อพน่ิกงานิประจำำาเท่ียบเท่ีาในิป ี2563/64 
(แบ่่งตามเพศ)

งบประมาณการฝึึกอบรมโดำยเฉล่�ยต่่อพน่ิกงานิประจำำาเท่ียบเท่ีาในิป ี2563/64 
(แบ่่งตามเพศ)

จำำานิวนิช่ั่�วโมงการฝึึกอบรมโดำยเฉล่�ยต่่อพน่ิกงานิประจำำาเท่ียบเท่ีาในิป ี2563/64

จำำ�นวนช่ั่�วโมงก�รฝึึกอบรมโดยเฉล่ี่�ยเพศชั่�ย

เป้้�หม�ย ผลี่ก�รดำ�เนินง�น

105.51

100

128.34

108.9

เปา้หมายปี  
2563/64

เปา้หมายระยะยาวด้ำานิความย่�งยืนิ 
(2563/64-2567/68)

งบป้ระม�ณก�รฝึึกอบรม
โดยเฉล่ี่�ยเพศชั่�ย

งบป้ระม�ณก�รฝึึกอบรม
โดยเฉล่ี่�ยเพศหญิิง

งบป้ระม�ณก�รฝึึกอบรม
โดยเฉล่ี่�ยต่�อพน่กง�นป้ระจำำ�เท่ยบเท��

5,629.10 บาที 5,308.48 บาที 2,732.04 บาที

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�

BTS GRO
UP

เพ่ �อสิ� งแวดลี่อม
BTS GRO

UP
เพ่ �อก�รเต่บโต่ท�งเศรษฐกิจำ

BTS GRO
UP

เพ่ �อส่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อ่ �นๆ



Borderless  Transform  Solutions

86 87BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส ติัดำตั�มค��ผลุ่ตัอบแทนิจ�กก�ริ
ลุ่งท่นิท่นิมนิ่ษัย์ (HCROI) อยู�เสมอ เพ่�อชี้�วยให้
บริษัิัทฯ ทริ�บถ่งมลูุ่ค��ผลุ่ตัอบแทนิของทน่ิมนิษ่ัย์
เม่�อเทียบกับก�ริลุ่งท่นิของบริิษััทฯ ในิเร่ิ�องที�
เกี�ยวข้องกับทริัพย�กริบ่คคลุ่ ตััวชี้ี�วัดำนิี�ใช้ี้ริ�ยได้ำ
จ�กก�ริดำำ�เนินิิธุร่ิกิจหกัด้ำวยค��ใชี้จ้��ยทั�งหมดำของ
บริิษััท (ไม�ริวมค��ใช้ี้จ��ยแลุ่ะสวัสดิำก�ริที�เกี�ยวขอ้ง
กับพนิกัง�นิ) แลุ่ะห�ริด้ำวยค��ใช้ี้จ��ยแลุ่ะสวัสดิำก�ริ
ที�เกี�ยวขอ้งกับพนิกัง�นิ

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ทำ�ง�นิอย��งหนิักเพ่�อให้แนิ�ใจว��เริ�จะด่ำงดำูดำแลุ่ะริักษั�บ่คลุ่�กริที�ดีำที�ส่ดำในิตัลุ่�ดำเพ่�อริองริับก�ริเติับโตัท�งธุ่ริกิจของเริ� ก�ริ
จัดำก�ริในิก�ริด่ำงดำดูำแลุ่ะก�ริริกัษั�บ่คลุ่�กริที�มคีว�มส�ม�ริถอย��งปริะสบคว�มสำ�เร็ิจ เปน็ิหนิ่�งในิตััวชี้�วยที�สำ�คัญสำ�หริบับริษัิัทตั��งๆ ในิก�ริรัิกษั�
คว�มได้ำเปริียบในิก�ริแข�งขันิแลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริตั�มกลุ่ย่ทธุข์ององค์กริ ในิปัจจ่บันิ ก�ริใชี้้ปริะโยชี้นิ์จ�กก�ริวิเคริ�ะห์ขั�นิสูงของปริิม�ณ์ข้อมูลุ่ที�
เพิ�มข่�นิเกี�ยวกับท่นิมนิษ่ัย์ ริวมทั�งเมทริิกซึ่ที์�เกี�ยวขอ้งกับบ่คลุ่�กริ ที�จะส�ม�ริถชี้�วยบริิษััทตั��งๆ ริะบ่คว�มเสี�ยงแลุ่ะโอก�สขององค์กริ แลุ่ะทำ�ก�ริ
ตััดำสนิิใจด้ำวยขอ้มลูุ่ที�ดีำข่�นิเพ่�อปริบัปร่ิงก�ริจัดำก�ริบ่คลุ่�กริที�มคีว�มส�ม�ริถแลุ่ะแลุ่ะสร้ิ�งปริะสบก�ริณ์ที์�ดีำแก�พนิกัง�นิ แลุ่ะวัดำผลุ่กริะทบเชิี้งบวก
ตั�อผลุ่ก�ริดำำ�เนินิิธุ่ริกิจ กลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอส จัดำทำ�แบบสำ�ริวจคว�มผกูพนัิที�มตีั�อองค์กริของพนิกัง�นิอย��งสมำ�เสมอ เพ่�อทำ�คว�มเข�้ใจคว�มต้ัองก�ริ
ของผูค้นิแลุ่ะสิ�งที�บริิษััทฯ ส�ม�ริถทำ�ได้ำเพ่�อตัอบสนิองคว�มต้ัองก�ริของพนิกัง�นิ 

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ทริ�บดีำว��คว�มสำ�เร็ิจในิริะยะย�วของบริิษััทฯ ข่�นิอยู�กับคว�มส�ม�ริถในิก�ริด่ำงดำูดำแลุ่ะรัิกษั�พนัิกง�นิที�มีศักยภ�พสูง นิี�ค่อ
เหตั่ผลุ่ที�บริิษััทฯ ยังคงปริับปร่ิงปริะสิทธุิภ�พของกริะบวนิก�ริสริริห�บ่คลุ่�กริของเริ�อย��งตั�อเนิ่�อง กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ไม�เพียงแตั�ค้นิห�กลุ่่�ม
พนิกัง�นิในิตัลุ่�ดำแริงง�นิเท��นิั�นิ แตั�ยงัส�งเสริมิใหพ้นิกัง�นิของเริ�ส�ม�ริถได้ำริบัก�ริพจิ�ริณ์�ในิตัำ�แหนิ�งว��งลุ่งทั�งในิริะดัำบจัดำก�ริแลุ่ะริะดัำบผูบ้ริหิ�ริ
อีกด้ำวย ทั�งนิี� พนิกัง�นิของบริิษััทฯ ส�ม�ริถสมคัริตัำ�แหนิ�งที�ว��งผ��นิกริะบวนิก�ริสริริห�ภ�ยในิได้ำในิลัุ่กษัณ์ะเดีำยวกับผูส้มคัริจ�กภ�ยนิอก

ก�ริกำ�หนิดำกลุ่ย่ทธุ์เพ่�อก�ริจัดำห�แลุ่ะก�ริจ้�งง�นิ เป็นิหนิ่�งในิปัจจัยคว�มสำ�เร็ิจที�สำ�คัญในิก�ริจัดำก�ริทรัิพย�กริบ่คคลุ่ เพ่�อให้แนิ�ใจว��เริ�จะมี
พนิกัง�นิที�เหม�ะสม เพียงพอ แลุ่ะมคีณ่์ภ�พ สำ�หรัิบก�ริเติับโตัของธุ่ริกิจ นิอกเหนิอ่จ�กก�ริจัดำห�เชี้งิกลุ่ย่ทธุเ์พ่�อสริริห�แลุ่ะจ้�งพนิกัง�นิที�ดีำที�สด่ำ
ในิตัลุ่�ดำเพ่�อตัอบสนิองคว�มต้ัองก�ริท�งธุ่ริกิจที�สูงแลุ้่ว กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ยังตัริะหนิักดีำถ่งก�ริมีแผนิส่บทอดำตัำ�แหนิ�งธุ่ริกิจที�เหม�ะสมเพ่�อให้
มั�นิใจว��ส�ม�ริถแบ�งปนัิแลุ่ะถ��ยทอดำคว�มรูิแ้ลุ่ะคว�มเชี้ี�ยวชี้�ญ เพ่�อปริะโยชี้นิส์งูสด่ำของบริิษััทฯ ตััวชี้ี�วัดำนิี�ชี้�วยกำ�หนิดำปริะสทิธุผิลุ่ของก�ริพฒันิ�
ท่นิมนิษ่ัย์โดำยใหพ้นิกัง�นิมทัีกษัะที�จำ�เปน็ิสำ�หริบัก�ริเลุ่่�อนิตัำ�แหนิ�ง แลุ่ะยงัแสดำงใหเ้หน็ิว��บริิษััทฯ มคีว�มกริะต่ัอริอ่ริน้ิในิก�ริจัดำห�คว�มท้�ท�ย
ใหม�ๆ สำ�หริับก�ริเติับโตัแลุ่ะก�ริพัฒนิ�ตัลุ่อดำอ�ชีี้พก�ริง�นิของพนิักง�นิ เริ�เชี้่�อว��สัดำส�วนิของตัำ�แหนิ�งง�นิที�บ่คคลุ่ภ�ยในิได้ำริับคัดำเลุ่่อกตั�อ
ตัำ�แหนิ�งง�นิทั�งหมดำที�ปริะก�ศรัิบสมคัริใหม� นิั�นิสงูเม่�อเทียบกับค��เฉุลีุ่�ยในิอ่ตัส�หกริริมนิี� จ�กก�ริที�เนิน้ิผูส้มคัริที�มคีณ่์สมบัติัภ�ยในิบริษัิัทฯ บริษัิัทฯ 
มกีริะบวนิก�ริเพ่�อจดำบนัิท่กแลุ่ะดำตู้ันิท่นิก�ริจ้�งง�นิโดำยเฉุลีุ่�ย เพ่�อสะท้อนิถ่งปริะสทิธุภิ�พของริะบบก�ริจัดำก�ริทริพัย�กริบ่คคลุ่ของบริษัิัทฯ 

ผล้ติอบแทนจากการล้งทุนในทุนมนุษย์ การด้งดูดแล้ะรักษาบุคล้ากรในกลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

การจ้างบุคล้ากรใหม่

การจ้างงานแล้ะติำาแหน่งท่�เปิดท่�พื่นักงานภัายในบร่ษัทฯได้รับการคัดเล่้อก

ผลตอบแทนิจากการลงทุนิในิทุนิมนุิษย์

ผล้การดำาเน่นงาน	2562/63

จำานวนพื่นักงานเข้ึ้าใหม่ทั�งหมด 
ในป	ี2563/64

สัิ่ดส่ิ่วนขึ้องติำาแหน่งงาน 
ท่�บุคคล้ภัายในได้รับคัดเล่้อกต่ิอ

ติำาแหน่งงานทั�งหมดท่� 
ประกาศรับสิ่มัครใหม่

เฉุล่้�ยค่าจ้าง 
พื่นักงานเข้ึ้าใหม่	(บาท)

ผล้การดำาเน่นงาน	2563/64

5.34

1,110

7.22

70.62% 4,880

เปน็ิหลัุ่กสตูัริซึ่่�งคริอบคลุ่ม่ก�ริพฒันิ�ทักษัะแลุ่ะเทคนิคิท�งวิชี้�ชี้พีเพ่�อริะบ่ส�เหตัข่องปญัห�แลุ่ะคว�ม
ซึ่บัซ้ึ่อนิของง�นิ โดำยเฉุพ�ะอย��งยิ�งสำ�หรัิบง�นิวิศวกริริม หลัุ่กสูตัรินิี�จัดำใหม้กีริณี์ศก่ษั�แลุ่ะเคร่ิ�องมอ่
วิเคริ�ะหส์ำ�หริบัวิศวกริริมของบริษัิัทในิก�ริแก้ไขปญัห�ท�งเทคนิคิ ทีมผูบ้ริหิ�ริของบทีีเอสซึ่เีล็ุ่งเหน็ิ
ถ่งคว�มสำ�คัญในิก�ริฝ่กึอบริมนิี�เพ่�อเพิ�มทักษัะใหกั้บพนิกัง�นิที�เกี�ยวขอ้งซึ่่�งจะชี้�วยปริะหยดัำต้ันิท่นิได้ำ

ผูเ้ข�้ริ�วมส�ม�ริถนิำ�คว�มรูิที้�ได้ำริบัจ�กก�ริฝ่กึอบริมไปปริบัใชี้กั้บง�นิบำ�ร่ิงริกัษั�ริะบบริถไฟฟ�้บทีีเอสได้ำ หลัุ่กสตูัรินิี�จะชี้�วยใหพ้นิกัง�นิส�ม�ริถ
ริะบ่แลุ่ะวิเคริ�ะห์ส�เหตั่ของปัญห�ที�นิำ�ไปสู�ก�ริบริริเท�แลุ่ะม�ตัริก�ริป้องกันิที�เหม�ะสมเพ่�อป้องกันิปัญห�ในิอนิ�คตั คว�มเสี�ยงที�อ�จส�ง 
ผลุ่กริะทบตั�อธุ่ริกิจแลุ่ะขดัำขว�งก�ริดำำ�เนินิิง�นิจ่งได้ำริบัก�ริบริริเท�ลุ่�วงหนิ�้ไว้ หลัุ่งก�ริฝ่กึอบริม บทีีเอสซึ่ ีส�ม�ริถปอ้งกันิเหตัก่�ริณ์ต์ั��งๆ ได้ำ
ม�กม�ย ริวมทั�งเหตั่ก�ริณ์์ริ้�ยแริงแลุ่ะอันิตัริ�ยกับผู้โดำยส�ริ ซึ่่�งม�จ�กริะบบริถไฟแลุ่ะคว�มลุ้่มเหลุ่วในิก�ริบำ�ร่ิงริักษั�อ่ปกริณ์์ บีทีเอสซีึ่ตัั�ง
สมมติัฐ�นิว�� ห�กไม�มกี�ริพฒันิ�หลัุ่กสตูัริแลุ่ะจัดำใหม้กี�ริอบริมหลัุ่กสตูัริดัำงกลุ่��วแก�พนิกัง�นิ บทีีเอสซึ่อี�จมคี��ใชี้จ้��ยในิก�ริจ้�งผูเ้ชี้ี�ยวชี้�ญ
ด้ำ�นิก�ริริถไฟเพ่�อใหค้ำ�แนิะนิำ�เกี�ยวกับคว�มลุ้่มเหลุ่ว ส�งผลุ่ใหบ้ทีีเอสซึ่สี�ม�ริถปริะหยดัำค��ที�ปริก่ษั�ริถไฟได้ำปริะม�ณ์ 500,000 บ�ทตั�อครัิ�ง

ในิกริณ์ีที�มีเหต่ัก�ริณ์์ร้ิ�ยแริงแลุ่ะเป็นิอันิตัริ�ยกับผู้โดำยส�ริซึ่่�งม�จ�กริะบบริถไฟแลุ่ะคว�มลุ้่มเหลุ่วในิก�ริบำ�ร่ิงริักษั�อ่ปกริณ์์ บีทีเอสซึ่ีต้ัอง
ชี้ดำเชี้ยให้โจทก์โดำยเฉุลีุ่�ย 8 ลุ้่�นิบ�ทตั�อกริณ์ี กริณ์ีปริะตัูท�งเข้�ริะบบริถไฟฟ้�ขัดำข้อง บีทีเอสซีึ่ต้ัองชี้ดำใช้ี้ค��เสียห�ยให้ผู้เริียกริ้องปริะม�ณ์ 
25,000 บ�ทตั�อกริณี์

เทคน่คการว่เคราะห์สิ่าเหตุิรากเหง้าสิ่ำาหรับว่ศวกร

ผล้ประโยชีน์ทางธุิรก่จ

ระยะเวลาอบ่รม:  
12 ช่ั่�วโมง

จำำานวนผู้้�เข้�าอบ่รม:  
32 คน

*สำาห้รับรายล้ะเอ่ัยดขั้�อัม้่ล้เพ้�ม่เติม่ด�านค่าจ็�างพนักงานเขั้�าให้ม่่ สาม่ารถึด้ได�ท่ี่�บที่ 6.1 ผู้ล้การดำาเนินงานด�านความ่ยั�งย้นขั้อังกลุ่้ม่บริษััที่บ่ท่ี่เอัส

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการเติบโติทางเศรษฐก่จ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อ่ �นๆ



Borderless  Transform  Solutions

88 89BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

ผล้การดำาเน่นงาน 
ด้านความผูกพัื่นท่�ม่ต่ิอ
องค์กรขึ้องพื่นักงาน

ตัวช้ี้�วัดำ
ผลการดำำาเนิินิงานิ เปีา้หมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

อัตัริ�คว�มผูกพันิของพนิักง�นิที�มีตั�อองค์กริ

ริ้อยลุ่ะของพนิักง�นิที�ตัอบแบบสอบถ�ม

73.94%

84.63%

78.50%

93.45%

79.66%

93.49%

80%

100%

80%

90%

กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอสกำ�ลัุ่งอยู�ในิขั�นิตัอนิก�ริพัฒนิ�ริะบบก�ริวิเคริ�ะหบ่์คคลุ่ หริอ่ People Analytics ซึ่่�ง
เปน็ิเคร่ิ�องมอ่วิเคริ�ะหค์ว�มส�ม�ริถ ในิอนิ�คตัอันิใกลุ้่ บริษัิัทฯ จะใช้ี้เคร่ิ�องมอ่ก�ริวิเคริ�ะหข์ั�นิสงู ริวม
ทั�งช่ี้ดำข้อมลูุ่ขนิ�ดำใหญ�ในิก�ริจัดำก�ริทน่ิมนิษ่ัย์เพ่�อแจ้งทิศท�งกลุ่ย่ทธุด้์ำ�นิทรัิพย�กริบ่คคลุ่แลุ่ะเพ่�อให้
ขอ้มลูุ่แก�ฝ่�่ยบริหิ�ริเพ่�อก�ริตััดำสนิิใจที�ถกูต้ัองเกี�ยวกับก�ริว�งแผนิกำ�ลัุ่งคนิ บริษัิัทฯ เชี้่�อว��ก�ริใชี้ค้ว�ม
รูิ้ที�ได้ำริับจ�กก�ริวิเคริ�ะห์ข้อมูลุ่ที�เกี�ยวข้องกับท่นิมนิ่ษัย์ส�ม�ริถชี้�วยให้บริิษััทตั��งๆ ริะบ่คว�มเสี�ยง
แลุ่ะโอก�สในิปัจจ่บันิ แลุ่ะทำ�ก�ริตััดำสินิใจที�ดีำข่�นิเพ่�อปริับปร่ิงก�ริจัดำก�ริคว�มส�ม�ริถแลุ่ะผลุ่ก�ริ
ดำำ�เนินิิธุร่ิกิจ บริษัิัทฯ เริิ�มริวบริวมแลุ่ะส่�อส�ริข้อมลูุ่เพ่�อริะบ่ชี้�องว��งของทักษัะ ปริะเมนิิชี้�องท�งก�ริ
สริริห� คัดำกริองผูส้มคัริแลุ่ะปริะเมนิิอ่ปสงค์แลุ่ะอ่ปท�นิที�มคีว�มส�ม�ริถ เปน็ิต้ันิ นิอกจ�กนิี� เริ�เช่ี้�อ
ว��กริะบวนิก�ริทำ�ง�นินิี�จะเปน็ิปริะโยชี้น์ิตั�อก�ริปรัิบปร่ิงปริะสบก�ริณ์ข์องพนัิกง�นิ แจ้งพนิกัง�นิเร่ิ�อง
ก�ริฝ่กึอบริมพนิกัง�นิแลุ่ะคว�มพย�ย�มในิก�ริพัฒนิ�ที�ดีำข่�นิ ส�งเสริมิก�ริปฏิิบติััตั�อพนิกัง�นิอย��งเปน็ิ
ธุริริมแลุ่ะกำ�จัดำอคติั

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส เชี้่�อว��ก�ริให้พนิกัง�นิมชีี้�องท�งในิก�ริแสดำงคว�มคิดำเหน็ิเป็นิปจัจัยสำ�คัญปริะก�ริหนิ่�งในิก�ริมสี�วนิริ�วมพนิกัง�นิ จ่งเปดิำโอก�สให้พนิกัง�นิ
มสี�วนิริ�วมในิก�ริแสดำงคว�มคิดำเหน็ิ ปญัห� แลุ่ะข้อเสนิอแนิะ กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส ดำำ�เนินิิก�ริสำ�ริวจคว�มผกูพนัิของพนิกัง�นิอย��งสมำ�เสมอ เพ่�อใหม้ั�นิใจว��
พนิกัง�นิจะอยู�กับกลุ่่�มในิริะยะย�วแลุ่ะเติับโตัไปพริอ้มกับธุร่ิกิจ โดำยปริะเด็ำนิในิก�ริสำ�ริวจคว�มผกูพนัิตั�อองค์กริคริอบคลุ่่มด้ำ�นิตั��งๆ อ�ทิ สภ�พแวดำลุ้่อมในิ
ก�ริทำ�ง�นิ ปริะเภทของง�นิ คณ่์ภ�พชี้วิีตัแลุ่ะคว�มมั�นิคง คว�มก้�วหนิ�้ หวัหนิ�้ง�นิแลุ่ะเพ่�อนิริ�วมง�นิ แลุ่ะก�ริส่�อส�ริภ�ยในิ เปน็ิต้ันิ

ในิป ี2563/64 ด้ำวยคว�มพย�ย�มเพ่�อใหพ้นิกัง�นิของเริ�ทก่คนิตัอบแบบสำ�ริวจเพ่�อสะท้อนิคว�มต้ัองก�ริของพวกเข� พนิกัง�นิจำ�นิวนิทั�งหมดำ ซึ่่�งคิดำเปน็ิ 
100% ใหค้ว�มริ�วมมอ่ในิก�ริตัอบแบบสำ�ริวจคว�มผกูพนัิของพนิกัง�นิผ��นิแบบสอบถ�มริะบบออนิไลุ่นิ ์จ�กผลุ่ก�ริสำ�ริวจพบว�� พนิกัง�นิริอ้ยลุ่ะ 80 มคีว�ม
ผกูพันิกับองค์กริในิริะดัำบม�ก แบ�งเปน็ิ พนิกัง�นิชี้�ยริอ้ยลุ่ะ 80 มคีว�มผกูพนัิกับองค์กริในิริะดัำบม�ก ในิขณ์ะที� พนิกัง�นิหญิงริอ้ยลุ่ะ 79 มคีว�มผกูพันิกับ
องค์กริในิริะดัำบม�ก ซึ่่�งยงัคงที�จ�กป ี2562/63 แลุ่ะบริริลุ่เ่ป้�หม�ยที�ริอ้ยลุ่ะ 80 ซึ่่�งสะท้อนิถ่งคว�มพย�ย�มแลุ่ะคว�มท่�มเทในิก�ริรัิกษั�พนิกัง�นิท่กคนิ อย��งไริ
ก็ตั�ม ในิป ี2563/64 อัตัริ�ก�ริลุ่�ออกของพนิกัง�นิอยู�ที�ริอ้ยลุ่ะ 23.4 เพิ�มข่�นิจ�กป ี2562/63 ที�ริอ้ยลุ่ะ 6.88

การใช้ีการว่เคราะห์บุคคล้แล้ะการวางแผนกำาลั้งคนเช่ีงกล้ยุทธ์ิ

เพ่�อรัิบปริะกันิคว�มเปน็ิอยู�ที�ดีำของพนิกัง�นิ กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ม่�งมั�นิที�จะส�งเสริิมคณ่์ภ�พชีี้วิตัแลุ่ะคว�มเปน็ิอยู�ที�ดีำของพนิกัง�นิบนิพ่�นิฐ�นิของ
สิทธุิมนิ่ษัยชี้นิแลุ่ะสิทธุิแริงง�นิ โดำยเฉุพ�ะอย��งยิ�งในิชี้�วงสถ�นิก�ริณ์์โควิดำ-19 ที�ส�งผลุ่ตั�อก�ริดำำ�เนิินิชี้ีวิตัที�ย�กข่�นิ บริิษััทฯ ว�งม�ตัริก�ริเพ่�อ
บริริเท�ภัยคก่ค�มแลุ่ะคว�มเสี�ยงตั�อสข่ภ�พ คว�มปลุ่อดำภัย แลุ่ะสวัสดิำภ�พของบ่คคลุ่ตั�มลัุ่กษัณ์ะก�ริดำำ�เนินิิธุร่ิกิจที�แตักตั��งกันิ นิอกเหนิอ่จ�ก
ก�ริจัดำห�สภ�พแวดำลุ้่อมก�ริทำ�ง�นิที�ปลุ่อดำภัยแลุ่ะถูกส่ขอนิ�มัยแลุ้่ว บริิษััทฯ ยังสนิับสนิ่นิก�ริปฏิิบัติัที�เป็นิธุริริม เชี้�นิ ก�ริรัิบปริะกันิคว�ม 
หลุ่�กหลุ่�ย ก�ริรัิบปริะกันิค��ตัอบแทนิที�เท��เทียมกันิ แลุ่ะก�ริสนัิบสนิ่นิเสรีิภ�พในิสม�คม ตั�มม�ตัริฐ�นิส�กลุ่ด้ำ�นิแริงง�นิแลุ่ะสิทธุมินิ่ษัยชี้นิ 
บริิษััทตั��งๆ ได้ำริับก�ริค�ดำหวังให้ย่ดำถ่อแลุ่ะใชี้้ม�ตัริฐ�นิเหลุ่��นิี�อย��งเท��เทียมกันิในิท่กก�ริดำำ�เนิินิง�นิภ�ยในิองค์กริ นิอกจ�กนิี� คว�มตัริะหนิัก 
ของผูม้สี�วนิได้ำเสยีที�เพิ�มข่�นิยงันิำ�ไปสู�คว�มค�ดำหวังที�สงูข่�นิจ�กบริษัิัทตั��งๆ ในิบทบ�ทของตันิในิฐ�นิะพลุ่เมอ่งบริริษััท แลุ่ะมีคว�มส�ม�ริถในิก�ริ
ขับเคลุ่่�อนิแลุ่ะดำำ�เนิินิธุ่ริกิจอย��งยั�งย่นิไปข้�งหนิ้� ดัำงนิั�นิบริิษััทฯ จ่งริับปริะกันิคว�มหลุ่�กหลุ่�ยท�งเพศของพนิักง�นิในิท่กริะดัำบ ค��ตัอบแทนิ 
ที�เท��เทียมกันิ แลุ่ะเสรีิภ�พในิก�ริสม�คม เชี้�นิ ในิรูิปแบบของคณ์ะกริริมก�ริสวัสดิำภ�พแริงง�นิ

สิ่ภัาพื่การทำางานแล้ะความเป็นอยู่ท่�ด่ขึ้องพื่นักงาน

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ได้ำแก้ไขก�ริบริิห�ริค��ตัอบแทนิอย��งริอบคอบแลุ่ะทั�วถ่ง เพ่�อปอ้งกันิคว�มเสี�ยงจ�ก
ก�ริโนิ้มเอียง ก�ริเลุ่่อกปฏิิบัติั หริ่อก�ริปฏิิบัติัที�ไม�เท��เทียมกันิในิกริะบวนิก�ริปริะเมินิผลุ่ก�ริปฏิิบัติั
ง�นิแลุ่ะก�ริจ��ยค��ตัอบแทนิ เพ่�อใหแ้นิ�ใจว��เริ�จะริกัษั�ค��ตัอบแทนิที�เท��เทียมกันิเสมอโดำยก�ริเปริยีบ
เทียบเงินิเด่ำอนิของชี้�ยแลุ่ะหญงิที�มตีัำ�แหนิ�งเท��กันิหริอ่เทียบเท��เพ่�อปริะเมนิิว��พวกเข�ได้ำริบัค��จ้�ง
เท��กันิสำ�หรัิบง�นิที�เท��เทียมกันิหร่ิอไม� บริิษััทฯ ติัดำตั�มแลุ่ะเปิดำเผยผลุ่ลัุ่พธุ์ชี้�องว��งค��ตัอบแทนิ
ริะหว��งเพศแลุ่ะก�ริปริะเมินิค��จ้�งที�เท��เทียมกันิอย��งใกลุ้่ชี้ิดำ โดำยเนิ้นิคว�มเป็นิธุริริมแลุ่ะสมดำ่ลุ่ในิ
เริ่�องค��ตัอบแทนิพนิักง�นิชี้�ยแลุ่ะหญิงตั�มผลุ่ง�นิแลุ่ะค่ณ์ค��ในิก�ริทำ�ง�นิ ก�ริข่�นิเงินิเด่ำอนิปริะจำ�
ปแีลุ่ะก�ริจ��ยโบนัิสตั�มคว�มส�ม�ริถของพนัิกง�นิถ่อเปน็ิก�ริรัิกษั�บ่คลุ่�กริที�มคีว�มส�ม�ริถ ดัำงนิั�นิ 
คว�มสำ�เร็ิจของพนิกัง�นิจ่งเกิดำข่�นิได้ำจ�กเสน้ิท�งอ�ชี้พีตั�มก�ริขย�ยกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส

ตัิวช่ี�วัดค่าติอบแทนระหว่างเพื่ศ

ความผูกพัื่นท่�ม่ต่ิอองค์กรขึ้องพื่นักงาน

อัติราการล้าออก
ขึ้องพื่นักงาน

10.26%

9.67%

10.61%

9.77%

6.88%

6.30%

11.30%

10.69%

ตัวช้ี้�วัดำ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

อัตัริ�ก�ริลุ่�ออกของพนิกัง�นิ

อัตัริ�ก�ริลุ่�ออกโดำยสมคัริใจของพนิกัง�นิ

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิท้�ม้ต่อองค์กร

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิท้�ม้
ต่อองค์กร ของพนัิกงานิในิตำาแหน่ิง
จัดำการและพนัิกงานิทั�วไปี

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิชี้าย

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิในิตำาแหน่ิงจัดำการ

อายุตำ�าว่า 30 ปีี อายุระหว่าง 30-50 ปีี อายุมากกว่า 50 ปีี

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิหญิง

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิทั�วไปี

80% 80%

86%

77% 80% 90%

79%

79%

AI

ผล้การดำาเน่นงานด้านความผูกพัื่นท่�ม่ต่ิอองค์กรขึ้องพื่นักงานแบ่งติามเพื่ศ

ผล้การดำาเน่นงานด้านความผูกพัื่นท่�ม่ต่ิอองค์กรขึ้องพื่นักงาน

ผล้การดำาเน่นงานด้านความผูกพัื่นท่�ม่ต่ิอองค์กรขึ้องพื่นักงานแบ่งช่ีวงอายุ

*สำาห้รับรายล้ะเอ่ัยดขั้�อัม้่ล้เพ้�ม่เติม่ด�านค่าจ็�างพนักงานเขั้�าให้ม่่ สาม่ารถึด้ได�ท่ี่�บที่ 6.1 ผู้ล้การดำาเนินงานด�านความ่ยั�งย้นขั้อังกลุ่้ม่บริษััที่บ่ท่ี่เอัส

กลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่	ดำาเน่น
การติรวจสิ่อบบุคคล้ท่�
สิ่ามสิ่ำาหรับการประเม่นค่า
ติอบแทนท่�เท่าเท่ยมกันในป	ี
2563/64

อัตราความผูกพันิของพนัิกงานิ
ท้�ม้ต่อองค์กรในิแต่ละช่ี้วงอายุ

BTS GRO
UP

กับความยั่� งยั่น
บทนำำ�

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่� งแวดล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการเติบโติทางเศรษฐก่จ

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ่งคมท่ �ด่ขึ้ �น
อ่ �นๆ
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1)

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ตัริะหนิักถ่งดัำชี้นิีชี้ี�วัดำคว�มสำ�เร็ิจ (KPI) ด้ำ�นิแริงง�นิตั��งๆ ขององค์กริม�โดำยตัลุ่อดำ เพ่�อกำ�หนิดำทั�งค่ณ์ภ�พแลุ่ะคว�มโปริ�งใสในิก�ริ
ริ�ยง�นิเกี�ยวกับปริะเด็ำนิคว�มหลุ่�กหลุ่�ยด้ำวย เนิ่�องจ�กเริ�เชี้่�อว��คว�มหลุ่�กหลุ่�ยท�งเพศส�ม�ริถปริบัปร่ิงผลุ่ก�ริดำำ�เนินิิง�นิของบริษัิัทได้ำ เนิ่�องจ�กจะ
เพิ�มโอก�สในิก�รินิำ�ผู้คนิที�มีคว�มรูิ้แลุ่ะม่มมองปริะเภทตั��งๆ ม�ริวมกันิ คว�มหลุ่�กหลุ่�ยนิี�ส�งผลุ่ให้เกิดำทักษัะด้ำ�นินิวัตักริริมแลุ่ะก�ริแก้ปัญห�ที�ดีำข่�นิ 
ปริบัปร่ิงก�ริด่ำงดำดูำแลุ่ะก�ริริกัษั�ผูม้คีว�มส�ม�ริถ เพิ�มคว�มผกูพนัิที�มตีั�อองค์กริของพนิกัง�นิ แลุ่ะส�งผลุ่ใหม้ปีริะสทิธุภิ�พก�ริทำ�ง�นิที�สงูข่�นิ

ทก่วันินิี� ส�ม�ริถเหน็ิได้ำชี้ดัำว��ผูถ่้อห่น้ิแลุ่ะริฐับ�ลุ่ได้ำดำำ�เนินิิก�ริริเิริิ�มหลุ่�ยอย��งเพ่�อเพิ�มส�วนิแบ�งของผูห้ญงิในิก�ริทำ�ง�นิแลุ่ะในิตัำ�แหนิ�งผูน้ิำ� บริษัิัทที�เริิ�ม
ใชี้แ้นิวท�งปฏิิบติััในิก�ริจ้�งง�นิแลุ่ะริกัษั�ลุ่กูค้�ตัั�งแตั�เนิิ�นิๆ จะได้ำริบัปริะโยชี้นิจ์�กก�ริยอมริบัในิเชี้งิบวกแลุ่ะต้ันิทน่ิก�ริปฏิิบติััตั�มกฎิริะเบยีบที�ลุ่ดำลุ่งในิ
อนิ�คตั กลุ่่�มบริษัิัทบีทีเอส ตัริะหนัิกถ่งคว�มกังวลุ่ที�เพิ�มข่�นินิี� แลุ่ะพย�ย�มอย��งม�กเพ่�อก�ริปฏิิบติััตั�อกันิอย��งเท��เทียมกันิ แลุ่ะเปิดำเผยข้อมลูุ่อย��งโปริ�งใส
ตั�อส�ธุ�ริณ์ชี้นิ

นิอกจ�กนิี� กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ยังปฏิิบัติัตั�มกฎิหม�ยแริงง�นิ
แลุ่ะริะเบียบขอ้บงัคับอย��งเคริ�งคริดัำ โดำยจัดำใหม้คีณ์ะกริริมก�ริ
สวัสดิำก�ริ (Welfare Committee) ซึ่่�งปริะกอบด้ำวยผู้แทนิฝ่่�ย
พนิักง�นิจ�กบริิษััทตั��งๆ จำ�นิวนิ 17 คนิ ซึ่่�งเป็นิตััวแทนิของ
พนิกัง�นิทั�งหมดำ เพ่�อเปดิำโอก�สใหน้ิ�ยจ้�งแลุ่ะลุ่กูจ้�งได้ำห�ริอ่
ปริะเด็ำนิค��ตัอบแทนิ สวัสดิำก�ริ ริวมถ่งสิทธุิแริงง�นิอย��ง
สมำ�เสมอทก่ 3 เด่ำอนิ

ตัิวช่ี�วัดแนวปฏ่ิบัต่ิการใช้ีแรงงาน

พื่นักงานผู้หญ่ิง 
ในแต่ิล้ะติำาแหน่งงาน

พนัิกงานิผู้หญิงในิแต่ละตำาแหน่ิงงานิ ผลการดำำาเนิินิงานิปีี 2563/64

 •   จำ�นิวนิพนิกัง�นิริะดัำบจัดำก�ริเพศหญิง 

 •   จำ�นิวนิพนิกัง�นิริะดัำบบริหิ�ริเพศหญิง 

 •   จำ�นิวนิพนิกัง�นิริะดัำบบริหิ�ริแลุ่ะริะดัำบจัดำก�ริเพศหญิงทั�งหมดำ 

 •   จำ�นิวนิพนิกัง�นิเพศหญงิในิกลุ่่�มสริ�้งริ�ยได้ำ 

 •   จำ�นิวนิพนิกัง�นิเพศหญงิในิกลุ่่�มง�นิ วิทย�ศ�สตัร์ิ เทคโนิโลุ่ย ี 
      วิศวกริริม แลุ่ะคณ์ติัศ�สตัริ์

• 49.15%

• 33.33%

• 46.74%

• 54.71%

• 12.92%

*ตำาแห้น่งงานท่ี่�ต�อังม่่ความ่ร้�ด�าน วิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโล้ย่ วิศวกรรม่ศาสตร์ แล้ะคณิัตศาสตร์

การร้องเร่ยนเก่�ยวกับการ
ปฏ่ิบัต่ิต่ิอแรงงานท่�เล่้อก
ปฏ่ิบัต่ิหร่อความรุนแรงท่�
นำาไปสู่ิ่การฟอ้งร้องเป็น

0

5.4	การพัื่ฒนา
สัิ่งคมแล้ะชุีมชีน

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ตัริะหนิักถ่งบทบ�ทแลุ่ะคว�มรัิบผิดำชี้อบในิก�ริมีส�วนิริ�วมในิก�ริ
พัฒนิ�ปริับปร่ิงช่ี้มชี้นิแลุ่ะสังคมซึ่่�งสอดำคลุ้่องกับวิสัยทัศนิ์ด้ำ�นิคว�มยั�งย่นิขององค์กริ  
“ก�รให้บ้รกิ�รแก่ชุุมชุนิด้้วยโซลูชูุ่�นิส์ท์ี่่�ย่�งยนืิแลูะมเ่อกลู่กษณ์์เฉพ�ะต่ัว เพื�อส์ง่เส์รมิ
แลูะยกระด่้บคำณุ์ภ�พชุวิ่ตัของประชุ�ชุนิ” เริ�ยังเช่ี้�อด้ำวยว��ก�ริเป็นิองค์กริที�ดีำส�ม�ริถ
ทำ�ใหเ้ริ�ได้ำริบัก�ริยอมริบัจ�กช่ี้มชี้นิใหด้ำำ�เนินิิธุร่ิกิจ (Social License to Operate) อย��ง
ยั�งย่นิ ดัำงนิั�นิเริ�จ่งทำ�ง�นิอย��งตั�อเนิ่�องเพ่�อกำ�หนิดำรูิปแบบโคริงก�ริแลุ่ะคว�มคิดำริิเริิ�ม
เพ่�อใหส้อดำคลุ้่องกับปริะเด็ำนิหลัุ่กที�ขับเคลุ่่�อนิธุ่ริกิจของบริิษััทฯ ซึ่่�งนิั�นิจะทำ�ใหบ้ริิษััทฯ 
ส�ม�ริถใช้ี้ปริะโยชี้น์ิจ�กจ่ดำแข็ง แบรินิด์ำแลุ่ะพนัิกง�นิของบริิษััทฯ เพ่�อก�อให้เกิดำ
ปริะโยชี้นิส์งูสด่ำตั�อผูรั้ิบผลุ่ปริะโยชี้นิ ์

ในิปี 2563/64 กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสให้คว�มสำ�คัญกับปริะเด็ำนิด้ำ�นิผลุ่กริะทบตั�อ 
สิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะมีคว�มก้�วหนิ้�อย��งม�กในิก�ริพัฒนิ�กลุ่ย่ทธุ์ด้ำ�นิก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่ง
สภ�พภมูอิ�ก�ศของเริ� ทั�งนิี� บริษัิัทได้ำทำ�ก�ริสำ�ริวจปริะเด็ำนิใหม�ๆ  ตั�อปริะเด็ำนิเริ่�องก�ริ
ริิเริิ�มคว�มริบัผดิำชี้อบตั�อสงัคม (CSR) ที�สอดำคลุ้่องกับก�ริดำำ�เนินิิก�ริด้ำ�นิก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่ง
สภ�พภมูอิ�ก�ศ ทั�งในิแง�ก�ริลุ่ดำคว�มเสี�ยงแลุ่ะก�ริบริริเท� กิจกริริมแลุ่ะคว�มคิดำริิเริิ�ม
ใหม�นิี�ไม�เพียงแตั�สนิับสนิน่ิช่ี้มชี้นิในิรูิปแบบของก�ริลุ่งท่นิแก�ช่ี้มชี้นิเท��นิั�นิ แตั�ยังเชี้่�อม
โยงกับขอบเขตัของก�ริดำำ�เนิินิก�ริที�เกี�ยวข้องกับสภ�พอ�ก�ศแลุ่ะสิ�งแวดำลุ้่อมที�กว้�ง
ข่�นิ ดัำงนิั�นิ ทิศท�งกลุ่ย่ทธุ ์CSR ของกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสจ่งม่�งที�จะปริบัปร่ิงคณ่์ภ�พชี้วิีตั
แลุ่ะคว�มเป็นิอยู�ที�ดีำของช่ี้มชี้นิผ��นิส�มด้ำ�นิ ได้ำแก� ก�รปกป้องส์ิ�งแวด้ลู้อมแลูะก�ร
บรรเที่�ผลูกระที่บจ�กก�รเปลู่�ยนิแปลูงส์ภ�พภูมอิ�ก�ศ ส์�ธ�รณ์สุ์ข ก�รศกึษ�ที่่�ม่
คำุณ์ภ�พ เริ�เชี้่�อว��ก�ริตัอบสนิองตั�อคว�มต้ัองก�ริท�งเศริษัฐกิจแลุ่ะสังคมของช่ี้มชี้นิ 
ริวมถ่งก�ริให้คว�มย่ติัธุริริมด้ำ�นิสิ�งแวดำลุ้่อมสำ�หรัิบในินิ�มของผู้มีส�วนิได้ำเสีย ยังเปิดำ
โอก�สใหพ้นิกัง�นิทก่ริะดัำบของกลุ่่�มบริิษััทบทีีเอสได้ำมสี�วนิริ�วมในิกิจกริริมแลุ่ะตัริะหนิกั
ว��พวกเข�ส�ม�ริถสร้ิ�งผลุ่กริะทบในิเชี้งิบวกตั�อสงัคมได้ำ  

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ดำำ�เนิินิโคริงก�ริแลุ่ะกิจกริริมพัฒนิ�ช่ี้มชี้นิแลุ่ะสังคมสอดำคลุ้่องกับ
ทิศท�งย่ทธุศ�สตัริ์ CSR ซึ่่�งกำ�หนิดำกริอบโดำยคณ์ะกริริมก�ริบริิษััทแลุ่ะคณ์ะกริริมก�ริ
พฒันิ�เพ่�อคว�มยั�งยน่ิ คณ์ะกริริมก�ริพฒันิ�เพ่�อคว�มยั�งยน่ิมหีนิ�้ที�ริบัผดิำชี้อบในิก�ริ
ตัริวจสอบก�ริดำำ�เนิินิกิจกริริมแลุ่ะโปริแกริมตั��งๆ ที�ม่�งพัฒนิ�ค่ณ์ภ�พชีี้วิตัแลุ่ะคว�ม
เปน็ิอยู�ที�ดีำของช่ี้มชี้นิโดำยริวม ฝ่�่ยคว�มยั�งยน่ิได้ำริเิริิ�มโคริงก�ริขย�ยง�นิ เชี้�นิ ก�ริสำ�ริวจ
เพ่�อทำ�คว�มเข้�ใจคว�มต้ัองก�ริของช่ี้มชี้นิในิพ่�นิที�เป้�หม�ย แลุ่ะจัดำโคริงก�ริแลุ่ะ
กิจกริริมตั��งๆ เพ่�อตัอบสนิองคว�มต้ัองก�ริของช่ี้มชี้นิ
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1 ล้้านบาท
สนับสนุนสม่ที่บทุี่นในโครงการศ้นย์รวม่
นวัตกรรม่ KMITL GO FIGHT COVID-19 
เพ้�อัการผู้ลิ้ตเคร้�อังช่ั่วยห้ายใจ็

1 ล้้านบาท
สนับสนุนปรับปรุงห้�อังทัี่นตกรรม่ แล้ะ
อุัปกรณ์ัม่าตรฐานให้�กับโรงพยาบาล้ทัี่นต
กรรม่ คณัะทัี่นตกรรม่ศาสตร์ ม่ห้าวิที่ยาลั้ย
ม่หิ้ดล้University

1 ล้้านบาท
สนับสนุนปรับปรุงห้�อังทัี่นตกรรม่ แล้ะ
อุัปกรณ์ัม่าตรฐานให้�กับโรงพยาบาล้ทัี่นต
กรรม่ม่ห้าจั็กร่สิรินธร Dental Hospital

กลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่	เด่นหน้ารับม่อการระบาดขึ้องโคว่ด-19	(สิ่าธิารณีสุิ่ขึ้)

คิดเปน็การ
ลงทุุนด้าน

สัุงคม	

คิดเปน็การ
พาณิิชย์เพ่�อ
สัุงคม	

คิดเปน็ด้าน
การบริจัาค

ร้ัอยละ 46 ร้ัอยละ 50

ร้ัอยละ 4

100%

ประเภัทก่จกรรมการกุศล้ขึ้อง
กลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

ประเภัทขึ้องการบร่จาคเพ่ื่�อ 
การกุศล้ขึ้องกลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

ชัี�วโมงอาสิ่าขึ้องพื่นักงาน

2,982 ชัั่�วโมง, 
เป็นเงิน 240,000 บาท

การบร่จาคเง่น การบร่จาคส่ิ่�งขึ้องหร่อ
การให้ด้านบร่การ

ค่าบร่การจัดการ
ด้านสัิ่งคมแล้ะ

ชุีมชีน

80,105,989
บาที่

จำานวนรัวมิ 106,092,679 บาที่

 3,176,203
บาที่

22,570,487
บาที่

โครงการท้�โดำดำเด่ำนิในิปี ี2563/64

รวมท้ั้�งส้ิ้�น 
100 ล้้านบาทั้

3.6 ล้้านบาทั้
การบร่จาคเง่น

60 ล้้านบาท
• ม่อับกรม่ธรรม์่ประกันช่ั่วิตสาห้รับ

แพที่ย์แล้ะพยาบาล้ จ็ำานวน 
400,000 คน

• ม่อับกรม่ธรรม์่ประกันช่ั่วิตสาห้รับผู้้�
ช่ั่วยพยาบาล้ เที่คนิคการแพที่ย์แล้ะ
รังส่เที่คนิค

10 ล้้านบาท
• กอังทุี่นสนับสนุน แล้ะเย่ยวยาให้�แก่

อัาสาสมั่ครสาธารณัสุขั้ประจ็าห้ม่้่บ�าน 
(อัสม่.)ม่อับให้�ครอับครัวเจ็�าห้น�าท่ี่� 
อัสม่.ท่ี่�เส่ยช่ั่วิต 5 แสนบาที่

• ม่อับให้�เจ็�าห้น�าท่ี่� อัสม่.ท่ี่�ติดเช้ั่�อั โค
วิด-19 จ็ำานวน 10 คน 1 แสนบาที่

26.6 ล้้านบาท
• แจ็กจ่็ายกล่้อัง “Give Away” 40,000 

กล่้อัง ให้� 20,000 ครัวเร้อันใน
กรุงเที่พฯ แล้ะปริม่ณัฑล้ ท่ี่�ได�รับผู้ล้กระ
ที่บจ็าก โรคโควิด-19

• แต่ล้ะกล่้อังบรรจุ็สินค�าอุัปโภัคบริโภัคท่ี่�
จ็ำาเป็นซึึ่�งม่่อัายุ 1 เด้อัน ซึึ่�งจั็ดส่งให้�กับ
ผู้้�คนโดยพันธมิ่ตรขั้อังเรา Kerry 
Express

400,000 บาท
• แจ็กจ่็ายขั้�าวกล่้อังเชั่ฟแม่น 16,700 

กล่้อัง ให้�ชุั่ม่ชั่นตาม่แนวรถึไฟฟา้บ่ท่ี่เอัส
เพ้�อับรรเที่าทุี่กข์ั้ท่ี่�ได�รับผู้ล้กระที่บจ็าก
โรคโควิด-19

70 ล้้านบาทั้ 27 ล้้านบาทั้
กองทุนประกันแล้ะ 
เง่นช่ีวยเหล่้อ การบร่จาคอ่�นๆ

ทิศท�งกลุ่ย่ทธุ์คว�มริับผิดำชี้อบตั�อสังคม (CSR) ของเริ�ค่อก�ริสริ้�งแนิวท�งก�ริทำ�กิจกริริมก�ริก่ศลุ่ขององค์กริที�ชี้ัดำเจนิแลุ่ะคลุ่�องตััวยิ�งข่�นิ แลุ่ะดำำ�เนิินิ
กิจกริริมกิจกริริม CSR ที�สอดำคลุ้่องกับวัตัถ่ปริะสงค์ท�งธุ่ริกิจแลุ่ะก�ริดำำ�เนิินิก�ริท�งธุ่ริกิจของเริ� เป้�หม�ยสูงส่ดำของเริ�ค่อทำ�เพ่�อให้แนิ�ใจว��ก�ริมีส�วนิ
ริ�วมแลุ่ะก�ริลุ่งท่นิแก�ช่ี้มชี้นิเพิ�มข่�นิผ��นิก�ริดำำ�เนิินิก�ริเชี้ิงพ�ณ์ิชี้ย์ ผลิุ่ตัภัณ์ฑ์์ หร่ิอบริิก�ริของเริ� ในิก�ริตััดำสินิใจจัดำลุ่ำ�ดัำบคว�มสำ�คัญของ CSR เริ�ได้ำ
ริวบริวมปริะเด็ำนิสำ�คัญที�คว�มสำ�คัญตั�อเริ� ผู้มีส�วนิได้ำเสีย แลุ่ะสังคม

กลุ่ย่ทธุ์ของกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสในิก�ริเป็นิคว�มเป็นิพลุ่เม่องดีำขององค์กริแลุ่ะเงินิบริิจ�คมีปริะเด็ำนิสำ�คัญหลัุ่กทั�งสิ�นิ 3 ปริะก�ริ

ท่ศทางกล้ยุทธ์ิความรับผ่ดชีอบต่ิอสัิ่งคม	(CSR	Strategic	Direction)	ขึ้องกลุ่้มบร่ษัทบ่ท่เอสิ่

• สนิบัสนิน่ิ ใหท้น่ิ แลุ่ะจัดำกิจกริริมเพ่�อ
สริ�้งคว�มตัริะหนิกัด้ำ�นิสิ�งแวดำลุ้่อม
แลุ่ะบริริเท�ก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่งสภ�พภมูิ
อ�ก�ศ

• ริ�วมมอ่กับองค์กริตั��งๆ แลุ่ะสนิบัสนิน่ิ
ช่ี้มชี้นิที�มสี�วนิริ�วมในิก�ริบริริเท�ก�ริ
เปลีุ่�ยนิแปลุ่งสภ�พภมูอิ�ก�ศสำ�หริบั
โคริงก�ริชี้ดำเชี้ยค�ริบ์อนิ

• สนิบัสนิน่ิแลุ่ะโนิม้นิ�้วว�ริะริะดัำบชี้�ติั
ในิก�ริเปลีุ่�ยนิผ��นิสู�สงัคมค�ริบ์อนิตัำ�

• กิจกริริมชี้ดำเชี้ยค�ร์ิบอนิที�เอ่�อตั�อ
ช่ี้มชี้นิท้องถิ�นิ

• สร้ิ�งคว�มตัริะหนิกัเร่ิ�องก�ริ
เปลีุ่�ยนิแปลุ่งสภ�พภมูอิ�ก�ศผ��นิชี้�อง
ท�งส่�อของกลุ่่�มบีทีเอส

• โคริงก�ริจัดำก�ริของเสยี
• กิจกริริมปลูุ่กป�่

• ก�ริริบัรูิข้องปญัห�มลุ่พษิัในิช่ี้มชี้นิที�
กว้�งข่�นิ 

• ก�ริสนิบัสนิน่ิท�งก�ริเงินิที�เพิ�มข่�นิ
สำ�หริบัช่ี้มชี้นิเป�้หม�ยที�มกี�ริริเิริิ�ม
ค�ริบ์อนิตัำ�

• ลุ่ดำของเสียแลุ่ะเพิ�มอัตัริ�ก�ริริไีซึ่เคิลุ่
• เพิ�มพ่�นิที�สเีขยีวเพ่�อลุ่ดำผลุ่กริะทบจ�ก

ก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่งสภ�พภมูอิ�ก�ศ

• เพิ�มคว�มรูิ้ส่กของก�ริมีส�วนิริ�วมแลุ่ะวัตัถ่ปริะสงค์ของพนิักง�นิแลุ่ะอ�ส�สมัคริเพ่�อคว�มพ่งพอใจในิง�นิ
• ปริับปร่ิงก�ริรัิกษั�พนิักง�นิเม่�อพนิักง�นิรูิ้ส่กมีส�วนิริ�วมม�กข่�นิ
• เพิ�มตัริ�สินิค้�ที�ดีำแลุ่ะเป็นิที�ยอมริับของกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอสในิคว�มเป็นิพลุ่เม่องดีำขององค์กริที�ดีำ
• คว�มสัมพันิธุกั์บลุู่กค้�ที�ดีำข่�นิตั�มคะแนินิคว�มพ่งพอใจของลูุ่กค้�

• เพิ�มก�ริเข้�ถ่งบริกิ�ริท�งก�ริแพทย์เพ่�อ
คณ่์ภ�พชี้วิีตัที�ดีำข่�นิ

• จัดำทำ�ปริะกันิเพ่�อสนิบัสนิน่ิสข่ภ�พของ
บ่คลุ่�กริท�งก�ริแพทย์แลุ่ะคริอบคริวั

• มอบทน่ิพฒันิ�นิกักีฬ�เย�วชี้นิไทยสู�
ก�ริแข�งขันิกีฬ�ริะดัำบนิ�นิ�ชี้�ติั

• ก�ริดำำ�เนินิิก�ริขององค์กริกลุ่่�มบทีีเอส
เพ่�อริบัมอ่กับก�ริริะบ�ดำของโริคโค
วิดำ-19

• เทศก�ลุ่กินิเจกับหนิดูำ�วนิ
• สนิบัสนิน่ินิกักีฬ�แบดำมนิิตัันิเย�วชี้นิ

ไทยจ�กสโมสริแบดำมนิิตัันิ

• พฒันิ�ส่ขภ�พแลุ่ะคว�มเปน็ิอยู�ของ
ช่ี้มชี้นิแลุ่ะสงัคม

• เพิ�มกิจกริริมกีฬ�แลุ่ะสนัิทนิ�ก�ริ

• จัดำห�โคริงสร้ิ�งพ่�นิฐ�นิแลุ่ะ
ส�ธุ�ริณู์ปโภคใหกั้บโริงเริยีนิแลุ่ะช่ี้มชี้นิ
ใกลุ้่เคียง

• ใหโ้อก�สก�ริเริยีนิรูิแ้ก�นิกัเริยีนิในิชี้นิบท
แลุ่ะส�งเสริมิคว�มรูิด้้ำ�นิริะบบขนิส�ง
ส�ธุ�ริณ์ะ

• โคริงก�ริ ‘สถ�นิสี�งคว�มส่ข จ�กชี้�ว 
บทีีเอส กร่ิ�ปฯ’

• เพิ�มก�ริเข�้เริยีนิด้ำวยโคริงสริ�้งพ่�นิฐ�นิ
แลุ่ะสิ�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกด้ำ�นิก�ริ
ศก่ษั�ที�ดีำข่�นิ

ปรัะเด็ำนสี่ำาคัญ

เป้าหมิาย

โครังการั 
และกิจกรัรัมิ 

ตัิวช่�วัดำที่าง 
ด้ำานสิี่�งแวดำล้อมิและ 

สัี่งคมิ (KPI)

ตัิวช่�วัดำที่างธุิรักิจ

การัปกป้องสิี่�งแวดำล้อมิและการับรัรัเที่าผล 
กรัะที่บจากการัเปล่�ยนแปลงสี่ภาพื้ภูมิิอากาศึ

สี่าธิารัณะสุี่ข้ การัศึึกษาท่ี่�ม่ิคุณภาพื้และ 
การัแบ่งปันความิรู้ั

สี่ร้ัางความิเจริัญเติิบโติที่างเศึรัษฐกิจและสัี่งคมิข้อง
ปรัะเที่ศึอย่างยั�งย้น รัวมิทัี่�งความิเป็นอยู่ท่ี่�ด่ำ

การัสี่อดำคล้องกับทิี่ศึที่างกลยุที่ธ์ิ CSR
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วีจีไอ เล็ุ่งเห็นิคว�มสำ�คัญของสิ�งแวดำลุ้่อม ริ�วมสนิับสนิ่นิพ่�นิที�ส่�อแก�โคริงก�ริ “One Man and the Sea” หนิ่�งคนิว��ยหลุ่�ยคนิชี้�วย นิำ�โคริงก�ริ
โดำย ศิลุ่ปินิชี้่�อดัำงอย��ง โตัโนิ� – ภ�คินิ คำ�วิลัุ่ยศักดิำ� ด้ำวยก�ริว��ยนิำ�ตััวเปลุ่��ท�งไกลุ่ ผ��นิ 12 เก�ะ จ�ก จ.ส่ริ�ษัฎิริ์ธุ�นิี ไปจนิถ่งเก�ะสม่ย ริะยะ
ท�ง 82 กิโลุ่เมตัริ เพ่�อริะดำมท่นิซึ่่�ออ่ปกริณ์์หริ่อเคร่ิ�องม่อแพทย์ มอบให้กับศูนิย์ชี้�วยชี้ีวิตัสัตัว์ทะเลุ่ห�ย�กสิริีธุ�ริ จังหวัดำภูเก็ตั ส�วนิง�นิชี้�วยชีี้วิตั
สัตัว์ทะเลุ่ห�ย�ก ศูนิย์วิจัยทริัพย�กริท�งทะเลุ่แลุ่ะชี้�ยฝ่ั� งอ��วไทยฝ่ั� งตัะวันิออก จังหวัดำริะยอง แลุ่ะ ศูนิย์อนิ่ริักษ์ัพันิธุ่เ์ตั��ทะเลุ่ เก�ะมันิในิ จังหวัดำ
ริะยอง ริวมไปถ่ง โริงพย�บ�ลุ่ริิมชี้�ยฝ่ั� ง แลุ่ะยังเป็นิก�ริริณ์ริงค์สริ้�งคว�มตัริะหนิักปัญห�ขยะทะเลุ่ ซึ่่�งส�งผลุ่กริะทบตั�อริะบบนิิเวศท�งทะเลุ่ 
แลุ่ะสตััว์ทะเลุ่ห�ย�ก นิอกจ�กนิี�ยงัเปน็ิก�ริปลุ่ก่จิตัสำ�นิก่คนิไทยใหลุ้่ดำก�ริทิ�งขยะ ซึ่่�งเปน็ิส�เหตัใ่หเ้กิดำมลุ่ภ�วะที�เปน็ิพษิักับสตััว์ทะเลุ่แลุ่ะปะก�ริงั
ใต้ัท้องทะเลุ่ เพ่�อให้สัตัว์ทะเลุ่มีบ้�นิที�ปลุ่อดำภัย ริวมถ่งริะบบนิิเวศท�งทะเลุ่ที�สมบูริณ์์แลุ่ะยั�งย่นิ

แตั�เนิ่�องด้ำวยสถ�นิก�ริณ์์โควิดำ-19 ที�ริัฐบ�ลุ่ปริะก�ศ พ.ริ.ก.ฉุ่กเฉุินิ โตัโนิ�จ่งต้ัองย่ติัก�ริว��ยนิำ�ลุ่งในิวันิที� 6 ริวมริะยะท�ง 27 กิโลุ่เมตัริ หร่ิอริ�ว 
1 ในิ 3 ของเส้นิท�งทั�งหมดำ ริวมยอดำเงินิบริิจ�คโคริงก�ริทั�งสิ�นิ 15,368,347 บ�ท

ว่จ่ไอ	ร่วมสิ่นับสิ่นุนพ่ื่�นท่�ส่ิ่�อแก่โครงการ	“One	Man	and	the	Sea”	หน้�งคนว่ายหล้ายคนช่ีวย
(การคุ้มครองส่ิ่�งแวดล้้อม	แล้ะการบรรเทาผล้กระทบจากการเปล่้�ยนแปล้งสิ่ภัาพื่ภูัม่อากาศ)

กลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส ได้ำเข้�ริ�วมโคริงก�ริลุ่ดำก��ซึ่เริ่อนิกริะจกภ�คสมัคริใจตั�ม
ม�ตัริฐ�นิของปริะเทศไทย หริ่อ Thailand Voluntary Emission Reduction 
Programme (T-VER) แลุ่ะได้ำริับใบรัิบริองสถ�นิะก�ริชี้ดำเชี้ยค�ร์ิบอนิ 
เป็นิศูนิย์ (Carbon Neutral) จ�กองค์ก�ริบริิห�ริจัดำก�ริก��ซึ่เริ่อนิกริะจก 
(องค์ก�ริมห�ชี้นิ) หริ่อ TGO เป็นิปีแริก จ�กคว�มสำ�เริ็จของกลุ่่�มบริิษััทบีทีเอส
ในิก�ริดำำ�เนิินิโคริงก�ริชี้ดำเชี้ยค�ร์ิบอนิ โดำยเข้�ริ�วมโคริงก�ริค�ร์ิบอนิเคริดิำตั
กับบริิษััท มิตัริผลุ่ ไบโอเพ�เวอริ์ (ดำ��นิชี้้�ง) จำ�กัดำ (บล็ุ่อค 2)

ในิก�ริสนิับสนิ่นิโคริงก�ริค�ร์ิบอนิเคริดิำตันิี� มิตัริผลุ่ได้ำนิำ�เงินิที�ได้ำจ�กบริิษััท 
ไปใชี้้ในิก�ริซึ่่�อใบอ้อยแลุ่ะฟ�งข้�วจ�กเกษัตัริกริในิริ�ค�ตัันิลุ่ะ 1,000 บ�ท  
ซึ่่�งเป็นิริ�ค�ที�ชี้�วยไม�ให้เกษัตัริกริเผ�ผลุ่พลุ่อยได้ำจ�กก�ริเก็บเกี�ยวแลุ่ะก�อให้
เกิดำคว�มเสียห�ยตั�อสิ�งแวดำลุ้่อมที�ไม�พ่งปริะสงค์ตั�อไป โดำยนิำ�ใบอ้อยแลุ่ะ 
ฟ�งข้�วที�ซึ่่� อม�ใชี้้ เป็นิพลัุ่งง�นิชี้ีวมวลุ่ในิก�ริดำำ�เนิินิง�นิของมิตัริผลุ่  
นิอกจ�กนิี� ก�ริสนิบัสนิน่ิท�งก�ริเงินิในิโคริงก�รินิี�ที�มอบใหกั้บชี้�วบ�้นิโดำยตัริง
มีส�วนิชี้�วยในิก�ริพัฒนิ�ช่ี้มชี้นิแลุ่ะก�ริจ้�งง�นิในิท้องถิ�นิ

คว�มริ�วมมอ่นิี�สอดำคลุ้่องกับวัตัถป่ริะสงค์ของกลุ่่�มบริษัิัทบทีีเอสในิก�ริทำ�ธุ่ริกิจ
ในิขณ์ะที�ลุ่ดำผลุ่กริะทบตั�อสิ�งแวดำลุ้่อม แม้ว��ธุ่ริกิจหลัุ่กของเริ�ได้ำลุ่ดำก� 
ริปลุ่�อยก��ซึ่ค�ร์ิบอนิไปแลุ้่วโดำยก�ริสนิับสนิ่นิให้ผู้โดำยส�ริใชี้้ก�ริขนิส�งที� 
ปลุ่�อยค�ริ์บอนิตัำ� แตั�คว�มตัั�งใจของเริ�ค่อก�ริที�จะคงไว้ซึ่่�งสถ�นิะค�ริ์บอนิ
เป็นิศูนิย์  แลุ่ะเพ่�อปรัิบให้มีปริะสิทธุิภ�พแลุ่ะตัริงไปตัริงม�ม�กข่�นิ สิ�งนิี� 
จะชี้�วยขับเคลุ่่�อนิก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่งของปริะเทศไทยไปสู�เศริษัฐกิจค�ร์ิบอนิตัำ�
แลุ่ะคว�มม่�งมั�นิภ�ยใต้ัคว�มตักลุ่งป�ริีส

วีจีไอ ริ�วมกับ Root the Future องค์กริสนิบัสนิน่ิก�ริดำำ�เนินิิชี้วิีตัภ�ยใต้ัแนิวคิดำ
คว�มยั�งย่นิ ได้ำริิเริิ�มโคริงก�ริ "Climate Clock" เพ่�อปลุ่่กจิตัสำ�นิ่กว��เริ�เหลุ่่อ
เวลุ่�อีกเท��ใดำในิก�ริริักษั�โลุ่ก แลุ่ะเพ่�อแสดำงให้เห็นิว��เริ�จะใชี้้ตััวเลุ่ขนิี�เพ่�อ
จ่ดำปริะก�ยก�ริดำำ�เนิินิก�ริด้ำ�นิสภ�พอ�ก�ศได้ำอย��งไริ ด้ำวยก�ริส่�อส�ริผ��นิ
จอภ�พดิำจิตัอลุ่ของ วีจีไอ บนิริถไฟฟ้�บีทีเอส นิ�ฬิิก�ภูมิอ�ก�ศ หริ่อ Climate 
Clock ได้ำเริิ�มนิับถอยหลัุ่งเวลุ่�ที�เริ�เหลุ่่อเพ่�อดำำ�เนิินิก�ริอย��งเด็ำดำข�ดำ เพ่�อ
ริกัษั�ภ�วะโลุ่กริอ้นิภ�ยใต้ัเกณ์ฑ์์ 1.5 องศ�เซึ่ลุ่เซึ่ยีส ณ์ ปจัจ่บันิ Climate Clock 
ได้ำเริิ�มก�รินิับถอยหลัุ่งแลุ้่วทั�วโลุ่กไม�ว��จะเป็นิ นิิวยอร์ิค เบอร์ิลิุ่นิ ป�รีิส เพ่�อ
กริะตั่้นิให้โลุ่กเห็นิคว�มสำ�คัญของสิ�งนิี�

วีจีไอ เล็ุ่งเห็นิก�ริใชี้้พ่�นิที�ส่�อเพ่�อให้เกิดำปริะโยชี้นิ์สูงส่ดำแก�ส�วนิริวมในิวงกว้�ง 
จ่งริ�วมกับ Root the Future นิำ�เสนิอคอนิเทนิต์ัปลุ่่กจิตัสำ�นิ่กผ��นิส่�อของ VGI 
เพ่�อชี้�วยสริ้�งคว�มตัริะหนิักรูิ้แก�สังคมแลุ่ะปริะชี้�ชี้นิ ให้เห็นิคว�มสำ�คัญของ
ก�ริปริับเปลีุ่�ยนิพฤติักริริมก�ริดำำ�เนิินิชี้ีวิตั เพ่�อลุ่ดำมลุ่พิษัได้ำง��ยๆ จ�กก�ริใชี้้
ชี้ีวิตัปริะจำ�วันิ อ�ทิ ลุ่ดำก�ริใชี้้บริริจ่ภัณ์ฑ์์พลุ่�สติักแบบใชี้้คริั�งเดีำยวแลุ้่วทิ�งหันิ
ม�ใชี้้ภ�ชี้นิะวัสด่ำที�เป็นิมิตัริกับสิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะส�ม�ริถใช้ี้ซึ่ำ�ได้ำทดำแทนิ ก�ริ
เดิำนิท�งด้ำวยริถไฟฟ�้ที�เปน็ิพลัุ่งง�นิสะอ�ดำ ก�ริริบัปริะท�นิอ�ห�ริแบบ Plant-
Based Food หริ่อ อ�ห�ริในิกลุ่่�มโปริตีันิท�งเลุ่่อก (Alternative Protein)

การชีดเชียคาร์บอนเป็นศูนย์	พื่ร้อมการสิ่นับสิ่นุนการพัื่ฒนาชุีมชีน	 
(การคุ้มครองส่ิ่�งแวดล้้อม	แล้ะการบรรเทาผล้กระทบจากการเปล่้�ยนแปล้งสิ่ภัาพื่ภูัม่อากาศ)

ว่จ่ไอ	กับการให้ความรู้เก่�ยวกับการเปล่้�ยนแปล้งสิ่ภัาพื่ภูัม่อากาศ
(การคุ้มครองส่ิ่�งแวดล้้อม	แล้ะการบรรเทาผล้กระทบจากการเปล่้�ยนแปล้งสิ่ภัาพื่ภูัม่อากาศ)

โปรัดำสี่แกนคิวอาร์ั
โค้ดำน่�สี่ำาหรัับข้้อมูิล
เพิื้�มิเติิมิ

โปรัดำสี่แกนคิวอาร์ั
โค้ดำน่�สี่ำาหรัับข้้อมูิล
เพิื้�มิเติิมิ
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ข้้อมููลอ่�นๆ
06

6.1	 ผลงานดำำาเนินงานด้ำานความย่ั่�งยืั่นของ
	 กล่�มบริิษ่ัทบีทีเอส	
6.2	 ด่ำชนีข้อมูลตามกริอบการิริายั่งาน	
 GRI Standards
6.3	 การิร่ิบริองจากหน�วยั่งานภายั่นอก
6.4	 แบบสอบถามความคิดำเห็นของผู้อ�าน

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
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UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ
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ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสิิ่�งแวด้ล้้อม
ความเข้้มข้้นการใช้้ไฟฟา้ในการเดิินรถ

ปริมาณการใช้้พลัังงาน

การปล่ัอยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณนำ�าใช้้

การจัดิการข้องเสีีย

ผลัตอบแทนจากการลังทุนด้ิานสิี�งแวดิล้ัอม

ตััวช้ี้�วัด้

ตััวช้ี้�วัด้

ตััวช้ี้�วัด้

หน่วย

หน่วย

หน่วย

ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

12,650

1,611

4,416

4,027

776

2.09

106,058

59,694

46,364

56,813

368

56,445

n/a

48.44

0

48.44

42.38

6.06

1,088,800.00

3,066,832.99

4,155,632.99

1,553,056.63

65

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ตัันคาร์บ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัันคาร์บ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัันคาร์บ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัันคาร์บ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

เมตัร์กิตััน

เมตัร์กิตััน

เมตัร์กิตััน

เมตัร์กิตััน

เมตัร์กิตััน

บาท

บาท

บาท

บาท

%

ร์ายได้ร์วม 

เงิินเดือน ค่าแร์งิ แล้ะผล้ปร์ะโยชนอื์�น

กำาไร์จากการ์ดำาเนนิธุรุ์กิจ

การ์จ่ายปนัผล้

เงิินภาษีีที�ชำาร์ะให้แ้ก่ร์ฐั

การ์บร์จิาคเงิินเพืื่�อสังัิคมแล้ะพื่ฒันาชุมชน

สันิทร์พัื่ย์

ห้นี�สันิ

สัว่นของิผ้ถื้ือหุ้น้

ปร์มิาณการ์ปล่้อยก๊าซเร์อืนกร์ะจกทั�งิห้มด

• ทางิตัร์งิ (ขอบเขตัที� 1)

• ทางิอ้อม (ขอบเขตัที� 2) 

• ทางิอ้อมอื�นๆ (ขอบเขตัที� 3)

ปร์มิาณของิเสัยีที�เกิดข้�นทั�งิห้มด

ปร์มิาณของิเสัยีที�ถืก้นำามาใช้ให้ม/่ร์ไีซเคิล้/ขาย

ปร์มิาณของิเสัยีที�ถืก้กำาจัดทั�งิห้มด

• ปร์มิาณของิเสัยีอันตัร์ายที�ถืก้กำาจัด

• ปร์มิาณของิเสัยีทั�วไปที�ถืก้กำาจัด

เงิินล้งิทนุสัำาห้ร์บัโคร์งิการ์ปร์ะห้ยดัพื่ลั้งิงิาน

ค่าใชจ่้ายในการ์ดำาเนนิงิาน

ค่าใชจ่้ายทั�งิห้มด (= เงิินล้งิทนุ + ค่าใชจ่้ายในการ์ดำาเนนิงิาน)

ค่าใช้จ่ายในการ์ดำาเนนิงิานที�สัามาร์ถืล้ดได้ ห้ร์อืสัทิธุปิร์ะโยชนท์างิภาษีี

ร์อ้ยล้ะของิผล้การ์ดำาเนนิงิานต่ัอร์ายได้จากการ์ดำาเนนิงิานทั�งิห้มด

47,299

1,634

2,873

4,204

773

4.40

144,398

92,088

52,310

63,979

1,227

62,752

n/a

97.82

0

97.82

85.81

12.01

1,335,000.00

1,245,602.01

2,580,602.01

620,587.18

86

42,242

2,730

8,162

5,507

1,509

6.52

173,100

105,855

67,245

75,463

729

74,734

n/a

99,137

4,284

89,801

5,052

550,000

44,372.56

594,372.56

25,757.61

80

1,325,939.60

3,946,532.59

5,272,472.19

838,250.99

81

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

42,379

2,215

4,576

4,081

1,927

17.33

212,062

136,025

76,037

74,600

3,570

66,820

4,210

-1.14%

+389.71%

-10.59%

-

+15.47%

-14.95%

+19.84%

+68.81%

+8.12%

+141.08%

+8,794.08%

+787.07%

+3,154.38%

+1.25%

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน เป้้าหมาย % ท้ี่�เป้ล้้�ยนแป้ล้ง 

2563/64 vs 
2562/63

% ท้ี่�เป้ล้้�ยนแป้ล้ง 
2563/64 vs 

2562/63

% ท้ี่�เป้ล้้�ยนแป้ล้ง 
2563/64 vs 

2562/63

% ท้ี่�เป้ล้้�ยนแป้ล้ง 
2563/64 vs 

2562/63

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

2.68 

39.82 

54,435

กิโล้วัตัต์ั-ชม. ต่ัอ ร์ะยะทางิ 1 กม.  
ของิตั้โ้ดยสัาร์

กิโล้วัตัต์ั-ชม. ต่ัอ 1,000  
ผ้โ้ดยสัาร์-กม. ต่ัอเดือน

กิโล้วัตัต์ั-ชม.ต่ัอวัน

2.73 

41.40 

62,794

2.56 

46.33 

69,728

2.24 

71.02 

80,335

<2.80 

<50 

<82,000

-12.50% 

+53.29% 

+15.21%

ปร์มิาณการ์ใชไ้ฟฟา้ต่ัอร์ะยะทางิ  
1 กม.ของิตั้โ้ดยสัาร์

พื่ลั้งิงิานขับเคลื้�อน 

พื่ลั้งิงิานในสัถืานรี์ถืไฟฟา้ 

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

ผล้กิารด้ำาเนินงาน

ผล้กิารด้ำาเนินงาน

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

2560/61

2560/61

2560/61

2561/62

2561/62

2561/62

2562/63

2562/63

2562/63

2563/64

2563/64

2563/64

2563/64

2563/64

2563/64

ล้้านล้ก้บาศก์เมตัร์

ล้้านล้ก้บาศก์เมตัร์ 

ล้้านล้ก้บาศก์เมตัร์ 

ล้้านล้ก้บาศก์เมตัร์

ล้้านล้ก้บาศก์เมตัร์

0.1341

0.1341 

- 

-

-

ปร์มิาณการ์ใชน้ำาจืดสัทุธุทัิ�งิห้มด

การ์ด้งินำามาใช้: ปร์มิาณการ์ใชน้ำาปร์ะปา 
จากเทศบาล้ทั�งิห้มด (ห้ร์อืจากร์ะบบ 
สัาธุาร์ณป้โภคอื�นๆ)

• นำาผวิดินที�ถืก้ด้งิข้�นมาใช้  
 (ทะเล้สัาย แมน่ำา ฯล้ฯ)

• นำาบาดาล้ที�ถืก้ด้งิข้�นมาใช้

การ์ทิ�งินำาสั้แ่ห้ล่้งิสักัดที�คณุภาพื่ใกล้้เคียงิ 
ห้ร์อืสัง้ิกว่าแห้ล่้งิ

0.1520

0.1520 

- 

-

-

0.1958

0.1958 

- 

-

-

0.2097

0.2097 

- 

-

-

0.2200

n/a 

n/a 

n/a

n/a

+7.10%

- 

- 

-

-

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
% ท้ี่�เป้ล้้�ยนแป้ล้ง 

2563/64 vs 
2562/63

ผล้กิารด้ำาเนินงาน เป้้าหมาย

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน เป้้าหมาย % ท้ี่�เป้ล้้�ยนแป้ล้ง 

2563/64 vs 
2562/632560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2563/64

106,079

106,079

71,118.05

34,960.95

13,197.62 

511.63

- 

12,685.99 

- 

n/a 

119,276.62

382,459,474.70

เมกะวัตัต์ั-ชม.

เมกะวัตัต์ั-ชม.

เมกะวัตัต์ั-ชม.

เมกะวัตัต์ั-ชม.

เมกะวัตัต์ั-ชม. 

เมกะวัตัต์ั-ชม.

เมกะวัตัต์ั-ชม. 

เมกะวัตัต์ั-ชม. 

เมกะวัตัต์ั-ชม. 

เมกะวัตัต์ั-ชม. 

เมกะวัตัต์ั-ชม.

บาท

117,139

117,139

75,263

41,876

13,773.06 

585.36

549.46 

12,638.24 

- 

n/a 

130,912.06

443,748,873.50

140,562

140,562

91,392

49,170

11,869.20 

342.49

879.13 

10,647.58 

- 

n/a 

152,431.20

515,166,397.17

140,451

140,451

91,321

49,130

13,016.29 

707.26

448.09 

11,860.94 

- 

n/a 

153,467.29

528,932,448.99

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a 

n/a

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

182,917.44

n/a

+0.08%

+0.08%

+0.08%

+0.08%

-8.81% 

-51.58%

+96.19% 

-10.23% 

- 

n/a 

-0.68%

-2.60%

ปร์มิาณการ์ใชไ้ฟฟา้ทั�งิห้มด 

ปร์มิาณการ์ใชไ้ฟฟา้จากแห้ล่้งิพื่ลั้งิงิานสัิ�นเปลื้องิ

• ปร์มิาณการ์ใชไ้ฟฟา้-ขบัเคลื้�อน 

• ปร์มิาณการ์ใชไ้ฟฟา้-ไมข่บัเคลื้�อน 

ปร์มิาณการ์ใชเ้ชื�อเพื่ลิ้งิจากแห้ล่้งิพื่ลั้งิงิาน 
สัิ�นเปลื้องิ (ถ่ืานห้นิ นำามนัดิบ  
ก๊าซธุร์ร์มชาติั ฯล้ฯ)

ปร์มิาณการ์ใชเ้ชื�อเพื่ลิ้งิสัำาห้รั์บงิานอาคาร์

ปร์มิาณการ์ใชเ้ชื�อเพื่ลิ้งิจากร์ถืยนต์ั 
สัำาห้ร์บัการ์เดินทางิ

ปร์มิาณการ์ใชเ้ชื�อเพื่ลิ้งิจากร์ถืโดยสัาร์ด่วน 
พื่เิศษี BRT

ปร์มิาณการ์ใชพ้ื่ลั้งิงิานทดแทน  
(ล้ม แสังิอาทิตัย ์มวล้ชวีภาพื่ นำา  
ความร์อ้นใต้ัพื่ภิพื่ ฯล้ฯ)

ปร์มิาณการ์ขายพื่ลั้งิงิานห้มนุเวียน  
(ไฟฟา้แล้ะการ์ทำาความร์อ้น/ทำาความเย็น) 

ปร์มิาณการ์ใชพ้ื่ลั้งิงิานสัิ�นเปลื้องิทั�งิห้มด

ค่าใชจ่้ายพื่ลั้งิงิานที�ใชทั้�งิห้มด

(GRI 102-8)

6.1	ผลงานดำำาเนินงานด้ำานความย่ั่�งยืั่น
ของกล่�มบริิษ่ัทบีทีเอส

หมายเหตุุ:
1. ผล้การ์ดำาเนินงิานเฉพื่าะโคร์งิการ์ร์ถืไฟฟ้าสัายสีัเขียวเป็นข้อม้ล้ที�ได้ขอการ์ทวนสัอบ (Verify) โดย Lloyd’s Register ตัามมาตัร์ฐาน GRI 302-1, GRI 305-1 แล้ะ GRI 305-2
2. ข้อม้ล้ที�ใช้ในการ์คำานวณห้าปริ์มาณการ์ปล่้อยก๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์สัำาห้ร์ับการ์ใช้พื่ลั้งิงิานไฟฟ้าคือ 0.4999 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์ต่ัอ เมกะวัตัต์ั-ชั�วโมงิ (tCo2/Mwh)
3. ข้อม้ล้ที�ใช้ในการ์คำานวณห้าปริ์มาณการ์ปล่้อยก๊าซเร์ือนกร์ะจกทางิตัร์งิ (ขอบเขตัที� 1) ร์วบร์วมจากการ์ใช้นำามันเชื�อเพื่ลิ้งิทั�งิในสั่วนงิานอาคาร์แล้ะร์ถืยนต์ัสัำาห้ร์ับการ์เดินทางิ สัาร์ทำาความเย็นที�ใช้ในร์ะบบ 

ปร์ับอากาศในอาคาร์แล้ะในขบวนร์ถืไฟฟ้า ไม่ร์วมการ์ใช้เชื�อเพื่ลิ้งิจากร์ถืโดยสัาร์ด่วนพิื่เศษี BRT โดยอ้างิอิงิข้อม้ล้ Emission factor จากองิค์การ์บริ์ห้าร์จัดการ์ก๊าซเรื์อนกร์ะจก ฉบับเดือนเมษีายน 2563  
ตััวเล้ขการ์ปล่้อยก๊าซเรื์อนกร์ะจกทางิตัร์งิเพิื่�มข้�นอย่างิมากเมื�อเทียบกับ 2562/63 เนื�องิจากเร์าเพิื่�มการ์เก็บข้อม้ล้ให้้คร์อบคลุ้มไปถ้ืงิการ์ใช้เคร์ื�องิปร์ับอากาศในอาคาร์แล้ะร์ถืไฟ

4. ข้อม้ล้ปริ์มาณการ์ใช้นำามันเชื�อเพื่ลิ้งิในสั่วนของิร์ถืยนต์ัสัำาห้ร์ับการ์เดินทางิมีการ์ร์วบร์วมไว้ตัั�งิแต่ัปี 2561
5. ข้อม้ล้ค่าใช้จ่ายพื่ลั้งิงิานที�ใช้ทั�งิห้มดเป็นการ์ร์วมค่าใช้จ่ายทั�งิโคร์งิการ์ร์ถืไฟฟ้าสัายสีัเขียว สัายสัีทองิ แล้ะร์ถืโดยสัาร์ด่วนพิื่เศษี BRT
6. ข้อม้ล้ที�ใช้คำานวณการ์ปล่้อยก๊าซเรื์อนกร์ะจกทางิอ้อมอื�นๆ (ขอบเขตัที� 3) คร์อบคลุ้มปริ์มาณการ์ใช้นำาของิอาคาร์แล้ะสัถืานีบีทีเอสั ซ้�งิร์วมถ้ืงิ ร์ถืโดยสัาร์ด่วนพิื่เศษี BRT แล้ะปริ์มาณการ์ใช้ไฟฟ้าของิผ้้เช่า 

ในสัถืานี ปัจจัยการ์ปล่้อยก๊าซอ้างิอิงิจากวาร์สัาร์องิค์การ์บร์ิห้าร์จัดการ์ก๊าซเรื์อนกร์ะจกของิปร์ะเทศไทย (องิค์การ์มห้าชน) เผยแพื่ร์่เมื�อเดือนเมษีายน 2563

568.52

49.63

518.89

68.91

499.61

656.49

34.68

621.81

116.33

540.16

787.79

n/a

746.15

139.60

648.19

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ
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101100BTS GROUP รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563/64

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

จำานวนพื่นกังิานทั�งิห้มด

ชาย

ห้ญิงิิ

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มประเภทก�รจ้ำ�งง�น)

พื่นกังิานปร์ะจำา (permanent) (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

พื่นกังิานสัญัิญิาจ้างิ (temporary) (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มระยะเวล�ก�รทำ�ง�น)

พื่นกังิานเต็ัมเวล้า (full time) (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

พื่นกังิาน part time (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มระดัับพนักง�น)

พื่นกังิานร์ะดับบร์หิ้าร์ (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

พื่นกังิานร์ะดับจัดการ์ (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

พื่นกังิานทั�วไป (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มกล่�มอ�ย่)

ตัำากว่า 30 ป ี(ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

30-50 ป ี(ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

50 ป ีข้�นไป (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มสัญัช�ติ)

สัญัิชาติัไทย (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

ต่ัางิชาติั (ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

3,055

1,574

1,481

3,037

1,564

1,473

18

10

8

3,055

1,574

1,481

0

0

0

87

64

23

209

117

92

2,757

1,399

1,358

936

376

560

1,941

1,082

859

170

117

53

3,055

1,574

1,481

0

0

0

4,041

2,161

1,880

3,992

2,128

1,864

49

33

16

4,003

2,123

1,880

34

34

0

152

95

57

347

194

153

3,508

1,817

1,691

1,396

612

784

2,359

1,321

1,038

228

158

71

4,011

2,136

1,875

30

25

5

4,287

2,142

2,145

4,218

2,093

2,125

69

49

20

4,287

2,142

2,145

0

0

0

136

91

45

324

160

164

3,827

1,891

1,936

1,605

674

931

2,276

1,246

1,030

406

222

184

4,249

2,110

2,139

38

32

6

5,088

2,473

2,615

4,958

2,377

2,581

130

93

37

5,083

2,467

2,616

5

3

2

144

96

48

354

180

174

4,590

2,197

2,393

2,138

923

1,215

2,666

1,355

1,311

284

195

89

5,036

2,427

2,609

52

46

6

ด้้านสัิ่งคม
ข้้อมูลัการจ้างงาน

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

จำานวนพื่นกังิานเขา้ให้ม ่(ร์วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตัำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

50 ป ีข้�นไป

คน

คน

คน

414

171

243

n/a

n/a

n/a

742

339

403

n/a

n/a

n/a

733

346

387

n/a

n/a

n/a

1,110

480

630

736

366

8

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

อัตัร์าพื่นกังิานเขา้ให้ม ่(ร์วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตัำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

50 ป ีข้�นไป

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

 17.50 

 6.97 

 10.53 

n/a

n/a

n/a

17.94

8.19

9.74

n/a

n/a

n/a

17.10

8.07

9.03

n/a

n/a

n/a

21.82

9.43

12.38

14.47

7.19

0.16

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

อัตัร์าตัำาแห้นง่ิงิานที�บุคคล้ภายได้ร์บัคัดเลื้อก  
(ร์วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตัำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

50 ป ีข้�นไป

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด 

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด 

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

29.36 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

39.81 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

43.65 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

60.24 

27.54

32.70

25.99

33.73

0.52

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

จำานวนพื่นกังิานที�ออกจากงิาน  
(ร์วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตัำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

50 ป ีข้�นไป

คน 

คน

คน

159 

69

90

n/a

n/a

n/a

439 

266

173

n/a

n/a

n/a

295 

138

157

n/a

n/a

n/a

575 

245

330

293

260

22

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ
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ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

ชั�วโมงิ/พื่นกังิาน

ชั�วโมงิ/พื่นกังิาน

ล้้านบาท

จำานวนชั�วโมงิการ์ฝึกึอบร์มเฉลี้�ยของิพื่นกังิาน (ร์วม)

แบ�งต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แบ�งต�มระดัับพนักง�น

พื่นกังิานร์ะดับบร์หิ้าร์

พื่นกังิานร์ะดับจัดการ์

พื่นกังิานทั�วไป

งิบปร์ะมาณที�ใช้ในการ์ฝึกึอบร์ม

 69.00 

 44.09 

 53.57 

 15.16 

 22.79 

 52.47 

12.91

77.85

65.14

92.21

34.63

24.41

84.91

16.84

94.35

86.62

102.07

28.63

18.54

107.57

14.98

108.90

126.72

142.70

5.47

8.23

123.77

13.89

ชั�วโมงิ/พื่นกังิาน

ข้้อมูลัการฝึึกอบรม

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

อัตัร์าพื่นกังิานที�ออกจากงิาน  
(ร์วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตัำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

50 ป ีข้�นไป

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด 

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

10.26 

 5.56 

 5.23 

n/a

n/a

n/a

10.61 

6.43

4.18

n/a

n/a

n/a

6.88 

3.22

3.66

n/a

n/a

n/a

11.30 

4.82

6.49

5.76

5.11

0.43

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

อัตัร์าพื่นกังิานที�ล้าออกโดยสัมคัร์ใจ  
(ร์วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญิงิิ

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตัำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

50 ป ีข้�นไป

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด 

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

9.67 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

9.77 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

6.30 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

10.69 

4.38

6.31

5.62

4.93

0.14

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

คน

คน

คน

ร์อ้ยล้ะ 
ของิพื่นกังิานทั�งิห้มด

1,473 

0

1,473

49 

0

49

49 

0

49

100 

0

100

1,864 

48

1,655

64 

6

58

64 

6

58

100 

100

100

2,145 

0

2,145

53 

0

53

53 

0

53

100 

0

100

1,958 

0

1,958

65 

0

65

65 

0

65

100 

0

100

จำานวนพื่นกังิานที�มสีัทิธุิ�ล้าเพื่ื�อเลี้�ยงิดบุ้ตัร์  
(ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

จำานวนพื่นกังิานที�ใชส้ัทิธุิ�ล้าเพื่ื�อเลี้�ยงิดบุ้ตัร์  
(ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

จำานวนพื่นกังิานที�กลั้บมาทำางิานห้ลั้งิจากล้าเพื่ื�อเลี้�ยงิดบุ้ตัร์  
(ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

อัตัร์าการ์กลั้บมาทำางิาน  
(ร์วม)

ชาย

ห้ญิงิิ

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

ร์อ้ยล้ะของิพื่นกังิานที�ม ี
ความผก้พื่นัร์ะดับมาก

ร์อ้ยล้ะของิจำานวน 
พื่นกังิานทั�งิห้มด

อัตัร์าความผก้พื่นัของิพื่นกังิานที�มต่ีัอองิค์กร์ (ร์วม) 

อัตัร์าความผก้พื่นัของิพื่นกังิานชาย 

อัตัร์าความผก้พื่นัของิพื่นกังิานห้ญิงิิ 

จำานวนพื่นกังิานที�ตัอบแบบสัอบถืาม

73.94

67.00

66.00

84.63

78.50

80.00

77.00

93.45

79.66

81.00

78.25

93.49

80.00

80.00

79.00

100.00

ความผูกพันข้องพนักงานที�มีต่อองค์กร

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

คร์ั�งิต่ัอล้้านชั�วโมงิการ์ทำางิาน

คร์ั�งิต่ัอล้้านชั�วโมงิการ์ทำางิาน

คน

อัตัร์าการ์บาดเจ็บขั�นรุ์นแร์งิของิพื่นกังิาน 

อัตัร์าการ์บาดเจ็บถ้ืงิขั�นห้ยุดงิานของิพื่นกังิาน 

อัตัร์าการ์เสัยีชวิีตัของิพื่นกังิาน

0

0.6272

0

0

0.5474

0

0

1.1706

0

ข้้อมูลัด้ิานอาชี้วอนามัยแลัะความปลัอดิภััยข้องพนักงาน

0

0.1498

0

ตััวช้ี้�วัด้ หน่วย
ผล้กิารด้ำาเนินงาน

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

คร์ั�งิต่ัอล้้านชั�วโมงิการ์ทำางิาน

คร์ั�งิต่ัอล้้านชั�วโมงิการ์ทำางิาน

คน

อัตัร์าการ์บาดเจ็บขั�นรุ์นแร์งิของิผ้ร้์บัเห้มา

อัตัร์าการ์บาดเจ็บถ้ืงิขั�นห้ยุดงิานของิผ้ร้์บัเห้มา

อัตัร์าการ์เสัยีชวิีตัของิผ้ร้์บัเห้มา

0

0.2569

0

0

1.4011

0

0

0.8488

0

ข้้อมูลัด้ิานอาชี้วอนามัยแลัะความปลัอดิภััยข้องผู้รับเหมา

หมายเหตุุ: 
“n/a” ห้มายถ้ืงิ ไม่ได้เก็บข้อม้ล้สัำาห้ร์ับห้ัวข้อนั�นๆ ซ้�งิจะอย้่ในข้อม้ล้ย้อนห้ลั้งิ 3 ปี แยกตัามกลุ้่มอายุของิ จำานวนพื่นักงิานเข้าให้ม่ (ร์วม) อัตัร์าพื่นักงิานเข้าให้ม่ (ร์วม) จำานวนพื่นักงิานที�ออกจากงิาน (ร์วม) อัตัร์า
พื่นักงิานที�ออกจากงิาน (ร์วม) แล้ะ ข้อม้ล้ย้อนห้ลั้งิ 3 ปีของิ อัตัร์าตัำาแห้น่งิงิานที�บุคคล้ภายได้ร์ับคัดเลื้อก (ร์วม) แล้ะ อัตัร์าพื่นักงิานที�ล้าออกโดยสัมัคร์ใจ (ร์วม)

0

0.7212

0

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ
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มิติัสิิ่�งแวด้ล้้อม มิติัสัิ่งคม มิติับรรษัที่ภิิบาล้

บมจ. บทีีเอสั กรุ์ป๊ โฮล้ดิ�งิสั์

บมจ. ร์ะบบขนสัง่ิมวล้ชนกรุ์งิเทพื่

บจ. บทีีเอสั อินฟร์าสัตัร์คัเจอร์ ์ดีเวล้ล้อปเมน้ท์

บมจ. วี จี ไอ

บจ. 888 มเีดีย

บจ. บางิกอก สัมาร์ท์การ์ด์ ซสิัเทม

บจ. เอชเอชที คอนสัตัร์คัชั�น

บจ. บเีอสัเอสั โฮล้ดิ�งิสั์

บจ. เอเอสัเค ไดเร็์ค กรุ์ป๊

บจ. แร์บบทิ อินชวัร์นัสั ์โบร์คเกอร์ ์

บจ. แร์บบทิ แคร์์

บจ. แร์บบทิ ร์วีอร์ด์สั

บจ. บางิกอก เพื่ย์เมนต์ั โซล้้ชนัส์ั

บจ. เทอร์เ์ทิล้ ทเวนตีั�ทร์ี

บจ. เทอร์เ์ทิล้ 1

บจ. เทอร์เ์ทิล้ 10

ข้อบเข้ตการเปดิิเผยข้้อมูลัด้ิานสิี�งแวดิล้ัอม สัีงคม แลัะบรรษััทภิับาลั (ESG)

GRI Standard Disclosure
Page number(s) and/or comments

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Reporting principles

Using the GRI Standards for sustainability reporting

Making claims related to the use of the GRI Standards

Name of the organisation

Activities, brands, products, and services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organisation

Information on employees and other workers

Supply chain

Significant changes to the organisation and its supply chain

Precautionary Principle or approach

External initiatives

Membership of associations

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportUnities

Values, principles, standards, and norms of behaviour

Mechanisms for advice and concerns about ethics

Governance structure

Delegating authority

Executive-level responsibility for economic,  
environmental, and social topics

Role of highest governance body in setting purpose,  
values, and strategy

Identifying and managing economic, environmental,  
and social impacts

Effectiveness of risk management processes

Review of economic, environmental, and social topics

List of stakeholder groups

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Entities included in the consolidated financial statements

Defining report content and topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

10, 11, 22, 23

10, 11

10

14, 15

6, 7

45

46

7

6, 7

21

6, 7

7

6, 7

6, 7

100 - 103

56 - 60

10

8, 9

8, 9

8, 9, 48

22, 23

90

22, 23

22, 23

22, 23

10

10, 11

11

10

10

40, 41

41

41

40, 41

42, 43

42, 43

42, 43

 

SDG 8, 10

SDG 16

SDG 16

SDG 16 

SDG 8

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Organisational Profile

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

Strategy

102-14

102-15

Ethics and integrity

102-16

102-17

Governance

102-18

102-19

102-20 

102-26 

102-29 

102-30

102-31

Stakeholder engagement

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

Reporting practice

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

(GRI 102-55)

6.2	ด่ำชนีข้อมูลตามกริอบการิริายั่งาน
GRI Standards

337-347

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) and/or comments

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

GRI content index

External assurance

 Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Direct economic value generated and distributed

Financial implications and other risks and opportunities due  
to climate change

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Infrastructure investments and services supported

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Proportion of spending on local suppliers

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Operations assessed for risks related to corruption

Communication and training about anti-corruption policies  
and procedures

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Energy consumption within the organisation

Energy intensity

Reduction of energy consumption

 

SDG 2, 5, 7, 8, 9

SDG 13 

SDG 2, 5, 7, 9, 11

SDG 8

SDG 16

SDG 16 

SDG 16

SDG 7, 8, 12, 13

SDG 7, 8, 12, 13

SDG 7, 8, 13

 

YES

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Material topics 

Economic Performance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1

201-2 

Indirect Economic Impacts

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-1

Procurement Practices

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 203: Procurement Practices 2016

204-1

Anti-Corruption

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 205: Anti-Corruption 2016

205-1

205-2 

205-3

Energy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 302: Energy 2016

302-1

302-3

302-4

10

10

10

46

10

105 - 109

10, 110, 111

91

91

91

61

61

61

46

46

46

34

34

36

32

32 - 37

34 - 37

56 – 59

56 – 59

56 – 59

59

46, 47 

47

62 - 66

59

91 – 95

27, 31

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Water withdrawal

Water discharge

Water consumption

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Management of significant waste-related impacts

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Non-compliance with environmental laws and regulations

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New suppliers that were screened using environmental criteria

Negative environmental impacts in the supply chain  
and actions taken

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New employee hires and employee turnover

Benefits provided to full-time employees that are not provided 
to temporary or part-time employees 

Parental leave

SDG 6, 8, 12

SDG 3, 13, 14, 15

SDG 3, 12, 13, 14, 15

SDG 3, 12, 13, 14, 15

SDG 3, 6, 12

SDG 16

SDG 5, 8, 10

SDG 3, 5, 8

SDG 5, 8

YES

YES

YES

YES

YES

YES

32

33

35

35

35

35

32

33

35

32

33

35

32

33

35

33, 35, 37

32

33

36

56

56

58 – 60

58, 59

58, 59

84, 85

84, 85

85 - 90

87, 89

89 

102

36

GRI Standard Disclosure
Page number(s) and/or comments

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Water and Effluents

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 303: Water and Effluents 2018

303-3

303-4

303-5

Emissions

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 305: Emissions 2016

305-1

305-2

305-3

Waste

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 306: Waste 2020

306-2

Environmental Compliance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 307: Environmental Compliance 2016

307-1

Supplier Environmental Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1

308-2 

Employment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 401: Employment 2016

401-1

401-2 

401-3

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) and/or comments

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Political contributions

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

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

 

SDG 16

SDG 16

Public Policy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 415: Public Policy 2016

415-1

Customer Privacy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1

45

45

48

67

67 - 69

70

48

70

GRI Standard Disclosure
Page number(s) and/or comments

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Occupational health and safety management system

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

Occupational health services

Worker participation, consultation, and communication on 
Occupational health and safety

Worker training on occupational health and safety

Promotion of worker health

Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

Work-related injuries

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Average hours of training per year per employee

 

SDG 8

SDG 3, 8

SDG 3, 8

SDG 8 

SDG 4, 5, 8, 10

SDG 5, 8

SDG 5, 8, 16

SDG 5, 8, 16

 

YES

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

403-1

403-2

403-3

403-4 

403-5

403-6

403-7 

403-9

Training and Education

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 404: Training and Education 2016

404-1

74

74, 75

76 - 78

84, 85

84, 85

85, 86

89, 90

89, 90

90

80

81

81 - 83

56

57 - 60

57 - 60

56, 57

59

80 - 84

90, 100

85, 103

74, 75

74 - 76

76

75 

74, 75, 79

77

60, 78 

78

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Diversity of governance bodies and employees

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Operations that have been subject to human rights  
reviews or impact assessments

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New suppliers that were screened using social criteria

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1

Human Rights Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1 

Supplier Social Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1

414-2

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ
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ท่านเปน็ผ้อ่้านกลุ้่มใด
  ผ้ถื้ือหุ้น้/ นกัล้งิทนุ     ล้ก้ค้า    พื่นกังิาน   ห้นว่ยงิานร์าชการ์
 ชุมชนร์อบสัถืานปร์ะกอบการ์    ค้่ค้า  นกัวิชาการ์  นกัเร์ยีน/ นกัศก้ษีา  สัื�อมวล้ชน 
  อื�นๆ (กรุ์ณาร์ะบุ...............................................................)

ท่านได้ร์บัร์ายงิานความยั�งิยนืผา่นชอ่งิทางิใด
 การ์ปร์ะชุมสัามญัิผ้ถื้ือหุ้น้    งิานสัมัมนา/ บร์ร์ยาย / นทิร์ร์ศการ์  พื่นกังิานของิกลุ้่มบร์ษัิีทบทีีเอสั
 ติัดต่ัอขอร์บัโดยตัร์งิจากบร์ษัิีทฯ   เว็บไซต์ั www.btsgroup.co.th   
 อื�นๆ (กรุ์ณาร์ะบุ.....................................)

วัตัถืปุร์ะสังิค์ในการ์อ่านร์ายงิานฉบบันี�
 ร้์จั้กกลุ้่มบร์ษัิีทบทีีเอสั   ปร์ะกอบการ์ตััดสันิใจล้งิทนุ   เพื่ื�อเปน็ขอ้มล้้เตัร์ยีมจัดทำาร์ายงิานของิตันเองิ
 วิจัย/ ศก้ษีา    อื�นๆ (กรุ์ณาร์ะบุ................................................................................................)

ท่านคิดว่าเนื�อห้าคร์อบคลุ้มปร์ะเด็นที�มคีวามสัำาคัญิต่ัอการ์ดำาเนนิงิานด้านความยั�งิยนืของิกลุ้่มบร์ษัิีทบทีีเอสัห้รื์อไม่
 คร์อบคล้มุ  ไม่
ห้ากท่าคิดว่าไมค่ร์อบคล้มุ โปร์ดร์ะบุปร์ะเด็นที�ท่านคิดว่าควร์เพื่ิ�มเติัม

กรุ์ณาร์ะบุขอ้เสันอแนะเพื่ื�อนำาไปปร์บัปรุ์งิร์ายงิานความยั�งิยนืฉบบัต่ัอไป

ความพื่ง้ิพื่อใจต่ัอร้์ปแบบร์ายงิานความยั�งิยนื
• การ์ใชภ้าษีา     มาก  ปานกล้างิ นอ้ย
• การ์ออกแบบร้์ปเล่้ม    มาก  ปานกล้างิ นอ้ย
• การ์ใชก้ร์าฟกิ กร์าฟ ตัาร์างิปร์ะกอบ   มาก  ปานกล้างิ นอ้ย
• เนื�อห้าที�นำาเสันอ     มาก  ปานกล้างิ นอ้ย
• การ์เขา้ใจเนื�อห้า     มาก  ปานกล้างิ นอ้ย

ความสัมบ้ร์ณ์แล้ะความนา่เชื�อถืือของิร์ายงิานความยั�งิยนื
• ท่านเขา้ใจปร์ะเด็นสัำาคัญิของิกลุ้่มบร์ษัิีทบทีีเอสัเพื่ยีงิใด   มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย
• ผล้การ์ดำาเนนิงิานด้านความยั�งิยนืสัอดคล้้องิกับกล้ยุทธุ ์   มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย
ความยั�งิยนืของิกลุ้่มบร์ษัิีทบทีีเอสัเพื่ยีงิใด
• เนื�อห้ามคีวามเห้มาะสัมแล้ะนา่เชื�อถืือเพื่ยีงิใด    มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย
• เนื�อห้าตัร์งิกับสัิ�งิที�ท่านต้ัองิการ์ทร์าบเพื่ยีงิใด    มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย

ความสันใจเนื�อห้าในแต่ัล้ะบทของิร์ายงิานความยั�งิยนื
• ภาพื่ร์วมธุรุ์กิจกลุ้่มบร์ษัิีทบทีีเอสั     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• เกี�ยวกับร์ายงิานฉบบันี�แล้ะการ์ปร์ะเมนิปร์ะเด็นที�สัำาคัญิ   มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• ผล้การ์ดำาเนนิงิานด้านความยั�งิยนืที�โดดเด่น    มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• ความมุง่ิมั�นต่ัอการ์พื่ฒันาอยา่งิยั�งิยนื     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• การ์มสีัว่นร์ว่มของิผ้ม้สีัว่นได้เสัยี     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• กล้ยุทธุด้์านการ์ร์บัมอืกับการ์เปลี้�ยนแปล้งิของิสัภาพื่ภม้อิากาศ  มาก   ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย  
• ขอ้มล้้การ์ปล่้อยก๊าซเรื์อนกร์ะจก     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• ปร์ะสัทิธุภิาพื่การ์ใชพ้ื่ลั้งิงิาน     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• การ์กำากับดแ้ล้กิจการ์      มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• การ์บร์หิ้าร์ความเสัี�ยงิ      มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• จร์ยิธุร์ร์มการ์ดำาเนนิธุรุ์กิจ      มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• ความนา่เชื�อถืือของิการ์ให้บ้ร์กิาร์     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• การ์บร์หิ้าร์จัดการ์ห้ว่งิโซอุ่ปทาน     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• โคร์งิสัร์า้งิพื่ื�นฐานแล้ะการ์เขา้ถ้ืงิของิผ้โ้ดยสัาร์    มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• ความปล้อดภัยทางิด้านเทคโนโล้ยสีัาร์สันเทศแล้ะความเปน็สัว่นตััวของิขอ้มล้้ มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย  
• สัขุภาวะแล้ะความปล้อดภัยของิทกุฝึา่ย    มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• การ์ปฏิิบติััด้านแร์งิงิานแล้ะสัทิธุมินษุียชน    มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย   ไมส่ันใจเล้ย
• การ์บร์หิ้าร์จัดการ์ทร์พัื่ยากร์บุคล้ากร์     มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย
• การ์พื่ฒันาสังัิคมแล้ะชุมชน      มาก  ปานกล้างิ  นอ้ย  ไมส่ันใจเล้ย

6.4		แบบสอบถามความคิดำเห็นของผู้อ�าน

1

2

3

4

8

9

5

7

6

ข้้อมููลจากแบบสอบถามูความูคิดเห็็นข้องผูู้้อ่านท่ี่�มู่ต่่อรายงานความูย่�งยืนฉบ่บน่� จะนำาไปใช้้เพืื่�อการปร่บปรุงและพ่ื่ฒนาการจ่ดที่ำารายงานในปีถ่ดไป
กลุ่มูบริษ่ัที่บ่ท่ี่เอสข้อข้อบพื่ระคุณอย่างสูงสำาห็ร่บความูร่วมูมืูอ

กรุ์ณาทำาเคร์ื�องิห้มาย X ล้งิใน       แล้ะแสัดงิข้อคิดเห้น็ของิท่านล้งิในชอ่งิว่างิ

กรุ์ณาร์ะบุขอ้มล้้พื่ื�นฐานของิท่าน
เพื่ศ  ห้ญิงิิ    ชาย
อายุ  ตัำากว่า 30 ป ี   30-45 ป ี  อายุ 45 ป ีข้�นไป

บทนำำ�
BTS GRO

UP
ก่บความยั่� งยั่น

BTS GRO
UP

เพื่ �อสิ� งแวดำล้อม
BTS GRO

UP
เพื่ �อการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

BTS GRO
UP

เพื่ �อส่งคมที �ดำข้ �น
อื �นๆ



กรุณาส่ีงแบบสีอบถามมาที�
ฝ่ึายความยั�งยืน 
บริษััท บีทีเอสี กรุ๊ป โฮลัดิิ�งส์ี จำากัดิ (มหาช้น) 

ช้ั้�น 15 ทีีเอสทีี ทีาวเวอร์์ เลข้ทีี� 21 ซอยเฉยพ่่วง ถนนวิภาวดีี-ร้์งสิต 
แข้วงจอมูพ่ล เข้ตจตุจ้กร์ กรุ์งเทีพ่ฯ 10900
โทีร์ศ้ัพ่ท์ี : 0 2273 8511-5
โทีร์สาร์ : 0 2273 8516
อีเมูล :  sustainability@btsgroup.co.th
เว็บไซต์ : www.btsgroup.co.th
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