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เพราะเราให้ความสำาคัญกับการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
บีทีเอส กรุ๊ป จ่งนำาเสนอโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนเพื่ อยกระดับคุณัภาพชีวิตในวันนี้ ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า
ผ่านนโยบาย 3M - MOVE MIX MATCH ของเรา

บีรุ๊ิษ่ทีขนส่งมวล้ชนทีางรุ๊างแห่งแรุ๊กแล้ะแห่งเด้ียั่วในโล้ก
ทีี�มีการุ๊ปล้่อยั่ก�าซีคารุ๊์บีอนได้ออกไซีด้์ส๊ทีธีิเป็นศูนยั่์

สมาชิกของ
United Nations Global Compact

ติด้อ่นด้่บีความยั่่ง
� ยั่่นรุ๊ะด้่บี Gold Class ปี 2565 แล้ะได้้รุ๊่บี
ค่ด้เล้่อกเป็นสมาชิกด้่ชนีความยั่่ง
� ยั่่นด้าวโจนส์โด้ยั่ S&P Global

เพื� อใ ห้้ ส อ ดิ้คล้ อ งกั บกล ย๊ ทีธุ์ รุ๊ ะยะยา วดิ้้ า น ก า รุ๊ รุ๊ั บมื อ กั บก า รุ๊
เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้ชดิ้เชยการุ๊ปล่อยก๊าซิ
เรุ๊ือนกรุ๊ะจกของการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเขียวทีั�งห้มดิ้ และม๊่งมั�นทีี�จะ
จัดิ้ห้าพลังงานจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนอย่างน้อยรุ๊้อยละ 10 ของ
การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า

เรุ๊าม๊่งมั�นทีี�จะเสรุ๊้มสรุ๊้างค๊ณค่าดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม สังคม และการุ๊กำากับ
ดิู้แลในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊าโดิ้ยสอดิ้คล้องกับห้ลักปฏิ้บต
ั ส
้ ากลในดิ้้าน
แรุ๊งงาน ส้ทีธุ้มน๊ษียชน ส้�งแวดิ้ล้อม และการุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ต

คว้ารุ๊างวัลความยัง� ยืนรุ๊ะดิ้ับ Gold Class ในห้มวดิ้อ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มคมนาคม
และโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้้านการุ๊คมนาคมต้ดิ้ต่อกันสองปีซิอ
้ น โดิ้ยไดิ้้รุ๊บ
ั
คัดิ้เลือกเป็นสมาช้กของดิ้ัชนีความยัง� ยืนดิ้าวโจนส์เป็นเวลาสีป
� ต
ี ดิ้
้ ต่อกัน

เสนอขายั่ห๊้นกู้ส่งเสรุ๊ิมความยั่่�งยั่่น (SLB)
โด้ยั่มีการุ๊จองซี่�อเกิน 1.67 เที่า

ได้้รุ๊่บีการุ๊รุ๊่บีรุ๊องด้้านการุ๊กำาก่บีดู้แล้กิจการุ๊
ในรุ๊ะด้่บี “ห้าด้าว” หรุ๊่อ “ด้ีเล้ิศ”

ส่ งเสรุ๊ิมความหล้ากหล้ายั่แล้ะการุ๊ยั่อมรุ๊่บีความหล้ากหล้ายั่
ในองค์กรุ๊ (Diversity & Inclusion: D&I)

บรุ๊้ษีที
ั ฯ เสนอขายห้๊น
้ กูส
้ ง่ เสรุ๊้มความยัง� ยืนเป็นครุ๊ัง� แรุ๊กมูลค่ารุ๊วม 11,000
ล้านบาที ตอกยำาความม๊่งมั�นดิ้้านการุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืน โดิ้ย SLB มี
ตัวชีว� ัดิ้ดิ้้านความยัง� ยืนทีี�มล
ี ก
ั ษีณะเฉพาะ และมีการุ๊เทีียบเคียงผลการุ๊
ดิ้ำาเน้นงานกับเป้าห้มายเฉพาะของอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊ม

คว้าคะแนน “ห้้าดิ้าว” ห้รุ๊ือ “ดิ้ีเล้ศ” ในดิ้้านการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊จาก
สมาคมส่งเสรุ๊้มสถืาบันกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั ไทียเป็นปีทีส
ี� บ
้ ต้ดิ้ต่อกัน สะที้อน
ถื่งความม๊ง่ มัน
� ของเรุ๊าทีี�จะสรุ๊้างการุ๊เต้บโตทีางธุ๊รุ๊ก้จตามห้ลักการุ๊กำากับ
ดิู้แลก้จการุ๊ทีีดิ้
� ี

บีทีเี อส กรุ๊๊ป
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รุ๊วมเป็นห้น่ง� และพนักงานทีี�มค
ี วามห้ลากห้ลาย
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1.1 สารุ๊จากปรุ๊ะธีานกรุ๊รุ๊มการุ๊
“เพิ่ื� อีให้สำอีดคล้อีงกับแนิวค่ดเศรัษัฐก่จำแบบแบ่งปันิ (Sharing Economy)
บีที่ีเอีสำ กรั๊�ปข้อีเชั่่ญชั่วนิที่่�นิเข้้�รั่วมูก�รัเด่นิที่�งไปพิ่รั้อีมูกับเรั� เพิ่ื� อีสำรั้�งโซึ่ลูชั่�ันิสำ์
แห่งก�รัเปลี�ยนิแปลงอีย่�งไรั้พิ่รัมูแดนิ มู๊่งสำู่เศรัษัฐก่จำค�รั์บอีนิติำ�� โดยสำถ�นิีถัดไป
คือีก�รัสำรั้�งอีนิ�คติที่ี�สำะอี�ดและยั�งยืนิสำำ�หรัับคนิไที่ยที่๊กคนิ”
เรียน ท่านผู้้้ถืือหุ้้้นและผู้้้มีส่วนได้เสียท้กท่าน
� ามารถืส่งทุ�าย
ทุ่ามกลางควิามทุ�าทุายทุ้� บั้ทุ้เอส กร้�ปได�เผู้ชื่ิญในปี 2564 เราม้ควิามภาคภ้มิใจ้ทุ้ส
ปีงบัประมาณด�วิยควิามสำาเร็จ้อันยิ�งใหุ้ญ่ในการผู้ลักดันผู้ลการดำาเนินงานด�านควิามยั�งยืนต่่างๆ
นับตัง� แต่ปี 2542 เป็นต้นมา บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ไม่เคยละที้ง� เป้าห้มายทีีจ
� ะให้้บรุ๊้การุ๊
และมีสว่ นรุ๊่วมในการุ๊สรุ๊้างอนาคตอันรุ๊๊ง่ โรุ๊จน์ของคนไทีย แรุ๊งผลักดิ้ันจาก
ความที๊ม
่ เทีอย่างยาวนานของเรุ๊าในฐานะผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊โซิลูชน
ี� ลากห้ลาย
�ั ส์ทีห้
รุ๊วมถื่งการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่างยั�งยืนและการุ๊เช้ญชวนให้้ผู้อ� ืนมีส่วนรุ๊่วมใน
การุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืนไปดิ้้วยกันกับเรุ๊า นับเป็นความภาคภูมใ้ จและความ
ส๊ขของเรุ๊าเสมอมา ตลอดิ้รุ๊ะยะเวลาห้ลายปีมานี� บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ มีสว่ นรุ๊่วมใน
การุ๊ช่วยให้้การุ๊เดิ้้นทีางสูค
่ วามยัง� ยืนในรุ๊ะดิ้ับปรุ๊ะเทีศเข้าใกล้ความจรุ๊้งข่�น
เรุ๊ื�อยๆ ปรุ๊ะเทีศไทียไดิ้้ปรุ๊ะกาศเจตนารุ๊มณ์ที�ีจะบรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายความเป็น
กลางทีางคารุ๊์บอนภายในปี 2593 และการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกส๊ทีธุ้เป็น
ศูนย์ภายในปี 2608 ซิ่�งเป็นส่วนห้น่�งของความม๊่งมั�นของปรุ๊ะเทีศภายใต้
ความตกลงปารุ๊ีส โดิ้ยกรุ๊ะทีรุ๊วงพลังงานรุ๊ะบ๊ว่ารุ๊้อยละ 28 ของการุ๊ปล่อย
คารุ๊์บอนของปรุ๊ะเทีศไทียในปี 2564 มาจากภาคคมนาคมขนส่ง ซิ่ง� บีทีเี อส
กรุ๊๊๊ ป ตรุ๊ะห้นั ก ดิ้ี ถื่ ง บทีบาทีสำา คั ญ ขององค์ ก รุ๊ในการุ๊ช่ ว ยลดิ้การุ๊ปล่ อ ย
คารุ๊์บอนของปรุ๊ะเทีศและพรุ๊้อมยืนห้ยัดิ้เคียงข้างปรุ๊ะเทีศในที๊กย่างก้าว
จากจ๊ดิ้เรุ๊้ม
� เี ป้าห้มายในการุ๊ส่งเสรุ๊้มการุ๊เต้บโตของการุ๊สัญจรุ๊
� ต้นของเรุ๊าทีีม
ในเมืองของปรุ๊ะเทีศไทีย เรุ๊าไดิ้้ขยายธุ๊รุ๊ก้จไปยังอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มต่างๆ ซิ่ง� เป็น
ไปตามก่ลยุที่ธี์เชิงนวัตก่รรม 3M ซ้ง� ป้ระก่อบไป้ดำ้วย MOVE MIX และ
MATCH โดิ้ยธุ๊รุ๊ก้จ MOVE ของเรุ๊าเป็นมากกว่าการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ดิ้้านการุ๊ขนส่ง

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

|

1.1 สารจากประธานกรรมการ

ในที๊กการุ๊เดิ้้นทีางไปกับเรุ๊า ไม่วา่ จะเป็นทีางรุ๊าง ถืนน นำา ห้รุ๊ืออากาศ เรุ๊าให้้
ความสำาคัญกับการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ดิ้้วยความปลอดิ้ภัยและดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่าง
ยัง� ยืน เรุ๊าสนับสน๊นและน้อมรุ๊ับเป้าห้มายการุ๊พัฒนาทีี�ยง�ั ยืน (SDGs) ข้อทีี�
13 ว่าดิ้้วยการุ๊รุ๊ับมือการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศมาเป็นห้ลักในการุ๊
ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ โดิ้ยตัง� แต่เปิดิ้ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีเี อสของเรุ๊า ทีำาให้้เครุ๊ือข่าย
การุ๊ขนส่ ง มวลชนของปรุ๊ะเทีศไทียสามารุ๊ถืห้ลี ก เลี� ย งการุ๊ปลดิ้ปล่ อ ย
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์ไปไดิ้้กว่า 1.9 ล้านตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า ดิ้้วย
เห้ต๊น�ี ธุ๊รุ๊ก้จ MOVE จ่งสะที้ อนการุ๊มีส่วนรุ๊่วมของเรุ๊าในการุ๊ขับเคลื�อน
ปรุ๊ะเทีศไทียสูเ่ ศรุ๊ษีฐก้จคารุ๊์บอนตำา ธุ๊รุ๊ก้จ MIX ซิ่ง� ปรุ๊ะกอบดิ้้วยแพลตฟอรุ๊์ม
สื�อโฆษีณา การุ๊ชำารุ๊ะเง้น และการุ๊จัดิ้จำาห้น่าย เป็นดิ้ังตัวเชื�อมปรุ๊ะสาน
รุ๊ะห้ว่างลูกค้าและแบรุ๊นดิ้์ และดิ้้วยความห้ลากห้ลายของธุ๊รุ๊ก้จ MIX เรุ๊าจ่ง
สามารุ๊ถืนำาเสนอโซิลูชน
ี ว่ นช่วยในดิ้้านการุ๊เต้บโตทีางเศรุ๊ษีฐก้จ การุ๊
�ั ส์ทีี�มส
มีส่วนรุ๊่วมทีางการุ๊เง้น และนำาเสนอการุ๊บรุ๊้การุ๊ดิ้้านโลจ้สต้กส์ในห้่วงโซิ่
อ๊ปทีานทีี�ย�ังยืน สำาห้รุ๊ับธุ๊รุ๊ก้จ MATCH นั�นเป็นส่วนห้น่�งภายใต้แนวค้ดิ้
เศรุ๊ษีฐก้จแบบแบ่งปันของเรุ๊าโดิ้ยม๊่งเน้นการุ๊สรุ๊้างโอกาสทีางธุ๊รุ๊ก้จให้ม่ๆ
และการุ๊ผน่กกำาลังกับพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จทีีห้
� ลากห้ลาย ซิ่ง� สอดิ้คล้องกับ SDG
ข้อทีี� 17 ว่าดิ้้วยความรุ๊่วมมือเพื�อการุ๊พัฒนาทีี�ยง�ั ยืน โดิ้ยการุ๊ผน่กกำาลังกับ
พันธุม้ตรุ๊ภายใต้ MATCH เป็นการุ๊เสรุ๊้มสรุ๊้างและผน่กความรุ๊่วมมือใน
อ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มต่างๆ เพื�อสรุ๊้างค๊ณค่ารุ๊่วมกันภายใต้เศรุ๊ษีฐก้จโดิ้ยรุ๊วม
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ดิ้้วยพื�นฐานของธุ๊รุ๊ก้จของเรุ๊า ความยั�งยืนทีางส้�งแวดิ้ล้อมยังคงเป็นห้ัวใจ

นอกเห้นือจากการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ ในปีนี� เรุ๊าไดิ้้สนับสน๊นโครุ๊งการุ๊มากมายโดิ้ย

ปี 2564 เป็นปีทีเี� รุ๊าที๊กคนต่างเผช้ญห้น้ากับความไม่แน่นอน อย่างไรุ๊ก็ดิ้ี เรุ๊า

และแห้่งเดิ้ียวในโลกทีีเ� ป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้

โดิ้ยมูลค่ าของการุ๊ช่วยเห้ลือทีางการุ๊ก๊ศลนั�นรุ๊วมกว่ า 65 ล้านบาที ซิ่�ง

มัน
้ าำ ของการุ๊เปลีย
� นแปลงทีี�จะมาถื่ง ทีั�งนี� ความสำาเรุ๊็จของเรุ๊า
� ทีี�จะเป็นผูน

ห้ลักของการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีัง� ห้มดิ้ เรุ๊าเป็นบรุ๊้ษีที
ั ขนส่งมวลชนทีางรุ๊างแห้่งแรุ๊ก
เป็นศูนย์ ซิ่ง� เรุ๊ายังคงปรุ๊ับปรุ๊๊งการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในเช้งรุ๊๊กอย่างต่อเนื�อง และใน
ปีนี�เรุ๊าไดิ้้ ปรุ๊ะกาศกลย๊ ทีธุ์รุ๊ะยะยาวดิ้้ านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลง

ของสภาพภูมอ
้ ากาศ (Climate Strategy) นัน
� คือ การุ๊คงไว้ซิง�่ สถืานะความ
เป็นกลางทีางคารุ๊์บอน และมีการุ๊กำาห้นดิ้สัดิ้ส่วนการุ๊ใช้พลังงานจากแห้ล่ง

พลังงานห้ม๊นเวียนอย่างน้อยรุ๊้อยละ 10 ของการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า โดิ้ยการุ๊
เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้าดิ้้วยไฟฟ้าทีี�มาจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนนัน
� เป็นเป้าห้มาย

ของเรุ๊ามาโดิ้ยตลอดิ้ ดิ้้วยเห้ต๊นี� ในปีนบ
ี� ที
ี เี อส กรุ๊๊ป
๊ จ่งมีการุ๊จัดิ้ห้าและลงที๊น
ในใบรุ๊ับรุ๊องเครุ๊ดิ้้ ตการุ๊ผล้ ตพลั งงานห้ม๊นเวี ยน (Renewable Energy

Certificates: RECs) ซิ่�งทีำาให้้เรุ๊าสามารุ๊ถือ้างส้ทีธุ้ก
� ารุ๊ใช้ไฟฟ้าจากแห้ล่ง

มีจดิ้
๊ ปรุ๊ะสงค์ห้ลักในการุ๊พัฒนาค๊ณภาพชีวต
้ ของคนในช๊มชนทีีเ� รุ๊าให้้บรุ๊้การุ๊
ปรุ๊ะกอบดิ้้วยการุ๊สนับสน๊นทีางการุ๊เง้น การุ๊บรุ๊้จาคผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊ใน

รุู๊้ส่กซิาบซิ่�งและขอขอบค๊ณคณะผู้บรุ๊้ห้ารุ๊ ผู้ถืือห้๊้น พันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จ

โดิ้ยม๊่ ง เน้ น ทีี� ก ารุ๊สนั บ สน๊ น คนที๊ ก กล๊่ ม ให้้ ส ามารุ๊ถืเข้ า ถื่ ง การุ๊ใช้ บ รุ๊้ ก ารุ๊

ขอขอบค๊ณลูกค้าที๊กที่าน ช๊มชนที๊กแห้่งทีี�เรุ๊าให้้บรุ๊้การุ๊ และผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสีย

พยายามตอบแทีนสังคมของเรุ๊ามีสว่ นในการุ๊ช่วยแก้ไขปัญห้าทีีห้
� ลากห้ลาย

รุ๊ถืไฟฟ้า รุ๊วมทีั�งการุ๊ส่งเสรุ๊้มดิ้้านการุ๊ศ่กษีาและกีฬาเป็นสำาคัญ ทีั�งห้มดิ้นี�

เป็นเพียงส่วนห้น่ง� ของความม๊ง่ มัน
� ของเรุ๊าทีี�สนับสน๊นเป้าห้มายการุ๊พัฒนา
ทีี�ยง�ั ยืน

ในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

ที่�งร�งแห่งแรก่และแห่งเดำ่ยวในโลก่ที่่ม
� ก่
่ �รป้ล่อยก่๊�ซค�ร์บอนไดำออก่ไซดำ์

นอกจากนี� ในฐานะทีี�เป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีี�มองการุ๊ณ์ไกล บ่ที่เ่ อส่ ก่รุป้
๊ ไดำ้เส่นอข้�ย

ในรุ๊ะดิ้ับ “ดิ้ีเล้ศ” จากสมาคมส่งเสรุ๊้มสถืาบันกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีไทียเป็นปีที�ี

ทีางสำาห้รุ๊ับการุ๊ลงที๊นทีีย
� ง�ั ยืนเพื�อพัฒนาโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานให้้ดิ้ย
ี ง�้ ข่น
� สำาห้รุ๊ับ

สุ่ที่ธีิเป้็นศููนย์ นอกจากนี� เรุ๊ายังไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊รุ๊ับรุ๊องดิ้้านการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊
ส้บต้ดิ้ต่อกัน สำาห้รุ๊ับในรุ๊ะดิ้ับสากล ปีน�ีเป็นปีทีี�สี�ต้ดิ้ต่อกันทีี�บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

ไดิ้้ รุ๊ับการุ๊คั ดิ้เลื อกเป็นสมาช้กของดิ้ั ชนีความยั�งยืนดิ้าวโจนส์โดิ้ย S&P

Global และไดิ้้ รุ๊ั บ การุ๊จั ดิ้ อั น ดิ้ั บ ให้้ เ ป็ น อั น ดิ้ั บ ห้น่� ง ของโลกในห้มวดิ้

รุ๊อบคอบ เพื�อต้ดิ้ตามผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊าและไว้เทีียบกับเป้าห้มาย

ต้ดิ้ต่อกัน ส๊ดิ้ที้ายนี� เรุ๊ามีความย้นดิ้ีทีี�จะแจ้งให้้ทีก
๊ ที่านทีรุ๊าบว่า เรุ๊าไดิ้้เข้า

บรุ๊รุ๊ล๊ ในขณะเดิ้ียวกันก็เป็นการุ๊เปรุ๊ียบเทีียบผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊ากับ

ธุ๊รุ๊ก้จรุ๊ะดิ้ับโลกทีีม
� เี ป้าห้มายเดิ้ียวกันในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่างยัง� ยืนและรุ๊ับ

ดิ้้านความยัง� ยืน (Sustainability Performance Targets: SPTs) ทีี�เรุ๊าต้อง

คู่แข่งในอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มและกับมาตรุ๊ฐานสากล

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

|

1.1 สารจากประธานกรรมการ

ที๊กคนทีีใ� ห้้การุ๊สนับสน๊นในเส้นทีางการุ๊พัฒนาเพื�อความยัง� ยืนของปรุ๊ะเทีศ

และเพื�อปรุ๊ะโยชน์ในอนาคตของพวกเรุ๊าที๊กคน

ที๊กภาคส่วน บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ มีความภาคภูมใ้ จทีี�ไดิ้้เป็นบริษััที่ข้นส่่งมวลชน

คนไทีย โดิ้ยห้๊้นกู้ส่งเสรุ๊้มความยั�งยืนรุ๊ะยะยาวมีตัวชี�วัดิ้ทีี�มอ
ี งค์ปรุ๊ะกอบ
เฉพาะ 2 ส่วน ไดิ้้แก่ ตัวชีว� ัดิ้ดิ้้านความยัง� ยืนทีี�ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊คัดิ้เลือกมาอย่าง

สถืาบันการุ๊เง้น และห้น่วยงานภาครุ๊ัฐจากใจจรุ๊้ง นอกเห้นือไปจากนัน
� ผม

ผมมีความย้นดิ้ีเป็นอย่างย้ง� ทีีบ
� รุ๊้ษีที
ั ของเรุ๊าสามารุ๊ถืวางรุ๊ากฐานทีีแ
� ข็งแกรุ๊่ง

เพื�อไปสูก
่ ารุ๊สรุ๊้างอนาคตทีีดิ้
� ก
ี ว่าและเรุ๊ารุู๊ส
้ ก
่ ขอบค๊ณทีีไ� ดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ยอมรุ๊ับจาก

หุน
้ กู่้ส่ง่ เส่ริมคว�มยั�งยืนระยะย�ว (SLB) เป้็นครัง� แรก่ ซิ่�งถืือเป็นการุ๊ปู

เก้ดิ้ข่น
ั ผม
� ไดิ้้จากการุ๊สนับสน๊นของที่าน ในนามของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที

รุู๊ ปแบบต่างๆ และมูลค่าทีี�ปรุ๊ะเม้นจากชั�วโมงอาสาของพนักงาน ความ

พลังงานห้ม๊นเวียนค้ดิ้เป็นรุ๊้อยละ 10 ของการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีัง� ห้มดิ้ ซิ่ง� สอดิ้คล้อง

กับความพยายามขององค์กรุ๊ในการุ๊ลดิ้การุ๊ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์

มัน
� และเรุ๊าม๊ง่
� ใจว่าอนาคตของการุ๊คมนาคมขนส่งในเมืองจะยัง� ยืนมากข่น

อ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มคมนาคมและโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้้านการุ๊คมนาคมเป็นปีทีี�สอง

รุ๊่วมเป็นสมาช้กของ UN Global Compact เพื�อเป็นส่วนห้น่ง� ของเครุ๊ือข่าย

นายคีรี กาญิจนพาสน์

ปรุ๊ะธุานกรุ๊รุ๊มการุ๊
ปรุ๊ะธุานคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊
ปรุ๊ะธุานกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยัง� ยืน

ผ้ดิ้ชอบต่อสังคม

GRI 102-14
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1.2 ภาพื่รุ๊วมธี๊รุ๊กิจบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
(GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-16, 201-1)
บรุ๊้ษีที
ั บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ โฮลดิ้้�งส์ จำากัดิ้ (มห้าชน) (บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ห้รุ๊ือ บรุ๊้ษีที
ั ฯ)
เป็นบรุ๊้ษีที
ั เอกชนทีีดิ้
� ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จใน 3 กล๊ม
่ ธุ๊รุ๊ก้จ ไดิ้้แก่ ธุ๊รุ๊ก้จ MOVE, MIX
และ MATCH โดิ้ยมีการุ๊จดิ้ทีะเบียนในตลาดิ้ห้ลักทีรุ๊ัพย์แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย

และนับเป็นห้น่ง� ในสมาช้กของห้๊น
้ BlueChip ทีี�อยูใ่ นดิ้ัชนี SET50 รุ๊วมทีั�ง
MSCI Asia Pacific, FTSE4Good และ DJSI

ตลอดิ้ 20 ปีทีี�ผา่ นมา บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้สรุ๊้างและขยายธุ๊รุ๊ก้จต่างๆ อย่างต่อเนื�อง

เรุ๊าม๊ง่ ห้วังจะเป็นผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊โซิลูชน
�ั ส์ ผ่านการุ๊แบ่งปันการุ๊เข้าถื่งแพลตฟอรุ๊์ม

เรุ๊้�มต้นจากการุ๊เป็นบรุ๊้ษีัทีอสังห้ารุ๊้มทีรุ๊ัพย์ สู่กล๊่มบรุ๊้ษีัทีทีี�ดิ้าำ เน้นธุ๊รุ๊ก้จใน

ทีี�แข็งแกรุ๊่งของเรุ๊า รุ๊วมถื่งฐานข้อมูลทีี�มค
ี วามเฉพาะตัวและสามารุ๊ถืนำามา

แพลตฟอรุ๊์มทีี� แข็งแกรุ๊่งเพื�อรุ๊องรุ๊ับการุ๊ปรุ๊ับเปลี�ยนกล๊่มบรุ๊้ษีัที (บรุ๊้ษีัที

เรุ๊า ดิ้ังสโลแกน BORDERLESS TRANSFORM SOLUTIONS

ห้ลากห้ลายอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊ม (คมนาคมขนส่งและสื�อโฆษีณา) โดิ้ยเรุ๊าไดิ้้สรุ๊้าง

บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ โฮลดิ้้�งส์ จำากัดิ้ และบรุ๊้ษีัทีย่อย) รุ๊วมถื่งการุ๊ขยายตัวทีางธุ๊รุ๊ก้จ

ต่อยอดิ้ไดิ้้ ซิ่ง� จะช่วยเพ้ม
่ บรุ๊้ษีที
ั และพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จของ
� มูลค่าให้้แก่กล๊ม

ทีี�ไม่มที
ี ี�ส�น
้ ส๊ดิ้

BORDERLESS TRANSFORM SOLUTIONS
รุ๊ายั่ได้้จากการุ๊ด้ำาเนินงานที่�งหมด้

25,823

รุ๊ายั่ได้้รุ๊วม

ล้านบาท

31,195
MIX
4,298 ล้านบาท

MATCH

MOVE
20,873

652 ล้านบาท

ล้านบาท

กำาไรุ๊ส๊ทีธีิ
ล้านบาท
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จำานวนพื่น่กงาน
MOVE

3,741

MIX

1,271

MATCH

107
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MOVE
แพลตฟอรุ๊์ม MOVE ของเรุ๊าม๊ง่ เน้นไปทีี�การุ๊คมนาคมขนส่งผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการุ๊ขนส่งทีางรุ๊าง

ทีางถืนนห้รุ๊ือทีางนำา โดิ้ยเป้าห้มายของเรุ๊าคือการุ๊อำานวยความสะดิ้วกแก่ผู้โดิ้ยสารุ๊ เพื�อให้้การุ๊เดิ้้นทีางแบบ
door-to-door ของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ทีี�อยูใ่ นรุ๊ะบบ MOVE ของเรุ๊านัน
� สมบูรุ๊ณ์อย่างไรุ๊้รุ๊อยต่อ

MOVE

ในอดิ้ีตเรุ๊าม๊ง่ เน้นแต่เพียงการุ๊ขนส่งทีางรุ๊าง ซิ่ง� เรุ๊าไดิ้้เป็นทีั�งผูพ
้ ฒ
ั นาและผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊โครุ๊งข่ายดิ้ังกล่าวภายใต้รุู๊ป

3ล้านเทีย� ว

� วเดินทาง /ว่น
คิาดการณ์์จำำานวนเทีย
ในป็ี 2568

แบบสัญญารุ๊ะยะยาว โดิ้ยมีจาำ นวนเทีี�ยวการุ๊เดิ้้นทีางปรุ๊ะมาณ 8 แสนเทีี�ยวต่อวัน (ก่อนการุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบาดิ้ของ

โคว้ดิ้-19) ตลอดิ้เส้นทีางรุ๊ถืไฟฟ้ารุ๊ะยะทีาง 70 ก้โลเมตรุ๊ในเขตกรุ๊๊งเทีพมห้านครุ๊ ในส่วนของการุ๊คมนาคมขนส่ง

อื�นๆ นัน
� รุ๊อบคล๊มทีั�งรุ๊ถื
� เรุ๊าเป็นผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊ ห้รุ๊ือเป็นเจ้าของเครุ๊ือข่าย ห้รุ๊ือเป็นผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊การุ๊รุ๊ับชำารุ๊ะเง้น ทีีค
ปรุ๊ะจำาทีาง เรุ๊ือดิ้่วนข้ามฟาก ทีางห้ลวงพ้เศษีรุ๊ะห้ว่างเมือง และสนามบ้น โดิ้ยเรุ๊าคาดิ้ว่าจำานวนเทีี�ยวการุ๊เดิ้้น

ทีางในรุ๊ะบบของเรุ๊า ทีั�งในส่วนของการุ๊ขนส่งทีางรุ๊างและการุ๊คมนาคมขนส่งอื�นๆ จะเพ้ม
� เป็น 3 ล้านเทีี�ยวต่อ
� ข่น

วัน ในปี 2568

MIX

MIX

>40ล้านคิน

กล้่มล้กคิ้าเป็้าหุ้มายทีเ� ขี้าถืึง
(Unique Audience Reach)

แพลตฟอรุ๊์ม MIX ของเรุ๊าเป็นการุ๊ผสมผสานรุ๊ะห้ว่างการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ขอ
้ มูล
ู ภายใน และกรุ๊ะบวนการุ๊ห้าองค์ความรุู๊้
่
่
ให้ม่จากคลังข้อมูล เพื�อใช้ข้อมูลให้้เก้ดิ้ปรุ๊ะโยชน์ และสรุ๊้างมูลค่าต่อธุ๊รุ๊ก้จห้รุ๊ือองค์กรุ๊ (ห้รุ๊ือทีี�เรุ๊ียกว่า Data
่
science) เข้ากันกับ การุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊แบบ Offline-to-Online (O2O) โซิลูชน
�ั ส์ ทีี�ครุ๊อบคล๊มธุ๊รุ๊ก้จ สื�อโฆษีณา ธุ๊รุ๊ก้จ
บรุ๊้การุ๊ชำารุ๊ะเง้น และธุ๊รุ๊ก้จการุ๊จัดิ้จำาห้น่าย โดิ้ยการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊อย่างมีเอกลักษีณ์เฉพาะตัวและเป็นผูน
้ าำ ในตลาดิ้
กล๊ม
่ นี� เป็นการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ผ่านบรุ๊้ษีที
ั ย่อยของเรุ๊าอย่าง บรุ๊้ษีที
ั วีจี ไอ จำากัดิ้ (มห้าชน) (วีจี ไอ)

พั่ นธมิตรทางธ้รกิจำ

นอกเห้นือจากความสามารุ๊ถืในการุ๊เข้าถื่งลูกค้าผ่าน O2O แล้ว MIX ยังมีขอ
้ มูลทีี�มเี อกลักษีณ์และมีกรุ๊รุ๊มส้ทีธุ้ใ� น

ข้อมูล ห้ลากห้ลายปรุ๊ะเภทีครุ๊อบคล๊มในห้ลายปรุ๊ะเภทีธุ๊รุ๊ก้จ อีกทีัง� ยังมีความสามารุ๊ถืในการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ขอ
้ มูลต่างๆ

เห้ล่านี� เพื�อให้้เก้ดิ้ปรุ๊ะโยชน์ต่อทีั�งกล๊ม
่ บรุ๊้ษีที
ั คู่ค้า รุ๊วมไปถื่งลูกค้าของวีจไี อ อย่างไรุ๊ก็ดิ้ี การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊และ
การุ๊ใช้ขอ
้ มูลต่างๆ เป็นไปตามข้อกฎิห้มายทีี�กาำ ห้นดิ้

MATCH

MATCH
แพลตฟอรุ๊์ม MATCH ของเรุ๊าเป็นจ๊ดิ้เรุ๊้ม
� ต้นของพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จ โดิ้ยเรุ๊าใช้ปรุ๊ะโยชน์จากความเป็นเอกลักษีณ์
และกรุ๊รุ๊มส้ทีธุ้ใ� นแพลตฟอรุ๊์ม MOVE และ MIX ทีีเ� รุ๊ามีเพื�อส่งมอบการุ๊เข้าถื่งฐานลูกค้าและข้อมูลเช้งล่กทีีเ� พ้ม
�
� ข่น

แก่พน
ั ธุม้ตรุ๊ของเรุ๊า นอกจากนี� จากรุู๊ปแบบธุ๊รุ๊ก้จทีี�ห้ลากห้ลาย เรุ๊ายังไดิ้้รุ๊บ
ั ผลปรุ๊ะโยชน์รุ๊ว่ มกัน ไม่ว่าจะเป็นใน
รุู๊ปแบบส่วนแบ่งรุ๊ายไดิ้้ ห้รุ๊ือรุ๊ายไดิ้้จากการุ๊เป็นผูถื
้ ือห้๊น
้ (ห้รุ๊ือเง้นปันผล)
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จ๊ด้ม๊่งหมายั่ของเรุ๊า
วิส่ยั่ที่ศน์

พื่่ นธีกิจ

ก�รให้บริก�รแก่ชมี
ุ ชนิดำ้วยโซลูชนิ
ี� ง
�ั ส์ทย
�ั ย่นิ
และมีีเอกลักษัณ์์เฉพ�ะตัว เพ่� อส่งเสริมี
และยกระดำับคุณ์ภ�พชีวต
ิ ของป็ระช�ชนิ

เร�มีุง
่ มีันิ
� ในิก�รพั ฒนิ�ระบบโครงสร้�งพ่� นิฐ�นิ
� รอบคลุมีและมีีแพลตฟอร์มีทีห
� ล�กหล�ย
ทีค
� ค
รวมีทัง
ี ณ์
ุ ภ�พ
� สร้�งสรรค์ก�รให้บริก�รทีมี
� ง
ต่อชุมีชนิของเร�ดำ้วยแนิวท�งทีย
�ั ย่นิ

ค่านิยั่ม
การุ๊ส่ งมอบีความ
พื่ึ งพื่อใจให้ลู้กค้า
ความสำาเรุ๊็จของเรุ๊าข่�นอยูก
่ บ
ั ความสามารุ๊ถืของเรุ๊าใน

การุ๊สรุ๊้างมูล้ค่า
ของผู้ถ่อห๊้น
เรุ๊ามี ค วามม๊่ ง มั� น ทีี� จ ะเพ้� ม มู ล ค่ า ของผู้ ถืื อ ห้๊้ น ผ่ า น

ฐานลูกค้าและมูลค่าของผูถื
้ ือห้๊น
้ จะเต้บโตอย่างยัง� ยืน

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพในการุ๊ปฏิ้ บัต้งาน เรุ๊ามีจ๊ดิ้ม๊่งห้มายทีี�

ผลกรุ๊ะทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อมเมื�อเปรุ๊ียบเทีียบกับส้นค้า

การุ๊พัฒนาความสัมพันธุ์กับลูกค้าให้้ยืนยาว ซิ่�งการุ๊ทีี�

การุ๊เต้ บ โตของผลปรุ๊ะกอบการุ๊ และการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊ ง

การุ๊ณ์ความต้องการุ๊ของลูกค้า และส่งมอบส้นค้าห้รุ๊ือ

จะให้้ผลตอบแทีนรุ๊ะยะยาวทีี�ดิ้ีกว่าการุ๊ลงที๊นอื�นทีี�มี

จะสำา เรุ๊็ จ ไดิ้้ ต้ อ งเก้ ดิ้ จากการุ๊รุ๊ั บ ฟั ง เข้ า ใจและคาดิ้
บรุ๊้การุ๊ทีี�ตอบสนองความต้องการุ๊เห้ล่านั�นไดิ้้ เรุ๊าเป็น

องค์กรุ๊ทีีม
� ค
ี วามเป็นมืออาชีพ รุ๊ับผ้ดิ้ชอบ โปรุ๊่งใส และ

ความเสี�ยงคล้ายกันแก่ผถื
ู้ ือห้๊น
้ ของเรุ๊า

ม๊ง่ มัน
� ะตอบสนองความต้องการุ๊ของลูกค้าอยูเ่ สมอ
� ทีีจ
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จากการุ๊ดิ้ำา เน้ น ธุ๊ รุ๊ ก้ จ ในแนวทีางปฏิ้ บั ต้ ทีี� ช่ ว ยลดิ้
ห้รุ๊ือบรุ๊้การุ๊ของคู่แข่ง

การุ๊พื่่ ฒนาช๊มชน
เรุ๊าเป็ น ส่ ว นสำา คั ญ ของช๊ ม ชนทีี� เ รุ๊าดิ้ำา เน้ น ธุ๊ รุ๊ ก้ จ อยู่

เรุ๊านำาเสนอโซิลูชน
ั ส์ที�ีมเี อกลักษีณ์เฉพาะตัวซิ่�งมีสว่ น

ช่วยทีำาให้้ลูกค้ามีจ้ตสำาน่กทีี�ดิ้ีต่อช๊มชน เรุ๊าสนับสน๊น
รุ๊ายไดิ้้และทีรุ๊ัพยากรุ๊ต่างๆ เพื�อทีำางานรุ๊่วมกับช๊มชน
และที้องถื้�นในเรุ๊ื�องการุ๊ศ่กษีาและสวัสดิ้้การุ๊ของเดิ้็ก

รุ๊วมทีั� งส่งเสรุ๊้มในดิ้้ านส๊ขภาพและความเป็นอยู่ทีี�ดิ้ี

ของพนักงานและครุ๊อบครุ๊ัว
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กล้ยั่๊ทีธี์
บีทีีเอส กร๊�ป ไดำ้พ่ฒนาและสร้างสรรค์ “กลย๊ทีธิ์
เชิงนว่ตกรรมู – กลย๊ทีธิ์ 3M ทีี�ประกอบไปดำ้วย
MOVE, MIX และ MATCH” โดำยใช้ประโยชน์จาก
เครือข่าย MOVE และ MIX ทีี�บริษ่ทีฯ ริเริมู
� มูา
ต่ง
� แต่แรกและถือครองกรรมูสิทีธิิแ
� ต่เพี ยงผู้เดำียว
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป เป็นผู้ให้้บรุ๊้การุ๊โซิลูช�ันส์ ภายใต้แนวค้ดิ้กี่ารีแบ่งป่น้ำกี่ารีเข้าถึึง

แพื้ลตึฟอรี์ม ของห้น่ ว ยธุ๊ รุ๊ ก้ จ MATCH ทีี� มี เ อกลั ก ษีณ์ เ ฉพาะตั ว ดิ้้ ว ยการุ๊

แบ่งปันการุ๊เข้าถื่งในเครุ๊ือข่าย MOVE (การุ๊เข้าถื่งผู้โดิ้ยสารุ๊) และเครุ๊ือข่าย
MIX (การุ๊เข้าถื่งกล๊่มเป้าห้มายทีี�กว้างและตรุ๊งจ๊ดิ้) แก่พันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จ

เครุ๊ือข่าย MOVE เป็นแนวค้ดิ้ทีี�เรุ๊าบ๊กเบ้กในดิ้้านการุ๊เดิ้้นทีาง เรุ๊าม๊่งมั�นใน

การุ๊ให้้บ รุ๊้ ก ารุ๊การุ๊เดิ้้ น ทีางรุู๊ ป แบบ door-to-door solutions เพื� อ อำา นวย

ความสะดิ้วกและความปลอดิ้ภัยแก่ผู้ใช้บรุ๊้การุ๊ โดิ้ยมีจ๊ดิ้ปรุ๊ะสงค์เพื�อพัฒนา
สภาพความเป็นอยูข
่ องผูค
้ น รุ๊วมถื่งสนับสน๊นเป้าห้มายการุ๊พัฒนาทีี�ย�งั ยืนโดิ้ย

UNSDG ข้อ 13 ว่าดิ้้วยการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูม้อากาศ ดิ้้วย
การุ๊ลดิ้การุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์

เครุ๊ือข่าย MIX ของเรุ๊าไดิ้้ก้าวไปไกลอีกขั�น นอกเห้นือจากการุ๊เป็นเพียงผู้นำา

ในการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊สื�อโฆษีณานอกบ้าน สู่การุ๊เป็นผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊ O2O โซิลูช�ันส์แบบ
ครุ๊บวงจรุ๊ทีี� ค รุ๊อบคล๊ ม ธุ๊ รุ๊ ก้ จ สื� อโฆษีณา ธุ๊ รุ๊ ก้ จ บรุ๊้ ก ารุ๊ชำา รุ๊ะเง้ น และธุ๊ รุ๊ ก้ จ

การุ๊จัดิ้จำาห้น่าย รุ๊วมถื่งการุ๊ผสมผสานการุ๊ใช้ฐานข้อมูลทีี�ชาญฉลาดิ้ (smart
DATA) เพื�อเพ้�มปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพของข้อมูลในเช้งล่กและเพื�อความพ่งพอใจของ
ผู้ใช้บรุ๊้การุ๊

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 1.2 ภาพรวมธุรกิจบีทีเอส กรุ๊ป

07

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
ก่บีความยั่่�งยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

1.3 ห่วงโซี่ค๊ณีค่าของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
(GRI 102-15)
ทีุ่นที่�งก่�รเงิน:
• ส่วนของผูถื
้ ือห้๊น
้ จำานวน 86,128 ล้านบาที
• ส้นทีรุ๊ัพย์รุ๊วม จำานวน 255,867 ล้านบาที
• ห้๊น
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง้� แวดิ้ล้อม มูลค่า 21,600 ล้านบาที
• ห้๊น
้ กูส
้ ง่ เสรุ๊้มความยัง� ยืน มูลค่า 11,000 ล้านบาที

ที๊น/
ปัจจ่ยั่นำาเข้้า

MOVE

ที่รัพย�ก่รมนุษัย์และองค์คว�มรู:้
• พนักงานรุ๊วม จำานวน 5,357 คน โดิ้ยมีการุ๊ฝัึกอบรุ๊มในที๊ก
รุ๊ะดิ้ับขององค์กรุ๊
• ค่าใช้จ่ายพนักงาน: 2,572 ล้านบาที
• นโยบาย กรุ๊อบงาน และกรุ๊ะบวนการุ๊ภายในทีี�เข้มแข็ง
• ฐานข้อมูลการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน
• ความเชี�ยวชาญดิ้้านว้ศวกรุ๊รุ๊มโยธุาโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐาน

พั นธกิจ

วิสย
ั ทัศน์

การพ่ ฒนาและให้บริการ
เครือข่ายระบบคมูนาคมู
หลายรูปแบบ

ทีุ่นก่�รผลิต:
• โครุ๊งข่ายรุ๊ถืไฟฟ้าปัจจ๊บัน รุ๊วมรุ๊ะยะทีาง 70 กม.
ครุ๊อบคล๊ม 3 จังห้วัดิ้
• โครุ๊งข่ายขนส่งอื�นๆ (BRT, ทีางห้ลวงพ้เศษี
รุ๊ะห้ว่างเมือง, สนามบ้นนานาชาต้อู่ตะเภา)
• รุ๊ะบบฐานข้อมูลทีี�ชาญฉลาดิ้ (Smart Data)

การให้บริการแก่ช๊มูชนดำ้วยโซลูช่�นส์
ทีี�ย�ง
่ ยืนและมูีเอกล่กษณ์เฉพาะต่ว
เพื� อส่งเสริมูและยกระดำ่บ
ค๊ณภาพชีวิตของประชาชน

ค๊ณค่าทีี�เกิิด้ข้ึ�นต่่อกิล๊่มูบีริษ่ที

เรามู๊่งมู่�นในการพ่ ฒนาระบบ
โครงสร้างพื� นฐานทีี�ครอบคล๊มูและ
แพลตฟอร์มูทีี�หลากหลาย รวมูที่�ง
สร้างสรรค์การให้บริการทีี�มูีค๊ณภาพ
ต่อช๊มูชนของเราดำ้วยแนวทีางทีี�ย�ง
่ ยืน

• การุ๊เต้บโตของบรุ๊้ษีัที
• ความยืดิ้ห้ย๊่นต่อความเสี�ยงทีางเศรุ๊ษีฐก้จและการุ๊
เปลี�ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคต
• การุ๊ดิ้ำาเน้นงานตามจรุ๊รุ๊ยาบรุ๊รุ๊ณธุ๊รุ๊ก้จ
• รุ๊ักษีาความอยู่ดิ้ีมส
ี ๊ขของพนักงานในรุ๊ะยะยาวใน
สภาพแวดิ้ล้อมของการุ๊ทีำางานทีี�สนับสน๊นการุ๊เต้บโต
• ผูน
้ าำ ดิ้้านความยั�งยืนในอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มดิ้้านขนส่งของ
ปรุ๊ะเทีศไทีย

MIX
การให้บริการ
สื�อโฆษณา
การชำาระเงิน และ
การจ่ดำจำาหน่าย
ผู้ลผู้ลิต่

MATCH
พ่ นธิมูิตรเชิงกลย๊ทีธิ์โดำย
การใช้เครือข่าย MOVE
และเครือข่าย MIX
ทีุ่นที่�งก่�รเงิน:
• รุ๊ายไดิ้้รุ๊วม จำานวน 31,195 ล้านบาที
• กำาไรุ๊ส๊ทีธุ้ จำานวน 3,826 ล้านบาที
• ผลตอบแทีนผูถื
้ ือห้๊น
้

ผู้ลล่พื่ธ์์
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ที่รัพย�ก่รมนุษัย์และองค์คว�มรู:้
• การุ๊ปฏิ้บัต้ตามมาตรุ๊ฐานการุ๊ปฏิ้บัต้งาน
• การุ๊ยอมรุ๊ับในดิ้ัชนีความยั�งยืนรุ๊ะดิ้ับปรุ๊ะเทีศ
•
•
•
•
•

และรุ๊ะดิ้ับสากล
การุ๊วางแผนและการุ๊จัดิ้การุ๊แบบบูรุ๊ณาการุ๊
พนักงานทีี�มที
ี ักษีะและความรุู๊้
สภาพแวดิ้ล้อมการุ๊ทีำางานทีี�ปลอดิ้ภัย
การุ๊เต้บโตในอาชีพของพนักงาน
อัตรุ๊าความผูกพันของพนักงานทีีม
� ต
ี อ
่ องค์กรุ๊ ทีี� 80%

1.3 ห่วงโซ่คุณัค่าของบีทีเอส กรุ๊ป

ผลผลิตในที่�งบวก่:
• จำานวนเทีี�ยวการุ๊เดิ้้นทีางมากกว่า 800,000 เทีี�ยวต่อวัน
(ก่อนโคว้ดิ้-19)
• พื�นทีี�โฆษีณาทีี�ครุ๊อบคล๊ม
• บัตรุ๊แรุ๊บบ้ทีในรุ๊ะบบ จำานวนมากกว่า 14 ล้านใบ และผูใ้ ช้
บรุ๊้การุ๊แรุ๊บบ้ทีไลน์เพย์ จำานวนมากกว่า 8.8 ล้านรุ๊าย
• ส่งพัสดิ้๊มากกว่า 1.2 ล้านช้�นต่อวัน
• ให้้การุ๊สนับสน๊นเช้งกลย๊ทีธุ์และปรุ๊ะสานกำาลังกับกล๊่ม แรุ๊บบ้ที
และพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จ

ทีุ่นก่�รผลิต:
• โครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�เชื�อถืือไดิ้้และ
ปลอดิ้ภัย ทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีกลายเป็นผูน
้ าำ
ดิ้้านรุ๊ะบบขนส่งมวลชนของไทีย
• การุ๊ขยายเครุ๊ือข่ายเพื�อครุ๊อบคล๊ม
พื�นทีี�เพ้ม
� ข่�น

ที่รัพย�ก่รธีรรมช�ติ:
• ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ ทีั�งห้มดิ้ 208,800 ลูกบาศก์เมตรุ๊
• ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีั�งห้มดิ้ 145,720 เมกะวัตต์-ชม.
• ทีี�ดิ้้น
• ความห้ลากห้ลายทีางชีวภาพและรุ๊ะบบน้เวศรุ๊อบ
พื�นทีี�ปฏิ้บัต้งานของบรุ๊้ษีัทีฯ
• การุ๊ลงที๊นดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อม จำานวน 0.71 ล้านบาที

ผลผลิตที่่ไ� ม่พ้งป้ระส่งค์:
• การุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกจาก
การุ๊ใช้พลังงานไม่ห้ม๊นเวียน
• ขยะและของเสีย (waste by-products)
และการุ๊กำาจัดิ้ของเสีย

ที่รัพย�ก่รธีรรมช�ติ:
• ลดิ้การุ๊ปล่อยมลพ้ษี ของเสีย
ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้พลังงานต่อห้น่วย
และคารุ๊์บอนฟ๊ตพรุ๊้�นที์ของบรุ๊้ษีัที
• ผลตอบแทีนจากการุ๊ลงที๊นดิ้้าน
ส้ง� แวดิ้ล้อม โดิ้ยลดิ้ต้นที๊นไปไดิ้้
จำานวน 220,000 บาที

ต้นทีุ่นที่�งส่ังคมและคว�มส่ัมพันธี์:
• ความพ่งพอใจของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ทีี� 86%
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมเช้งรุ๊๊กและรุ๊่วมมือกับคู่ค้า
และช๊มชน
• การุ๊สรุ๊้างโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�เที่าเทีียม
กันและเข้าถื่งสำาห้รุ๊ับผูโ้ ดิ้ยสารุ๊

ต้นทีุ่นที่�งส่ังคมและคว�มส่ัมพันธี์:
• การุ๊สนับสน๊นเพื�อการุ๊พัฒนาสังคมและช๊มชน
จำานวน 65 ล้านบาที
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมอย่างสมำาเสมอกับผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสีย
• ก้จกรุ๊รุ๊ม CSR กับช๊มชน
• ความสัมพันธุ์ในการุ๊ทีำางานกับคู่ค้าอย่างใกล้ช้ดิ้

ค๊ณค่าทีี�เกิิด้ข้ึ�นต่่อผูู้้มูีสิ่่วนได้้เสิ่ียั่
หน่วยง�นภั�ครัฐ:
• รุ๊ับรุ๊องความโปรุ๊่งใสของข้อมูล
• รุ๊ับรุ๊องการุ๊ปฏิ้บัต้ตามกฎิรุ๊ะเบียบ ข้อบังคับ
ชุมชน:
• ความเป็นอยู่ทีี�ดิ้ีข�น
่ ของช๊มชน
• การุ๊มีสว่ นรุ๊่วมและการุ๊เสรุ๊้มพลังของช๊มชนทีีเ� พ้ม
�
� ข่น
ก่ลุ่มผู้ลงทีุ่น (ผู้ถูือหุ้น นัก่ลงทีุ่น นัก่วิเคร�ะห์ เจั้�หน่�
ส่ถู�บันจััดำอันดำับคว�มน่�เชื�อถูือ คู่ค้�ที่�งธีุรก่ิจั):
• การุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�ผา่ นการุ๊รุ๊ับรุ๊อง นำาไปสู่ความไว้
วางใจในการุ๊ลงที๊นและผลตอบแทีนรุ๊ะยะยาว
• รุ๊ับรุ๊องความโปรุ๊่งใสของข้อมูล
• ไดิ้้รุ๊บ
ั ทีรุ๊าบข้อมูลสำาคัญห้รุ๊ือข่าวสารุ๊ต่างๆ ทีีเ� กีย
� วข้อง
ลูก่ค้�:
• มั�นใจในความน่าเชื�อถืือ (reliability) ความปลอดิ้ภัย
และให้้ความไว้วางใจ (trustworthiness)
• ผลผล้ตทีางเศรุ๊ษีฐก้จทีีม
� ากข่น
� ดิ้ลง
� จากเวลาเดิ้้นทีางทีีล
• ไดิ้้รุ๊ับข้อมูลสำาคัญห้รุ๊ือข่าวสารุ๊ต่างๆ ทีี�เกี�ยวข้อง
คู่ค้�และผู้รบ
ั เหม�:
• ความเข้าใจในความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบต่อสังคมและ
ส้�งแวดิ้ล้อม
• การุ๊ทีำางานในสภาวะทีี�ปลอดิ้ภัย
ภั�คป้ระช�ส่ังคม / ส่ื�อ / หน่วยง�นวิช�ก่�ร:
• การุ๊ยอมรุ๊ับในความม๊ง่ มั�นของบรุ๊้ษีัที

ในดิ้้านความยั�งยืน
• การุ๊รุ๊ับและเข้าถื่งข้อมูลสำาคัญห้รุ๊ือข่าวสารุ๊ต่างๆ
ทีี�เกี�ยวข้องของบรุ๊้ษีัที
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1.4 เกี�ยั่วก่บีรุ๊ายั่งานฉุบี่บีนี�แล้ะการุ๊ปรุ๊ะเมินปรุ๊ะเด้็นสำ าค่ญ่
(GRI 102-45, 102-46, 102-47, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ย่ดิ้มัน
� ในความโปรุ๊่งใส การุ๊ตรุ๊วจสอบไดิ้้ และการุ๊เปิดิ้เผยข้อมูล

MIX, และ MATCH ทีั� งนี� ข้อมูลดิ้้ านการุ๊กำากั บดิู้แล รุ๊วมทีั� งข้อมูลทีาง

การุ๊จัดิ้ลำาดิ้ับความสำาคัญของปัญห้าและข้อกังวลต่างๆ ตลอดิ้จนรุ๊ายงานถื่ง

ทีั�งห้มดิ้ ยกเว้นข้อมูลดิ้้านอาชีวอนามัยและความปลอดิ้ภัยทีี�ครุ๊อบคล๊ม

ทีัง� เช้งบวกและเช้งลบของบรุ๊้ษีที
ั ฯ โดิ้ยในรุ๊ายงานความยัง� ยืนของบรุ๊้ษีที
ั ฯ มี

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและความคืบห้น้าในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีที
ั ฯ เพื�อการุ๊บรุ๊รุ๊ล๊
เป้าห้มายดิ้้านการุ๊พัฒนาอย่างยัง� ยืนในที๊กแง่มม
๊

ปีนน
ี� บ
ั เป็นปีทีี� 9 ต้ดิ้ต่อกันทีีบ
� ที
ี เี อส กรุ๊๊ป
๊ เปิดิ้เผยข้อมูลดิ้้านความยัง� ยืนผ่าน
รุ๊ายงานความยัง� ยืนของบรุ๊้ษีที
ั ฯ โดิ้ยรุ๊ายงานฉบับล่าส๊ดิ้ถืูกเผยแพรุ๊่ในเดิ้ือน

ม้ ถื๊ น ายน 2564 ทีั� ง นี� รุ๊ายงานความยั� ง ยื น ของบี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ปรุ๊ะจำา

เศรุ๊ษีฐก้จและสังคมค้ดิ้เป็นรุ๊้อยละ 100 ของรุ๊ายไดิ้้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

รุ๊้อยละ 81 ของรุ๊ายไดิ้้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีั�งห้มดิ้ และความครุ๊อบคล๊มของ

ข้อมูลดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมค้ดิ้เป็นรุ๊้อยละ 81 ของรุ๊ายไดิ้้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

ทีั�งห้มดิ้ (สำาห้รุ๊ับข้อมูลเพ้�มเต้ม โปรุ๊ดิ้ดิู้บทีทีี� 6.1 ขอบเขตการุ๊รุ๊ายงาน
ข้อมูล)

บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้จดิ้
ั ทีำารุ๊ายงานฉบับนีต
� ามมาตรุ๊ฐานการุ๊รุ๊ายงานความยัง� ยืน

ปีงบปรุ๊ะมาณ 2564/65 ครุ๊อบคล๊มถื่งผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊

ของ GRI (Global Reporting Initiative) ตามห้ลักเกณฑ์์แบบทีางเลือกห้ลัก

กำากับดิู้แล เศรุ๊ษีฐก้จ สังคม และส้ง� แวดิ้ล้อม โดิ้ยให้้ความสำาคัญจากม๊มมอง

เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ CDP

รุ๊วมถื่งการุ๊รุ๊ายงานถื่งการุ๊ตอบสนองต่อปรุ๊ะเดิ้็นต่างๆ ทีี�เกี�ยวข้องกับการุ๊
ทีี�ไดิ้้รุ๊บ
ั จากพนักงาน (ผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสียภายใน) รุ๊วมถื่งผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสียภายนอก

ซิ่�งแสดิ้งให้้เห้็นถื่งความโปรุ๊่งใสและความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบต่อการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน ซิ่�ง

(Core Option) รุ๊วมทีัง� สอดิ้คล้องกับกรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความยัง� ยืนในรุ๊ะดิ้ับสากล

บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ จัดิ้ทีำารุ๊ายงานฉบับนีโ� ดิ้ยพ้จารุ๊ณาจากม๊มมองและความค้ดิ้เห้็น

เป็นส่วนห้น่ง� ของความม๊ง่ มัน
ั ฯ
� ต่อการุ๊พัฒนาทีี�ยง�ั ยืนของบรุ๊้ษีที

ทีัง� ภายนอกและภายในองค์กรุ๊เพื�อรุ๊ะบ๊ปรุ๊ะเดิ้็นสารุ๊ะสำาคัญดิ้้านความยัง� ยืน

วั ตถื๊ปรุ๊ะสงค์ ห้ลักของรุ๊ายงานความยั�งยืนของบรุ๊้ษีัทีฯ คื อการุ๊เปิดิ้เผย

ดิ้้วย เนื�อห้าสารุ๊ะ ความสมบูรุ๊ณ์ของข้อมูล และการุ๊มีสว่ นรุ๊่วมของผูม
้ ส
ี ว่ น

ผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านการุ๊กำากับดิู้แล เศรุ๊ษีฐก้จ รุ๊วมถื่งผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

ดิ้้านสังคมและส้ง� แวดิ้ล้อม ทีี�ผา่ นมาในรุ๊อบปีบญ
ั ชีต�ังแต่วันทีี� 1 เมษีายน

2564 ถื่ง 31 มีนาคม 2565 โดิ้ยครุ๊อบคล๊ม 3 ห้น่วยธุ๊รุ๊ก้จ ไดิ้้แก่ MOVE,

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

|

โดิ้ยกำาห้นดิ้เนื�อห้ารุ๊ายงานตามมาตรุ๊ฐาน GRI (ซิ่ง� บรุ๊้บทีในรุ๊ายงานปรุ๊ะกอบ

การุ๊รุ๊่บีปรุ๊ะก่นจากบี๊คคล้ทีี�สาม
(GRI 102-56 การุ๊รุ๊่บีปรุ๊ะก่น
ภายั่นอก)
ตั้ วชี้้�ว้ด้ผลการ้ด้ำ าเนิินิงานิด้้านิสั้งคม
และสัิ�งแวด้ล้อมทั้้� เปิิด้เผยในิร้ายงานิความย้�งยืนิ
ฉบั้บันิ้�ได้้ร้้บัการ้ตัร้วจสัอบัโด้ยผ้้ตัร้วจสัอบัอิสัร้ะ
บัร้ิษั้ทั้ แอลอาร้์คิวเอ (ปิร้ะเทั้ศไทั้ย) จำ าก้ด้
(LRQA) เพื่ื�อร้้บัร้องความสัมบั้ ร้ณ์์ ความถู้กตั้อง
และความนิ่าเชี้ื�อถูื อ สัำาหร้้บัข้อม้ลเพื่ิ�มเตัิ ม
โปิร้ด้ด้้บัทั้ทั้้� 6.4 การ้ร้้บัร้องจาก
หนิ่วยงานิภายนิอก

ไดิ้้ เ สี ย ทีี� เ กี� ย วเนื� อ งกั บ ความยั� ง ยื น ) และสอดิ้คล้ อ งกั บ ห้ลั ก การุ๊กำา ห้นดิ้

ค๊ณภาพรุ๊ายงาน (ซิ่ง� ปรุ๊ะกอบดิ้้วย ความถืูกต้อง ความสมดิ้๊ล ความชัดิ้เจน

ความสามารุ๊ถืในการุ๊เปรุ๊ียบเทีียบ ความน่าเชื�อถืือ และความตรุ๊งตามเวลา)

1.4 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และการประเมินประเด็นสำาคัญ
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
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การุ๊กำาหนด้ปรุ๊ะเด้็นสารุ๊ะสำาค่ญ่ด้้านความยั่่�งยั่่นปี 2564/65

บรุ๊้ ษีั ที ฯ ทีบทีวนปรุ๊ะเดิ้็ น สารุ๊ะสำา คั ญ ดิ้้ า นความยั� ง ยื น เป็ น ปรุ๊ะจำา ที๊ ก ปี เพื� อ ว้ เ ครุ๊าะห้์ ค วาม
เกี�ยวข้องและความสำาคัญของปรุ๊ะเดิ้็นต่างๆ ต่อบรุ๊้ษีัทีฯ ผ่านม๊มมองของผู้มีส่วนไดิ้้เสีย

ข่�นตอนทีี� 1: การุ๊รุ๊ะบี๊
ปรุ๊ะเด้็นแล้ะกำาหนด้
ขอบีเขตของรุ๊ายั่งาน

ข่�นตอนทีี� 2:
การุ๊จ่ด้ล้ำาด้่บี
ความสำ าค่ญ่
บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ทีำาการุ๊สำารุ๊วจความค้ดิ้เห้็นของผู้
มีส่วนไดิ้้เสียภายในและภายนอกองค์กรุ๊เพื�อ
เรุ๊ี ย นรุู๊้ ค วามคาดิ้ห้วั ง ความสนใจ และผล
กรุ๊ะทีบของปรุ๊ะเดิ้็ น ทีี� มี ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นไดิ้้ เ สี ย
จากนั�นบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้จัดิ้ลำาดิ้ับความสำาคัญของ
ปรุ๊ะเดิ้็นเพื�อเปิดิ้เผยในรุ๊ายงานฉบับนี� รุ๊วม
ถื่งกำาห้นดิ้ขอบเขตการุ๊รุ๊ายงานของเนื�อห้าใน
แต่ละห้ัวข้อ โดิ้ยพ้จารุ๊ณาจากผลกรุ๊ะทีบต่อ
การุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จและผลกรุ๊ะทีบต่ อผู้มีส่วน
ไดิ้้เสีย

ข่น
� ตอนทีี� 3:
การุ๊ตรุ๊วจสอบี
ความถูกต้อง

สุขภาวะและความ
ปลอดภัยของทุกฝ่่าย

อิทธิพลตั่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

บรุ๊้ ษีั ที ฯ รุ๊ะบ๊ ห้ั ว ข้ อ ทีี� เ ป็ น สารุ๊ะสำา คั ญ โดิ้ย
พ้ จ ารุ๊ณาจากมาตรุ๊ฐานสากลดิ้้ า นความ
ยั� ง ยื น ก า รุ๊ เ ทีี ย บ เ คี ย ง กั บ คู่ แ ข่ ง ใ น
อ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มเดิ้ียวกัน การุ๊ศ่กษีารุ๊ายงานจาก
สื� อ ต่ า งๆ การุ๊พ้ จ ารุ๊ณาแนวโน้ ม ของตลาดิ้
โลกและเป้าห้มายการุ๊พัฒนาความยัง� ยืนของ
สห้ปรุ๊ะชาชาต้ (SDGs) รุ๊วมทีั� ง ทีบทีวน
ปรุ๊ะเดิ้็ น สารุ๊ะสำา คั ญ ทีี� เ ปิ ดิ้ เผยในรุ๊ายงาน
ความยั� ง ยื น ปรุ๊ะจำา ปี 2564/65 โดิ้ยรุ๊ะบ๊
ปรุ๊ะเดิ้็นทีั�งส้�น 25 ปรุ๊ะเดิ้็น และคัดิ้เลือก 13
ปรุ๊ะเดิ้็น ซิ่�งพ้จารุ๊ณาจากผลกรุ๊ะทีบต่อธุ๊รุ๊ก้จ
และความสนใจของผู้มีส่วนไดิ้้เสีย

บรุ๊้ ษีั ที ฯ ม๊่ ง เน้ น การุ๊พั ฒ นารุ๊ายงานความ
ยั�งยืนอย่างต่อเนื�องและเปิดิ้รุ๊ับข้อเสนอแนะ
และความค้ดิ้เห้็นจากผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสียผ่านช่อง
ทีางต่างๆ เพื�อปรุ๊ับปรุ๊๊ งรุ๊ายงานต่อไป รุ๊วม
ทีั� งยั ง ทีบทีวนนโยบายความยั� ง ยื น เป็ น

รุ๊ะยะๆ เพื�อบรุ๊รุ๊ล๊วัตถื๊ปรุ๊ะสงค์และเป้าห้มาย
ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ต่อไปในอนาคต

|

1.4 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และการประเมินประเด็นสำาคัญ

ความน่าเชื่อถือของ
การให้บริการ

ความยั่่ง
� ยั่่น
ด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความยั่่ง
� ยั่่น
ด้้านสิ�งแวด้ล้้อม

โครงสร้างพื้ นฐานและ
การเข้าถ่งของผู้โดยสาร

ความยั่่�งยั่่น
ด้้านส่งคม

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
จริยธรรมใน
การดำาเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ด้านการรับมือ
่
กับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการ
ด้านสิทธิมนุษัยชน

การพั ฒนา
สังคมและชุมชน

การกำากับ
ดูแลกิจการ

ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการเปิดเผย
ข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ข่�นตอนทีี� 4:
การุ๊ปรุ๊่บีปรุ๊๊ง
อยั่่างต่อเน่�อง

บรุ๊้ษีัทีฯ ตรุ๊วจสอบความถืูกต้องของการุ๊จัดิ้
ลำาดิ้ั บความสำาคั ญของปรุ๊ะเดิ้็ นสารุ๊ะสำาคั ญ
โดิ้ยนำาเสนอต่ อปรุ๊ะธุานเจ้ าห้น้าทีี� ดิ้้านการุ๊
ลงที๊ น ทีี� ดิู้ แ ลปรุ๊ะเดิ้็ น ดิ้้ า นความยั� ง ยื น ของ
กล๊่ ม บรุ๊้ ษีั ที ฯ และเสนอให้้ ค ณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
พัฒนาเพื�อความยั�งยืนตรุ๊วจสอบและรุ๊ับรุ๊อง
ผลการุ๊ปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะเดิ้็นสารุ๊ะสำาคัญ จากนั�น
จ่งเสนอรุ๊ายงานต่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีเพื�อ
รุ๊ับทีรุ๊าบและลงนาม ข้อมูลความยั�งยืนและ
ข้อมูลทีั�งห้มดิ้ทีี�แสดิ้งในรุ๊ายงานนี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊
ตรุ๊วจสอบแล้ว
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ความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

ความสําคัญิตั่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ปรุ๊ะเด้็นสารุ๊ะสำาค่ญ่ด้้านความยั่่�งยั่่น
คิวามย่�งยืน
ด้านเศรษฐกิจำ
-

ก�รกำ�กับดำูแลกิจก�ร
จริยธุรรมีในิก�รดำำ�เนิินิธุุรกิจ
� ถ่อของก�รให้บริก�ร
คว�มีนิ่�เช่อ
� ง
ก�รบริห�รจัดำก�รคว�มีเสีย
โครงสร้�งพ่� นิฐ�นิและก�รเข้�ถึงของผู่้โดำยส�ร
ก�รบริห�รจัดำก�รห่วงโซ่อุป็ท�นิ
คว�มีป็ลอดำภัยดำ้�นิเทคโนิโลยีส�รสนิเทศ
และคว�มีเป็็นิส่วนิตัวของข้อมีูล

คิวามย่�งยืน
ด้านสิ�งแวดล้อม
� นิ
- กลยุทธุ์ดำ้�นิก�รรับมี่อกับก�รเป็ลีย
แป็ลงของสภ�พภููมีิอ�ก�ศ
- ป็ระสิทธุิภ�พก�รใช้พลังง�นิและก�ร
เป็ิดำเผ่ยข้อมีูลก�รป็ล่อยก๊�ซเร่อนิกระจก

คิวามย่�งยืน
ด้านส่งคิม
-

สุขภ�วะและคว�มีป็ลอดำภัยของทุุกฝ่่�ย
ก�รบริห�รจัดำก�รทรัพย�กรบุคคล
ก�รพั ฒนิ�สังคมีและชุมีชนิ
ก�รบริห�รจัดำก�รดำ้�นิสิทธุิมีนิุษัยชนิ
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บีี ทีี เ อส กรุ๊๊� ป
ก่ บี ความยั่่� ง ยั่่ น
2.1 กลย๊ทีธิ์ดำ้านความูย่�งยืน
2.2 รางว่ลและความูสำาเร็จ
ดำ้านความูย่�งยืน
2.3 ความูมู๊่งมู่�นต่อการพ่ ฒนา
อย่างย่�งยืน
2.4 การมูีสว
่ นร่วมูของผูมู
้ ส
ี ว
่ นไดำ้เสีย
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2.1 กล้ยั่๊ทีธี์ด้้านความยั่่�งยั่่น
ความยัง� ยืนเป็นปรุ๊ัชญาทีีห้
� ยัง� รุ๊ากล่กในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จของบีทีเี อส
กรุ๊๊๊ป เสมอมา โดิ้ยเป็นแนวค้ดิ้ทีี�สนับสน๊นการุ๊ขยายผลกรุ๊ะทีบเช้ง
บวกผ่านการุ๊สรุ๊้างมูลค่าให้้กับผู้มีส่วนไดิ้้เสีย เรุ๊าใช้ปรุ๊ัชญาความ
ยั� ง ยื น เป็ น แนวปฏิ้ บั ต้ ใ นการุ๊ดิ้ำา เน้ น ธุ๊ รุ๊ ก้ จ และดิ้ำา เน้ น การุ๊ต่ า งๆ
ปรุ๊ะจำาวัน และปรุ๊ัชญานี�เองช่วยให้้เรุ๊าสรุ๊้างสรุ๊รุ๊ค์ผล้ตภัณฑ์์และ
บรุ๊้การุ๊ภายใต้กลย๊ทีธุ์เช้งนวัตกรุ๊รุ๊ม 3M: MOVE, MIX และ MATCH
เพื�อส่งผลกรุ๊ะทีบเช้งบวกให้้กับผู้คน ช๊ มชน และสังคมทีี� เรุ๊าให้้
บรุ๊้การุ๊ เรุ๊ามีความม๊่งมั�นต่อการุ๊พัฒนาทีี�ย�ังยืนมาอย่างยาวนาน
และเรุ๊าย่ดิ้ส้ง� นีเ� ป็นห้ลักค้ดิ้เพื�อใช้ในการุ๊ตัดิ้ส้นใจเช้งธุ๊รุ๊ก้จ ดิ้้วยเห้ต๊
นีเ� อง เรุ๊าจ่งสามารุ๊ถืบูรุ๊ณาการุ๊การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ต่างๆ เพื�อความยัง� ยืน
ในดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อม เศรุ๊ษีฐก้จ การุ๊กำากับดิู้แลและสังคม เข้าเป็นส่วน
ห้น่�งของการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีางธุ๊รุ๊ก้จเพื�อการุ๊เต้บโตทีี�ย�งั ยืน

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป สนับสน๊นเป้าห้มายการุ๊พัฒนาทีี�ย�ังยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) โดิ้ยให้้ความสำาคัญกับ 6 เป้าห้มาย
ห้ลักทีี�สอดิ้คล้องกับการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีางธุ๊รุ๊ก้จและกรุ๊อบการุ๊ดิ้ำาเน้น
งานดิ้้านความยั�งยืนของเรุ๊า

ความยัง
� ย่นด้านสิ�งแวดล้อม
การเดำินหน้ากลย๊ทีธิ์ระยะยาวดำ้านการ
ร่บมูือก่บการเปลี�ยนแปลงของสภาพ
ภูมูิอากาศูเพื� อมู๊่งขจ่ดำคาร์บอนออกจาก
ส่งคมูโดำยรวมู

ความยั�งย่นด้านสังคม
การยอมูร่บความูหลากหลายและการสร้าง
ความูครอบคล๊มูทีางส่งคมู (Diversity
& Social Inclusion) เพื� อสร้างผลกระทีบ
เชิงบวกต่อช๊มูชนและพน่กงาน

ความยัง
� ย่นด้านเศรษฐกิจ
การสน่บสน๊นแนวปฏิิบต
่ ที
ิ าง
� ง
การเงินทีีย
�่ ยืนและการกำาก่บ
� ี
ดำูแลกิจการทีีดำ

ความมุ่งมั�น

ความมุ่งมั�น

ความมุ่งมั�น

ลดิ้ผลกรุ๊ะทีบดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมโดิ้ยเป็นไปตามความ
ตกลงปารุ๊ีส และช่วยให้้ปรุ๊ะเทีศไทียบรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มาย
การุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกของปรุ๊ะเทีศ (NDC)

เดิินหน้าส่่งเส่ริิมให้ชุุมชุนที่่�เริาดิำาเนินงานอยู่่่ ริวมถึึง
บุุคลากริของเริาให้เติิบุโติอยู่่างยู่่�งยู่ืน

ผนวกแนวปฏิิบุ่ติิที่างการิเงินที่่�ยู่�ง่ ยู่ืนเพื่ื�อส่่งเส่ริิม
การิเติิบุโติที่างเศริษฐกิจอยู่่างแข็งแกริ่ง ริวมถึึงให้ม่
การิกำาก่บุดิ่แลกิจการิที่่�ดิ่

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

• พัฒนาผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊คารุ๊์บอนตำา
• ต้ดิ้ตามปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊ใช้พลังงานและผลกรุ๊ะทีบ
จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงานต่อส้�งแวดิ้ล้อมอย่างใกล้ช้ดิ้
• การุ๊สรุ๊้างความรุ๊่วมมือกับห้น่วยงานภายนอก
• การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊และการุ๊ลดิ้ความเสี�ยงดิ้้าน
ส้�งแวดิ้ล้อม

• ให้้ความสำาคัญกับส๊ขภาพและความปลอดิ้ภัย
• สนับสน๊นและช่วยอำานวยความสะดิ้วกให้้พนักงาน
มีความเป็นอยู่ทีี�ดิ้ี
• พัฒนาค๊ณภาพชีว้ตของคนในช๊มชน
• ขยายขอบเขตการุ๊ช่วยเห้ลือสังคมและความ
ครุ๊อบคล๊มทีางสังคม
• เคารุ๊พส้ทีธุ้มน๊ษียชนและความห้ลากห้ลาย

• ส่งมอบบรุ๊้การุ๊ทีี�มค
ี ๊ณภาพแก่ลูกค้า
• ส่งเสรุ๊้มการุ๊ลงที๊นอย่างยั�งยืนเพื�อการุ๊พัฒนาทีาง
เศรุ๊ษีฐก้จ
• ตอกยำาความโปรุ๊่งใสดิ้้านการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน
• เสรุ๊้มสรุ๊้างกรุ๊ะบวนการุ๊ภายในให้้มป
ี รุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ
และส่งเสรุ๊้มการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี

กล้ยั่๊ทีธี์รุ๊ะยั่ะยั่าวด้้านการุ๊รุ๊่บีม่อก่บีการุ๊เปล้ี�ยั่นแปล้งของสภาพื่ภูมิอากาศของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

คงสถานะบีรุ๊ิษ่ทีทีี�มีการุ๊ปล้่อยั่ก�าซี
คารุ๊์บีอนได้ออกไซีด้์ส๊ทีธีิเป็นศูนยั่์
(Carbon Neutral)
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| 2.1 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

มีส่ด้ส่วนการุ๊ใช้พื่ล้่งงานจาก
แหล้่งพื่ล้่งงานหม๊นเวียั่นอยั่่างน้อยั่
รุ๊้อยั่ล้ะ 10 ของการุ๊ด้ำาเนินงาน
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2.2 รุ๊างว่ล้แล้ะความสำาเรุ๊็จด้้านความยั่่�งยั่่น
(GRI 102-12, 102-13)
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป มีความม๊่งมั�นในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่างยั�งยืน เรุ๊ามีการุ๊ปรุ๊ะเม้นผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊าโดิ้ยเทีียบกับกรุ๊อบการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านความยั�งยืนในรุ๊ะดิ้ับสากล โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ยอมรุ๊ับอย่างกว้างขวาง
จากสถืาบันชั�นนำาทีั�วโลก อน่�ง แม้ว่าการุ๊ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ยอมรุ๊ับจะไม่ใช่เป้าห้มายห้ลัก แต่บรุ๊้ษีัทีฯ ก็มีความภาคภูม้ใจทีี�ความพยายามและความก้าวห้น้าในการุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืนของเรุ๊าไดิ้้รุ๊ับการุ๊ยอมรุ๊ับทีั�งในรุ๊ะดิ้ับ
ปรุ๊ะเทีศและรุ๊ะดิ้ับสากล

บริษ่ทีในกล๊่มูขนส่งทีางราง
แห่งแรกและแห่งเดำียวในโลก
ทีี�มูีการปล่อยคาร์บอนไดำออกไซดำ์
ส๊ทีธิิเป็นศููนย์

บรุ๊้ษีที
ั ฯ ให้้ความสำาคัญกับการุ๊พัฒนาดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมอย่างยัง� ยืนมายาวนาน และการุ๊ดิ้ำาเน้นงานภายใต้กลย๊ทีธุ์
รุ๊ะยะยาวดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ ยังคงเป็นส่วนสำาคัญทีี�ช่วยให้้บรุ๊้ษีัทีฯ บรุ๊รุ๊ล๊
เป้ า ห้มายทีี� ต�ั ง ไว้ โดิ้ยในปี 2564/65 บรุ๊้ ษีั ที ฯ ยั ง คงรุ๊ั ก ษีาสถืานะการุ๊เป็ น บรุ๊้ ษีั ที ทีี� มี ก ารุ๊ปล่ อ ยก๊ า ซิ
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์ส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ ดิ้้วยการุ๊เข้ารุ๊่วมโครุ๊งการุ๊สนับสน๊นคารุ๊์บอนเครุ๊ดิ้้ตทีี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องจาก
องค์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก (องค์การุ๊มห้าชน) เห้นือไปกว่านั�น เรุ๊ายังไดิ้้จัดิ้ห้าและลงที๊นในใบ
รุ๊ับรุ๊องเครุ๊ดิ้้ตการุ๊ผล้ตพลังงานห้ม๊นเวียน (REC) เพื�ออ้างส้ทีธุ้ก
� ารุ๊ใช้ไฟฟ้าจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนค้ดิ้เป็น
รุ๊้อยละ 10 ของการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน โดิ้ยทีั�งโครุ๊งการุ๊คารุ๊์บอนเครุ๊ดิ้้ตและการุ๊จัดิ้ห้า REC ในปีนี� มาจากโครุ๊งการุ๊
โรุ๊งไฟฟ้าพลังงานแสงอาที้ตย์ทีี�บางปะอ้นของบรุ๊้ษีัที บีซิีพีจี จำากัดิ้ (มห้าชน) (บีซิีพีจี) ซิ่�งนับเป็นความรุ๊่วมมือ
รุ๊ะห้ว่างบรุ๊้ษีัทีฯ กับบีซิีพีจีในการุ๊ดิ้ำาเน้นก้จกรุ๊รุ๊มดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมเพื�อการุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืน
บรุ๊้ษีัทีฯ เป็นบริษััที่ข้นส่่งมวลชนที่�งร�งแห่งแรก่และแห่งเดำ่ยวในโลก่ที่่�มก่
่ �รป้ล่อยค�ร์บอนไดำออก่ไซดำ์
สุ่ที่ธีิเป้็นศููนย์ ซิ่�งเรุ๊ารุู๊้ส่กเป็นเกียรุ๊ต้อย่างย้�งทีี�การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ภายใต้กลย๊ทีธุ์รุ๊ะยะยาวดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊
เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของเรุ๊า ไดิ้้สรุ๊้างผลกรุ๊ะทีบทีางส้�งแวดิ้ล้อมในเช้งบวกต่อผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสีย เรุ๊า
ยังคงม๊ง่ มัน
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ ให้้เป็นแรุ๊งขับ
� ทีี�จะพัฒนากลย๊ทีธุ์รุ๊ะยะยาวดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
เคลื�อนไปสู่อนาคตทีี�ปรุ๊าศจากคารุ๊์บอนสำาห้รุ๊ับเรุ๊าที๊กคน
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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#1

ในกล๊มู
่ อ๊ตสาหกรรมู
คมูนาคมูและโครงสร้าง
พื� นฐานดำ้านคมูนาคมู

บีรุ๊ิษ่ทีเด้ียั่ว
ทีี�ได้้รุ๊่บีรุ๊างว่ล้
Gold Class Honour

ผู้นำาอ่นดำ่บหนึ�งของโลกในกล๊่มูอ๊ตสาหกรรมูคมูนาคมู
และโครงสร้างพื� นฐานดำ้านคมูนาคมูของ
DJSI (DJSI INDUSTRY LEADER)

บรุ๊้ษีัทีฯ รุู๊้ส่กย้นดิ้ีเป็นอย่างย้�งทีี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊คัดิ้เลือกจากดิ้ัชนีความยั�นยืนของดิ้าวโจนส์ (DJSI) ในกล๊่มตลาดิ้เก้ดิ้
ให้ม่เป็นรุ๊ะยะเวลา 4 ปีต้ดิ้ต่อกันตั�งแต่ปี 2561-2564 โดิ้ยเฉพาะในปีนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ไดำ้รบ
ั ก่�รจััดำอันดำับให้เป้็น
อันดำับหน้�งข้องโลก่ในหมวดำอุตส่�หก่รรมคมน�คมและโครงส่ร้�งพื�นฐ�นดำ้�นก่�รคมน�คม (ก่ลุ่ม TRA)
เป้็นป้ีที่ส่
�่ องติดำต่อก่ัน โดิ้ยเรุ๊าเป็นบรุ๊้ษีที
ั ขนส่งมวลชนทีางรุ๊างแห้่งเดิ้ียวของไทียทีี�ต้ดิ้อันดิ้ับในสมาช้กดิ้ัชนี DJSI
ซิ่�งเป็นทีี�ยอมรุ๊ับในรุ๊ะดิ้ับโลก นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังไดิ้้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022
และเป้็นเพ่ยงบริษััที่เดำ่ยวที่่ไ� ดำ้รบ
ั ร�งวัลระดำับ Gold Class ทีั�งนี� การุ๊ปรุ๊ะเม้นความยั�งยืนขององค์กรุ๊ทีั�วโลก
ทีี�จัดิ้โดิ้ย S&P ปรุ๊ะกอบดิ้้วยบรุ๊้ษีัทีทีั�งห้มดิ้ 7,500 บรุ๊้ษีัที (จาก 61 อ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊ม) ซิ่�งมีเพียง 75 บรุ๊้ษีัทีทีี�ไดิ้้รุ๊ับ
การุ๊คัดิ้เลือกในรุ๊ะดิ้ับ Gold Class
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บีรุ๊ิษ่ทีทีี�มีการุ๊ปล้่อยั่ก�าซี
คารุ๊์บีอนได้ออกไซีด้์ส๊ทีธีิเป็นศูนยั่์

อ่นด้่บี 1 ในด้่ชนีความยั่่�งยั่่นของด้าวโจนส์ (DJSI)

รุ๊างว่ล้ความยั่่�งยั่่นรุ๊ะด้่บี ‘Gold Class’ ในหมวด้อ๊ตสาหกรุ๊รุ๊มคมนาคมแล้ะ
โครุ๊งสรุ๊้างพื่่� นฐานด้้านการุ๊คมนาคม (2565)

บรุ๊้ษีที
ั ในกล๊ม
่ ขนส่งมวลชนทีางรุ๊างแห้่งแรุ๊ก
และแห้่งเดิ้ียวในโลกทีี�ไดิ้้ทีี�มก
ี ารุ๊ปล่อยก๊าซิ
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์

ไดิ้้รุ๊ับการุ๊คัดิ้เลือกให้้อยู่ในดิ้ัชนี DJSI เป็นรุ๊ะยะเวลา 4 ปีต้ดิ้ต่อกัน (2561-2564) และไดิ้้
รุ๊ับการุ๊จัดิ้อันดิ้ั บให้้เป็นทีี� 1 ของโลกในห้มวดิ้คมนาคมและโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้้ านการุ๊
คมนาคม (กล๊่ม TRA) เป็นรุ๊ะยะเวลา 2 ปีต้ดิ้ต่อกัน (2563-2564)

ไดิ้้รุ๊ับการุ๊คัดิ้เลือกให้้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และเป็นเพียง
บรุ๊้ษีัทีเดิ้ียวทีี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊จัดิ้อันดิ้ับ Gold Class ในกล๊่ม TRA เป็นเวลา 2 ปีต้ดิ้ต่อกัน

การุ๊ปรุ๊ะเมินผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้าน
การุ๊เปล้ี�ยั่นแปล้งสภาพื่ภูมิอากาศ
ของ CDP (รุ๊ะด้่บี B)

Climate Leaders
Asia-Pacific 2565

เป็นสมาชิกด้่ชนี FTSE4Good
Index Series

เป็นสมาชิกด้่ชนี MSCI แล้ะ
ได้้รุ๊่บีการุ๊จ่ด้อ่นด้่บีความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะด้่บี AA (2564)

The Asset ESG รุ๊างว่ล้รุ๊ะด้่บี ‘Platinum’

ไดิ้้รุ๊ับการุ๊จัดิ้อันดิ้ับ ในรุ๊ะดิ้ับ B ในการุ๊เข้า
รุ๊่วมการุ๊ปรุ๊ะเม้น CDP ครุ๊ั�งแรุ๊กของบรุ๊้ษีัทีฯ
(2564) โดิ้ยเป็น 1 ใน 12 บรุ๊้ษีัทีไทียทีี�ไดิ้้
คะแนนรุ๊ะดิ้ับ A และ B จากจำานวนบรุ๊้ษีัที
ทีี�เข้ารุ๊่วมการุ๊ปรุ๊ะเม้นทีั�งห้มดิ้ 44 บรุ๊้ษีัที

ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊คัดิ้เลือกโดิ้ย Financial Times ฉบับ
Inaugural ให้้เป็นผู้นาำ ของเอเชียแปซิ้ฟิก
ในดิ้้ า นการุ๊รุ๊ั บ มื อ กั บ การุ๊เปลี� ย นแปลง
สภาพภูมอ
้ ากาศ ปรุ๊ะจำาปี 2565 โดิ้ยบรุ๊้ษีที
ั ฯ
เป็น 1 ใน 6 บรุ๊้ษีที
ั ไทีย และเป็นบรุ๊้ษีที
ั ใน
อ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มคมนาคมขนส่งของไทียเพียง
รุ๊ายเดิ้ียวทีีไ� ดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊คัดิ้เลือกจาก 200 บรุ๊้ษีที
ั
ในเอเชียแปซิ้ฟก
ิ

ไดิ้้รุ๊ับการุ๊คัดิ้เลือกให้้เป็นสมาช้กของดิ้ัชนี
FTSE4Good Index Series เป็ น ปี ทีี� 5
ต้ดิ้ต่อกัน

เป็นรุ๊ะยะเวลา 5 ปีทีี�บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้รุ๊ับการุ๊คัดิ้
เลือกให้้เป็นสมาช้กของดิ้ัชนี MSCI ในกล๊ม
่
ตลาดิ้เก้ ดิ้ ให้ม่ โดิ้ยมี อั น ดิ้ั บ ในดิ้้ า นการุ๊
ดิ้ำา เน้ น งานความยั� ง ยื น อยู่ ที�ี รุ๊ ะดิ้ั บ AA
(2564)

เป็นรุ๊ะยะเวลา 3 ปีทีไี� ดิ้้รุ๊บ
ั รุ๊างวัล the Asset
ESG รุ๊ะดิ้ับ Platinum (2562-2564) และ
เ ป็ น ห้ น่� ง ใ น บ รุ๊้ ษีั ที รุ๊ ะ ดิ้ั บ แ น ว ห้ น้ า ใ น
ปรุ๊ะเทีศไทียทีี� ไ ดิ้้ รุ๊ั บ การุ๊ยอมรุ๊ั บ อั น ทีรุ๊ง
เกียรุ๊ต้นี�

รุ๊ายั่ช่�อห๊้นยั่่�งยั่่น (Thailand
Sustainability Investment
หรุ๊่อ THSI)

รุ๊างว่ล้การุ๊เปิด้เผยั่ข้อมูล้ความยั่่�งยั่่น
ปรุ๊ะจำาปี 2564

ผล้ปรุ๊ะเมินรุ๊ะด้่บี “ห้าด้าว” หรุ๊่อ
“ด้ีเล้ิศ” ในด้้านธีรุ๊รุ๊มาภิบีาล้

รุ๊างว่ล้ Transport Deal of the Year
(ปรุ๊ะเทีศไทียั่)

รุ๊างว่ล้ Best Corporate
Governance (ปรุ๊ะเทีศไทียั่) 2564

เป็นรุ๊ะยะเวลา 3 ปีตดิ้
้ ต่อกันทีีบ
� รุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้รุ๊บ
ั
การุ๊คัดิ้เลือกให้้อยูใ่ น THSI โดิ้ยตลาดิ้ห้ลัก
ทีรุ๊ัพย์แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย (ปี 2562-2564) นับ
เป็นห้น่ง� ในบรุ๊้ษีที
ั จดิ้ทีะเบียนในปรุ๊ะเทีศไทีย
ทีีม
� ผ
ี ลการุ๊ดิ้าำ เน้นงานดิ้้านความยัง� ยืนทีีโ� ดิ้ดิ้เดิ้่น

รุ๊างวั ล การุ๊เปิ ดิ้ เผยข้ อ มู ล ความยั� ง ยื น
ปรุ๊ะจำาปี 2564 จากสถืาบันไทียพัฒน์ จาก
การุ๊เปิดิ้เผยผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้ านความ
ยั�งยืนของบรุ๊้ษีัทีอย่างโปรุ๊่งใสในรุ๊ายงาน
ความยั�งยืน

ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊รุ๊ับรุ๊องเป็นสมาช้กแนวรุ๊่วมต่อต้าน
คอรุ๊์รุ๊ป
ั ชันของภาคเอกชนไทียในการุ๊ต่อต้าน
การุ๊ที๊จรุ๊้ตและไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ปรุ๊ะเม้นในรุ๊ะดิ้ับ ‘ห้้า
ดิ้าว’ ห้รุ๊ือ ‘ดิ้ีเล้ศ’ ในการุ๊ให้้คะแนนการุ๊กำากับ
ดิู้แลก้จการุ๊เป็นปีทีี� 10 ต้ดิ้ต่อกัน

ห้๊้นกู้เพื�ออน๊รุ๊ักษี์ส้�งแวดิ้ล้อมของบรุ๊้ษีัทีฯ
ช๊ดิ้ทีี� 2 จำานวน 8,600 ล้านบาที ไดิ้้รุ๊บ
ั รุ๊างวัล
Transport Deal of the Year (ปรุ๊ะเทีศไทีย)
จาก The Asset Triple A Infrastructure
Awards 2564

ไดิ้้รุ๊บ
ั รุ๊างวัล Best Corporate Governance
(ปรุ๊ะเทีศไทีย) โดิ้ย Capital Finance
International (cfi.co)

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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2.3 ความม๊่งม่�นต่อการุ๊พื่่ ฒนาอยั่่างยั่่�งยั่่น
(GRI 102-15)
กรุ๊อบการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านความยั�งยืนของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ครุ๊อบคล๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีั�งดิ้้านเศรุ๊ษีฐก้จ สังคม และส้�งแวดิ้ล้อม และสอดิ้คล้องกับปรุ๊ะเดิ้็นสำาคัญดิ้้านความยั�งยืน (Materiality) ของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งรุ๊ะบ๊จากการุ๊มี
ส่วนรุ๊่วมกับผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสีย โดิ้ยภาพรุ๊วมการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในปรุ๊ะเดิ้็นทีี�สำาคัญ ปี 2564/65 มีผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานตามเป้าห้มายและแผนงานดิ้ังนี�

ภายนอกองค์กร
ที�เกี�ยวข้้อง

เป้าหมาย
ด้านความยั�งย่นข้อง
องค์กรสหประชาชาตัิ

ข้อบเข้ตั
ผลกระทบ
ภายในองค์กร

หัวข้้อรายงาน

ประเด็น
ด้านความยั�งย่น
ตัามแนวทางข้อง
GRI Standards

ความสําคัญิตั่อการดําเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมาย
2564/65

ผลการดําเนินงาน
2564/65

การุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊

Governance
(GRI 102-18,
GRI 102-19,
GRI 102-20,
GRI 102-26,
GRI 102-31)

การุ๊กำากับดิู้แลองค์กรุ๊ดิ้้วยห้ลักธุรุ๊รุ๊มาภ้บาลทีี�ดิ้ี
สามารุ๊ถืสรุ๊้างค๊ณค่าและสรุ๊้างผลตอบแทีน
อย่างยั�งยืนในรุ๊ะยะยาวไดิ้้ รุ๊วมถื่งสรุ๊้างความ
เชื�อมั�นและความไว้วางใจให้้แก่นก
ั ลงที๊น ผูถื
้ ือ
ห้๊น
้ ตลอดิ้จนผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้ส่วนเสียที๊กภาคส่วน

• คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั ในฐานะตัวแทีนของผูถื
้ ือห้๊น
้ มีบทีบาที
ห้น้าทีีส
� าำ คัญในการุ๊กำาห้นดิ้นโยบายต่างๆ เกีย
� วกับการุ๊กำากับดิู้แล
ก้จการุ๊ โดิ้ยเฉพาะอย่างย้ง� นโยบายการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และ
จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ
• กำากับดิู้แลและสื�อสารุ๊ให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊ และพนักงานที๊กคน
รุ๊ับทีรุ๊าบและปฏิ้บต
ั ้ตามนโยบาย
• การุ๊จัดิ้ทีำากฎิบัตรุ๊โดิ้ยไดิ้้มก
ี ารุ๊รุ๊ะบ๊ถื่ง โครุ๊งสรุ๊้าง รุ๊ะเบียบการุ๊
ปรุ๊ะช๊ม รุ๊วมถื่งห้น้าทีีแ
� ละความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
แต่ละช๊ดิ้

• ผลการุ๊ปรุ๊ะเม้นการุ๊กำากับดิู้แล
ก้จการุ๊ในรุ๊ะดิ้ับ “ดิ้ีเล้ศ” จาก
ห้น่วยงานกำากับดิู้แลภายนอก

• ผลการุ๊ปรุ๊ะเม้นการุ๊กำากับดิู้แล
ก้จการุ๊ในรุ๊ะดิ้ับ “ดิ้ีเล้ศ” จาก
สมาคมส่งเสรุ๊้มสถืาบัน
กรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีไทีย
• ผลการุ๊ปรุ๊ะเม้นค๊ณภาพการุ๊จัดิ้
ปรุ๊ะช๊มผูถื
้ ือห้๊น
้ ปรุ๊ะจำาปี 2564
100 คะแนนเต็ม โดิ้ยสมาคมส่ง
เสรุ๊้มผูล
้ งที๊นไทีย

จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มใน
การุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ

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

การุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จดิ้้วยความซิื�อสัตย์ ส๊จรุ๊้ต
โปรุ๊่งใส และตรุ๊วจสอบไดิ้้เป็นห้ัวใจสำาคัญของ
การุ๊ขับเคลื�อนองค์กรุ๊ให้้เต้บโตไดิ้้อย่างยั�งยืน
เพื�อสรุ๊้างความเชื�อมั�นและความไว้วางใจให้้แก่
นักลงที๊น ผูถื
้ ือห้๊น
้ ตลอดิ้จนผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้ส่วนเสีย
ที๊กภาคส่วน

• การุ๊ปฏิ้บัต้ตามนโยบายการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จอย่างเข้มงวดิ้สำาห้รุ๊ับกรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊ และพนักงาน
ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ปและบรุ๊้ษีัทีย่อยทีั�งห้มดิ้
• สื�อสารุ๊และเผยแพรุ๊่ข้อมูลดิ้้านการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และ
จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ เพื�อส่งเสรุ๊้มความเข้าใจของผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสีย
ทีั�งภายในและภายนอกองค์กรุ๊

• จำานวนพนักงานเข้ารุ๊่วมการุ๊
ปรุ๊ะเม้นความเข้าใจเรุ๊ื�อง
จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จทีี�รุ๊้อย
ละ 85 จากจำานวนพนักงาน
ทีั�งห้มดิ้
• เป้าห้มายคะแนนความเข้าใจ
เรุ๊ื�องจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ
ของพนักงานเฉลี�ย 80 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 100)

• จำานวนพนักงานเข้ารุ๊่วมการุ๊
ปรุ๊ะเม้นความเข้าใจเรุ๊ื�อง
จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จทีีรุ๊� อ
้ ย
ละ 100 จากจำานวน
พนักงานทีัง� ห้มดิ้
• พนักงานมีคะแนนความเข้าใจ
เรุ๊ื�องจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ
เฉลีย
� 91.09 คะแนน

ความน่าเชื�อถืือ
ของการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊

Management
Approach (GRI 103)

การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ทีีดิ้
� ีจะสะที้อนภาพลักษีณ์ของ
องค์กรุ๊ในดิ้้านความเป็นเล้ศในการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊และ
ความปลอดิ้ภัยออกสูส
่ าธุารุ๊ณชน เพื�อให้้ไดิ้้รุ๊บ
ั
การุ๊ยอมรุ๊ับจากสังคม (License to Operate)
และเปิดิ้โอกาสในการุ๊ต่อยอดิ้ทีางธุ๊รุ๊ก้จ โดิ้ย
การุ๊นำาเสนอผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊เพื�อสรุ๊้าง
ความพ่งพอใจสูงส๊ดิ้ของลูกค้า และการุ๊ตอบ
สนองความต้องการุ๊ของลูกค้า มีความสำาคัญต่อ
การุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ

• รุ๊ะบบควบค๊มการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้าจากส่วนกลาง และการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืดิ้้วย
รุ๊ะบบสัญญาณควบค๊ม มีฝัา่ ยปฏิ้บต
ั ก
้ ารุ๊เป็นผูรุ๊้ บ
ั ผ้ดิ้ชอบในการุ๊
ดิ้ำาเน้นงาน เพื�อให้้รุ๊ะบบการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืเป็นไปอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพมาก
ย้ง� ข่น
� ทีัง� ในเรุ๊ื�องของความตรุ๊งต่อเวลาและความเชื�อถืือต่อการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื
• วางแผนการุ๊ซิ่อมบำารุ๊๊งเช้งรุ๊๊ก และต้ดิ้ตามผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานซิ่อม
บำารุ๊๊งเป็นปรุ๊ะจำาที๊กเดิ้ือน เพื�อให้้มน
�ั ใจว่ามีความพรุ๊้อมในการุ๊ให้้
บรุ๊้การุ๊ และลดิ้ปัญห้าความขัดิ้ข้องรุ๊ะห้ว่างการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื
• พัฒนาส้นค้าและบรุ๊้การุ๊เพื�อตอบสนองความต้องการุ๊และความคาดิ้
ห้วังของลูกค้าผูใ้ ช้บรุ๊้การุ๊ที๊กกล๊ม
่
• ผสานศักยภาพของธุ๊รุ๊ก้จในกล๊ม
่ บรุ๊้ษีที
ั โดิ้ยการุ๊ใช้เทีคโนโลยีเข้ามามี
บทีบาทีในการุ๊พัฒนาส้นค้าและบรุ๊้การุ๊อย่างเห้มาะสม สะดิ้วก และ
รุ๊วดิ้เรุ๊็ว สอดิ้คล้องกับความต้องการุ๊ของลูกค้า
• ปรุ๊ะเม้นความพ่งพอใจของลูกค้าอย่างสมำาเสมอ เพื�อพัฒนา
การุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊

• ความตรุ๊งต่อเวลาในการุ๊เดิ้้นทีาง
ของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ รุ๊้อยละ 99.50
• ความน่าเชื�อถืือของการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื
ไฟฟ้า 35,000 ตูก
้ โ้ ลเมตรุ๊การุ๊
เดิ้้นรุ๊ถืต่อความขัดิ้ข้อง
• ความน่าเชื�อถืือของตัว� โดิ้ยสารุ๊ไม่
ตำากว่า 15,000 ธุ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มต่อข้อผ้ดิ้
พลาดิ้ 1 ครุ๊ัง�
• คะแนนความพ่งพอใจของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊
ต่อการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีเี อส
ทีีรุ๊� อ
้ ยละ 79 ห้รุ๊ือมากกว่า

• ความตรุ๊งต่อเวลาในการุ๊เดิ้้นทีาง
ของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ รุ๊้อยละ 99.88
• ความน่าเชื�อถืือของการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื
ไฟฟ้า 162,123 ตู้กโ้ ลเมตรุ๊การุ๊
เดิ้้นรุ๊ถืต่อความขัดิ้ข้อง
• ความน่าเชื�อถืือของตัว� โดิ้ยสารุ๊
195,781 ธุ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มต่อข้อผ้ดิ้พลาดิ้
1 ครุ๊ัง�
• คะแนนความพ่งพอใจของผู้
โดิ้ยสารุ๊ต่อการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟ
ฟ้าบีทีีเอส ทีี�รุ๊อ
้ ยละ 86

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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เป้าหมาย
ด้านความยั�งย่นข้อง
องค์กรสหประชาชาตัิ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

ประเด็น
ด้านความยัง
� ย่น
ตัามแนวทางข้อง
GRI Standards

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้อมูล้อ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อบเข้ตั
ผลกระทบ
ภายนอกองค์กร
ที�เกี�ยวข้้อง

หัวข้้อรายงาน

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
กิ่บีความูยั่่�งยั่่น

ภายในองค์กร

บีทีนำา

ความสําคัญิตั่อการดําเนินธุรกิจ

เป้าหมาย
2564/65

แนวทางการบริหารจัดการ

ผลการดําเนินงาน
2564/65

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊
ความเสี�ยง

Organisational
Profile
(GRI 102-11)
Strategy
(GRI 102-15)
Governance
(GRI 102-29,
GRI 102-30)

ความเสีย
� งต่างๆ ทีีอ
� าจจะเก้ดิ้ข่น
� ในอนาคต
สามารุ๊ถืส่งผลกรุ๊ะทีบต่อการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ
ของเรุ๊า ซิ่ง� มีผลต่อทีัง� ความต่อเนื�องในการุ๊
ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ รุ๊วมถื่งสถืานะการุ๊เง้นของ
บรุ๊้ษีที
ั ฯ บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ เชื�อว่าแนวทีางการุ๊
บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� งเช้งรุ๊๊กเป็นห้ัวใจ
สำาคัญในการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ธุ๊รุ๊ก้จให้้ยง�ั ยืนและ
สามารุ๊ถืสรุ๊้างผลตอบแทีนภายใต้รุ๊ะดิ้ับ
ความเสีย
� งทีีเ� ห้มาะสม ซิ่ง� จะดิ้่งดิู้ดิ้เง้นลงที๊น
และยังปรุ๊ะโยชน์ตอ
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสียทีัง� ห้มดิ้
ในรุ๊ะยะยาว

• บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้จดิ้
ั ตัง� คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� งเพื�อ
พ้จารุ๊ณาและกำาห้นดิ้นโยบายสำาห้รุ๊ับกรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความ
เสีย
� งขององค์กรุ๊ รุ๊วมถื่งการุ๊กำากับดิู้แลห้น่วยงานของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊
ให้้ปฏิ้บต
ั ต
้ ามนโยบายและกรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� งของ
องค์กรุ๊ปรุ๊ะจำาปี
• บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้กาำ ห้นดิ้นโยบายและกรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� ง
องค์กรุ๊เพื�อให้้ม�น
ั ใจว่าผูเ้ กี�ยวข้องไดิ้้ตรุ๊ะห้นักถื่งห้ลักการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊
จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงและสามารุ๊ถืนำาไปใช้ไดิ้้อย่างเห้มาะสม
• บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้สรุ๊้างวัฒนธุรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ทีีแ
� ข็งแกรุ๊่งเพื�อส่งเสรุ๊้มให้้พนักงาน
ตรุ๊ะห้นักถื่งความเสีย
� งทีีส
� ามารุ๊ถืเก้ดิ้ข่น
� ไดิ้้รุ๊ะห้ว่างการุ๊ทีำางานและ
สามารุ๊ถืบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� งเห้ล่านัน
� ไดิ้้อย่างเห้มาะสม

-

-

โครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานและ
การุ๊เข้าถื่งของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊

Indirect Economic
Impacts
(GRI 203-1)

การุ๊พัฒนาโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�สรุ๊้างการุ๊
เข้าถื่งให้้แก่ทีก
๊ คน ถืือเป็นค่าน้ยมห้ลักของ
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป การุ๊ขยายเครุ๊ือข่ายโครุ๊งสรุ๊้าง
พื�นฐานทีีค
� รุ๊อบคล๊มและคำาน่งถื่งผูโ้ ดิ้ยสารุ๊
ที๊กกล๊ม
่ ของเรุ๊าจะช่วยเพ้ม
� ความสามารุ๊ถืใน
การุ๊เข้าถื่งและเพ้�มผล้ตภาพทีางเศรุ๊ษีฐก้จ
ซิ่�งที้ายทีี�ส๊ดิ้จะนำาไปสู่การุ๊พัฒนาทีาง
เศรุ๊ษีฐก้จและสังคมในวงกว้างข่�น

• ตัวชี�วัดิ้ห้ลักสำาห้รุ๊ับปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน ไดิ้้แก่
ความน่าเชื�อถืือของการุ๊บรุ๊้การุ๊ ความน่าเชื�อถืือของรุ๊ถืไฟ และ
ความน่าเชื�อถืือของตั�วโดิ้ยสารุ๊ ผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานโดิ้ยรุ๊วมจะไดิ้้
รุ๊ับการุ๊ตรุ๊วจสอบโดิ้ยฝั่ายวางแผนการุ๊บำารุ๊๊งรุ๊ักษีาและโลจ้สต้กส์
ของบรุ๊้ษีัที ตลอดิ้จนการุ๊ตรุ๊วจสอบภายในและการุ๊ตรุ๊วจสอบจาก
ฝั่ายบรุ๊้ห้ารุ๊ในภายห้ลัง

-

-

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊
ห้่วงโซิ่อ๊ปทีาน

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)

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ห้่วงโซิ่อป
๊ ทีานดิ้้วยห้ลัก
ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาลและจรุ๊รุ๊ยาบรุ๊รุ๊ณในการุ๊
ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จทีีค
� าำ น่งถื่งผลกรุ๊ะทีบต่อ
เศรุ๊ษีฐก้จ สังคม และส้ง� แวดิ้ล้อม ช่วย
ป้องกันความเสีย
� งทีีอ
� าจส่งผลกรุ๊ะทีบต่อ
ภาพลักษีณ์และการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบีทีเี อส
กรุ๊๊ป
๊ ทีั�งทีางตรุ๊งและทีางอ้อม ขณะเดิ้ียวกัน
ยังเป็นการุ๊เพ้ม
� โอกาสในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ
ให้ม่ๆ ผ่านห้่วงโซิ่อป
๊ ทีานของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊

• บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปเปิดิ้เผยจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จสำาห้รุ๊ับคู่ค้า และนโยบาย
การุ๊ต้ดิ้ต่อธุ๊รุ๊ก้จตามมาตรุ๊การุ๊ต่อต้านที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชันสำาห้รุ๊ับคู่
ค้าของบรุ๊้ษีัที เพื�อแสดิ้งความม๊ง่ มั�นในการุ๊ลดิ้ความเสี�ยงจากการุ๊
ละเม้ดิ้ข้อกำาห้นดิ้ดิ้้าน ESG ในห้่วงโซิ่อ๊ปทีานของเรุ๊า
• บูรุ๊ณาการุ๊ โปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความยั�งยืนของคู่ค้า (Supply
Chain Sustainability Assurance Program) เข้ากับการุ๊ดิ้ำาเน้น
งานของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป เพื�อสรุ๊้างมูลค่ารุ๊ะยะยาวรุ๊่วมกันกับคู่ค้า
ดิ้้วยการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ผลกรุ๊ะทีบ ตลอดิ้วงจรุ๊ชีว้ตของส้นค้า
และบรุ๊้การุ๊

• ไม่มข
ี ้อรุ๊้องเรุ๊ียนเรุ๊ื�องการุ๊ที๊จรุ๊้ตดิ้้าน
การุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้าง
• คู่ค้า Critical Tier 1 ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ปรุ๊ะเม้น
ความเสี�ยงดิ้้าน ESG ครุ๊บที๊กรุ๊าย
• คู่ค้าทีี�ต้องเข้าพื�นทีี�ในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้า
บีทีีเอสไดิ้้รุ๊ับการุ๊อบรุ๊บและผ่านการุ๊
ทีดิ้สอบการุ๊ปฏิ้บัต้งานดิ้้านความ
ปลอดิ้ภัยครุ๊บที๊กรุ๊าย

• ไม่มข
ี ้อรุ๊้องเรุ๊ียนเรุ๊ื�องการุ๊ที๊จรุ๊้ตดิ้้าน
การุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้าง
• คู่ค้า Critical Tier 1 ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ปรุ๊ะเม้น
ความเสี�ยงดิ้้าน ESG ครุ๊บที๊กรุ๊าย
• คู่ค้าทีี�ต้องเข้าพื�นทีี�ในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้า
บีทีีเอสไดิ้้รุ๊ับการุ๊อบรุ๊บและผ่านการุ๊
ทีดิ้สอบการุ๊ปฏิ้บัต้งานดิ้้านความ
ปลอดิ้ภัยครุ๊บที๊กรุ๊าย

ความปลอดิ้ภัยดิ้้าน
เทีคโนโลยีสารุ๊สนเทีศ
และความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

Customer Privacy
(GRI 418-1)

การุ๊เสรุ๊้มสรุ๊้างความมัน
� ใจดิ้้านความปลอดิ้ภัย
และความเป็นส่วนตัวสำาห้รุ๊ับลูกค้าเป็น
ห้ัวใจสำาคัญและวัตถื๊ปรุ๊ะสงค์ทีางธุ๊รุ๊ก้จทีี�
สำาคัญทีีส
� ดิ้
๊ ของเรุ๊า เพื�อลดิ้ผลกรุ๊ะทีบทีีอ
� าจ
เก้ดิ้ข่น
� ต่อชื�อเสียงและต้นที๊นจากความผ้ดิ้
พลาดิ้อันเก้ดิ้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

• มาตรุ๊การุ๊ควบค๊มและรุ๊ักษีาสมดิ้๊ลการุ๊ใช้ขอ
้ มูลภายใต้ธุรุ๊๊ ก้จ MIX
• จัดิ้ทีำานโยบายการุ๊รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยของข้อมูลของ BSS และ
การุ๊จัดิ้การุ๊เห้ต๊การุ๊ณ์การุ๊รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยของข้อมูล
• จัดิ้ทีำานโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊

• ไม่มก
ี รุ๊ณีการุ๊ละเม้ดิ้ความปลอดิ้ภัยของ
• 1 กรุ๊ณีการุ๊ละเม้ดิ้ความปลอดิ้ภัยของ
ข้อมูลห้รุ๊ือเห้ต๊การุ๊ณ์ความปลอดิ้ภัยทีาง
ข้อมูลห้รุ๊ือเห้ต๊การุ๊ณ์ความปลอดิ้ภัยทีาง
ไซิเบอรุ๊์อ� น
ื ๆ
ไซิเบอรุ๊์อ� น
ื ๆ
• ไม่มข
ี อ
้ รุ๊้องเรุ๊ียนจากบ๊คคลภายนอกและ • ไม่มข
ี อ
้ รุ๊้องเรุ๊ียนจากบ๊คคลภายนอก
ห้น่วยงานกำากับดิู้แล
และห้น่วยงานกำากับดิู้แล
• รุ๊้อยละ 80 ของโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้้าน
• รุ๊้อยละ 97 ของโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้้าน
ไอทีีและรุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัย
ไอทีีและรุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัย
ของข้อมูลไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊รุ๊ับรุ๊อง ISO 27001
ของข้อมูลไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊รุ๊ับรุ๊อง ISO 27001

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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เป้าหมาย
ด้านความยั�งย่นข้อง
องค์กรสหประชาชาตัิ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

ประเด็น
ด้านความยัง
� ย่น
ตัามแนวทางข้อง
GRI Standards

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

ข้อบเข้ตั
ผลกระทบ
ภายนอกองค์กร
ที�เกี�ยวข้้อง

หัวข้้อรายงาน

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
กิ่บีความูยั่่�งยั่่น

ภายในองค์กร

บีทีนำา

ความสําคัญิตั่อการดําเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมาย
2564/65

ผลการดําเนินงาน
2564/65

กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือ
กับการุ๊เปลี�ยนแปลง
ของสภาพภูมอ
้ ากาศ

Organisational
Profile (GRI 102-11)
Environmental
Management
Approach
(GRI 103)
Economic
Performance
(GRI 201-2)

การุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศจะส่งผลกรุ๊ะทีบ
ต่อบรุ๊้ษีัทีต่างๆ ไม่ว่าโลกจะเผช้ญกับสถืานการุ๊ณ์
ใดิ้ในอนาคต บรุ๊้ษีัทีฯ จ่งม๊ง่ มั�นทีี�จะสนับสน๊น
รุ๊ะบบขนส่งคารุ๊์บอนตำาในปรุ๊ะเทีศไทีย การุ๊เปิดิ้
เผยข้อมูลทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศมีความ
สำาคัญสำาห้รุ๊ับบรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊ตอบสนองความคาดิ้
ห้วังทีี�เพ้�มข่�นของนักลงที๊นและผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียอื�นๆ
เพื�อรุ๊ับมือกับความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูม้
อากาศในอนาคต และเพื�อแสดิ้งให้้เห้็นถื่งความ
เป็นผูน
้ าำ ผ่านการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�สอดิ้คล้องกับกรุ๊อบ
ความยั�งยืนภายนอก

• จัดิ้ทีำากลย๊ทีธุ์รุ๊ะยะยาวดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊
เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป
เพื�อจัดิ้การุ๊กับความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับ
สภาพภูมอ
้ ากาศทีี�สอดิ้คล้องกับลำาดิ้ับความสำาคัญ
เช้งกลย๊ทีธุ์ของบรุ๊้ษีัทีฯ
• บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้พัฒนากรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้าน
ส้�งแวดิ้ล้อมและนโยบายการุ๊จัดิ้การุ๊ส้�งแวดิ้ล้อม เพื�อทีี�
จะรุ๊ะบ๊ปจ
ั จัยความเสี�ยงทีางกายภาพและความเสี�ยง
จากการุ๊เปลี�ยนแปลงรุู๊ปแบบทีี�สำาคัญ รุ๊วมถื่งผลกรุ๊ะ
ทีบทีางธุ๊รุ๊ก้จทีี�อาจจะเก้ดิ้ข่�น

• คงสถืานะการุ๊เป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีี�มก
ี ารุ๊ปล่อย
• คงสถืานะการุ๊เป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีี�มก
ี ารุ๊ปล่อย
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์
• เปิดิ้เผยข้อมูลทีางการุ๊เง้นทีี�เกีย
� วข้องกับ • บรุ๊้ษีที
ั ฯ เป็นผูส
้ นับสน๊นการุ๊เปิดิ้เผย
สภาพภูมอ
้ ากาศ (TCFD) และบรุ๊้ห้ารุ๊
ข้อมูลทีางการุ๊เง้นทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพ
จัดิ้การุ๊ตามข้อกำาห้นดิ้ของ TCFD
ภูมอ
้ ากาศ (TCFD) และบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊
ตามข้อกำาห้นดิ้ของ TCFD

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊ใช้
พลังงานและการุ๊เปิดิ้เผย
ข้อมูลการุ๊ปล่อยก๊าซิ
เรุ๊ือนกรุ๊ะจก

Economic
Performance
(GRI 201-2)
Energy
(GRI 302-1,
GRI 302-3,
GRI 302-4)
Water and Effluents
(GRI 303-3,
GRI 303-4,
GRI 303-5)
Emissions
(GRI 305-1,
GRI 305-2,
GRI 305-3)
Waste
(GRI 306-2)
Environmental
Compliance
(GRI 307-1)

บรุ๊้ษีที
ั ฯ ตรุ๊ะห้นักถื่งความจำาเป็นในการุ๊ใช้ไฟฟ้าใน
การุ๊ดิ้ำาเน้นงาน โดิ้ยการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ใช้
พลังงานไฟฟ้าเป็นห้ลัก บรุ๊้ษีที
ั ฯ จ่งให้้ความสำาคัญ
กับการุ๊ใช้พลังงานอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพในเช้งน้เวศ
เศรุ๊ษีฐก้จ และการุ๊ลดิ้ผลกรุ๊ะทีบต่อส้ง� แวดิ้ล้อมให้้
ไดิ้้มากทีี�สดิ้
๊ บรุ๊้ษีที
ั ฯ ให้้ความสำาคัญกับการุ๊พัฒนา
และปรุ๊ับปรุ๊๊งการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน เพื�อทีีจ
� ะก่อให้้เก้ดิ้การุ๊
อน๊รุ๊ก
ั ษี์พลังงาน ตลอดิ้จนแสวงห้าและศ่กษีาความ
เป็นไดิ้้ในการุ๊นำาแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนมาใช้เพื�อ
ก่อให้้เก้ดิ้ปรุ๊ะโยชน์สงู ส๊ดิ้ต่อการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า
และม๊ง่ ห้วังให้้บที
ี เี อส กรุ๊๊ป
๊ เต้บโตไปอย่างยัง� ยืนและ
เป็นม้ตรุ๊ต่อส้ง� แวดิ้ล้อม

• บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้จัดิ้ตั�งคณะทีำางานเพื�อบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้าน
พลังงานโดิ้ยเฉพาะตั�งแต่ปี 2557/58 ซิ่�งมีห้น้าทีี�
กำาห้นดิ้นโยบายการุ๊อน๊รุ๊ักษี์พลังงาน ปรุ๊ะเม้นความ
สามารุ๊ถืในการุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้พลังงาน กำาห้นดิ้เป้าห้มาย
และแผนการุ๊อน๊รุ๊ักษี์ ตลอดิ้จนการุ๊ตรุ๊วจสอบและ
ว้เครุ๊าะห้์การุ๊ดิ้ำาเน้นงานเพื�อให้้แน่ใจว่าจะบรุ๊รุ๊ล๊เป้า
ห้มายและแผนทีี�วางไว้
• การุ๊ลงที๊นในโครุ๊งการุ๊เพื�อปรุ๊ะห้ยัดิ้พลังงาน
• ปฏิ้บัต้ตามนโยบายการุ๊จัดิ้การุ๊ส้ง� แวดิ้ล้อมและ
กรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม
• ปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายและข้อบังคับทีี�เกี�ยวข้องอย่าง
เครุ๊่งครุ๊ัดิ้ตามมาตรุ๊ฐานสากล เช่น มาตรุ๊ฐานรุ๊ะบบ
การุ๊จัดิ้การุ๊ส้ง� แวดิ้ล้อม (ISO 14001) และมาตรุ๊ฐาน
การุ๊จัดิ้การุ๊อาชีวอนามัยและความปลอดิ้ภัย (ISO
45001) และตัวอย่างการุ๊ปฏิ้บัต้ทีี�ดิ้ี

• ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้า <2.80 ก้โล
วัตต์-ชม. ต่อรุ๊ะยะทีาง 1 ก้โลเมตรุ๊
ของตู้โดิ้ยสารุ๊ (Car-km)
• สัดิ้ส่วนการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีี�มาจากแห้ล่ง
พลังงานห้ม๊นเวียนอย่างน้อยรุ๊้อยละ
10
• ปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก
ทีั�งห้มดิ้ <99,137 ตัน
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า
• ไม่มก
ี ารุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนดิ้้านผลกรุ๊ะทีบต่อ
ส้�งแวดิ้ล้อมจากช๊มชนใกล้เคียง และ
ห้น่วยงานดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม

• ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าอยู่ทีี� 2.27 ก้โล
วัตต์-ชม. ต่อรุ๊ะยะทีาง 1 ก้โลเมตรุ๊ของ
ตู้โดิ้ยสารุ๊ (Car-km)
• สัดิ้ส่วนการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีี�มาจากแห้ล่ง
พลังงานห้ม๊นเวียนรุ๊้อยละ 10
• ปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก
ทีั�งห้มดิ้ 142,571 ตัน
คารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า
• ไม่มก
ี ารุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนดิ้้านผลกรุ๊ะทีบต่อส้ง�
แวดิ้ล้อมจากช๊มชนใกล้เคียง และ
ห้น่วยงานดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม

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)

ส๊ขภาวะและความปลอดิ้ภัยนับเป็นเป้าห้มาย
สูงส๊ดิ้ของการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ อีกทีั�งยังเป็นตัวชี�วัดิ้
ห้ลักในการุ๊วัดิ้ความสำาเรุ๊็จขององค์กรุ๊ การุ๊รุ๊ักษีาไว้
ซิ่�งการุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้านความปลอดิ้ภัยอย่างมี
ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพจะช่วยเสรุ๊้มสรุ๊้างความเชื�อมั�นต่อ
ภาครุ๊ัฐและห้น่วยงานกำากับดิู้แล ผูใ้ ห้้สัมปทีาน
ตลอดิ้จนผูถื
้ ือห้๊น
้ นักลงที๊น ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊และผูใ้ ช้
บรุ๊้การุ๊ ผูรุ๊้ ับเห้มา พนักงานภายในองค์กรุ๊
รุ๊วมถื่งช๊มชนแนวเส้นทีางรุ๊ถืไฟฟ้า

• คำาน่งถื่งความสำาคัญดิ้้านความปลอดิ้ภัยทีั�งใน
กรุ๊ะบวนการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน (Process Safety) ตั�งแต่รุู๊ป
แบบการุ๊ก่อสรุ๊้างโครุ๊งการุ๊ และความปลอดิ้ภัยของ
บ๊คคล (Personal Safety) ทีี�ครุ๊อบคล๊มถื่งผูใ้ ช้บรุ๊้การุ๊
พนักงานและผูรุ๊้ ับเห้มา ผ่านรุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊
อาชีวอนามัยและความปลอดิ้ภัย ISO 45001
• สรุ๊้างวัฒนธุรุ๊รุ๊มความปลอดิ้ภัยทีั�วทีั�งองค์กรุ๊ผ่านการุ๊
อบรุ๊มและการุ๊สื�อสารุ๊

• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขั�นรุ๊๊นแรุ๊งของ
ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ไม่เก้น 0.04 ครุ๊ั�งต่อการุ๊ให้้
บรุ๊้การุ๊ล้านเทีี�ยว
• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขั�นห้ย๊ดิ้งานของ
พนักงาน (LTIFR) ไม่เก้น 2.50 ครุ๊ั�ง
ต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน
• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขั�นห้ย๊ดิ้งานของ
ผูรุ๊้ ับเห้มา (LTIFR) ไม่เก้น 2.50 ครุ๊ั�ง
ต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน

• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขั�นรุ๊๊นแรุ๊งของ
ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ทีี� 0 ครุ๊ั�งต่อการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊
ล้านเทีี�ยว
• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขั�นห้ย๊ดิ้งานของ
พนักงาน (LTIFR) ทีี� 0.2774 ครุ๊ั�ง ต่อ
ล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน
• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขั�นห้ย๊ดิ้งานของ
ผูรุ๊้ ับเห้มา (LTIFR) ทีี� 0.3269 ครุ๊ั�ง ต่อ
ล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน

ส๊ขภาวะและ
ความปลอดิ้ภัย
ของที๊กฝั่าย

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

ทีั�งนี� ที๊กอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มสามารุ๊ถืมีบทีบาทีสำาคัญใน
การุ๊ลดิ้ผลกรุ๊ะทีบต่อส้ง� แวดิ้ล้อมและอำานวยความ
สะดิ้วกในการุ๊เปลีย
� นผ่านไปสูส
่ งั คมทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อย
คารุ๊์บอนตำา ในขณะทีีก
� ารุ๊รุ๊ับรุ๊องความถืูกต้องของ
ข้อมูลทีีเ� ปิดิ้เผยจะไดิ้้รุ๊บ
ั ความไว้วางใจจากผูม
้ ส
ี ว่ น
ไดิ้้เสียทีีเ� กีย
� วข้องทีั�งห้มดิ้
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เป้าหมาย
ด้านความยั�งย่นข้อง
องค์กรสหประชาชาตัิ

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊
ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคล

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

ประเด็น
ด้านความยัง
� ย่น
ตัามแนวทางข้อง
GRI Standards

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

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้อมูล้อ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อบเข้ตั
ผลกระทบ
ภายนอกองค์กร
ที�เกี�ยวข้้อง

หัวข้้อรายงาน

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
กิ่บีความูยั่่�งยั่่น

ภายในองค์กร

บีทีนำา

ความสําคัญิตั่อการดําเนินธุรกิจ

พนักงานทีีม
� ค
ี วามสามารุ๊ถื และความรุู๊ใ้ นการุ๊ดิ้ำาเน้น
ธุ๊รุ๊ก้จของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ เป็นทีรุ๊ัพยากรุ๊สำาคัญทีีม
� ค
ี ณ
๊ ค่า
ต่อองค์กรุ๊ และเป็นห้ัวใจห้ลักทีีข
� บ
ั เคลื�อนให้้องค์กรุ๊
ปรุ๊ะสบความสำาเรุ๊็จ
บรุ๊้ษีที
ั ฯ ม๊ง่ มัน
� ะพัฒนาความสามารุ๊ถืและทีักษีะของ
� ทีีจ
พนักงานของเรุ๊าและส่งเสรุ๊้มค๊ณภาพชีวต
้ และความเป็น
อยูที
่ ดิ้
ี� ข
ี องพนักงานบนพื�นฐานของส้ทีธุ้มน๊ษียชนและ
ส้ทีธุ้แรุ๊งงาน ซิ่ง� จะนำาไปสูค
่ วามม๊ง่ มัน
� และความภาค
ภูมใ้ จในองค์กรุ๊

เป้าหมาย
2564/65

แนวทางการบริหารจัดการ

ผลการดําเนินงาน
2564/65

• พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื�อง และรุ๊ักษีา
พนักงานทีีม
� ค
ี วามรุู๊ค
้ วามสามารุ๊ถืให้้อยูก
่ บ
ั องค์กรุ๊ โดิ้ย
ดิู้แลที๊กคนอย่างเที่าเทีียมบนพื�นฐานของการุ๊เคารุ๊พ
ส้ทีธุ้มน๊ษียชนและส้ทีธุ้แรุ๊งงาน ตลอดิ้จนมอบโอกาส
ความก้าวห้น้าในสายอาชีพอย่างเที่าเทีียมกัน เพื�อให้้
พนักงานรุู๊ส
้ ก
่ ถื่งความผูกพันและภาคภูมใ้ จในองค์กรุ๊
• ส่งเสรุ๊้มค๊ณภาพชีวต
้ และความเป็นอยูที
่ ดิ้
ี� ีของพนักงาน
บนพื�นฐานของความเที่าเทีียมและเป็นธุรุ๊รุ๊มและ
เคารุ๊พในส้ทีธุ้ของพนักงานที๊กคน
• สรุ๊้างเสรุ๊้มส๊ขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดิ้ภัยในชีวต
้
และทีรุ๊ัพย์สน
้ และสภาพแวดิ้ล้อมในการุ๊ทีำางานของ
พนักงาน

• รุ๊้อยละ 90 ของพนักงานตอบแบบ
สำารุ๊วจความผูกพันของพนักงาน
• รุ๊้อยละ 80 ของพนักงานรุู๊้ส่กผูกพันกับ
บรุ๊้ษีัที
• รุ๊ะดิ้ับ HCROI มากกว่าห้รุ๊ือเที่ากับ 5.2
• สัดิ้ส่วนพนักงานผูห้
้ ญ้งทีี�อยูใ่ นตำาแห้น่ง
งานทีี�สรุ๊้างรุ๊ายไดิ้้ให้้แก่องค์กรุ๊ รุ๊้อยละ
50

• รุ๊้อยละ 100 ของพนักงานตอบแบบ
สำารุ๊วจความผูกพันของพนักงาน
• รุ๊้อยละ 80 ของพนักงานรุู๊้ส่กผูกพัน
กับบรุ๊้ษีัที
• รุ๊ะดิ้ับ HCROI ทีี� 5.32
• สัดิ้ส่วนพนักงานผูห้
้ ญ้งทีี�อยู่ใน
ตำาแห้น่งงานทีี�สรุ๊้างรุ๊ายไดิ้้ให้้แก่
องค์กรุ๊ รุ๊้อยละ 56

การุ๊พัฒนาสังคม
และช๊มชน

Economic
Performance
(GRI 201-1)

สภาพความเป็นอยู่ทีี�ดิ้ีของช๊มชนและสังคม มีบทีบาที
สำาคัญต่อความสำาเรุ๊็จในการุ๊ดิ้ำาเน้นของธุ๊รุ๊ก้จ
การุ๊ยอมรุ๊ับจากช๊มชนและสังคม ส่งเสรุ๊้มการุ๊สรุ๊้าง
รุ๊ากฐานทีางธุ๊รุ๊ก้จให้้แข็งแกรุ๊่งและยั�งยืน อีกทีั�งยัง
ช่วยกรุ๊ะต๊้นการุ๊เต้บโตทีางเศรุ๊ษีฐก้จช๊มชนอีกดิ้้วย

• ที้ศทีางกลย๊ทีธุ์ CSR กำาห้นดิ้กรุ๊อบโดิ้ยคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
บรุ๊้ษีที
ั และคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยัง� ยืน
• คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยัง� ยืนมีห้น้าทีี�รุ๊บ
ั ผ้ดิ้
ชอบในการุ๊ตรุ๊วจสอบการุ๊ดิ้ำาเน้นก้จกรุ๊รุ๊มและโครุ๊งการุ๊
ต่างๆ ทีีม
� ง่๊ พัฒนาค๊ณภาพชีวต
้ และความเป็นอยูที
่ ดิ้
ี� ีของ
ช๊มชนโดิ้ยรุ๊วม
• ฝั่ายพัฒนาเพื�อความยัง� ยืนไดิ้้รุ๊เ้ รุ๊้ม
� โครุ๊งการุ๊เข้าถื่ง
ช๊มชน เช่น การุ๊สำารุ๊วจเพื�อทีำาความเข้าใจความต้องการุ๊
ของช๊มชนในพื�นทีีเ� ป้าห้มาย และจัดิ้โครุ๊งการุ๊และ
ก้จกรุ๊รุ๊มต่างๆ เพื�อตอบสนองความต้องการุ๊ของช๊มชน

-

• ค่าใช้จ่ายทีี�ใช้ในก้จกรุ๊รุ๊มเพื�อสังคมและ
ช๊มชนทีั�งส้�น 65.2 ล้านบาที แบ่งเป็น
• การุ๊ลงที๊นเพื�อช๊มชนและสังคม
รุ๊้อยละ 1
• การุ๊ลงที๊นเช้งพาณ้ชย์เพื�อสังคม
รุ๊้อยละ 98
• การุ๊บรุ๊้จาครุ๊้อยละ 1
• ชั�วโมงอาสาของพนักงาน อยู่ทีี�
2,697 ชัว� โมง เป็นเง้น 283,847 บาที

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้าน
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน

Human Rights
Assessment
(GRI 412-1)

บรุ๊้ษีที
ั ฯ ตรุ๊ะห้นักเป็นอย่างย้ง� ว่าการุ๊เคารุ๊พส้ทีธุ้มน๊ษียชน
เป็นความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบสูงส๊ดิ้ขององค์กรุ๊และในฐานะ
มน๊ษีย์คนห้น่ง� โดิ้ยเกีย
� วข้องกับพนักงาน ลูกค้า คูค
่ า้
และก้จการุ๊รุ๊่วมค้า ก้จกรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จของเรุ๊านัน
� อาจทีั�ง
สามารุ๊ถืป้องกันห้รุ๊ือสนับสน๊นให้้เก้ดิ้การุ๊ละเม้ดิ้ส้ทีธุ้
มน๊ษียชน บรุ๊้ษีที
ั ฯ รุ๊ับรุ๊องว่าเรุ๊าดิ้ำาเน้นการุ๊ตามห้ลัก
การุ๊ชีแ
� นะขององค์การุ๊สห้ปรุ๊ะชาชาต้วา่ ดิ้้วยธุ๊รุ๊ก้จและ
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน

• คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีพ้จารุ๊ณา ทีบทีวน และให้้
แนวทีางในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชน รุ๊วมถื่ง
การุ๊กำาห้นดิ้นโยบาย
• บรุ๊้ษีที
ั ฯ ปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชน
เพื�อนำาไปรุ๊วมและทีำาการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งทีะเบียนความเสี�ยง
ดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชน

• การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีัทีฯ รุ๊วมถื่ง
คู่ค้า ผูรุ๊้ ับเห้มา รุ๊้อยละ 100 ผ่านการุ๊
ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้าน
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน

• การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีัทีฯ รุ๊วมถื่ง
คู่ค้า ผูรุ๊้ ับเห้มา รุ๊้อยละ 100 ผ่านการุ๊
ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้าน
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน
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| 2.3 ความมุ่งมั่นต่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน

18

บีทีนำา

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
กิ่บีความูยั่่�งยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

2.4 การุ๊มีส่วนรุ๊่วมของผู้มีส่วนได้้เสียั่
(GRI 102-15, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

การดําเนินการในปี
2564/65

ปัจจัยที�ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสําคัญิ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนได้เสีย

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ให้้ความสำาคัญและความใส่ใจต่อผลปรุ๊ะโยชน์ของผู้มีส่วนไดิ้้เสีย การุ๊เคารุ๊พซิ่�งส้ทีธุ้ของผู้มี
ส่วนไดิ้้เสียเห้ล่านั�น รุ๊วมถื่งการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้วยความย๊ต้ธุรุ๊รุ๊มและความโปรุ๊่งใส โดิ้ยทีี�บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้กำาห้นดิ้
รุ๊ะบ๊ และว้เครุ๊าะห้์ ผู้มีส่วนไดิ้้เสียออกเป็น 7 ปรุ๊ะเภที ซิ่�งครุ๊อบคล๊มทีั�งในรุู๊ ปแบบบ๊คคลและรุู๊ ปแบบการุ๊
จัดิ้ตั�งอื�นๆ บรุ๊้ษีัทีฯ จัดิ้ให้้มีช่องทีางต่างๆ เพื�อให้้ผู้มีส่วนไดิ้้เสียมีส่วนรุ๊่วมในการุ๊ตรุ๊วจสอบข้อมูลในแต่ละ

หน่วยงานภาครัฐ

ห้ัวข้อ และเสรุ๊้มสรุ๊้างความเข้าใจให้้แก่ที๊กฝั่ายให้้มากย้�งข่�น จากนั�น จ่งนำาข้อเสนอแนะมาปรุ๊ับใช้ในการุ๊
ดิ้ำา เน้ น งานต่ อ ไป โดิ้ยบรุ๊้ ษีั ที ฯ ไดิ้้ นำา มาตรุ๊ฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement Standard
(AA1000SES) มาใช้เพื�อสรุ๊้างการุ๊มีส่วนรุ๊่วมของผู้มีส่วนไดิ้้เสียผ่านห้น่วยงานทีี�เกี�ยวข้อง รุ๊วมถื่งออกแบบ
กรุ๊ะบวนการุ๊เพื�อรุ๊ะบ๊ความต้องการุ๊และข้อกังวลผ่านก้จกรุ๊รุ๊มในรุู๊ ปแบบต่างๆ ดิ้ังนี�

ชุมชน

กลุ่มผู้ลงทุน

(ผู้้�ถืือหุ้้�น นักลงทุ้น นักวิิเคราะหุ้์
� ถืือ ค้่ค�าทุางธุ้รกิจ้)
เจ้�าหุ้น้� สถืาบัันจ้ัดอันดับัควิามน่าเชื่ือ

• การุ๊ปรุ๊ะช๊มกับห้น่วยงานภาครุ๊ัฐในปรุ๊ะเดิ้็นและกรุ๊ณีต่างๆ
• การุ๊จัดิ้ทีำารุ๊ายงานผลการุ๊ปฏิ้บัต้งานและการุ๊ดิ้ำาเน้นงานไปยังห้น่วยงานภาครุ๊ัฐ
ทีี�เกี�ยวข้อง
• การุ๊สื�อสารุ๊กับเจ้าห้น้าทีี�ห้น่วยงานภาครุ๊ัฐเพื�อทีำาความเข้าใจความคาดิ้ห้วัง
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมในก้จกรุ๊รุ๊มและโครุ๊งการุ๊ของห้น่วยงานภาครุ๊ัฐอย่างสมำาเสมอ
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมกับห้น่วยงานกำากับดิู้แลและห้น่วยงานภาครุ๊ัฐในการุ๊ดิ้ำาเน้น
โครุ๊งการุ๊ลดิ้ผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊เปลี�ยนแปลงทีางสภาพภูมอ
้ ากาศ รุ๊วมถื่ง
กำาห้นดิ้กรุ๊อบการุ๊ทีำางานสำาห้รุ๊ับกล๊่มธุ๊รุ๊ก้จขนส่งมวลชน
• การุ๊เข้ารุ๊่วมการุ๊ปรุ๊ะช๊มเพื�อรุ๊ับทีรุ๊าบนโยบายและแนวทีางการุ๊กำากับดิู้แล

• ก้จกรุ๊รุ๊มเพื�อช๊มชนและสังคม
• การุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนผ่านช่องทีางต่างๆ
ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การุ๊ปรุ๊ะกาศผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานรุ๊ายไตรุ๊มาส รุ๊วมถื่งผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานปรุ๊ะจำาปี และการุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลบนเว็บไซิต์ของ บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊
การุ๊ปรุ๊ะช๊มสามัญผูถื
้ อ
ื ห้๊น
้ ปรุ๊ะจำาปี (AGM)
การุ๊ปรุ๊ะช๊มให้ญ่วส
้ ามัญ (EGM) (ถื้ามี)
การุ๊ปรุ๊ะช๊มนักว้เครุ๊าะห้์รุ๊ายไตรุ๊มาส
โรุ๊ดิ้โชว์สาำ ห้รุ๊ับนักลงที๊น
คำาอธุ้บายและการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ของฝั่ายจัดิ้การุ๊การุ๊ (MD&A) รุ๊ายไตรุ๊มาส และข่าวจากนักลงที๊นสัมพันธุ์
รุ๊ายงานปรุ๊ะจำาปี
การุ๊เยีย
� มชมบรุ๊้ษีที
ั ของผูถื
้ อ
ื ห้๊น
้ (ตามคำาขอ)
การุ๊ตรุ๊วจสอบอันดิ้ับเครุ๊ดิ้้ตปรุ๊ะจำาปี
ช่องทีางการุ๊สื�อสารุ๊ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้แก่ เว็บไซิต์ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ อีเมล โทีรุ๊ศัพที์ แพลตฟอรุ๊์มโซิเชียลมีเดิ้ีย (Line Official นักลงที๊นสัมพันธุ์ของ บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ )
การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลผ่านรุ๊ะบบ SETLink ของตลาดิ้ห้ลักทีรุ๊ัพย์แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย รุ๊วมถื่งการุ๊ปรุ๊ะกาศต่างๆ จากภายในและภายนอกบรุ๊้ษีที
ั ฯ
ให้้การุ๊สนับสน๊นและตอบคำาถืามของนักลงที๊น

• การุ๊ปฏิ้บัต้งานเป็นไปตามกฎิห้มายและข้อบังคับ
• มีความโปรุ๊่งใสและปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานที๊กขั�นตอน
• การุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จโดิ้ยย่ดิ้ห้ลักการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และการุ๊พัฒนาทีี�ย�ังยืน โดิ้ยมี
การุ๊ปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายทีี�เกี�ยวข้องและภายใต้ขอบเขตการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความ
เสี�ยงทีี�เห้มาะสม

• การุ๊อยู่รุ๊่วมกันอย่างยั�งยืน
• การุ๊พัฒนาช๊มชนและสังคม
• การุ๊ช่วยเห้ลือและสนับสน๊นผูค
้ นและช๊มชน
ทีี�ไดิ้้รุ๊ับผลกรุ๊ะทีบจากเห้ต๊ฉ๊กเฉ้นและ
สถืานการุ๊ณ์ว้กฤตต่างๆ

•
•
•
•
•
•
•

การุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�โปรุ๊่งใสและสามารุ๊ถืตรุ๊วจสอบไดิ้้
การุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�ม�น
ั คงและยั�งยืน
การุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ีและความแข็งแกรุ๊่งทีางการุ๊เง้น
การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลทีี�ถืูกต้องและโปรุ๊่งใส
ผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�เต้บโตอย่างยั�งยืน และสรุ๊้างผลตอบแทีนจากการุ๊ลงที๊น
การุ๊แบ่งปันความรุู๊้เกี�ยวกับกฎิรุ๊ะเบียบให้ม่ของห้น่วยงานกำากับดิู้แล
สื�อสารุ๊ถื่งมาตรุ๊การุ๊ต่างๆ ของ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ในการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊รุ๊ะบาดิ้ของโคว้ดิ้-19 ตลอดิ้จนผลกรุ๊ะทีบต่อสถืานะทีางการุ๊เง้นของบรุ๊้ษีัทีฯ

• การุ๊ปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายทีี�เกี�ยวข้องอย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้
• การุ๊สื�อสารุ๊กับเจ้าห้น้าทีี�ห้น่วยงานภาครุ๊ัฐเพื�อเสรุ๊้มสรุ๊้างความเข้าใจและ
ตอบสนองต่อความคาดิ้ห้วังของห้น่วยงานภาครุ๊ัฐไดิ้้อย่างถืูกต้อง
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมกับห้น่วยงานภาครุ๊ัฐและองค์กรุ๊ผ่านก้จกรุ๊รุ๊มต่างๆ
• ห้ารุ๊ือกับห้น่วยงานของรุ๊ัฐทีี�เกี�ยวข้องต่อไป เช่น สำานักงานนโยบายและ
แผนการุ๊ขนส่งและจรุ๊าจรุ๊ (สนข.) และองค์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก
(อบก.) เรุ๊ื�องโครุ๊งการุ๊ลดิ้การุ๊ปล่อยมลพ้ษีโดิ้ยสมัครุ๊ใจ (T-VER) เพื�อห้ลีกเลี�ยง
การุ๊ปล่อยมลพ้ษีในภาคขนส่งมวลชนทีางรุ๊าง

• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมของช๊มชนผ่าน 17 ก้จกรุ๊รุ๊ม
ซิ่�งรุ๊วมถื่งการุ๊ช่วยเห้ลือผูป
้ ว่ ยโคว้ดิ้-19 กับ
ผูป
้ รุ๊ะสบภัยนำาที่วม
• ไม่มข
ี ้อรุ๊้องเรุ๊ียนเกี�ยวกับช๊มชนและสังคม

•
•
•
•
•
•
•
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| 2.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การุ๊ทีำางานรุ๊่วมกันและการุ๊ให้้ข้อมูลทีี�ถืูกต้องแก่ผม
ู้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียผ่านก้จกรุ๊รุ๊มต่างๆ
จัดิ้ปรุ๊ะช๊มสามัญผูถื
้ ือห้๊น
้ 1 ครุ๊ั�ง
จัดิ้ปรุ๊ะช๊มนักว้เครุ๊าะห้์ 4 ครุ๊ั�ง
จัดิ้โรุ๊ดิ้โชว์สำาห้รุ๊ับนักลงที๊น 10 ครุ๊ั�ง
จัดิ้ให้้มก
ี ารุ๊ทีบทีวนอันดิ้ับเครุ๊ดิ้้ตปรุ๊ะจำาปี 1 ครุ๊ั�ง
จัดิ้ทีำาคำาอธุ้บายและการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ของฝั่ายจัดิ้การุ๊ (MD&A) และจดิ้ห้มายข่าวจากนักลงที๊นสัมพันธุ์อย่างละ 4 ฉบับ
เปิดิ้เผยข้อมูลต่อกล๊่มผูล
้ งที๊นและ SET ผ่านก้จกรุ๊รุ๊มในรุู๊ปแบบต่างๆ รุ๊วมถื่งมีช่องทีางการุ๊สื�อสารุ๊เพื�อแสดิ้งถื่งความโปรุ๊่งใส
และสามารุ๊ถืตรุ๊วจสอบไดิ้้
• บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป มีการุ๊เผยแพรุ๊่และสื�อสารุ๊เกี�ยวกับมาตรุ๊การุ๊ป้องกันและผลกรุ๊ะทีบจากโคว้ดิ้-19 อย่างต่อเนื�อง เพื�อเพ้�มความเชื�อมั�นให้้แก่ผถื
ู้ ือห้๊น
้
• สื�อสารุ๊กับนักลงที๊นและนักว้เครุ๊าะห้์อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกับผลกรุ๊ะทีบจากโคว้ดิ้-19 และชี�แจงม๊มมองการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ผ่านคำาอธุ้บายและการุ๊
ว้เครุ๊าะห้์ของฝั่ายจัดิ้การุ๊ (MD&A) เป็นรุ๊ายไตรุ๊มาส รุ๊วมถื่งจัดิ้ทีำารุ๊ายงานปรุ๊ะจำาปีและเอกสารุ๊อื�นๆ โดิ้ยแผนกนักลงที๊นสัมพันธุ์

19

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนได้เสีย

บีทีนำา

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
กิ่บีความูยั่่�งยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

ลูกค้า

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ผู้ผลิตั/
คู่ค้าและผู้รับเหมา

• แบบสำารุ๊วจความพ่งพอใจของลูกค้าปรุ๊ะจำาปี
• ก้จกรุ๊รุ๊มสรุ๊้างความสัมพันธุ์กับลูกค้า เช่น ก้จกรุ๊รุ๊มการุ๊
ส่งเสรุ๊้มการุ๊ขาย ก้จกรุ๊รุ๊มทีางการุ๊ตลาดิ้ เป็นต้น
• การุ๊ให้้ข้อมูลผ่านโซิเชียลมีเดิ้ีย
• ช่องทีางสำาห้รุ๊ับลูกค้าในการุ๊ยื�นข้อเสนอแนะ ม๊มมองทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จ และข้อรุ๊้องเรุ๊ียน

•
•
•
•

กรุ๊ะบวนการุ๊คัดิ้เลือกและการุ๊ปรุ๊ะเม้นคู่ค้าอย่างต่อเนื�องเป็นปรุ๊ะจำา
การุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยง รุ๊วมถื่งการุ๊ปรุ๊ะเม้นคู่ค้าและผูรุ๊้ ับเห้มา
การุ๊ปรุ๊ะช๊มคู่ค้าปรุ๊ะจำาปีเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลและความค้ดิ้เห้็น
การุ๊ปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพดิ้้านความยั�งยืนของคู่ค้าเป็นปรุ๊ะจำาที๊กปี

พนักงาน
•
•
•
•
•
•
•

ปัจจัยที�ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสําคัญิ

•

การดําเนินการในปี
2564/65

ข้อมูล้อ่�นๆ

ภาคประชาสังคม/
ส่�อ/ หน่วยงานวิชาการ

งานเสวนากับปรุ๊ะธุานและปรุ๊ะธุานกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊
การุ๊ปรุ๊ะเม้นผลการุ๊ปฏิ้บัต้งานปรุ๊ะจำาปี
การุ๊สำารุ๊วจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรุ๊ปรุ๊ะจำาปี
การุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนทีี�ส่งผ่านห้ัวห้น้างานและรุ๊ะบบรุ๊ับเรุ๊ื�องรุ๊้องเรุ๊ียนของ
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป
การุ๊สื�อสารุ๊ผ่านช่องทีางต่างๆ ให้้แก่สาธุารุ๊ณชน รุ๊วมถื่งว้ธุก
ี ารุ๊สื�อสารุ๊
ภายในองค์กรุ๊
จัดิ้ปฐมน้เทีศสำาห้รุ๊ับพนักงานที๊กรุ๊ะดิ้ับ
สอบถืามความต้องการุ๊ของพนักงานและห้ัวห้น้างานเพื�อจัดิ้ทีำา
ห้ลักสูตรุ๊การุ๊เรุ๊ียนรุู๊้ทีี�เห้มาะสมและสอดิ้คล้องกับรุู๊ปแบบธุ๊รุ๊ก้จของ
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป
มีช่องทีางในการุ๊รุ๊ับความค้ดิ้เห้็นและข้อเสนอแนะ

• แพลตฟอรุ๊์มการุ๊สื�อสารุ๊และช่องทีางการุ๊แจ้งเบาะแสเพื�อ
รุ๊วบรุ๊วม ข้อเสนอแนะ ข้อค้ดิ้เห้็น ข้อรุ๊้องเรุ๊ียน ฯลฯ
• งานแถืลงข่าว / ข่าวปรุ๊ะชาสัมพันธุ์
• สัมภาษีณ์พ้เศษี
• เยี�ยมชมสื�อ
• ก้จกรุ๊รุ๊ม Open House และเยี�ยมชมบรุ๊้ษีัทีฯ

• บรุ๊้การุ๊ทีี�มป
ี รุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและตรุ๊งเวลา
• การุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ทีี�มม
ี าตรุ๊ฐานสูงในดิ้้าน ส้�งแวดิ้ล้อม ส๊ขภาพ
และความปลอดิ้ภัย
• ส้นค้าและบรุ๊้การุ๊ทีี�มค
ี ๊ณภาพสูง
• การุ๊ให้้ข้อมูลผ่านโซิเชียลมีเดิ้ีย
• ความสามารุ๊ถืในการุ๊แก้ปญ
ั ห้าอย่างถืูกต้อง เห้มาะสม
และทีันที่วงทีี
• การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลทีี�ถืูกต้อง
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและความปลอดิ้ภัยของข้อมูล
• มาตรุ๊การุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากโคว้ดิ้-19
• ความพรุ๊้อมและความรุ๊วดิ้เรุ๊็วในการุ๊ตอบสนองต่อความ
ต้องการุ๊ของลูกค้า

• การุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้างทีี� โปรุ๊่งใส ย๊ต้ธุรุ๊รุ๊ม และสามารุ๊ถืตรุ๊วจสอบไดิ้้
• การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลทีี�ถืูกต้องและการุ๊ให้้ความสำาคัญแก่ความปลอดิ้ภัย
รุ๊ะห้ว่างการุ๊ปฏิ้บัต้งาน
• นโยบายและรุ๊ะเบียบการุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้าง แนวทีางการุ๊จัดิ้การุ๊คู่สัญญา
และข่าวสารุ๊ทีี�เกี�ยวข้อง
• มาตรุ๊การุ๊ช่วยเห้ลือเพื�อบรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากโคว้ดิ้-19

•
•
•
•
•
•
•

ส้ทีธุ้และผลปรุ๊ะโยชน์
ค่าตอบแทีน
การุ๊รุ๊ักษีาพนักงาน
การุ๊พัฒนาพนักงาน
ความเที่าเทีียมกันทีางเพศและความก้าวห้น้าในสายอาชีพ
การุ๊ดิู้แลส๊ขภาพและความปลอดิ้ภัยรุ๊ะห้ว่างการุ๊ทีำางาน
มีอ๊ปกรุ๊ณ์ทีี�จำาเป็นเพื�ออำานวยความสะดิ้วกในการุ๊ปฏิ้บัต้งานของ
พนักงาน
• จัดิ้ห้าส้�งอำานวยความสะดิ้วกเพื�อให้้ม�น
ั ใจไดิ้้ว่าพนักงานไดิ้้รุ๊ับความ
ปลอดิ้ภัย ถืูกห้ลักอนามัย และเป็นสถืานทีี�ทีำางานทีี�ปรุ๊าศจากโคว้ดิ้-19

• เข้ารุ๊่วมปรุ๊ะช๊มห้รุ๊ือห้ารุ๊ือกับสมาช้กของภาครุ๊ัฐ / เอกชน
• การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลทีี�ถืูกต้องและโปรุ๊่งใส
• ความจำาเป็นในการุ๊มีข้อมูลทีี�ทีันสมัยและเพียงพอ
ต่อการุ๊ใช้งาน

• คะแนนความพ่งพอใจของลูกค้าอยู่ทีี� รุ๊้อยละ 86
• การุ๊สื�อสารุ๊ข้อมูลส้นค้าและบรุ๊้การุ๊ผ่าน Facebook,
Instagram, YouTube, LINE และ Twitter 2,930 ครุ๊ั�ง
• แก้ไขข้อรุ๊้องเรุ๊ียนเกี�ยวกับบรุ๊้การุ๊ทีั�งห้มดิ้ 300 ครุ๊ั�ง
• ไม่มก
ี ารุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนเกี�ยวกับความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า
• จัดิ้ให้้มก
ี ารุ๊ฝัึกอบรุ๊มพนักงานเพื�อรุ๊ักษีาค๊ณภาพ
ในการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊
• ส่งมอบผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊ทีี�ตอบสนองต่อความ
ต้องการุ๊และไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
• ออกมาตรุ๊การุ๊บรุ๊รุ๊เทีาที๊กข์เพื�อช่วยลูกค้าทีี�ไดิ้้รุ๊ับผลกรุ๊ะ
ทีบจากโคว้ดิ้-19

• สรุ๊้างเกณฑ์์การุ๊สรุ๊รุ๊ห้าและคัดิ้เลือกคู่ค้าโดิ้ยพ้จารุ๊ณาจากปัจจัย
ดิ้้านความยั�งยืน
• สรุ๊้างกรุ๊ะบวนการุ๊ตรุ๊วจสอบทีี�ชัดิ้เจนตามทีี�รุ๊ะบ๊ไว้ในจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ
สำาห้รุ๊ับคู่ค้า
• ทีบทีวนและปรุ๊ับปรุ๊๊งขั�นตอนการุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้าง รุ๊วมถื่งว้ธุก
ี ารุ๊สื�อสารุ๊
เพื�อให้้บรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายรุ๊่วมกัน
• ดิ้ำาเน้นการุ๊ตรุ๊วจสอบและแก้ไขปัญห้าอย่างทีันที่วงทีีและเห้มาะสม
เพื�อป้องกันปัญห้าทีี�อาจจะเก้ดิ้ข่�นในอนาคต
• ให้้ความรุู๊้ดิ้้านต่างๆ เพื�อการุ๊พัฒนาทีี�ย�ังยืนแก่ค่ค
ู ้า
• ออกมาตรุ๊การุ๊ช่วยเห้ลือเพื�อบรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากโคว้ดิ้-19
• การุ๊ฝัึกอบรุ๊มให้้กับคู่ค้า
• แบบสำารุ๊วจการุ๊ปรุ๊ะเม้นความพ่งพอใจของคู่ค้า

• อัตรุ๊าการุ๊มีส่วนรุ๊่วมของพนักงานอยู่ทีี� รุ๊้อยละ 80
• ไม่มม
ี ก
ี ารุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนทีี�เกี�ยวข้องกับการุ๊ละเม้ดิ้จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จและ
การุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตของบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ยทีี�กรุ๊ณีที�ังห้มดิ้ในอดิ้ีตไดิ้้รุ๊ับการุ๊
พ้จารุ๊ณาและแก้ไขเป็นทีี�เรุ๊ียบรุ๊้อย
• สื�อสารุ๊ข้อมูลให้้แก่พนักงานผ่านอีเมลและอ้นทีรุ๊าเน็ตรุ๊วมทีั�งห้มดิ้
144 ครุ๊ั�ง
• ปรุ๊ะกาศถื้อยแถืลงการุ๊ณ์ว่าดิ้้วยความห้ลากห้ลายและการุ๊ยอมรุ๊ับ
ความห้ลากห้ลาย
• การุ๊จัดิ้สรุ๊รุ๊วัคซิีนโคว้ดิ้-19 และการุ๊จัดิ้ห้าช๊ดิ้ตรุ๊วจเชื�อโคว้ดิ้-19
ให้้แก่พนักงานอย่างสมำาเสมอ

• การุ๊เยี�ยมชมบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ยห้น่วยงานภายนอก 1 ครุ๊ั�ง
• งานสัมภาษีณ์ส� ือมวลชนและงานแถืลงข่าว 20 ครุ๊ั�ง
• ข่าวปรุ๊ะชาสัมพันธุ์ทีี�เกี�ยวข้องกับข้อมูลของบรุ๊้ษีัทีฯ
ผ่านอีเมล LINE และเว็บไซิต์ของบรุ๊้ษีัทีฯ 80 ครุ๊ั�ง
• สื�อมวลชนเข้าชมบรุ๊้ษีัทีฯ 10 ครุ๊ั�ง

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 2.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

03

บีี ทีี เ อส กรุ๊๊� ป
เพื่่� อความยั่่� ง ยั่่ น
ด้้ า นสิ� ง แวด้ล้้ อ ม
3.1 กลย๊ทีธิ์ดำ้านการร่บมูือก่บ
การเปลี�ยนแปลงของ
สภาพภูมูิอากาศู
3.2 ประสิทีธิิภาพการใช้พล่งงาน
และการเปิดำเผยข้อมููลการปล่อย
ก�าซเรือนกระจก

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยัง
่ ยืน ประจำาปี 2564/65
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

3.1 กล้ยั่๊ทีธี์ด้้านการุ๊รุ๊่บีม่อก่บีการุ๊เปล้ี�ยั่นแปล้ง
ของสภาพื่ภูมิอากาศ
(GRI 102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 201-2)
เมื�อผลกรุ๊ะทีบของการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูม้อากาศปรุ๊ากฏิ
ชัดิ้เจนทีั�วทีั�งเศรุ๊ษีฐก้จโลก ธุ๊รุ๊ก้จต่างๆ ไดิ้้แสวงห้าว้ธุก
ี ารุ๊ทีีจ
� ะ
ปรุ๊ับตัวให้้เข้ากับผลกรุ๊ะทีบของการุ๊เปลีย
� นแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศ
เมื�ออ๊ณห้ภูม้โลกสูงข่�น ธุ๊รุ๊ก้จย้�งต้องเพ้�มความม๊่งมัน
� ตลอดิ้ทีั�ง
การุ๊ดิ้ำาเน้นงาน ดิ้้วยเห้ต๊นี� บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ และบรุ๊้ษีที
ั ต่างๆ ทีัว� โลกจ่ง
ตรุ๊ะห้นักถื่งภัยค๊กคามต่อการุ๊เปลีย
� นแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศทีีก
� าำ ลัง
เก้ดิ้ข่น
� เรุ๊าไดิ้้ดิ้าำ เน้นธุ๊รุ๊ก้จเป็นไปตามกลย๊ทีธุ์ดิ้า้ นการุ๊รุ๊ับมือกับ
การุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบรุ๊้ษีที
ั ฯ อย่างต่อเนื�อง
เรุ๊ื�อยมา เพื�อให้้ม�น
ั ใจว่าการุ๊ดิ้ำาเน้นงานและอนาคตของเรุ๊าจะ
เต้บโตอย่างยัง� ยืน
การุ๊เปิ ดิ้ เผยข้ อ มู ล ทีี� เ กี� ย วข้ อ งกั บ สภาพภู ม้ อ ากาศเป็ น องค์
ปรุ๊ะกอบทีีส
� าำ คัญสำาห้รุ๊ับความยัง� ยืนขององค์กรุ๊ ซิ่ง� แสดิ้งให้้เห้็น
ถื่งความม๊ง่ มัน
ี ่อนักลงที๊นและผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสีย
� ของบรุ๊้ษีัทีฯ ทีี�มต
ในการุ๊รุ๊ักษีาคำาสัญญาของเรุ๊าในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่างยัง� ยืน ใน
ขณะเดิ้ียวกัน บรุ๊้ษีัทีฯ ยังปฏิ้บัต้ตามกรุ๊อบการุ๊รุ๊ายงานความ
ยัง� ยืนรุ๊ะดิ้ับสากล บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ สมัครุ๊และรุ๊่วมเป็นผูส
้ นับสน๊นการุ๊
เปิดิ้เผยข้อมูลทีางการุ๊เง้นทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศ (Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures or TCFD) และ
ดิ้ำาเน้นการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับ
สภาพภูมอ
้ ากาศตามมาตรุ๊ฐานของ TCFD ซิ่�งบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้เป็น
ห้น่ง� ในบรุ๊้ษีที
ั ไทียทีีส
� นับสน๊น TCFD ตัง� แต่เดิ้ือนม้ถืน
๊ ายน 2564
นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้มีส่วนรุ๊่วมในแนวปฏิ้บัต้ดิ้้านการุ๊เง้นทีี�
ยั� ง ยื น เพื� อสนั บ สน๊ น และม๊่ ง สู่ ก ารุ๊เต้ บ โตของก้ จ กรุ๊รุ๊มและ
โครุ๊งการุ๊ทีางเศรุ๊ษีฐก้จคารุ๊์บอนตำาภายใต้กลย๊ทีธุ์ 3M ของเรุ๊า
บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ออกห้๊น
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง�้ แวดิ้ล้อม (Green Bonds)
และห้๊น
้ กูส
้ ง่ เสรุ๊้มความยัง� ยืน (Sustainability-linked Bonds) เป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิ้บัต้อย่างยั�งยืนของเรุ๊าในการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งผล
การุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศ และเพื�อจัดิ้การุ๊กับ
ความเสีย
� งและโอกาสทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพอากาศ จากการุ๊ออก
ห้๊้ น กู้ ทีี� เ กี� ย วกั บ ความยั� ง ยื น เห้ล่ า นี� นั บ เป็ น การุ๊เช้ ญ ชวนให้้
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

นักลงที๊นและผู้มีส่วนไดิ้้เสียในตลาดิ้ที๊นไทียมีสว่ นรุ๊่วมในการุ๊
รุ๊ะดิ้มเง้นที๊นในโครุ๊งการุ๊ต่างๆ ทีีม
� ง๊่ เน้นการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบทีี�
เกีย
� วข้องกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ เป็นผูบ
้ ก
๊ เบ้กในการุ๊พัฒนาโครุ๊งการุ๊เพื�อสรุ๊้างผลกรุ๊ะ
ทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อมในเช้งบวกผ่านการุ๊มีส่วนรุ๊่วมเช้งรุ๊๊ กกับผู้มี
ส่วนไดิ้้ เสียห้ลายฝั่ายในปรุ๊ะเทีศ เรุ๊าเล็งเห้็นความสำาคั ญใน
ความรุ๊่วมมือรุ๊ะห้ว่างภาครุ๊ัฐบาลและเอกชน เพื�อสรุ๊้างความ
แข็งแกรุ๊่ง ความยืดิ้ห้ย๊น
่ และความสามารุ๊ถืในการุ๊ปรุ๊ับตัวของ
ปรุ๊ะเทีศไทียต่อการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศและผลกรุ๊ะ
ทีบจากการุ๊เปลีย
� นแปลงดิ้ังกล่าว ซิ่�งสอดิ้คล้องกับความม๊ง่ มัน
�
รุ๊ะยะยาวของเรุ๊าต่อเป้าห้มายการุ๊พัฒนาทีีย
� ง�ั ยืน (SDG) ข้อทีี� 13
การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ดิ้้านสภาพภูมอ
้ ากาศ (Climate Action) และเป้า
ห้มายข้อทีี� 17 การุ๊เสรุ๊้มสรุ๊้างความรุ๊่วมมือ (Partnerships for the
Goals) โดิ้ยทีีผ
� า่ นมา เรุ๊ามีความรุ๊่วมมือกับห้น่วยงานภาครุ๊ัฐทีี�
เกีย
� วข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศ อาที้ องค์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ก๊าซิ
เรุ๊ือนกรุ๊ะจก (องค์การุ๊มห้าชน) (อบก. ห้รุ๊ือ TGO) สำาห้รุ๊ับการุ๊
รุ๊ับรุ๊องสถืานะการุ๊ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์
ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ รุ๊วมทีั�งรุ๊่วมพัฒนารุ๊ะเบียบว้ธุเี รุ๊ื�องการุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือน
กรุ๊ะจกจาก “การุ๊เปลีย
� นรุู๊ปแบบการุ๊เดิ้้นทีางโดิ้ยใช้รุ๊ถืไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแบบรุ๊าง” ภายใต้โครุ๊งการุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกภาคสมัครุ๊
ใจตามมาตรุ๊ฐานของปรุ๊ะเทีศไทีย (Thailand Voluntary Emission
Reduction Programme ห้รุ๊ือ T-VER) ของอบก. รุ๊วมทีัง� มีการุ๊เข้า
รุ๊่วมห้ารุ๊ือกับสำานักงานนโยบายและแผนการุ๊ขนส่งและการุ๊จรุ๊าจรุ๊
(สนข. ห้รุ๊ือ OTP) เพื�อพัฒนาต่อยอดิ้โครุ๊งข่ายรุ๊ะบบขนส่งมวลชน
ของปรุ๊ะเทีศไทียในปรุ๊ะเดิ้็นทีีเ� กีย
� วข้องกับความยัง� ยืน ดิ้้วยความ
รุ๊่วมมือเห้ล่านี� เป็นเครุ๊ื�องตอกยำาถื่งความตรุ๊ะห้นักรุู๊้ทีี�เพ้�มข่�น
ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ในปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งและโอกาสทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพ
ภูม้อากาศ รุ๊วมถื่งความสามารุ๊ถืของปรุ๊ะเทีศไทียในการุ๊ม๊่งสู่
เป้าห้มายการุ๊ปลดิ้ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ (Net
Zero) ภายในปี 2608 ตามทีีไ� ดิ้้ให้้สต
ั ยาบันในความตกลงปารุ๊ีส

| 3.1 กลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

� วข้องก่บีสภาพื่ภูมอ
แนวทีางการุ๊จ่ด้การุ๊ทีีเ� กียั่
ิ ากาศของบีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
1. ระบุความเสี�ยงและโอกาสที�
เกี�ยวข้้องกับสภาพภูมิอากาศ

2. พั ฒนากลยุทธ์ดา้ นการรับม่อ
� นแปลงข้อง
กับการเปลีย
สภาพภูมอ
ิ ากาศ

3. กําหนดโครงสร้างบรรษัทภิบาล
� นแปลง
เพ่� อรับม่อกับการเปลีย
ข้องสภาพภูมอ
ิ ากาศ

1. ความเสี�ยั่งแล้ะโอกาสทีี�เกี�ยั่วข้องก่บีสภาพื่ภูมิอากาศ
บ่ทเ่ อส กริุป
� ได�ทาำ การิปริะเมินิความเส่ย
� งแลัะโอกาสท่เ� ก่ย
� วข�องกับสภาพภ้มอ
ิ ากาศ เพ่�อริะบุปจ
ั จัยความ
เส่ย
� งทางกายภาพ (Physical Risk) แลัะความเส่ย
� งจากการิเปลั่ย
� นิแปลังริ้ปแบบ (Transition Risk) ท่ส
� าำ คัญ่
ริวมถูึงผู้ลักริะทบทางธุุริกิจท่อ
� าจจะเกิดขึนิ
�
ข้ั้นตัอนที� 1: ระบุความเสี�ยงและโอกาส
ความูเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องก่บ
สภาพภูมูิอากาศู 2 ประเภที

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ
(Transition Risk):
ความูเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องก่บการ
เปลี�ยนแปลงไปสู่เศูรษฐกิจคาร์บอนตำ�า
รวมูถึงข้อกำาหนดำดำ้านการบรรเทีา
และการปร่บต่วทีี�จะเกิดำขึ�น

� งทางกายภาพ
ความเสีย
(Physical Risk):
ความูเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องก่บการทีวีความู
ร๊นแรงของการเปลี�ยนแปลงของสภาพ
ภูมูิอากาศูและการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ
สภาพภูมูิอากาศูในระยะยาว

� งและโอกาส
ข้ั้นตัอนที� 2: ประเมินผลกระทบความเสีย
โดำยใช้การวิเคราะห์การจำาลองสถานการณ์

1) สถึานการณ์นโยบายปัจจุบัน:
สถานการณ์ปัจจ๊บ่นของโลก อ้างอิงจากความูมู๊่งมู่�น
ของนโยบายทีี�ประกาศูใช้ในปัจจ๊บ่น

2) สถึานการณ์การพั ฒนาอย่างยั�งย่น:
สอดำคล้องก่บความูตกลงปารีสทีี�จะ “จำาก่ดำการเพิ� มูขึ�น
ของอ๊ณหภูมูิเฉลี�ยที่�วโลกให้ตำ�ากว่า 2 องศูาเซลเซียส
และมู๊่งมู่�นทีี�จะจำาก่ดำให้ตำ�ากว่า 1.5 องศูาเซลเซียส”

1) พ่้ นฐานการวิเคราะห์:
ข้อมููลในอดำีตของภ่ยพิ บ่ติทีางธิรรมูชาติ

2) RCP 8.5:
� ่ ฒนา
การจำาลองสถานการณ์การปล่อยมูลพิ ษสูง ทีีพ
โดำยคณะกรรมูการสภาวะการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมูิอากาศู
โลกนานาชาติ (IPCC) ซึ�งแสดำงถึงการเปลี�ยนแปลงทีี�คาดำ
การณ์ไว้ในอนาคต จากต่วแปรทีางภูมูิอากาศูต่างๆ
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

สรุ๊๊ปความเสี�ยั่งแล้ะโอกาสทีี�เกี�ยั่วข้องก่บีสภาพื่ภูมิอากาศของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้ทีำาการุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสีย
� งและโอกาสทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานและพอรุ๊์ตโฟล้โอของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ความเสีย
� งและ
โอกาสดิ้ังต่อไปนี� มีความเกีย
� วข้องมากทีี�สดิ้
๊ กับบีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ตามกรุ๊ะบวนการุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสีย
� ง

� นแปล้งรุู๊ปแบีบี (Transition Risks & Opportunities)
ความเสี�ยั่งแล้ะโอกาสจากการุ๊เปล้ียั่
ความเสี�ยง

โอกาส

ผลกระทบตั่อบีทีเอส กรุ๊ป

ความก้าวห้น้าทีางเทีคโนโลยีช่วยลดิ้ต้นที๊นของ
แห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนและ/ห้รุ๊ือการุ๊พัฒนา
เทีคโนโลยีให้ม่

การุ๊ว้จย
ั พัฒนา และการุ๊
นำาพลังงานห้ม๊นเวียน/
เทีคโนโลยีไฮโดิ้รุ๊เจนมาใช้

- ค่าใช้จา่ ยในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานลดิ้ลงเมื�อรุ๊าคาพลังงานห้ม๊นเวียนลดิ้ลง
- เทีคโนโลยีให้ม่ๆ ทีี�จาำ เป็นต้องมีแผนการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในรุู๊ปแบบให้ม่ห้รุ๊ือข้อมูล
จำาเพาะของรุ๊ถืไฟ
- ความอ่อนไห้วต่อการุ๊เปลีย
� นแปลงรุ๊าคาในอนาคตของเทีคโนโลยีพลังงานห้ม๊นเวียน

ชื่่�อเสูียง

ความกังวลและความคาดิ้ห้วังของผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียทีี�
เพ้�มข่�นเกี�ยวกับการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ดิ้้านสภาพภูม้
อากาศขององค์กรุ๊และการุ๊รุ๊ับรุู๊้เช้งลบต่อธุ๊รุ๊ก้จทีี�
ใช้เชื�อเพล้งฟอสซิ้ล

ปรุ๊ับปรุ๊๊งภาพลักษีณ์
ของบรุ๊้ษีที
ั ต่อผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้
เสียห้ลักและเป็นการุ๊
ดิ้่งดิู้ดิ้การุ๊เข้าลงที๊น

- รุ๊ายไดิ้้ทีเ�ี พ้ม
�
� ข่น
- ความพรุ๊้อมในการุ๊ลงที๊น

แรุ๊งจูงใจในการุ๊ลงที๊น
ดิ้้านการุ๊ขนส่งมลพ้ษีตำา

- ค่าใช้จา่ ยทีีเ� พ้ม
�
� ข่น
- การุ๊ลงที๊นทีีเ� พ้ม
่ นวปฏิ้บต
ั ก
้ ารุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกในภาคขนส่ง
� เพื�อนำาไปสูแ
� ข่น

น้ำโยบาย
และ
กี่ฏหมาย

- การุ๊เปลีย
� นแปลงโครุ๊งสรุ๊้างภาษีีสรุ๊รุ๊พสาม้ต
ของรุ๊ถืยนต์ตามปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือน กรุ๊ะจก
- เป้าห้มายการุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกของปรุ๊ะเทีศ
(Nationally Determined Contribution ห้รุ๊ือ
NDCC) ต่อข้อกำาห้นดิ้ของ UNFCCC สำาห้รุ๊ับภาค
การุ๊ขนส่ง
- การุ๊พัฒนานโยบายการุ๊กำาห้นดิ้รุ๊าคาคารุ๊์บอนใน
ปรุ๊ะเทีศไทีย

เที่คโน้ำโลยี

บ่ท่เอส กริุป
� ได�พัฒนิาแผู้นิคาดการิณ์ลั่วงหนิ�าเพ่�อจัดการิกับความเส่ย
� ง
แลัะโอกาสท่�เก่�ยวข�องกับสภาพภ้มิอากาศท่�สอดคลั�องกับลัำาดับ
ความสำาคัญ่เชี่ิงกลัยุทธุ์ของบริิษััทฯ กลัยุทธุ์ดา� นิการิริับม่อกับ
การิเปลั่ย
� นิแปลังของสภาพภ้มิอากาศริะยะยาวของบ่ท่เอส กริุป
�
ค่อ การคงไว้้ซึ่ง�่ สถานะคว้ามเป็็นกลางทางคาร์บอน และมีการกำาหนด
สัดส่ว้นการใช้้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเว้ียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของการดำาเนินงานของเรา

บีทีเอส กรุ๊ป มุ่งมั�นที�จะคงไว้ซึ่�ง
ึ สถึานะความเป็นกลางทางคาร์บอน
และมีการกําหนดสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
อย่างน้อยร้อยละ 10 ข้องการดําเนินงานข้องเรา

“เราผลิตัและจัดหาผลิตัภัณฑ์์
และบริการที�ปล่อยคาร์บอนตัํ�า”

MOVE:

นํ้า

ความเสี�ยั่งทีางกายั่ภาพื่
ความเสี�ยง

ผลกระทบตั่อบีทีเอส กรุ๊ป
- ปรุ๊้มาณนำาทีี�นอ
้ ยลงสำาห้รุ๊ับการุ๊เข้าถื่งนำาดิ้ื�ม ส๊ขอนามัย และการุ๊ซิ่อมบำารุ๊๊งสำาห้รุ๊ับลูกค้าและพนักงาน
- ค่าใช้จา่ ยในการุ๊จัดิ้ห้าและบำาบัดิ้นำา

ความรี้อน้ำสููง

- การุ๊ห้ย๊ดิ้ชะงักการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊เนื�องจากความเสียห้ายของโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐาน
- ความต้องการุ๊พลังงานทีี�เพ้ม
� สำาห้รุ๊ับการุ๊ทีำาความเย็น
� ข่น
- ส๊ขภาพและความปลอดิ้ภัยของพนักงานเนื�องจากความเครุ๊ียดิ้จากความรุ๊้อน / การุ๊เจ็บป่วยทีีเ� กีย
� วข้อง

น้ำำาที่่วมภายใน้ำพื้่�น้ำที่ีแ
� ละชื่ายฝั่่� ง

- สถืานี สำานักงาน และศูนย์จอดิ้และซิ่อมบำารุ๊๊ง อาจไม่สามารุ๊ถืเข้าถื่งไดิ้้
- เศษีซิากบนถืนน / ความเสียห้ายต่อผ้วถืนนอาจทีำาให้้รุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ห้ย๊ดิ้ชะงัก
- ความเสียห้ายต่อโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐาน
- ความล้มเห้ลวของวงจรุ๊รุ๊างห้รุ๊ือการุ๊ตรุ๊วจจับว่ามี / ไม่มรุ๊ี ถืไฟบนรุ๊าง
- อันตรุ๊ายต่อความปลอดิ้ภัยของโครุ๊งสรุ๊้างของแต่ละสาย

พื้ายุไซโคลน้ำและลมแรีง

- ความสะดิ้วกสบายและความปลอดิ้ภัยของลูกค้าลดิ้ลง
- ความเสียห้ายของส้นทีรุ๊ัพย์
- ความปลอดิ้ภัยของคนงานก่อสรุ๊้าง/ซิ่อมบำารุ๊๊ง

| 3.1 กลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

MIX:

ผู้ให้บริการ O2O
โซึ่ลูชั�นส์ & ระบบฐานข้้อมูล
ที�ชาญิฉลาด

MATCH

การลงทุนในบริษัทที�เป็น
พั นธมิตัรทางธุรกิจ

บรรษัทภิบาลและการ
บริหารความเสี�ยง

การลงทุนทีเ� ป็นมิตัร
ตั่อสิง
� แวดล้อมและ
การจัดหาแหล่งเงินทุน

ข้องเสีย

ความตึึงเครีียดที่ีเ� กี่ีย
� วกี่ับน้ำำา

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

การข้นส่งผู้โดยสารแบบ
door-to-door

“เราดําเนินการในวิธีท�เี ป็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม”

สนับสน๊นการุ๊เปลีย
� นผ่าน - พื�นทีีโ� อกาสทีางการุ๊ตลาดิ้ให้ม่ๆ
�ี น
้ ที๊นพลังงานห้ม๊นเวียนยังไม่เที่า
สูรุ๊่ ะบบขนส่งคารุ๊์บอนตำา - ค่าใช้จา่ ยในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานเพ้ม
� ในกรุ๊ณีทีต
� ข่น
ต้นที๊นการุ๊ซิื�อไฟฟ้าจากผูจ
้ าำ ห้น่ายไฟฟ้าในรุ๊ะบบปกต้
ในปรุ๊ะเทีศไทีย
- ผลกรุ๊ะทีบทีีอ
� าจเก้ดิ้ข่น
� ต่อกลย๊ทีธุ์พอรุ๊์ตโฟล้โอในอนาคต

2. กล้ยั่๊ทีธี์ด้้านการุ๊รุ๊่บีม่อก่บีการุ๊เปล้ี�ยั่นแปล้งของ
สภาพื่ภูมิอากาศรุ๊ะยั่ะยั่าวของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

พลังงาน

ความต้องการุ๊รุ๊ะบบขนส่งคารุ๊์บอนตำาทีีป
� รุ๊ะห้ยัดิ้
พลังงานมากข่น
� และ/ห้รุ๊ือใช้พลังงานห้ม๊นเวียน

ตึลาด

ข้อมูล้อ่�นๆ

การมีส่วนร่วม
และการเปิดเผยข้้อมูล

23

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

การุ๊ด้ำาเนินการุ๊หล้่กทีี�เกี�ยั่วข้องก่บีสภาพื่ภูมิอากาศของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กลย๊ทีธุ์ดิ้า้ นการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศรุ๊ะยะยาวของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊
ไดิ้้รุ๊ะบ๊การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ทีีม
� ล
ี าำ ดิ้ับความสำาคัญโดิ้ยเน้นทีี� 5 ดิ้้านต่อไปนี�
การดําเนินการ
เร�ผลิตและจััดำห�
ผลิตภััณฑ์์และบริก่�ร
ที่่ป้
� ล่อยค�ร์บอนตำ�

• MOVE: โซิลูช�น
ั การุ๊เดิ้้นทีางทีี�สะอาดิ้ ปลอดิ้ภัย และมีความเชื�อมต่อกัน ซิ่�งลดิ้
คารุ๊์บอนในภาคการุ๊ขนส่งของปรุ๊ะเทีศไทีย โดิ้ยม๊ง่ เน้นการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ
การุ๊ใช้พลังงานอย่างต่อเนื�อง และใช้เทีคโนโลยีคารุ๊์บอนตำาทีี�เป็นนวัตกรุ๊รุ๊มให้ม่
• MIX: การุ๊ว้เครุ๊าะห้์ข้อมูลเพื�อสรุ๊้างการุ๊รุ๊ับรุู๊้แก่สาธุารุ๊ณชน เพื�อส่งเสรุ๊้มพฤต้กรุ๊รุ๊ม
ทีี�เป็นม้ตรุ๊กับสภาพอากาศของผูบ
้ รุ๊้โภค
• MATCH: การุ๊สรุ๊้างการุ๊รุ๊ับรุู๊ใ้ นปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านสภาพภูมอ
้ ากาศสำาห้รุ๊ับพันธุม้ตรุ๊
ปัจจ๊บน
ั และให้ม่ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ

เร�ดำำ�เนินก่�ร
ในวิธีที่
่ เ�่ ป้็นมิตรต่อ
ส่ิง� แวดำล้อม

• พื้ลังงาน้ำ: มาตรุ๊การุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้พลังงานในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน เพ้ม
� การุ๊ใช้พลังงาน
ห้ม๊นเวียน อาที้ การุ๊ซิื�อใบรุ๊ับรุ๊องเครุ๊ดิ้้ตการุ๊ผล้ตพลังงานห้ม๊นเวียน (REC) เป็นต้น
• น้ำำา: มาตรุ๊การุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้นำาในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน
• ของเสูีย: การุ๊ลดิ้ของเสียจากการุ๊ปฏิ้บต
ั ง้ านและการุ๊จัดิ้การุ๊ของเสียอันตรุ๊าย
อย่างปลอดิ้ภัย
• กี่ารีชื่ดเชื่ย (เชื่่น้ำ T-VER): การุ๊ชดิ้เชยเพื�อให้้การุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้
เป็นศูนย์ และใช้พลังงานจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนอย่างน้อยรุ๊้อยละ 10 ของ
การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า

บรรษััที่ภัิบ�ลและ
ก่�รบริห�รคว�มเส่่ย
� ง

• โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊กำากับดิู้แลสภาพภูมอ
้ ากาศ บทีบาที ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบ และการุ๊
กำาห้นดิ้ค่าตอบแทีน
• ความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศปรุ๊ะเม้นผ่านอน๊กรุ๊มว้ธุานความเสี�ยง
ของกล๊่มบรุ๊้ษีัทีบีทีีเอส
• การุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศของรุ๊ะดิ้ับส้นทีรุ๊ัพย์
และแผนบรุ๊รุ๊เทีา

ก่�รลงทีุ่นที่่เ� ป้็นมิตร
ต่อส่ิง� แวดำล้อมและ
ก่�รจััดำห�แหล่งเงินทีุ่น

• รีาคาคารี์บอน้ำภายใน้ำองค์กี่รี (ICP): การุ๊พัฒนาแนวทีางเพื�อกำาห้นดิ้รุ๊าคาคารุ๊์บอน
ภายในองค์กรุ๊ของบรุ๊้ษีัทีฯ การุ๊นำารุ๊่องและการุ๊ปรุ๊ะย๊กต์ใช้ในการุ๊ตัดิ้ส้นใจใน
การุ๊ลงที๊น
• กี่ารีลงทีุ่น้ำที่ีชื่
� าญฉลาดที่ีเ� กี่ีย
� วข้องกี่ับสูภาพื้ภูมอ
ิ ากี่าศ: ข้อกำาห้นดิ้ทีี�เกี�ยวข้องกับ
สภาพภูมอ
้ ากาศสำาห้รุ๊ับการุ๊ตรุ๊วจสอบว้เครุ๊าะห้์สถืานะในการุ๊ลงที๊นให้ม่
• แน้ำวปฏิบตึ
ั ด
ิ า้ น้ำกี่ารีเงิน้ำที่ีย
� ง�ั ย่น้ำและหุน้ำ
้ กีู่เ้ พื้่�ออน้ำุรีกี่
ั ษ์์สูง�ิ แวดล้อม: ปรุ๊ะเม้นและ
รุ๊ายงานผลกรุ๊ะทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อมจากการุ๊ออกห้๊น
้ กู้เพื�ออน๊รุ๊ักษี์ส้�งแวดิ้ล้อมของ
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป และรุ๊ะบ๊เครุ๊ื�องมือทีางการุ๊เง้นทีี�เป็นม้ตรุ๊ต่อส้�งแวดิ้ล้อมและเชื�อม
โยงกับความยั�งยืนอื�นๆ ห้รุ๊ือห้๊น
้ กู้ส่งเสรุ๊้มความยั�งยืนทีี�เกี�ยวข้องสำาห้รุ๊ับบรุ๊้ษีัทีฯ
ในอนาคต เพื�อเพ้�มส่วนแบ่งในการุ๊จัดิ้ห้าเง้นที๊นทีี�เป็นม้ตรุ๊ต่อส้�งแวดิ้ล้อม

ก่�รม่ส่ว
่ นร่วมและ
ก่�รเป้ิดำเผยข้้อมูล

• การุ๊รุ๊ายงานและเปิดิ้เผยข้อมูลทีี�เป็นไปตามคณะทีำางานดิ้้านการุ๊เปิดิ้เผยข้อมูล
ความเสี�ยงทีางการุ๊เง้นทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศ (TCFD)
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมในการุ๊จัดิ้ลำาดิ้ับและดิ้ัชนีวัดิ้ดิ้้าน ESG ต่างๆ เช่น DJSI, CDP
• การุ๊มีส่วนรุ๊่วมกับผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสีย (นักลงที๊น ผูก
้ ำาห้นดิ้นโยบาย ลูกค้า) เพื�อส่ง
เสรุ๊้มการุ๊รุ๊่วมมือกันในเรุ๊ื�องของการุ๊รุ๊ับมือและบรุ๊รุ๊เทีาการุ๊เปลี�ยนแปลงของ
สภาพภูมอ
้ ากาศ อย่างเช่น การุ๊มีส่วนรุ๊่วมห้ารุ๊ือกับทีาง สนข. ในเรุ๊ื�องการุ๊วัดิ้
ปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีี�ห้ลีกเลี�ยงไดิ้้ของภาคขนส่งมวลชน
ทีางรุ๊างโดิ้ยรุ๊วม

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 3.1 กลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เป็นบีรุ๊ิษ่ทีในกล้๊่มขนส่งทีางรุ๊างแห่งแรุ๊กแล้ะแห่งเด้ียั่วในโล้กทีี�มีการุ๊ปล้่อยั่
คารุ๊์บีอนได้ออกไซีด้์ส๊ทีธีิเป็นศูนยั่์
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ให้้ความสำาคัญกับความยั�งยืนดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมมาอย่างยาวนาน และกลย๊ทีธุ์ดิ้้าน
การุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของเรุ๊ายังคงเป็นส่วนสำาคัญของการุ๊บรุ๊รุ๊ล๊
เป้าห้มายนั�น ก่อนการุ๊ปรุ๊ะกาศกลย๊ทีธุ์นี� บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ต�ังเป้าในปี 2563/64 ในการุ๊มีสถืานะการุ๊
ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์ส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ นอกจากการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ต่างๆ ในการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊ ง
ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพในการุ๊ใช้พลังงาน บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ทีำาการุ๊ชดิ้เชยการุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนของเรุ๊าทีั�งห้มดิ้
ผ่านการุ๊เข้ารุ๊่วมโครุ๊งการุ๊คารุ๊์บอนเครุ๊ดิ้้ตจากโครุ๊งการุ๊ผล้ตพลังงานชีวมวลของม้ตรุ๊ผล (ม้ตรุ๊
ผลไบโอ-เพาเวอรุ๊์) ภายใต้โครุ๊งการุ๊ T-VER ของอบก. ส่งผลให้้ อบก. ไดิ้้รุ๊ับรุ๊องว่าบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป
ว่าเป็นบรุ๊้ษีัทีทีี�มก
ี ารุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์ ห้รุ๊ือ carbon neutral company
โดิ้ยโครุ๊งการุ๊ T-VER ม๊่งลดิ้การุ๊ปล่ อยก๊ าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกของปรุ๊ะเทีศไทียโดิ้ยส่งเสรุ๊้มและ
สนับสน๊นการุ๊ค้าขายคารุ๊์บอนเครุ๊ดิ้้ตภายในปรุ๊ะเทีศ
ต่อมาในปี 2564/65 ห้ลังจากปรุ๊ะสบความสำาเรุ๊็จในการุ๊เป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์
ส๊ทีธุ้เป็นศูนย์แล้ว บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้พฒ
ั นาและปรุ๊ะกาศกลย๊ทีธุ์ดิ้า้ นการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของ
สภาพภูมอ
้ ากาศรุ๊ะยะยาว เพื�อแสดิ้งให้้เห้็นถื่งความตัง� ใจและม๊ง่ มัน
ในการุ๊ลดิ้และชดิ้เชยการุ๊ปล่
อย
�
ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกอย่างต่อเนื�อง ในปีน�ี บรุ๊้ษีที
ั ฯ ยังคงดิ้ำาเน้นการุ๊เข้ารุ๊่วมโครุ๊งการุ๊สนับสน๊นคารุ๊์บอน
เครุ๊ดิ้้ตภายใต้โครุ๊งการุ๊ T-VER ของอบก. รุ๊วมทีัง� จัดิ้ห้าและลงที๊นในใบรุ๊ับรุ๊องเครุ๊ดิ้้ตการุ๊ผล้ตพลังงาน
ห้ม๊นเวียน (REC) จากบรุ๊้ษีที
ั บีซิพ
ี จ
ี ี จำากัดิ้ (มห้าชน) (บีซิพ
ี จ
ี )ี ซิ่ง� ทีำาให้้ปน
ี เ�ี ป็นปีที�ี 2 ทีีบ
� รุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้รุ๊บ
ั
การุ๊รุ๊ับรุ๊องจาก อบก. ว่าเป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์ สอดิ้คล้องความ
ม๊ง่ มัน
� ะบรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊เปลีย
� นแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศอย่างยัง� ยืน
� ของเรุ๊าทีีจ

พื่ล้่งงานหม๊นเวียั่นแล้ะการุ๊จ่ด้ซี่�อใบีรุ๊่บีรุ๊องเครุ๊ด้ิตการุ๊ผล้ิตพื่ล้่งงานหม๊นเวียั่น (REC)
นอกเห้นือจากโครุ๊งการุ๊ชดิ้เชยคารุ๊์บอนแล้ว บรุ๊้ษีัทีฯ ยังปรุ๊ะสบความสำาเรุ๊็จในการุ๊จัดิ้ห้าและ
ลงที๊นในใบรุ๊ับรุ๊องเครุ๊ดิ้้ตการุ๊ผล้ตพลังงานห้ม๊นเวียน (REC) ทีี�ไดิ้้มาจากโครุ๊งการุ๊ผล้ตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาที้ตย์ทีี�เก้ดิ้จากโครุ๊งการุ๊ BPI Solar Photovoltaic ของบีซิีพีจี โดิ้ย REC
เป็นเครุ๊ื�องมือทีางการุ๊ตลาดิ้ทีี�ช่วยให้้ผู้ซิ� ือ REC สามารุ๊ถืยืนยันส้ทีธุ้การุ๊ใช้ไฟฟ้าจากแห้ล่ง
พลังงานห้ม๊นเวียนไดิ้้ โดิ้ยไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ช�วั โมง (MWh) มีค่าเที่ากับ 1 REC โดิ้ยองค์กรุ๊
มาตรุ๊ฐานสากล The International REC Standard Foundation (I-REC Standard) ไดิ้้สรุ๊้าง
มาตรุ๊ฐานสำาห้รุ๊ับการุ๊ซิื�อขาย REC ทีี�เป็นทีี�ยอมรุ๊ับทีั�วโลก ทีั�งนี� การุ๊จัดิ้ซิื�อ REC ของบรุ๊้ษีัทีฯ
เพื�ออ้างถื่งส้ทีธุ้การุ๊ใช้พลังงานทีี�มาจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนครุ๊อบคล๊ม 10% ของปรุ๊้มาณ
การุ๊ใช้ไฟฟ้าทีั�งห้มดิ้ในปีนี� ส่งผลให้้การุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกโดิ้ยรุ๊วมของบรุ๊้ษีัทีลดิ้ลง และ
ยังช่วยสนับสน๊นการุ๊ใช้พลังงานห้ม๊นเวียนในตลาดิ้ไทียให้้เต้บโตข่�น
นอกจากการุ๊จัดิ้ห้าและลงที๊นใน REC แล้ว บรุ๊้ษีัทีฯ กำาลังสำารุ๊วจและศ่กษีาความเป็นไปไดิ้้ใน
การุ๊ผล้ตพลังงานจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียนและป้อนเข้าการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊าโดิ้ยตรุ๊ง โดิ้ย
ในขัน
� ต้น บรุ๊้ษีัทีฯ กำาลังศ่กษีาโครุ๊งการุ๊ไฟฟ้าพลังงานแสงอาที้ตย์สำาห้รุ๊ับเส้นทีางรุ๊ถืไฟฟ้าสาย
ให้ม่ ห้ากมีข้อมูลเพ้�มเต้มเกี�ยวกับโครุ๊งการุ๊นี� จะมีการุ๊รุ๊ายงานในรุ๊ายงานฉบับปีห้น้า
24
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3. บีรุ๊รุ๊ษ่ทีภิบีาล้เพื่่� อรุ๊่บีม่อก่บีการุ๊เปล้ี�ยั่นแปล้งสภาพื่ภูมิอากาศ

4. ผล้งานด้้านสภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Journey) ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

บ่ทเ่ อส กริุป
� ได�ให�ความสำาคัญ่กับบทบาทแลัะความริับผู้ิดชี่อบสำาหริับการิจัดการิความเส่ย
� งท่เ� ก่ย
� วข�อง
กับสภาพภ้มอ
ิ ากาศแลัะม่ผู้ลัการิดำาเนิินิงานิท่ส
� อดคลั�องกับกลัยุทธุ์ดา� นิการิเปลั่ย
� นิแปลังสภาพภ้มิ
อากาศ ดังนิ่�

บ่ท่เอส กริุป
� ได�วางริากฐานิแลัะนิำาเสนิอผู้ลังานิด�านิสภาพภ้มิอากาศของบริิษััทฯ ในิปี 2564 โดยกำาหนิดกลัยุทธุ์
ด�านิการิริับม่อกับการิเปลั่�ยนิแปลังของสภาพภ้มิอากาศเพ่�อจัดการิกับความเส่ย
� งแลัะโอกาสท่�เก่�ยวข�องกับสภาพ
ภ้มิอากาศ ในิอนิาคต เส�นิทางส้ค
่ วามเป็นิผู้้�นิำาด�านิสภาพภ้มิอากาศของเริา คริอบคลัุม:-

ความรับผิดชอบที�เกี�ยวข้้องกับสภาพภูมิอากาศ

บทบาท

• จัดิ้ทีำาและเผยแพรุ๊่แผนการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ในการุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์
• การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลตามกรุ๊อบของ TCFD และ CDP
• การุ๊ว้เครุ๊าะห้์เช้งปรุ๊้มาณเช้งล่กเกีย
� วกับความเสีย
� งทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพอากาศ เช่น ความเสีย
� งทีางการุ๊เง้น
การุ๊พ้จารุ๊ณารุ๊ะดิ้ับของส้นทีรุ๊ัพย์
• การุ๊เชื�อมโยงกลย๊ทีธุ์ดิ้า้ นการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศเข้ากับกลย๊ทีธุ์ดิ้า้ นความยัง� ยืนของบรุ๊้ษีที
ั ฯ
• การุ๊บูรุ๊ณาการุ๊ตัวชีว� ดิ้
ั ทีีเ� กีย
� วกับสภาพภูมอ
้ ากาศกับการุ๊ปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ ผลการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊และค่าตอบแทีน
• ปรุ๊ะสานงานและรุ๊่วมมือกับห้น่วยงานภาครุ๊ัฐและเอกชนทีีเ� กีย
� วข้องในการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากความเสีย
� งดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อม

คณะกี่รีรีมกี่ารีบรีิษ์ัที่ (BoD)

• การุ๊อน๊มต
ั ้กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊
การุ๊กำากับดิู้แลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานและความคืบห้น้า
• การุ๊รุ๊วมเรุ๊ื�องทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศเข้ากับกรุ๊ะบวนการุ๊ตัดิ้ส้นใจขององค์กรุ๊และค่า
ตอบแทีนผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊

คณะกี่รีรีมกี่ารีพื้ัฒน้ำา
เพื้่�อความยั�งย่น้ำ

• รุ๊ายงานการุ๊พัฒนาทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพอากาศไปยังคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั เพื�อให้้แน่ใจว่า
กลย๊ทีธุ์ดิ้า้ นการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศสอดิ้คล้องกับมาตรุ๊ฐานสากล
• ต้ดิ้ตามการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของกลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ

คณะกี่รีรีมกี่ารีบรีิหารี
ความเสูีย
� ง

• ดิู้แลการุ๊ปรุ๊ะเม้น ต้ดิ้ตาม และจัดิ้การุ๊ความเสีย
� งทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพอากาศ
• รุ๊ายงานความเสีย
� งทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศต่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั เป็นปรุ๊ะจำาที๊กปี

� นแปล้งของสภาพื่ภูมอ
� ง
กล้ยั่๊ทีธี์ด้า้ นการุ๊รุ๊่บีม่อก่บีการุ๊เปล้ียั่
ิ ากาศรุ๊ะยั่ะยั่าว ผ่านแนวปฏิิบีต
่ ที
ิ างการุ๊เงินทีียั่
่� ยั่่น

กี่รีรีมกี่ารีผูู้อ
้ าำ น้ำวยกี่ารีใหญ่

• ตรุ๊วจสอบและอน๊มต
ั ้กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของ
บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ การุ๊กำากับดิู้แลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานและความคืบห้น้าอย่างสมำาเสมอ รุ๊วมถื่งมีการุ๊
กำาห้นดิ้ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊ส่งมอบการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีีส
� อดิ้คล้องกับกลย๊ทีธุ์
• รุ๊วมปรุ๊ะเดิ้็นทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศเข้ากับกรุ๊ะบวนการุ๊ตัดิ้ส้นใจขององค์กรุ๊

ผูู้อ
้ ำาน้ำวยกี่ารีใหญ่
สูายกี่ารีลงทีุ่น้ำ

• กำากับดิู้แลกลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบีทีีเอส
กรุ๊๊๊ป ในแต่ละวัน
• รุ๊วมปรุ๊ะเดิ้็นทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศเข้ากับการุ๊พัฒนาธุ๊รุ๊ก้จและการุ๊ศ่กษีาความเป็น
ไปไดิ้้ของโครุ๊งการุ๊ ลำาดิ้ับความสำาคัญดิ้้านความยั�งยืนและการุ๊ตัดิ้ส้นใจ การุ๊ปฏิ้บัต้งาน
ของนักลงที๊นสัมพันธุ์ และวัฒนธุรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊

ในฐานะบรุ๊้ษีัทีทีี�มก
ี ารุ๊ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์ส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ไดิ้้สรุ๊้างผลงานในการุ๊จัดิ้สรุ๊รุ๊เง้นที๊น
ในการุ๊พัฒนาโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานคารุ๊์บอนตำาทีีย
� ง�ั ยืน เพื�อส่งเสรุ๊้มการุ๊เต้บโตอย่างยัง� ยืนของช๊มชนทีีเ� รุ๊าให้้บรุ๊้การุ๊ บีทีเี อส
กรุ๊๊ป
๊ คาดิ้ว่าต้นที๊นของเง้นที๊นจะยังคงแบ่งเป็น 2 ปรุ๊ะเภทีต่อไปในอนาคต โดิ้ยโครุ๊งการุ๊และบรุ๊้ษีที
ั ทีี�ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่าง
ยั�งยืนจะมีต้นที๊นการุ๊เง้นทีี�ตำากว่าเมื�อเทีียบกับโครุ๊งการุ๊ห้รุ๊ือบรุ๊้ษีัทีทีี�ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่างไม่ย�ังยืน ความสามารุ๊ถืของ
บรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊พัฒนาโครุ๊งการุ๊ให้้เต้ บโตอย่างยั�งยืน รุ๊วมถื่ งไดิ้้ รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องและมีความน่าเชื�อถืื อนั�น ก่อให้้เก้ดิ้
ปรุ๊ะโยชน์ต่อผูถื
้ ือห้๊น
้ รุ๊วมไปถื่งนักลงที๊นทีี�สามารุ๊ถืมีส่วนรุ๊่วมในการุ๊ลงที๊นจากการุ๊ออกตรุ๊าสารุ๊ห้นีข
� องบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้

ฝั่่ายพื้ัฒน้ำาเพื้่�อความยั�งย่น้ำ

• ห้น่วยงานปรุ๊ะสานงานภายในบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป เพื�อดิ้ำาเน้นการุ๊ตามกลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับ
การุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ
• ทีบทีวนและปรุ๊ับปรุ๊๊งปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพโปรุ๊แกรุ๊มดิ้้านสภาพอากาศของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป
• เสนอต่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยั�งยืนเพื�อขอให้้คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีอน๊มต
ั ้
โปรุ๊แกรุ๊มทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศภายใต้กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลง
ของสภาพภูมอ
้ ากาศ
• สรุ๊้างศักยภาพและเสรุ๊้มสรุ๊้างความรุู๊้ดิ้้านสภาพภูมอ
้ ากาศให้้กับพนักงานในฝั่าย รุ๊วมถื่ง
การุ๊มีส่วนรุ๊่วมของผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียและการุ๊เป็นพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จ

ที่ีมที่ำางาน้ำด้าน้ำความเสูีย
� ง

• การุ๊เป็นเจ้าของอน๊กรุ๊มว้ธุานความเสีย
� งของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ รุ๊วมถื่งการุ๊บูรุ๊ณาการุ๊ความเสีย
� ง
ทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศ

ฝั่่ายพื้ัฒน้ำาธุุรีกี่ิจ

• รุ๊วมความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศเป็นปัจจัยในการุ๊ว้เครุ๊าะห้์การุ๊
พัฒนาธุ๊รุ๊ก้จ การุ๊เข้าซิื�อก้จการุ๊ และการุ๊เข้าเป็นพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จ

ฝั่่ายน้ำักี่ลงทีุ่น้ำสูัมพื้ัน้ำธุ์

• สื�อสารุ๊กับกล๊ม
่ นักลงที๊นเกีย
� วกับปรุ๊ะเดิ้็นทีีเ� กีย
� วข้องกับสภาพอากาศ ตอบแบบสอบถืาม
ของนักลงที๊นในปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้าน ESG

ฝั่่ายสู่�อสูารี/PR

• สื�อสารุ๊กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศให้้กบ
ั กล๊ม
่ ผูม
้ ส
ี ว่ น
ไดิ้้เสียทีี�เกีย
� วข้อง

ฝั่่ายพื้ัฒน้ำาเพื้่�อความยั�งย่น้ำ
รี่วมกี่ับผูู้อ
้ ำาน้ำวยกี่ารีใหญ่ธุุรีกี่ิจ
MOVE, MIX, MATCH

• พัฒนาและดิ้ำาเน้นโครุ๊งการุ๊ทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศภายใต้กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับ
การุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป รุ๊่วมกับผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียภายในและ
ภายนอก
• รุ๊วบรุ๊วมข้อมูลทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศ จัดิ้ทีำารุ๊ายงานและรุ๊ายงานต่อคณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยั�งยืนเป็นรุ๊ะยะ

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 3.1 กลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การุ๊ออกห๊้นกู้เพื่่� ออน๊รุ๊่กษ์สิ�งแวด้ล้้อม (Green Bonds) ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป แล้ะบีีทีีเอสซีี
จ๊ดิ้ม๊ง่ ห้มายของเรุ๊าคือการุ๊สรุ๊้างสรุ๊รุ๊ค์ว้ธุใี ห้ม่ๆ ในการุ๊ลงที๊นเพื�ออนาคตทีี�ดิ้ีกว่า ในปี 2563/64 ทีี�ผา่ นมา บรุ๊้ษีที
ั ฯ เสนอ
ขายห้๊น
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง้� แวดิ้ล้อม (Green Bonds) ครุ๊ัง� แรุ๊ก มูลค่า 13,000 ล้านบาที ในเดิ้ือนพฤษีภาคม 2562 วัตถื๊ปรุ๊ะสงค์
เพื�อใช้ชาำ รุ๊ะห้นีเ� ดิ้้มจากการุ๊ลงที๊นในโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีชมพู (แครุ๊าย-มีนบ๊รุ๊;ี รุ๊ะยะทีาง 34.5 กม. 30 สถืานี) และ
สายสีเห้ลือง (ลาดิ้พรุ๊้าว-สำาโรุ๊ง; รุ๊ะยะทีาง 30.4 กม. 23 สถืานี) ซิ่ง� เป็นโครุ๊งการุ๊รุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้ารุ๊างเดิ้ี�ยว (monorail) ทีี�
มีบทีบาทีสำาคัญในการุ๊ช่วยลดิ้การุ๊ปล่อยคารุ๊์บอน อีกทีั�งยังช่วยลดิ้ปัญห้ามลภาวะทีางอากาศในเขตกรุ๊๊งเทีพมห้านครุ๊
และปรุ๊้มณฑ์ล ต่อมาในเดิ้ือนพฤศจ้กายน 2563 บรุ๊้ษีที
ั ฯ ออกห้๊น
้ กูช
้ ๊ดิ้ทีี�สอง มูลค่า 8,600 ล้านบาที โดิ้ยบรุ๊้ษีที
ั ฯ นำาเง้น
ทีี�รุ๊ะดิ้มที๊นไดิ้้ลงที๊นและใช้ชาำ รุ๊ะห้นีค
� งค้างในโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเห้ลืองทีี�กล่าวมาแล้วข้างต้น
จากความสำาเรุ๊็จในการุ๊ออก Green Bonds ของบีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ทีั�ง 2 ช๊ดิ้แรุ๊ก บีทีเี อสซิี (บรุ๊้ษีที
ั ย่อย) ไดิ้้ออก Green Bonds
มูลค่า 10,200 ล้านบาที ในเดิ้ือนพฤศจ้กายน 2564 ซิ่ง� ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ตอบรุ๊ับอย่างดิ้ี โดิ้ยมีนก
ั ลงที๊นจองซิื�อเก้นกว่า 2 เที่า
โดิ้ยบีทีีเอสซิีจะนำาเง้นทีี�ไดิ้้จากการุ๊ออกห้๊น
้ กู้ในครุ๊ั�งนีไ� ปชำารุ๊ะห้นีใ� นการุ๊ลงที๊นในโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสี
เขียวเห้นือและใต้
โปรุ๊ด้ดู้ที�น
ี ี�
สำาหรุ๊่บีรุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บีห๊้นกู้เพื่่� ออน๊รุ๊่กษ์สิ�งแวด้ล้้อม bit.ly/3QEFcMT
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

การุ๊ตรุ๊วจสอบีกรุ๊อบีห๊้นกู้เพื่่� ออน๊รุ๊่กษ์สิ�งแวด้ล้้อมของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป แล้ะบีีทีีเอสซีี

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊ตรุ๊วจสอบีกรุ๊อบีห๊้นกู้ส่งเสรุ๊ิมความยั่่�งยั่่นของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กรุ๊อบห้๊น
้ กูส
้ ง่ เสรุ๊้มความยัง� ยืนของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊
ไดิ้้ผา่ นการุ๊ตรุ๊วจสอบรุ๊วมถื่งไดิ้้รุ๊บ
ั ความค้ดิ้เห้็น
จากบ๊คคลภายนอก (Second Party Opinion)
โดิ้ย DNV Business Assurance Australia Pty
Ltd. (DNV) ซิ่ง� เป็นบรุ๊้ษีที
ั จดิ้ทีะเบียนทีีไ� ดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊
รุ๊ับรุ๊องรุ๊ะดิ้ับสากลและมีความเชี�ยวชาญดิ้้าน
เทีคน้คในสาขาทีีเ� กีย
� วข้องกับความยัง� ยืน โดิ้ยไดิ้้
ให้้ความเห้็นว่า กรุ๊อบห้๊น
้ กู้ส่งเสรุ๊้มความยั�งยืน
ของบีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ เป็นไปตามเกณฑ์์ทีี�กาำ ห้นดิ้ใน
พ้ธุส
ี ารุ๊การุ๊ปรุ๊ะเม้นและสอดิ้คล้องกับห้ลักการุ๊
ของสมาคมตลาดิ้เง้นกู้ (LMA) และห้ลักการุ๊ของ
สมาคมตลาดิ้ที๊นรุ๊ะห้ว่างปรุ๊ะเทีศ (ICMA)

กรุ๊อบห้๊น
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง้� แวดิ้ล้อมของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้ผา่ นการุ๊ตรุ๊วจสอบรุ๊วมถื่งไดิ้้รุ๊บ
ั
ความค้ดิ้เห้็นของผูช
้ าำ นาญการุ๊อ้สรุ๊ะ (Second Party Opinion) จาก Sustainalytics
ซิ่ง� เป็นองค์กรุ๊ว้จย
ั อ้สรุ๊ะชัน
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง�้ แวดิ้ล้อม
� นำา โดิ้ยไดิ้้ให้้ความเห้็นว่ากรุ๊อบห้๊น
นีม
� ค
ี วามน่าเชื�อถืือ มีนย
ั สำาคัญต่อการุ๊อน๊รุ๊ก
ั ษี์สง�้ แวดิ้ล้อม และเป็นไปตามมาตรุ๊ฐาน
International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ
ASEAN Green Bond Principles
กรุ๊อบห้๊น
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง้� แวดิ้ล้อมของบีทีเี อสซิี ไดิ้้ผา่ นการุ๊ตรุ๊วจสอบจาก Sustainalytics
เช่นกัน โดิ้ย Sustainalytics ไดิ้้ให้้ความเห้็นว่ากรุ๊อบห้๊น
้ กูเ้ พื�ออน๊รุ๊ก
ั ษี์สง้� แวดิ้ล้อมนีม
� ี
ความน่าเชื�อถืือ มีนย
ั สำาคัญต่อการุ๊อน๊รุ๊ก
ั ษี์สง้� แวดิ้ล้อม และเป็นไปตามมาตรุ๊ฐาน Green
Bond Principles 2021 (GBP) นอกจากนี� Sustainalytics ไดิ้้คำานวณและรุ๊ายงานก๊าซิ
เรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีีห้
� ลีกเลีย
� งไดิ้้จากโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีเขียวขยายฝัั� งเห้นือและ
ใต้ จำานวน 1,331 ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า ซิ่ง� เทีียบเที่ากับการุ๊กักเก็บคารุ๊์บอน
ของต้นไม้กว่า 88,000 ต้นต่อปี
รุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บีรุ๊ายั่งานผล้การุ๊หล้ีกเล้ี�ยั่งก�าซีเรุ๊่อนกรุ๊ะจกจากโครุ๊งการุ๊
รุ๊ถไฟัฟั้าส่วนต่อขยั่ายั่สีเขียั่วขยั่ายั่ฝ่ั� งเหน่อแล้ะใต้ทีี�คำานวณีโด้ยั่ Sustainalytics
โปรุ๊ด้กด้ทีี�นี� bit.ly/3OePAcC

ห๊้นกู้ส่งเสรุ๊ิมความยั่่�งยั่่น (Sustainability-linked Bonds) ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เห้นือส้ง� อื�นใดิ้ ในฐานะบรุ๊้ษีที
ั โฮลดิ้้ง� ส์ บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ม๊ง่ มัน
� ะดิ้ำาเน้นการุ๊ดิ้้านการุ๊เง้นทีีย
� ง�ั ยืนอย่างต่อเนื�อง ในเดิ้ือนพฤษีภาคม
� ทีีจ
2565 ทีี�ผา่ นมา บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้ปรุ๊ะสบความสำาเรุ๊็จในการุ๊ออกห้๊น
้ กูส
้ ง่ เสรุ๊้มความยัง� ยืน (Sustainability-linked Bonds ห้รุ๊ือ
SLBs) ช๊ดิ้แรุ๊ก เพื�อรุ๊ะดิ้มที๊นสำาห้รุ๊ับโครุ๊งการุ๊ทีี�มต
ี ัวชีว� ัดิ้และมีการุ๊คำาน่งถื่งผลกรุ๊ะทีบทีางสังคมและส้ง� แวดิ้ล้อมทีี�อาจจะเก้ดิ้
ข่น
้ กูส
้ ง่ เสรุ๊้มความยัง� ยืนของเรุ๊าไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊สนับสน๊นจากนักลงที๊นสถืาบันและนักลงที๊นรุ๊ายให้ญ่ โดิ้ยมีจาำ นวนการุ๊
� การุ๊ออกห้๊น
จองซิื�อเก้น 1.67 เที่า ทีำาให้้บรุ๊้ษีที
ั ฯ สามารุ๊ถืรุ๊ะดิ้มที๊นรุ๊วมไดิ้้ถื่ง 11 พันล้านบาที จากการุ๊ออกห้๊น
้ กูใ้ นครุ๊ัง� นี� สะที้อนให้้เห้็น
ความม๊ง่ มัน
้ กูน
้ ม
ี� ต
ี ัวชีว� ัดิ้เฉพาะตัวและเป็นการุ๊เปรุ๊ียบเทีียบผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊ากับเป้า
� ดิ้้านความยัง� ยืนของเรุ๊า โดิ้ยห้๊น
ห้มายเฉพาะของอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊ม

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีรุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บีห๊้นกู้ส่งเสรุ๊ิมความยั่่�งยั่่น bit.ly/3bcRa05
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| 3.1 กลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เงินที๊นจากแนวปฏิิบี่ติทีางการุ๊เงินทีี�ยั่่�งยั่่น รุ๊วม

42,800

ล้านบาท

ประเภท

วันที�ออก

จํานวน (ล้านบาท)

บ่ที่เ่ อส่ ก่รุป้
๊

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออน้รัักู้ษ์์สิ่ง�่ แวดล้�อม

พื่ฤษ์ภาคม 2562

13,000

บ่ที่เ่ อส่ ก่รุป้
๊

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออน้รัักู้ษ์์สิ่�ง่ แวดล้�อม

พื่ฤศจิ่กู้ายั่น 2563

8,600

บ่ที่เ่ อส่ซ่

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออน้รัักู้ษ์์สิ่�ง่ แวดล้�อม

พื่ฤศจิ่กู้ายั่น 2564

10,200

หุ้้�นกู้้�สิ่ง่ เสิ่รั่มความยั่ั�งยั่่น

พื่ฤษ์ภาคม 2565

11,000

บริษัท

บ่ที่เ่ อส่ ก่รุป้
๊

26

บีทีนำา

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊เปิด้เผยั่ข้อมูล้ทีางการุ๊เงินทีี�เกี�ยั่วข้องก่บีสภาพื่ภูมิอากาศ (TCFD)

ตััวชี้วัดและเป้าหมาย

การบริหารจัดการความเสี�ยง

กลยุทธ์

สรุุ ปความคืบหน้้าของบีทีีเอส
กรุุ �ป ใน้การุดำำาเน้ิน้งาน้ตาม
คำาแน้ะน้ำาของ TCFD
ดำังตารุางต่อไปน้ี�

บรรษัทภิบาล

ข้้อกําหนดการเปิดเผยข้้อมูลข้อง TCFD
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แนวทางการดําเนินงานข้องบีทีเอส กรุ๊ป

อธุ้บายการุ๊กำากับดิู้แลของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั ฯ เกีย
� ว
กับความเสีย
� งและโอกาสทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศ

การุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศนั�นรุ๊วมอยู่ในความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีและกรุ๊รุ๊มการุ๊ผูอ
้ ำานวยการุ๊ให้ญ่ ซิ่�งรุ๊วมถื่งการุ๊อน๊มต
ั ้กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊
รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบรุ๊้ษีัทีฯ การุ๊กำากับดิู้แล การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ ความคืบห้น้า และการุ๊บูรุ๊ณาการุ๊เรุ๊ื�องทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศเข้ากับกรุ๊ะบวนการุ๊ตัดิ้ส้นใจของ
องค์กรุ๊และค่าตอบแทีนของผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม โปรัดดูสำว
่ นที่ี� 3. บรัรัษััที่ภิ่บ�ลเพิ่่�อีรัับม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศในบที่นี�

อธุ้บายบทีบาทีของผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊ในการุ๊ปรุ๊ะเม้นและจัดิ้การุ๊
ความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศ

กรุ๊รุ๊มการุ๊ผูอ
้ ำานวยการุ๊ให้ญ่ตรุ๊วจสอบและอน๊มต
ั ้กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบรุ๊้ษีัทีฯ ดิ้ำาเน้นการุ๊ต้ดิ้ตามการุ๊ดิ้ำาเน้นงานและความคืบห้น้าอย่าง
สมำาเสมอ มอบห้มายความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบ และสรุ๊้างความมั�นใจว่ามีการุ๊บูรุ๊ณาการุ๊เรุ๊ื�องทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศเข้ากับกรุ๊ะบวนการุ๊ตัดิ้ส้นใจขององค์กรุ๊
ผูอ
้ ำานวยการุ๊ให้ญ่สายการุ๊ลงที๊น กำากับดิู้แลการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ตามแผนกลย๊ทีธุ์ดิ้้านสภาพอากาศของบรุ๊้ษีัทีฯ ในแต่ละวัน โดิ้ยบูรุ๊ณาการุ๊การุ๊จัดิ้ลำาดิ้ับความสำาคัญทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศ
เข้ากับกรุ๊ะบวนการุ๊ตัดิ้ส้นใจภายในกับฝั่ายพัฒนาธุ๊รุ๊ก้จ ฝั่ายพัฒนาเพื�อความยั�งยืน และฝั่ายนักลงที๊นสัมพันธุ์
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม โปรัดดูสำว
่ นที่ี� 3. บรัรัษััที่ภิ่บ�ลเพิ่่�อีรัับม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศในบที่นี�

อธุ้บายความเสี�ยงและโอกาสในรุ๊ะยะสั�น รุ๊ะยะกลาง
และรุ๊ะยะยาวทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศ
ทีี�องค์กรุ๊รุ๊ะบ๊

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้รุ๊ะบ๊ความเสี�ยงและโอกาสทีางกายภาพและการุ๊เปลี�ยนแปลงรุู๊ปแบบซิ่�งมีสารุ๊ะสำาคัญต่อธุ๊รุ๊ก้จในรุ๊ะยะสั�น รุ๊ะยะกลาง และรุ๊ะยะยาว
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม โปรัดดูสำรัุปคว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำที่ี�เกัี�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศข้อีงบีที่ีเอีสำ กัรัุป
� ในบที่นี� และกั�รัเปิดเผยกัลยุที่ธ์์ด้�นกั�รัรัับม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงข้อีง
สำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศที่ี�น�ี bit.ly/3zRhze7

อธุ้บายผลกรุ๊ะทีบความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับ
สภาพอากาศทีี�มต
ี ่อธุ๊รุ๊ก้จ กลย๊ทีธุ์ และการุ๊วางแผน
ทีางการุ๊เง้นขององค์กรุ๊

กลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบรุ๊้ษีัทีฯ สรุ๊๊ปผลกรุ๊ะทีบของความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศทีี�มต
ี ่อการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีัทีฯ
ผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊ ห้่วงโซิ่อ๊ปทีานการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบ รุ๊วมถื่งการุ๊ว้จัยและการุ๊พัฒนา บรุ๊้ษีัทีฯ มีการุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงทีางการุ๊เง้นและผลกรุ๊ะทีบทีั�งจากความเสี�ยง
ทีางกายภาพและการุ๊เปลี�ยนแปลงและกำาห้นดิ้ลำาดิ้ับความสำาคัญในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศ
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม โปรัดดูสำรัุปคว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำที่ี�เกัี�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศข้อีงบีที่ีเอีสำ กัรัุป
� ในบที่นี�

อธุ้บายความยืดิ้ห้ย๊น
่ ของกลย๊ทีธุ์ขององค์กรุ๊ โดิ้ยคำาน่งถื่ง
สถืานการุ๊ณ์ทีเี� กีย
� วข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศทีีแ
� ตกต่างกัน
รุ๊วมถื่งสถืานการุ๊ณ์อณ
๊ ห้ภูมเ้ ฉลีย
� เพ้ม
� 2°C ห้รุ๊ือน้อยกว่า
� ข่น

บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้พจ
้ ารุ๊ณาความเสีย
� งทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศทีั�ง 2 ปรุ๊ะเภที ไดิ้้แก่ สถืานการุ๊ณ์นโยบายปัจจ๊บน
ั และสถืานการุ๊ณ์การุ๊พัฒนาทีีย
� ง�ั ยืน ไว้ในกลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊
เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ และดิ้ำาเน้นการุ๊ทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศตามลำาดิ้ับความสำาคัญโดิ้ยพ้จารุ๊ณาจากความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของแต่ละบทีบาทีทีี�เกีย
� วข้องกับสภาพอากาศ
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่ม
� งและโอีกั�สำที่ี�เกัี�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูมอี
่ �กั�ศในบที่นี�
� เติ่ม โปรัดดูสำว่ นที่ี� 1. คว�มเสำีย

อธุ้บายกรุ๊ะบวนการุ๊ขององค์กรุ๊ในการุ๊รุ๊ะบ๊และปรุ๊ะเม้น
ความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูม้อากาศ

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ดิ้ำาเน้นการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ ‘ฮอตสปอต’ ความเสี�ยงเช้งค๊ณภาพเพื�อทีำาความเข้าใจความเสี�ยงทีางกายภาพและการุ๊เปลี�ยนแปลงทีี�สำาคัญและโอกาสสำาห้รุ๊ับบรุ๊้ษีัทีฯ ในอนาคต บรุ๊้ษีัทีฯ
จะปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศผ่านการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ทีางการุ๊เง้น
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม โปรัดดูสำว
่ นที่ี� 1. คว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำที่ี�เกัี�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศในบที่นี� และกั�รัเปิดเผยกัลยุที่ธ์์ด้�นกั�รัรัับม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงข้อีงสำภิ�พิ่
ภิูม่อี�กั�ศที่ี�น�ี bit.ly/3zRhze7

อธุ้บายกรุ๊ะบวนการุ๊ขององค์กรุ๊ในการุ๊จัดิ้การุ๊ความ
เสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูม้อากาศ

บรุ๊้ษีัทีฯ จัดิ้การุ๊กับความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศผ่านกลย๊ทีธุ์ดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของบรุ๊้ษีัทีฯ และมอบห้มายให้้ห้น่วยงานทีี�เกี�ยวข้องข่�นอยู่
กับความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศแต่ละอย่าง
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่ม
่ �กั�ศข้อีงบีที่เี อีสำ กัรัุป
� ในบที่นี�
� เติ่ม โปรัดดูกั�รัดำ�เน่นกั�รัหลักัที่ี�เกัี�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูมอี

อธุ้บายว่ากรุ๊ะบวนการุ๊ในการุ๊รุ๊ะบ๊ ปรุ๊ะเม้น และจัดิ้การุ๊
ความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูม้อากาศถืูกรุ๊วมเข้า
กับการุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงโดิ้ยรุ๊วมขององค์กรุ๊อย่างไรุ๊

ความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมอ
้ ากาศไดิ้้รุ๊ับการุ๊ปรุ๊ะเม้นและจัดิ้การุ๊ผ่านการุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงปรุ๊ะจำาปีของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้จัดิ้ทีำาอน๊กรุ๊มว้ธุานความเสี�ยงเพื�อจำาแนกความเสี�ยง
ตามปรุ๊ะเภทีต่อไปนี� ความเสี�ยงดิ้้านกลย๊ทีธุ์ ความเสี�ยงดิ้้านปฏิ้บัต้การุ๊ ความเสี�ยงดิ้้านการุ๊เง้น ความเสี�ยงดิ้้านการุ๊ปฏิ้บัต้ตามกฎิรุ๊ะเบียบ

เปิดิ้เผยตัวชี�วัดิ้ทีี�ใช้โดิ้ยองค์กรุ๊เพื�อปรุ๊ะเม้นความเสี�ยง
และโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพภูม้อากาศ โดิ้ย
สอดิ้คล้องกับกลย๊ทีธุ์และกรุ๊ะบวนการุ๊จัดิ้การุ๊ความ
เสี�ยง

บรุ๊้ษีัทีฯ ปรุ๊ะเม้นผลกรุ๊ะทีบของความเสี�ยงจากการุ๊เปลี�ยนแปลงรุู๊ปแบบทีี�มต
ี ่อธุ๊รุ๊ก้จโดิ้ยใช้เกณฑ์์การุ๊ให้้คะแนนความเสี�ยงขององค์กรุ๊ บรุ๊้ษีัทีฯ ปรุ๊ะเม้นผลกรุ๊ะทีบของความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้อง
กับสภาพภูมอ
้ ากาศทีี�มต
ี ่อธุ๊รุ๊ก้จโดิ้ยพ้จารุ๊ณาจากผลกรุ๊ะทีบ 7 ปรุ๊ะเภที ไดิ้้แก่ ส๊ขภาพและความปลอดิ้ภัย ส้นทีรุ๊ัพย์และโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐาน การุ๊เง้น ส้�งแวดิ้ล้อมและพลังงาน กฎิรุ๊ะเบียบ
กำาห้นดิ้การุ๊ และชื�อเสียง กล๊่มบรุ๊้ษีัทีบีทีีเอส พ้จารุ๊ณาผลกรุ๊ะทีบต่อต้นที๊นการุ๊ดิ้ำาเน้นงานและที๊น

เปิดิ้เผยการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกขอบเขตทีี� 1, 2 และ 3
รุ๊วมถื่งความเสีย
� งทีีเ� กีย
� วข้อง

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ทีำาการุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกไว้ในรุ๊ายงานความยั�งยืนปรุ๊ะจำาปี
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่ม
� เติ่ม โปรัดดูบที่ที่ี� 3.2 ปรัะสำ่ที่ธ์่ภิ�พิ่กั�รัใช้้พิ่ลังง�นและกั�รัเปิดเผยข้้อีมูลเกัี�ยวกัับกั�รัปล่อียกั��ซเรั่อีนกัรัะจกั สำ่วน: กั�รัปล่อียกั��ซเรั่อีนกัรัะจกั

อธุ้บายเป้าห้มายทีี�องค์กรุ๊ใช้เพื�อจัดิ้การุ๊ความเสี�ยงและ
โอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศและปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ
เทีียบกับเป้าห้มาย

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ต�ังเป้าห้มายการุ๊ลดิ้การุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกแล้ว ซิ่�งรุ๊วมถื่งความม๊ง่ มั�นในการุ๊ชดิ้เชยเพื�อให้้การุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์ส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ทีี�กว้างข่�น เป้าห้มายถืูกกำาห้นดิ้เพื�อสรุ๊้าง
แรุ๊งจูงใจในการุ๊ขยายพอรุ๊์ตธุ๊รุ๊ก้จของบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ยคำาน่งถื่งความเสี�ยงและโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับสภาพอากาศ
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่ม
� เติ่ม โปรัดดูบที่ที่ี� 3.2 ปรัะสำ่ที่ธ์่ภิ�พิ่กั�รัใช้้พิ่ลังง�นและกั�รัเปิดเผยข้้อีมูลเกัี�ยวกัับกั�รัปล่อียกั��ซเรั่อีนกัรัะจกั สำ่วน: กั�รัปล่อียกั��ซเรั่อีนกัรัะจกั

ข้อมูลเกี�ยวกับสภาพภูมอ
้ ากาศถืูกรุ๊วมเข้ากับห้มวดิ้ห้มูต
่ ่างๆ ภายในอน๊กรุ๊มว้ธุานนี� เพื�อให้้บรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืรุ๊ะบ๊ความเสี�ยงดิ้้านสภาพภูมอ
้ ากาศปรุ๊ะเภทีต่างๆ ทีี�อาจส่งผลกรุ๊ะทีบต่อธุ๊รุ๊ก้จไดิ้้
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่ม
� บที่ที่ี� 4.3 กั�รับรั่ห�รัจัดกั�รัคว�มเสำีย
� ง
� เติ่ม โปรัดดูได้ที่�รัี �ยง�นปรัะจำ�ปี 2564/65 (แบบ 56-1 One Report) ข้อีง บีที่เี อีสำ กัรัุป

บรุ๊้ษีัทีฯ กำาลังวางแผนทีี�จะเปิดิ้ตัวการุ๊กำาห้นดิ้รุ๊าคาคารุ๊์บอนภายในเพื�อจูงใจการุ๊ลงที๊นในโครุ๊งการุ๊ทีี�สนับสน๊นรุ๊ะบบการุ๊ขนส่งคารุ๊์บอนตำา
สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม โปรัดดูได้ที่�ีกั�รัเปิดเผยกัลยุที่ธ์์ด้�นกั�รัรัับม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงข้อีงสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศที่ี�น�ี bit.ly/3zRhze7
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ความม๊่งม่�นต่อการุ๊อน๊รุ๊่กษ์แล้ะปกป้องความหล้ากหล้ายั่ทีางชีวภาพื่
บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ให้้ความสำาคัญกับความยัง� ยืนดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมมายาวนาน เรุ๊าตรุ๊ะห้นักดิ้ีถื่งความเสีย
� งจากการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�อาจกรุ๊ะทีบ
ต่อความห้ลากห้ลายทีางชีวภาพ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปขอแสดิ้งความม๊ง่ มั�นในการุ๊ส่งมอบผลกรุ๊ะทีบเช้งบวกต่อช๊มชนและส้�งแวดิ้ล้อมโดิ้ย
รุ๊อบอย่างต่อเนื�อง โดิ้ยความม๊ง่ มั�นครุ๊อบคล๊มถื่งการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า รุ๊วมถื่งไม่มส
ี ถืานปรุ๊ะกอบการุ๊ใดิ้ของ บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ตั�งอยูใ่ น
พื�นทีี�ทีี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ยอมรุ๊ับในรุ๊ะดิ้ับปรุ๊ะเทีศห้รุ๊ือรุ๊ะดิ้ับสากลว่ามีค๊ณค่าความห้ลากห้ลายทีางชีวภาพสูง
แม้ว่าก้จกรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นงานส่วนให้ญ่ของเรุ๊าจะอยู่ในเขตเมือง แต่ความม๊่งมั�นต่อการุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืนดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมของเรุ๊า
นั�นขยายไปถื่งการุ๊อน๊รุ๊ักษี์ความห้ลากห้ลายทีางชีวภาพ โดิ้ยสอดิ้คล้องกับห้ลักการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบ (Mitigation Hierarchy
Principles) ซิ่�งปรุ๊ะกอบดิ้้วย ก่�รหล่ก่เล่ย
� ง ก่�รลดำ ก่�รชดำเชย และก่�รฟ้�นฟู ในพื�นทีี�ทีี�มค
ี วามเสี�ยงสูงทีี�เรุ๊าดิ้ำาเน้นงานอยู่ที�ังใน
ปัจจ๊บันและในอนาคต นอกจากนี� บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปยังคาดิ้ว่าจะมีการุ๊รุ๊่วมมือกับพันธุม้ตรุ๊ภายนอกเพื�อสรุ๊้างความมั�นใจว่าการุ๊ดิ้ำาเน้น
งานตามความม๊ง่ มั�นว่าดิ้้วยความห้ลากห้ลายทีางชีวภาพของเรุ๊าเป็นไปอย่างเห้มาะสม
เรุ๊าม๊่งมั�นทีี�จะสรุ๊้างความก้าวห้น้าในการุ๊อน๊รุ๊ักษี์และฟ้� นฟูความห้ลากห้ลายทีางชีวภาพ โดิ้ยจะดิ้ำาเน้นงานผ่านโครุ๊งการุ๊ทีี�ห้ลาก
ห้ลายเพื�อผลักดิ้ันการุ๊ดิ้ำาเน้นงานสู่อนาคตทีี�ย�งั ยืน
โปรุ๊ด้คล้ิกทีี�น�ส
ี ำาหรุ๊่บีความม๊่งม่�นต่อการุ๊อน๊รุ๊่กษ์แล้ะปกป้องความหล้ากหล้ายั่ทีางชีวภาพื่ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
https://bit.ly/3HK4KEq

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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3.2 ปรุ๊ะสิทีธีิภาพื่การุ๊ใช้พื่ล้่งงานแล้ะการุ๊เปิด้เผยั่ข้อมูล้
การุ๊ปล้่อยั่ก�าซีเรุ๊่อนกรุ๊ะจก
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-2, 302-1, 302-3, 302-4, 303-3, 303-4, 303-5, 305-1, 305-2, 305-3, 306-2, 307-1)

เป้าหมายั่
ความยั่่ง
� ยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

• ปรั่มู�ณีก�รัใชั่้ไฟฟ้�
<2.8 ก่โลวัติติ์-ชั่มู. ติ่อีรัะยะที่�ง
1 ก่โลเมูติรัข้อีงติูโ้ ดยสำ�รั (Car-km)
• สำัดสำ่วนิก�รัใชั่้พิ่ลังง�นิหมู๊นิเวียนิ
ที่ั�งหมูดอีย่�งนิ้อีย รั้อียละ 10

ภายใต้ธุ๊รุ๊ก้จ MOVE ของเรุ๊าทีี�มี บีทีีเอสซิี (บรุ๊้ษีัทีย่อย
ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป) เป็นผู้ดิ้ำาเน้นรุ๊ะบบขนส่งมวลชนซิ่�งใช้
พลังงานไฟฟ้าเป็นห้ลัก บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ตรุ๊ะห้นักถื่งความ
จำา เป็ น ในการุ๊ใช้ ไ ฟฟ้ า ในการุ๊ดิ้ำา เน้ น งาน จ่ ง ให้้ ค วาม
สำาคั ญแก่ ก ารุ๊ใช้พ ลั งงานอย่างมีป รุ๊ะส้ที ธุ้ภ าพและลดิ้
ผลกรุ๊ะทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อมให้้ไดิ้้มากทีี�ส๊ดิ้ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ให้้
ความสำาคัญกับการุ๊พัฒนาและปรุ๊ับปรุ๊๊ งการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน
เพื� อทีี� จ ะก่ อ ให้้ เ ก้ ดิ้ การุ๊อน๊ รุ๊ั ก ษี์ พ ลั ง งาน ตลอดิ้จน
แสวงห้าและศ่กษีาความเป็นไดิ้้ในการุ๊นำาแห้ล่งพลังงาน
ห้ม๊ น เวี ย นมาใช้ เ พื� อ ก่ อ ให้้ เ ก้ ดิ้ ปรุ๊ะโยชน์ สู ง ส๊ ดิ้ ต่ อ การุ๊
ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า และม๊ง่ ห้วังให้้บรุ๊้ษีัทีฯ เต้บโตไปอย่าง
ยั�งยืนและเป็นม้ตรุ๊ต่อส้�งแวดิ้ล้อม
แม้บรุ๊้ษีัทีฯ จะมีการุ๊ขยายเส้นทีางเดิ้้นรุ๊ถืเพ้�มข่�นอย่าง
ต่อเนื�อง แต่แนวโน้มปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าในการุ๊ดิ้ำาเน้น
งานและการุ๊บรุ๊้การุ๊บำารุ๊๊ งรุ๊ักษีาต่อห้น่วยยังอยู่ในเกณฑ์์
ทีี�ดิ้ี เป้าห้มายรุ๊ะยะยาวจนถื่งปี 2568/69 คือการุ๊ควบค๊ม
ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้พลังงานไฟฟ้าให้้ไม่เก้น 2.8 ก้โลวัตต์-ชม.

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

เป้าหมายั่
2564/65

• ปรั่มู�ณีก�รัใชั่้ไฟฟ้�.
<2.31 ก่โลวัติติ์-ชั่มู. ติ่อีรัะยะที่�ง
1 ก่โลเมูติรัข้อีงติูโ้ ดยสำ�รั (Car-km)
• สำัดสำ่วนิก�รัใชั่้ไฟฟ้�ที่ี�มู�จำ�ก
แหล่งพิ่ลังง�นิหมู๊นิเวียนิ
อีย่�งนิ้อีย รั้อียละ 10

ต่อรุ๊ะยะทีาง 1 ก้โลเมตรุ๊ของตู้โดิ้ยสารุ๊ (Car-km) ขณะ
ทีี� เ ป้ า ห้มายรุ๊ะยะสั� น ในปี 2564/65 คื อ การุ๊ควบค๊ ม
ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้พลังงานไฟฟ้าให้้ไม่เก้น 2.31 ก้โลวัตต์-ชม.
ต่อรุ๊ะยะทีาง 1 ก้โลเมตรุ๊ของตู้โดิ้ยสารุ๊ (Car-km) นี�เป็น
ตัวชี�วัดิ้สำาคัญทีี�สอดิ้คล้องกับดิ้ัชนีชี�วัดิ้ของฝั่ายบรุ๊้ห้ารุ๊
ของเรุ๊าและดิ้ั ช นี ชี� วั ดิ้ ของห้๊้ น กู้ ส่ ง เสรุ๊้ ม ความยั� ง ยื น ทีี�
บรุ๊้ ษีั ที ฯ ไดิ้้ อ อกในเดิ้ื อ นพฤษีภาคม 2565 ในขณะ
เดิ้ี ย วกั น เพื� อเป็ น การุ๊ปรุ๊ะเม้ น การุ๊บรุ๊้ ห้ ารุ๊จั ดิ้ การุ๊
ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพของการุ๊ใช้พลังงาน บีทีีเอสซิีจะตรุ๊วจสอบ
การุ๊ดิ้ำา เน้ น งานตามตั ว ชี� วั ดิ้ การุ๊ใช้ พ ลั ง งานขั บ เคลื� อ น
ของตู้ โดิ้ยสารุ๊และการุ๊ใช้ ไ ฟฟ้ า ในอาคารุ๊ โดิ้ยมี
กรุ๊ะบวนการุ๊รุ๊วบรุ๊วมข้อมูลและว้เครุ๊าะห้์ความผ้ดิ้ปกต้
ในการุ๊ใช้พลังงาน ผลการุ๊รุ๊ายงานจะถืูกส่งให้้แก่คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในที๊กๆ เดิ้ือน นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ
ไดิ้้ ดิ้ำา เน้ น การุ๊ว้ เ ครุ๊าะห้์ ที างเทีคน้ ค โดิ้ยใช้ ก รุ๊อบงาน
“การุ๊ลดิ้ต้นที๊นห้น่วยส๊ดิ้ที้าย” (Marginal Abatement
Cost) เพื�อให้้เข้าใจสถืานการุ๊ณ์การุ๊ลงที๊นทีี�แตกต่างกัน
ไดิ้้ดิ้ีข�่น

| 3.2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

• ปรั่มู�ณีก�รัใชั่้ไฟฟ้�อียูที่
่ ี�
2.27 ก่โลวัติติ์-ชั่มู. ติ่อีรัะยะที่�ง
1 ก่โลเมูติรัข้อีงติู้โดยสำ�รั (Car-km)
• สำัดสำ่วนิก�รัใชั่้ไฟฟ้�ที่ี�มู�จำ�ก
แหล่งพิ่ลังง�นิหมู๊นิเวียนิ
รั้อียละ 10

เพื�อให้้บรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายในการุ๊อน๊รุ๊ักษี์พลังงาน บรุ๊้ษีัทีฯ
ไดิ้้จัดิ้ตั�งคณะทีำางานเพื�อบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้านพลังงานโดิ้ย
เฉพาะตั�งแต่ปี 2557/58 ซิ่�งมีห้น้าทีี�กำาห้นดิ้นโยบายการุ๊
อน๊รุ๊ักษี์พลังงาน ปรุ๊ะเม้นความสามารุ๊ถืในการุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้
พลังงาน กำาห้นดิ้เป้าห้มายและแผนการุ๊อน๊รุ๊ักษี์ ตลอดิ้
จนการุ๊ตรุ๊วจสอบและว้ เ ครุ๊าะห้์ ก ารุ๊ดิ้ำา เน้ น งานเพื� อ ให้้
แน่ ใ จว่ า จะบรุ๊รุ๊ล๊ เ ป้ า ห้มายและแผนทีี� ว างไว้ คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊ยั ง มี ห้ น้ า ทีี� ใ นการุ๊ตรุ๊วจสอบ ว้ เ ครุ๊าะห้์ และ
แก้ไขความผ้ดิ้ปกต้เกี�ยวกับการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊พลังงาน
โดิ้ยมีปรุ๊ะธุานเจ้าห้น้าทีี�บรุ๊้ห้ารุ๊ของบีทีีเอสซิีเป็นห้ัวห้น้า
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ โดิ้ยมี ก ารุ๊จั ดิ้ ปรุ๊ะช๊ ม ภายในที๊ ก ๆ สาม
เดิ้ื อน และมีบ๊คคลภายนอกเพื�อดิ้ำาเน้นการุ๊ตรุ๊วจสอบ
และรุ๊ั บ รุ๊องผลการุ๊นำา เสนอต่ อ กรุ๊มพั ฒ นาพลั ง งาน
ทีดิ้แทีนและอน๊รุ๊ักษี์พลังงานในเดิ้ือนมีนาคมของที๊กปี
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บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

นโยั่บีายั่การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊สิ�งแวด้ล้้อม

รุ๊ะบีบีการุ๊จ่ด้การุ๊ด้้านสิ�งแวด้ล้้อมของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

บรุ๊้ษีัทีฯ มีนโยบายการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ส้�งแวดิ้ล้อมซิ่�งครุ๊อบคล๊มบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป และบรุ๊้ษีัทีย่อยทีั�งห้มดิ้ เพื�อให้้กล๊่ม
บรุ๊้ษีที
ั ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและปรุ๊ะส้ทีธุ้ผล ครุ๊อบคล๊มปรุ๊ะเดิ้็นดิ้ังนี� การุ๊วัดิ้ การุ๊จัดิ้การุ๊
การุ๊วางแผน และการุ๊ตรุ๊วจสอบปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก ตามห้ลักการุ๊ การุ๊วัดิ้ไดิ้้ การุ๊รุ๊ายงานผล และ
การุ๊ตรุ๊วจสอบพ้สูจน์ไดิ้้ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) รุ๊วมถื่งแนวทีางการุ๊จัดิ้ทีำารุ๊ายงาน
ทีี�เป็นมาตรุ๊ฐาน โดิ้ยนโยบายการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ส้ง� แวดิ้ล้อมกำาห้นดิ้แนวทีางทีี�ครุ๊อบคล๊มกล๊่มบรุ๊้ษีัทีในการุ๊ดิ้ำาเน้น
ธุ๊รุ๊ก้จโดิ้ยคำาน่งถื่งผลกรุ๊ะทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อม ซิ่�งสอดิ้คล้องกับว้สัยทีัศน์และพันธุก้จเพื�อการุ๊พัฒนาทีี�ย�งั ยืน ตลอดิ้
จนการุ๊เป็นส่วนห้น่�งของการุ๊พัฒนาโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�ให้้บรุ๊้การุ๊แก่ทีก
๊ คน นโยบายการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ส้ง� แวดิ้ล้อม
นีค
� รุ๊อบคล๊มถื่งพนักงาน คู่ค้า ผูรุ๊้ ับเห้มา และผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียทีั�งห้มดิ้

บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้พฒ
ั นารุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมตามรุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ (Plan-Do-Check-Act) กรุ๊ะบวนการุ๊นี�
ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ออกแบบมาเพื�อให้้เห้มาะสมกับลักษีณะการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีที
ั ฯ เพื�อให้้มน
�ั ใจว่ามีการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้าน
ส้ง� แวดิ้ล้อมอย่างต่อเนื�อง
รุ๊ะบบการุ๊จั ดิ้การุ๊ดิ้้ านส้�งแวดิ้ล้อมม๊่งเน้นไปทีี� การุ๊วั ดิ้ผล การุ๊จั ดิ้การุ๊ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพงาน รุ๊วมถื่ งผลลัพธุ์ดิ้้านส้�ง
แวดิ้ล้อม รุ๊ะบบไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องมาตรุ๊ฐาน ISO 14001:2015

ปรุ๊ะเด้็นสำาค่ญ่ของนโยั่บีายั่ปรุ๊ะกอบีด้้วยั่
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

ดิ้ำาเน้นงานและให้้บรุ๊้การุ๊ภายใต้กรุ๊อบการุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืนและเป็นม้ตรุ๊ต่อส้�งแวดิ้ล้อม
ปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม ภายใต้ข้อบังคับและข้อกำาห้นดิ้ทีี�เกี�ยวข้อง
ดิ้ำาเน้นก้จกรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จในลักษีณะทีี�ลดิ้ผลกรุ๊ะทีบทีั�งทีางตรุ๊งและทีางอ้อมต่อส้�งแวดิ้ล้อมตลอดิ้วงจรุ๊ธุ๊รุ๊ก้จ
ม๊ง่ มั�นทีี�จะใช้ทีรุ๊ัพยากรุ๊อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ ลดิ้การุ๊ก่อให้้เก้ดิ้ขยะ ลดิ้การุ๊ปล่อยมลพ้ษี ลดิ้การุ๊ปล่อยของเสีย
ลงสู่นาำ และลดิ้การุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนทีั�งทีางตรุ๊งและทีางอ้อม
มีการุ๊พ้จารุ๊ณาถื่งปัจจัยดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม ในการุ๊เลือกและจัดิ้ห้าผูผ
้ ล้ต ผูจ
้ ัดิ้ห้าส้นค้าและบรุ๊้การุ๊ภายนอก
รุ๊วมถื่งพันธุม้ตรุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จและการุ๊กรุ๊ะจายส้นค้าและการุ๊ขนส่ง
พ้จารุ๊ณาถื่งปัจจัยดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมตลอดิ้การุ๊ตรุ๊วจสอบสถืานะบรุ๊้ษีัทีก่อนทีำาธุ๊รุ๊กรุ๊รุ๊ม รุ๊วมถื่งการุ๊เข้าซิื�อและ
การุ๊ควบรุ๊วมก้จการุ๊ และห้ลังการุ๊เข้าซิื�อ
และการุ๊ควบรุ๊วมก้จการุ๊
กำาห้นดิ้วัตถื๊ปรุ๊ะสงค์และเป้าห้มายทีี�ส่งเสรุ๊้มผลการุ๊ปฏิ้บัต้งานดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมและลดิ้ผลกรุ๊ะทีบต่อส้�ง
แวดิ้ล้อมตลอดิ้ห้่วงโซิ่ค๊ณค่า
ตรุ๊วจสอบว่ามีการุ๊กำาห้นดิ้ความคาดิ้ห้วังดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมทีั�วทีั�งองค์กรุ๊และมีการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งเพื�อให้้สอดิ้คล้อง
กับการุ๊ดิ้ำาเน้นงานอย่างต่อเนื�อง
ส่งเสรุ๊้มความตรุ๊ะห้นักในดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมให้้แก่พนักงานของเรุ๊าและกับผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียภายในและภายนอก
ผ่านการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม การุ๊แบ่งปันความรุู๊้ รุ๊วมถื่งสำารุ๊วจนวัตกรุ๊รุ๊มให้ม่ๆ เพื�อนำามาเป็นแนวทีางการุ๊ปฏิ้บัต้งาน
ดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม
กำาห้นดิ้บทีบาทีและความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของห้น่วยงานทีี�เกี�ยวข้องเพื�อรุ๊องรุ๊ับว่านโยบายการุ๊จัดิ้การุ๊ส้�งแวดิ้ล้อม
ไดิ้้มก
ี ารุ๊ปฏิ้บัต้ ต้ดิ้ตาม และรุ๊ายงานอย่างสมำาเสมอต่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัที ซิ่�งกำากับดิู้แลการุ๊ปฏิ้บัต้ตาม
นโยบายโดิ้ยรุ๊วมและการุ๊ตัดิ้ส้นใจเพื�อให้้มก
ี ารุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมโดิ้ยรุ๊วม

ทิศทางข้องบีทีเอส กรุ๊ป
1. วิสัยทัศน์และพั นธกิจ

2. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

4. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

การบริหาร
ความเสี�ยง
และโอกาส

3. นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

5. กรอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

วัตัถึุประสงค์
เป้าหมายและ
แผนงาน
สิ�งแวดล้อม

การพั ฒนา
ธุรกิจและ
การลงทุน

การตัิดตัาม
และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

ทบทวนโดยบริษัทฯ หร่อบุคคลภายนอก

กลุ่มธุรกิจข้องบีทีเอส กรุ๊ป

MOVE

MIX

MATCH

การประเมินตันเอง
� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีนโยั่บีายั่การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊สิ�งแวด้ล้้อมของบีรุ๊ิษ่ทีฯ bit.ly/3tRQoMu
การบริหารความเสี�ยงและโอกาส

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
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ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊เปิด้เผยั่ข้อมูล้ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านสิง
�
� แวด้ล้้อมของบีีทีเี อส กรุ๊๊ป
การลดฟุุตพร้�นท์์ด้านสิ่้�งแวดล้อมจากการดำาเน้นงานของบร้ษััท์ฯ
เป็็นสิ่้�งท์่�เราให้้ความสิ่ำาคัญยิ่้�ง นอกจากน่� ความเสิ่่�ยิ่งท์างการเง้น
และความเสิ่่ยิ่
� งด้านชื่่�อเสิ่่ยิ่งท์่�เชื่่�อมโยิ่งกับการถููกดำาเน้นคด่ด้านสิ่้ง�
แวดล้อมจะเพ้�มมากข้�นเร่�อยิ่ๆ ดังนั�นการรักษัาการเต้บโตและการ
ขยิ่ายิ่ตัวของบร้ษััท์ฯ โดยิ่ใชื่้ท์รัพยิ่ากรลดลงเป็็นสิ่้�งจำาเป็็นสิ่ำาห้รับ
ท์ุ ก อุ ต สิ่าห้กรรมเน่�อ งจากการขาดแคลนท์รั พ ยิ่ากรธรรมชื่าต้ ท์่�
รุ นแรงข้�นเร่�อยิ่ๆ ด้วยิ่เห้ตุน่� ท์ุกอุตสิ่าห้กรรมจ้งม่บท์บาท์สิ่ำาคัญ
ในการลดผลกระท์บต่อสิ่้�งแวดล้อมและสิ่ามารถูม่สิ่่วนร่วมในการ
เป็ล่� ยิ่ นผ่ า นไป็สิู่่ สิ่ั ง คมท์่� ม่ ก ารป็ล่ อ ยิ่คาร์ บ อนตำา โดยิ่จะชื่่ ว ยิ่ให้้
ป็ระเท์ศไท์ยิ่บรรลุความมุง่ มัน
� ในการดำาเน้นการตามแผนการลดก๊าซ
เร่อนกระจกของป็ระเท์ศ (Nationally Determined Contribution
ห้ร่อ NDC) ซ้�งเป็็นสิ่่วนห้น้�งของความตกลงป็าร่สิ่
แม้ว่าก้จกรรมท์างธุรก้จห้ลักของเราจะใชื่้ไฟุฟุ้าเป็็นแห้ล่งพลังงาน
ห้ลัก แต่เราได้รวบรวมและตรวจสิ่อบพาราม้เตอร์ด้านสิ่้ง� แวดล้อม
อ่�นๆ อยิ่่างเคร่งครัด เพ่�อกำาห้นดท์้ศท์างเชื่้งกลยิุ่ท์ธ์ในการลดการ
ใชื่้พลังงานอยิ่่างต่อเน่�อง นอกจากน่� เรายิ่ังดำาเน้นการซ่อมบำารุ ง
ครั�งให้ญ่ (overhaul) และป็รับป็รุ งรถูไฟุ ซ้�งเป็็นการดำาเน้นการท์่�
เก่ยิ่
� วข้องกับการใชื่้ไฟุฟุ้า เชื่่น การเป็ล่ยิ่
� นห้ลอดไฟุ LED การเป็ล่ยิ่
� น
ฉนวน การอัป็เกรดเคร่�องป็รับอากาศ ฯลฯ และการซ่อมให้ญ่ใน
ชื่่วงกลางของอายิุ่การใชื่้งาน (mid-life refurbishment) ของรถูไฟุ
4 ตู้ จำานวน 35 ขบวน ท์่�ซ� ่อมาครั�งแรก เชื่่น ป็รับป็รุ งซ่อมแซม
ระบบฉุดลาก ระบบระบายิ่อากาศและเคร่�องป็รับอากาศ เป็็นต้น
และเราใชื่้ห้น่วยิ่งานภายิ่นอกในการตรวจสิ่อบป็ระสิ่้ท์ธ้ภาพด้าน
สิ่้�งแวดล้อมท์ั�งห้มดเพ่�อรับรองความถููกต้องของข้อมูล

ปรุ๊ิมาณีการุ๊ใช้
ไฟัฟั้าต่อหน่วยั่

ป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าต่อรายิ่ได้การเด้นรถู-กม.
(ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อระยิ่ะท์าง 1 ก้โลเมตรของตู้โดยิ่สิ่าร (Car-km))
พลังงานขับเคล่�อน
(ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อระยิ่ะท์าง 1,000 ผูโ้ ดยิ่สิ่าร-ก้โลเมตร)
ป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าท์่�สิ่ถูาน่รถูไฟุท์ั�งห้มด (ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อวัน)

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

2.73

2.56

2.24

2.27

<2.31

41.40

46.33

71.02

107.04

<50

62,794

69,728

80,335

85,342

<94,000

ในแง่ของผลการดำาเน้นการเม่�อเท์่ ยิ่บกับเป็้าห้มายิ่ บ่ท์่เอสิ่ซ่สิ่ามารถูควบคุมการใชื่้พลังงานไฟุฟุ้าท์่� น้อยิ่กว่ าเป็้าห้มายิ่ท์่� ต�ั งไว้ ท์่�ไม่เก้น
2.31 ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อระยิ่ะท์าง 1 ก้โลเมตรของตู้ผด
ู้ ้วยิ่สิ่าร (Car-km) แสิ่ดงให้้เห้็นถู้งป็ระสิ่้ท์ธ้ภาพของการใชื่้พลังงานตลอด 4 ป็ีท์ผ
�่ า่ นมา
พบว่าม่การควบคุมการใชื่้พลังงานไฟุฟุ้าเป็็นอยิ่่างด่ แม้วา่ จะม่การขยิ่ายิ่เสิ่้นท์างการให้้บร้การอยิ่่างม่นยิ่
ั สิ่ำาคัญ
อยิ่่างไรก็ตาม ในป็ี 2563/64 บ่ท์่เอสิ่ซ่ได้ใชื่้พลังงานขับเคล่�อนมากกว่าป็ีท์่�แล้ว เน่�องจากบ่ท์่เอสิ่ซ่ได้รับการร้องขอจากห้น่วยิ่งานของ
กรุงเท์พมห้านครให้้เป็ิดบร้การเด้นรถูไฟุฟุ้าให้้มค
่ วามถู่�ยิ่�ง้ ข้�น โดยิ่ท์่�จำานวนผูโ้ ดยิ่สิ่ารลดลง เพ่�อเพ้�มความพร้อมในการให้้บร้การในชื่่วงการ
ระบาดของโคว้ด-19 ซ้�งยิ่ังคงต่อเน่�องมาถู้งป็ี 2564/65 ด้วยิ่เห้ตุน�่ จ้งม่การใชื่้พลังงานเท์่ากับ 107.04 ก้โลวัตต์ชื่ว�ั โมงต่อ 1,000 ผูโ้ ดยิ่สิ่าร-กม.
สิ่่งผลให้้ผลการดำาเน้นงานตำากว่าเป็้าห้มายิ่ ในขณะเด่ยิ่วกัน พลังงานท์ั�งห้มดท์่ใ� ชื่้ในแต่ละวันของสิ่ถูาน่รถูไฟุฟุ้าบ่ท์เ่ อสิ่อยิู่ท์
่ ่� 85,342 ก้โลวัตต์ชื่ม. เน่�องจากจำานวนสิ่ถูาน่ท์่�เพ้ม
ข้
น
แต่
ยิ่
ง
ั
คงสิ่อดคล้
อ
งกั
บ
เป็้
า
ห้มายิ่ท์่
ต
�
ั
ง
ไว้
�
� �

ปรุ๊ิมาณีการุ๊ใช้
พื่ล้่งงาน

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

ป้ริม�ณก่�รใช้ไฟฟ้�ที่ั�งหมดำ (เมก่ะวัตต์-ชม.)

117,139

140,451

140,562

145,720

n/a

การใชื่้ไฟุฟุ้าท์่�ผล้ตจากพลังงานแบบไม่ห้มุนเว่ยิ่น (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

117,139

140,451

140,562

145,720

n/a

• ป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้า-ขับเคล่�อน (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

75,263

91,321

91,392

96,769

n/a

• ป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้า-ไม่ขับเคล่�อน (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

41,876

49,130

49,170

48,951

n/a

การใชื่้เชื่่�อเพล้งท์่�ผล้ตจากพลังงานแบบไม่ห้มุนเว่ยิ่น (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

13,773

13,016

11,869

10,178

n/a

ก่�รใช้พลังง�นที่่ไ� ม่หมุนเว่ยนที่ั�งหมดำ (เมก่ะวัตต์-ชม.)

130,912

153,467

152,431

155,898

182,917

ป็ร้มาณการซ่�อใบรับรองเครด้ตการผล้ตพลังงานห้มุนเว่ยิ่น (REC) (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

0

0

0

14,688

14,572

ก่�รใช้พลังง�นหมุนเว่ยนที่ั�งหมดำ (เมก่ะวัตต์-ชม.)

0

0

0

14,688

14,572

n/a

n/a

n/a

10

10

443,748,874

528,932,449

515,166,397

564,894,185

86%

80%

81%

81%

ค่�ใช้จั่�ยพลังง�นที่่ใ� ช้ที่�ังหมดำ (บ�ที่)
คว�มครอบคลุมข้องข้้อมูล (ร้้อยละของร้ายได้้ทั้�้งหมด้)

| 3.2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการดําเนินงาน

ตััวชี้วัด

ส่ัดำส่่วนก่�รใช้ไฟฟ้�ที่ั�งหมดำที่่ม
� �จั�ก่แหล่งพลังง�นหมุนเว่ยน
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

การุ๊ปล้่อยั่ก�าซี
เรุ๊่อนกรุ๊ะจก

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ตััวชี้วัด

ข้อมูล้อ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

ป้ริม�ณก่�รป้ล่อยก่๊�ซเรือนก่ระจัก่ที่ั�งหมดำ (ตันค�ร์บอนไดำออก่ไซดำ์ เที่่ยบเที่่�)

63,979

75,463

74,600

142,571

99,137

ท์างตรง (ขอบเขตท์่� 1)

1,227

729

3,570

3,487

4,284

ท์างอ้อม (ขอบเขตท์่� 2)

62,752

74,734

66,820

73,421

89,801

ท์างอ้อม (ขอบเขตท์่� 3)

n/a

n/a

4,210

65,6631

5,052

หมายเหตุุ:
1. ข้อมูลการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจกท์างอ้อมอ่�นๆ (ขอบเขตท์่� 3) ในป็ี 2564/65 ครอบคลุมการซ่�อท์รัพยิ่์สิ่้นขบวนรถูไฟุฟุ้าสิ่ำาห้รับรถูไฟุฟุ้าสิ่ายิ่สิ่่เข่ยิ่ว ซ้�งได้ถููกป็ระเม้นว่าม่นยิ่
ั สิ่ำาคัญต่อบร้ษััท์ฯ
2. ผลการดำาเน้นงานครอบคลุมโครงการรถูไฟุฟุ้าสิ่ายิ่สิ่่เข่ยิ่ว สิ่ายิ่สิ่่ท์อง และรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT ซ้�งเป็็นข้อมูลท์่
ู �ได้ผา่ นการท์วนสิ่อบ (Verification) โดยิ่ LRQA ตามมาตรฐาน GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2 และ GRI 305-3
3. ข้อมูลท์่�ใชื่้ในการคำานวณห้าป็ร้มาณการป็ล่อยิ่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิ่ำาห้รับการใชื่้พลังงานไฟุฟุ้า (emission factor) ค่อ 0.499 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท์่ยิ่บเท์่าต่อ เมกะวัตต์-ชื่ั�วโมง (tCO2e/MWh) โดยิ่อ้างอ้งข้อมูล emission
factor จากองค์การบร้ห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก (TGO) ในเด่อนเมษัายิ่น 2565 ข้อมูลป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าท์ั�งห้มดไม่รวมข้อมูลป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าของ VGI
4. ข้อมูลท์่�ใชื่้ในการคำานวณห้าป็ร้มาณการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจกท์างตรง (ขอบเขตท์่� 1) รวบรวมจากการใชื่้นาำ มันเชื่่�อเพล้งท์ั�งในสิ่่วนงานอาคารและรถูยิ่นต์สิ่ำาห้รับการเด้นท์าง การใชื่้เชื่่�อเพล้งจากรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT และสิ่าร
ท์ำาความเยิ่็นท์่�ใชื่้ในระบบป็รับอากาศในอาคารและในขบวนรถูไฟุฟุ้า ตัวเลขการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจกท์างตรงในป็ี 2563/64 เพ้�มข้�นอยิ่่างมากเม่�อเท์่ยิ่บกับในป็ี 2562/63 เน่�องจากเราเพ้�มการเก็บข้อมูลให้้ครอบคลุมไป็ถู้งการใชื่้
เคร่�องป็รับอากาศในอาคารและรถูไฟุ
5. ข้อมูลป็ร้มาณการใชื่้นาำ มันเชื่่�อเพล้งในสิ่่วนของรถูยิ่นต์สิ่ำาห้รับการเด้นท์างม่การรวบรวมไว้ต�ังแต่ป็ี 2561
6. ข้อมูลค่าใชื่้จ่ายิ่พลังงานท์่�ใชื่้ท์�ังห้มดเป็็นการรวมค่าใชื่้จ่ายิ่ท์ั�งโครงการรถูไฟุฟุ้าสิ่ายิ่สิ่่เข่ยิ่ว สิ่ายิ่สิ่่ท์องและรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT
7. ข้อมูลท์่�ใชื่้คำานวณการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจก ขอบเขตท์่� 3 ในป็ี 2563/64 ครอบคลุมป็ร้มาณการใชื่้นาำ ของอาคารและสิ่ถูาน่บ่ท์่เอสิ่ ซ้�งรวมถู้งรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT และป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าของผูเ้ ชื่่าในสิ่ถูาน่

การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊
ของเสียั่

ผลการดําเนินงาน

ตััวชี้วัด

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

ป้ริม�ณข้องเส่่ยที่่เ� ก่ิดำข้้�นที่ั�งหมดำ (เมตริก่ตัน)

97.82

568.52

656.49

598.31

n/a

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท์่�ถููกนำามาใชื่้ให้ม่/ ร่ไซเค้ล

0.00

49.63

34.68

53.00

n/a

ป้ริม�ณข้องเส่่ยที่่ถู
� ูก่ก่ำ�จััดำที่ั�งหมดำ (เมตริก่ตัน)

97.82

518.89

621.81

545.32

746.15

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท์่�ถููกฝัังกลบ

97.82

518.89

621.81

545.05

n/a

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท์่�ถููกเผาท์ำาลายิ่ โดยิ่ไม่นาำ กลับมาใชื่้เป็็นพลังงาน

0.00

0.00

0.00

0.27

n/a

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่อันตรายิ่ท์่�ถููกกำาจัด

85.81

68.91

116.33

95.09

139.60

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท์ั�วไป็ท์่�ถููกกำาจัด

12.01

499.61

540.16

505.23

648.19

คว�มครอบคลุมข้องข้้อมูล (ร้้อยละของร้ายได้้ทั้�้งหมด้)

86%

80%

81%

81%

n/a
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

ปรุ๊ิมาณีการุ๊ใช้นา�ำ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ผลการดําเนินงาน

ปริมาณการใช้นํ้า (ล้านลูกบาศก์เมตัร)

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

0.1520

0.1958

0.2097

0.2088

0.2200

การุ๊ดิ้่งนำามาใช้: ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ จืดิ้ผ้วดิ้้น (ทีะเลสาบ แม่นาำ ฯลฯ)

0

0

0

0

n/a

การุ๊ดิ้่งนำามาใช้: นำาบาดิ้าล

0

0

0

0

n/a

การุ๊ปล่อย: นำากลับสูแ
่ ห้ล่งนำา โดิ้ยมีคณ
๊ ภาพใกล้เคียงห้รุ๊ือดิ้ีกว่าเมื�อ
เทีียบกับนำาดิ้้บ

0

0

0

0

n/a

0.1520

0.1958

0.2097

0.2088

86%

80%

81%

81%

การุ๊ดิ้่งนำามาใช้: ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ ปรุ๊ะปาจากเทีศบาลทีั�งห้มดิ้
(ห้รุ๊ือจากรุ๊ะบบสาธุารุ๊ณูปโภคอื�นๆ)

ป้ริม�ณก่�รใช้นำ�จัืดำสุ่ที่ธีิที่�ังหมดำ
คว�มครอบคลุมข้องข้้อมูล (รุ๊้อยละของรุ๊ายไดิ้้ที�งั ห้มดิ้)

ผล้ตอบีแทีนจาก
การุ๊ล้งที๊นด้้าน
สิ�งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

0.2200
-

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพเช้งน้เวศเศรุ๊ษีฐก้จในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน (Operational eco-efficiency) เป็นแนวค้ดิ้พื�นฐานในการุ๊ดิ้ำาเน้น
ธุ๊รุ๊ก้จ ดิ้ังนั�น บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป จ่งลงที๊นในโครุ๊งการุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้พลังงานเพื�อช่วยลดิ้การุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีี�เก้ดิ้ข่�นจาก
การุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีั�งทีางตรุ๊งและทีางอ้อม รุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ส้�งแวดิ้ล้อม (EMS) ทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืต้ดิ้ตามข้อมูล
ทีางการุ๊เง้นทีี�เกี�ยวข้องกับโครุ๊งการุ๊และโปรุ๊แกรุ๊มดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมไดิ้้
บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ต้ดิ้ตามการุ๊ลงที๊น ค่าใช้จ่าย การุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้ต้นที๊น และการุ๊ห้ลีกเลีย
� งการุ๊ลงที๊นทีี�มผ
ี ลกรุ๊ะทีบต่อส้ง� แวดิ้ล้อม
ดิ้ังแสดิ้งในตารุ๊างดิ้้านล่าง
ผลการดําเนินงาน

สกุลเงิน (ล้านบาท)
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

เง้นลงที๊นสำาห้รุ๊ับโครุ๊งการุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้พลังงาน

1.34

0.55

1.33

0.29

ค่าใช้จ่ายในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

1.25

0.044

3.95

0.42

ค่�ใช้จั่�ยที่ั�งหมดำ (= เง้นลงที๊น + ค่าใช้จ่ายในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน)

2.59

0.59

5.27

0.71

ค่าใช้จ่ายในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�สามารุ๊ถืลดิ้ไดิ้้ ห้รุ๊ือส้ทีธุ้ปรุ๊ะโยชน์ทีางภาษีี

0.62

0.026

0.84

0.22

คว�มครอบคลุมข้องข้้อมูล (ร้้อยละของร้ายได้้ทั้�้งหมด้)

86%

80%

81%

81%
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ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊ปฏิิบีต
่ ต
ิ ามกฎรุ๊ะเบีียั่บี
ด้้านสิง
�
� แวด้ล้้อมของบีีทีเี อส กรุ๊๊ป
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายและข้อบังคับทีี�เกี�ยวข้อง
อย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ และดิ้ำาเน้นการุ๊ทีั�งห้มดิ้ตามมาตรุ๊ฐานสากล
เพื�อลดิ้ความผ้ดิ้พลาดิ้ให้้ไดิ้้มากทีี�ส๊ดิ้ โดิ้ยมีกรุ๊อบการุ๊ทีำางาน
ดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมเป็นกลไกในการุ๊ลดิ้ความเสีย
� งจากการุ๊ละเม้ดิ้
กฎิห้มายส้ง� แวดิ้ล้อม นอกจากนี� นโยบายดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อมและ
รุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ (EMS) ทีี�รุ๊ัดิ้ก๊ม ทีำาให้้แน่ใจว่าบรุ๊้ษีัทีฯ จะ
ปรุ๊ับปรุ๊๊งปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อมเพื�อลดิ้การุ๊ใช้วัตถื๊ดิ้้บ
และเพื� อ ป้ อ งกั น ความเสื� อ มโทีรุ๊มของส้� ง แวดิ้ล้ อ มจากการุ๊
ปล่อยของเสียและอ๊บัต้เห้ต๊ทีี�อาจเก้ดิ้ข่�น บีทีีเอสซิี ยังจัดิ้ให้้มี
ช่องทีางการุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนจากช๊มชนและผู้โดิ้ยสารุ๊ ในกรุ๊ณีทีี�มีผู้
ไดิ้้รุ๊บ
ั ผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า ในปีทีี�ผา่ นมา บีทีี
เอสซิีไม่ไดิ้้ รุ๊ับเรุ๊ื�องรุ๊้องเรุ๊ียนเกี�ยวกับความปลอดิ้ภั ยและส้�ง
แวดิ้ล้อม นอกจากนี� ยังไม่มก
ี ารุ๊ถืูกปรุ๊ับเนื�องจากปัญห้าดิ้้าน
ส้�งแวดิ้ล้อมห้รุ๊ือรุ๊ะบบน้เวศในช่วงสี�ปี งบปรุ๊ะมาณทีี�ผา่ นมา

การจ่ายค่าปรับจาก
การละเมิดด้าน
สิ�งแวดล้อมที�เกิด
ข้ึ้นกับบริษัทฯ ใน
สี�ปีท�ผ
ี ่านมาเป็น

0
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

� วก่บีการุ๊เปล้ียั่
� นแปล้งของสภาพื่ภูมอ
กิจกรุ๊รุ๊มของบีีทีเี อส กรุ๊๊ป
� ทีีเ� กียั่
ิ ากาศ
ใบีรุ๊่บีรุ๊องการุ๊ปล้่อยั่คารุ๊์บีอนทีี�เป็นกล้างโด้ยั่ อบีก.

ใบีรุ๊่บีรุ๊องจากองค์การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊
จ่ด้การุ๊ก�าซีเรุ๊่อนกรุ๊ะจก (อบีก.)
“คารุ๊์บีอนฟั๊ ตพื่รุ๊ิน
� ที์สาำ หรุ๊่บีองค์กรุ๊”
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊รุ๊ับรุ๊อง “คารุ๊์บอน
ฟ๊ตพรุ๊้�นที์สาำ ห้รุ๊ับองค์กรุ๊” เนื�องจากมี
การุ๊วัดิ้ปรุ๊้มาณคารุ๊์บอนทีีป
� ล่อยออกจาก
องค์กรุ๊ ทีี� 76,908 ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์
เทีียบเที่า โดิ้ยฉลากคารุ๊์บอนฟ๊ตพรุ๊้น
� ที์
ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊จดิ้ทีะเบียนโดิ้ย อบก.

การุ๊รุ๊่วมพื่่ ฒนารุ๊ะเบีียั่บีวิธีีในการุ๊
ล้ด้ก�าซีเรุ๊่อนกรุ๊ะจกสำาหรุ๊่บี
รุ๊ถไฟัฟั้าขนส่งมวล้ชนแบีบีรุ๊าง
ภายั่ใต้ T-VER
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ รุ๊่วมกับ อบก. เพื�อพัฒนา
รุ๊ะเบียบว้ธุใี นการุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกภาย
ใต้ T-VER สำาห้รุ๊ับรุ๊ะบบขนส่งมวลชน
เรุ๊ียกว่า “การุ๊เปลีย
� นรุู๊ปแบบการุ๊เดิ้้นทีาง
โดิ้ยใช้รุ๊ถืไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบรุ๊าง”
ตามสมม๊ต้ฐาน องค์กรุ๊ควรุ๊จะสามารุ๊ถื
บั น ที่ ก ปรุ๊้ ม าณการุ๊ปล่ อ ยก๊ า ซิเรุ๊ื อ น
กรุ๊ะจกทีีล
� ดิ้ลงจากการุ๊ทีีผ
� ส
ู้ ญ
ั จรุ๊เปลีย
� น
รุู๊ ป แบบการุ๊เดิ้้ น ทีางจากรุ๊ถืยนต์ ส่ ว น
บ๊คคลมาใช้รุ๊ะบบขนส่งมวลชนทีี�มก
ี ารุ๊
ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีีต
� าำ กว่าการุ๊เดิ้้น
ทีางในรุู๊ปแบบอื�นๆ
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เพื� อให้้ ส อดิ้คล้ อ งกั บ กลย๊ ที ธุ์ รุ๊ ะยะยาวดิ้้ า นการุ๊รุ๊ั บ มื อ กั บ การุ๊
เปลีย
� นแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศของเรุ๊า บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊
รุ๊ับรุ๊องจาก อบก. ว่าเป็นบรุ๊้ษีที
ั ทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์
ส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ โดิ้ยเรุ๊าชดิ้เชยการุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์ของเรุ๊า
ทีัง� ห้มดิ้ ทีำาให้้บที
ี เี อส กรุ๊๊ป
๊ ฯ เป็นบรุ๊้ษีที
ั ขนส่งมวลชนทีางรุ๊างแห้่งแรุ๊ก
และแห้่งเดิ้ียวในโลกทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์
ในปีนี� เรุ๊ายังคงรุ๊ักษีาสถืานะนีไ� ว้ดิ้ว้ ยการุ๊เข้ารุ๊่วมโครุ๊งการุ๊ คารุ๊์บอน
เครุ๊ดิ้้ตกับ บีซิพ
ี จ
ี ี

โครุ๊งการุ๊อ่พื่ไซีเคิล้ไวนิล้จาก
ป้ายั่โฆษณีาทีี�ใช้แล้้ว
วี จี ไ อยั ง คงเดิ้้ น ห้น้ า โครุ๊งการุ๊อั พ ไซิเค้ ล
ไวน้ลทีี�ใช้แล้วจากป้ายโฆษีณา ตามความ
ม๊่ ง มั� น ในการุ๊ลดิ้ขยะโดิ้ยการุ๊ปรุ๊ะย๊ ก ต์ ใ ช้
ห้ลักเศรุ๊ษีฐก้จห้ม๊นเวียน ในปี 2564/65
วีจีไอสามารุ๊ถืนำาขยะไวน้ลจำานวน 0.195
ตันทีี�จะต้องถืูกกำาจัดิ้ไปอัพไซิเค้ลและจัดิ้
จำาห้น่าย

Carbon Markets Club
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ พรุ๊้อมดิ้้วย 10 องค์กรุ๊ชัน
� นำา รุ๊่วมก่อตัง� เครุ๊ือข่าย Carbon
Markets Club เพื�อรุ๊่วมมือสนับสน๊นการุ๊ซิื�อขายคารุ๊์บอนเครุ๊ดิ้้ต
ผ่านรุ๊ะบบ T-VER ของ อบก. และ การุ๊ซิื�อขาย REC โดิ้ย การุ๊ไฟฟ้า
ฝั่ายผล้ตแห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย (กฟผ.) เครุ๊ือข่าย Carbon Markets Club
มีเป้าห้มายทีี� จะสรุ๊้างความตรุ๊ะห้นักถื่ งการุ๊ซิื�อขายคารุ๊์บอนใน
ปรุ๊ะเทีศไทีย เพื�อการุ๊ลดิ้ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกในการุ๊ม๊ง่ สูส
่ งั คมการุ๊ปลดิ้
ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกส๊ทีธุ้เป็นศูนย์ห้รุ๊ือ Net Zero

� ีการุ๊
การุ๊ปรุ๊ะช๊มสาม่ญ่ผู้ถ่อห๊้นปรุ๊ะจำาปี ทีีม
ปล้่อยั่คารุ๊์บีอนได้ออกไซีด้์ส๊ทีธีิเป็นศูนยั่์
บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้จดิ้
ั การุ๊ปรุ๊ะช๊มสามัญผูถื
้ อ
ื ห้๊น
้ ปรุ๊ะจำาปี ผ่านสื�ออ้เล็กทีรุ๊อน้กส์
(E-AGM) ในเดิ้ือนกรุ๊กฎิาคม 2564 ซิ่ง� เป็นครุ๊ัง� แรุ๊กทีีบ
� รุ๊้ษีที
ั ฯ จัดิ้งาน
ในรุู๊ปแบบนีเ� นื�องจากสถืานการุ๊ณ์การุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบาดิ้ของโคว้ดิ้-19 การุ๊
ปรุ๊ะช๊มสามัญผูถื
้ อ
ื ห้๊น
้ ปรุ๊ะจำาปีครุ๊ัง� นีไ� ดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊รุ๊ับรุ๊องว่าเป็นการุ๊ปรุ๊ะช๊ม
ทีีม
� ก
ี ารุ๊ปล่อยคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สที
๊ ธุ้เป็นศูนย์โดิ้ย อบก. ซิ่ง� ตอกยำา
ความม๊ง่ มัน
ั ฯ ในการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊เปลีย
� นแปลง
� ของบรุ๊้ษีที
ของสภาพภูมอ
้ ากาศ

Tree Planting
ในปี 2564/65 วีจไี อไดิ้้ดิ้าำ เน้นโครุ๊งการุ๊ปลูกต้
ู นไม้สาำ ห้รุ๊ับช๊มชนทีี�
จังห้วัดิ้ยโสธุรุ๊ปรุ๊ะมาณ 200 ต้น ซิ่ง� รุ๊วมเป็นพื�นทีี�สเี ขียวถื่ง 1,600
ตารุ๊างเมตรุ๊

| 3.2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครุ๊งการุ๊ Care the Bear
ในปี 2564 วีจไี อเข้ารุ๊่วมโครุ๊งการุ๊ Care the
Bear โดิ้ยตลาดิ้ห้ลักทีรุ๊ัพย์แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย
มีวัตถื๊ปรุ๊ะสงค์เพื�อให้้ภาครุ๊ัฐ เอกชน และ
ว้สาห้ก้จเพื�อสังคมรุ๊่วมมือกันลดิ้การุ๊ปล่อย
ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกจากการุ๊จัดิ้ก้จกรุ๊รุ๊มต่างๆ
ขององค์กรุ๊ โดิ้ยโครุ๊งการุ๊ฯ ไดิ้้รุ๊ณรุ๊งค์การุ๊
ปรุ๊ับเปลีย
� นพฤต้กรุ๊รุ๊มใน 6 ม้ต้ เพื�อช่วยลดิ้
การุ๊เปลี� ย นแปลงของสภาพภูู ม้ อ ากาศ
ไดิ้้แก่ การุ๊เดิ้้นทีางดิ้้วยรุ๊ถืไฟฟ้าห้รุ๊ือรุ๊ะบบ
ขนส่ ง สาธุารุ๊ณะ การุ๊ลดิ้การุ๊ใช้ ก รุ๊ะดิ้าษี
และพลาสต้ก การุ๊งดิ้ใช้ภาชนะโฟม การุ๊ลดิ้
การุ๊ใช้พลังงาน การุ๊ใช้วัสดิ้๊๊ทีี�นาำ กลับมาใช้
ให้ม่ในการุ๊จัดิ้งานต่าง ๆ และการุ๊ลดิ้ขยะ
เห้ลือที้�งในงาน ทีั�งนี� การุ๊เข้ารุ๊่วมโครุ๊งการุ๊
Care the Bear สามารุ๊ถืช่วยให้้พนักงาน
ของวี จีไอมีส่วนรุ๊่วมในการุ๊ลดิ้การุ๊ปล่ อย
ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก และแสดิ้งให้้เห้็นถื่งความ
ม๊ง่ มั�นของบรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊แก้ไขปัญห้าการุ๊
เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู ม้ อ า ก า ศ เ พื� อ
ปรุ๊ะโยชน์ในวงกว้าง
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เพื่่� อ
ความยั่่�งยั่่น
ด้้านเศรุ๊ษฐกิจ
4.1

การกำาก่บดำูแลกิจการ

4.2

การบริหารจ่ดำการความูเสี�ยง

4.3

จริยธิรรมูในการดำำาเนินธิ๊รกิจ

4.4

ความูน่าเชื�อถือของ
การให้บริการ

4.5

การบริหารจ่ดำการ
ห่วงโซ่อ๊ปทีาน

4.6

โครงสร้างพื� นฐานและ
การเข้าถึงของผู้โดำยสาร

4.7

ความูปลอดำภ่ยดำ้าน
เทีคโนโลยีสารสนเทีศูและ
ความูเป็นส่วนต่วของข้อมููล
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

4.1 การุ๊กำาก่บีดู้แล้กิจการุ๊
(GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-26, 102-31, 103-1, 103-2, 103-3)
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปให้้ความสำาคัญกับการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ีเพรุ๊าะเรุ๊าเชื�อมั�น
เป็นอย่างย้�งว่า การุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ีจะทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืบรุ๊้ห้ารุ๊
จัดิ้การุ๊องค์กรุ๊ไดิ้้อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและก่อให้้เก้ดิ้ปรุ๊ะโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ไดิ้้เสีย บรุ๊้ษีัทีฯ มีแนวทีางการุ๊ตรุ๊วจสอบและถื่วงดิ้๊ลทีี�เห้มาะสมเพื�อเป็น
กลไกสนับสน๊นให้้คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีสามารุ๊ถืควบค๊มและกำากับดิู้แล
ก้จการุ๊ไดิ้้อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ รุ๊ะบบการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�เข้มงวดิ้ของ
บรุ๊้ ษีั ที ฯ สะที้ อ นให้้ เ ห้็ น ถื่ ง ความม๊่ ง มั� น ทีี� จ ะตรุ๊วจสอบปรุ๊ะส้ ที ธุ้ผ ลของ
นโยบายและการุ๊ตัดิ้ส้นใจทีั�งในรุ๊ะดิ้ับคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีและผู้บรุ๊้ห้ารุ๊
รุ๊ะดิ้ับสูง บรุ๊้ษีที
ั ฯ เชื�อว่ารุ๊ะบบการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีีดิ้
� แ
ี ละเข้มงวดิ้สามารุ๊ถื
สรุ๊้างปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน เพ้ม
� ความน่าเชื�อถืือและความโปรุ๊่งใส
รุ๊วมถื่งช่วยลดิ้ความเสี�ยงจากการุ๊สูญเสียความไว้วางใจและชื�อเสียงจาก
ผูถื
้ ือห้๊น
้ และนักลงที๊น อีกทีั�งยังลดิ้ความความเสี�ยงจากการุ๊ถืูกปรุ๊ับและไดิ้้
รุ๊ับการุ๊ลงโทีษีจากห้น่วยงานกำากับดิู้แล ความห้ลากห้ลายของปรุ๊ะสบการุ๊ณ์
ของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สรุ๊้างความมัน
� ลากห้ลายเพื�อ
� ใจว่ามีการุ๊รุ๊ับฟังม๊มมองทีีห้
นำาไปใช้ปรุ๊ะโยชน์ในการุ๊ตัดิ้ส้นใจ นอกจากนี� ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของคณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊ยังสามารุ๊ถืสรุ๊้างความสอดิ้คล้องกับผลปรุ๊ะโยชน์ของผูถื
้ ือห้๊น
้ ใน
การุ๊บรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายดิ้้านความยั�งยืนสูงส๊ดิ้ขององค์กรุ๊
บรุ๊้ษีัทีฯ ให้้ความสำาคัญกับการุ๊พัฒนาห้ลักการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ใน 5 ดิ้้าน
ดิ้ังนี� ส้ทีธุ้ของผู้ถืือห้๊้น การุ๊ปฏิ้บัต้ต่อผู้ถืือห้๊้นอย่างเที่าเทีียมกัน บทีบาที
ของผู้มีส่วนไดิ้้เสีย การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลและความโปรุ๊่งใส และความรุ๊ับผ้ดิ้
ชอบของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ผ่านรุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊และห้ลักธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล ซิ่�ง
รุ๊วมไปถื่งการุ๊มีคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ทีี�มีข้อมูลครุ๊บถื้วนต่อการุ๊ตัดิ้ส้นใจและการุ๊
รุ๊ับผ้ดิ้ชอบต่อผลลัพธุ์
บรุ๊้ษีัทีฯ แบ่งโครุ๊งสรุ๊้างองค์กรุ๊ออกเป็น 3 ขั�นเพื�อให้้สามารุ๊ถืกำากับดิู้แล
ไดิ้้อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ ปรุ๊ะกอบดิ้้วย โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊ปรุ๊ะกอบธุ๊รุ๊ก้จทีี�ดิ้ี
รุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล และการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี โดิ้ยทีั�งห้มดิ้
นีส
� อดิ้คล้องกับห้ลักธุรุ๊รุ๊มาภ้บาลทีี�ดิ้ีของตลาดิ้ห้ลักทีรุ๊ัพย์แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย
(ตลที.) สำานักงานคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊กำากับห้ลักทีรุ๊ัพย์และตลาดิ้ห้ลักทีรุ๊ัพย์
(ก.ล.ต.) และข้อเสนอแนะโดิ้ยสมาคมส่งเสรุ๊้มสถืาบันกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีไทีย
และในขณะเดิ้ียวกันยังส่งเสรุ๊้มการุ๊พัฒนาทีี�ย�งั ยืนของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป
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| 4.1 การกำาก่บดำูแลกิจการ

โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊ปรุ๊ะกอบีธี๊รุ๊กิจทีี�ด้ี

รุ๊ะบีบีการุ๊จ่ด้การุ๊ธีรุ๊รุ๊มาภิบีาล้

การุ๊กำาก่บีดู้แล้กิจการุ๊ทีี�ด้ี

บรุ๊้ษีัทีฯ ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จห้ลัก 3 ปรุ๊ะเภที ไดิ้้แก่ MOVE,

รุ๊ ะ บ บ ก า รุ๊ จั ดิ้ ก า รุ๊ ธุ รุ๊ รุ๊ ม า ภ้ บ า ล ข อ ง บ รุ๊้ ษีั ที ฯ

บรุ๊รุ๊ล๊ไดิ้้จากนโยบายต่างๆ ของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งส่งเสรุ๊้ม

พั น ธุม้ ต รุ๊) ซิ่� ง เป็ น ไปตามกลย๊ ที ธุ์แ ละเป้ า ห้มาย

รุ๊ับผ้ดิ้ชอบของห้น่วยงานกำากับดิู้แลอย่างชัดิ้เจน

MIX และ MATCH (ผ่านบรุ๊้ษีัทีย่อย และรุ๊่วมกับ
ทีางธุ๊ รุ๊ ก้ จ ทีี� ส อดิ้คล้ อ งกั บ ว้ สั ย ทีั ศ น์ พั น ธุก้ จ
วั ต ถื๊ ป รุ๊ะสงค์ และเป้ า ห้มายรุ๊ะยะยาวของกล๊่ ม
บรุ๊้ษีัที

กำา ห้นดิ้การุ๊แบ่ ง แยกอำา นาจ ห้น้ า ทีี� และความ

และสนั บ สน๊ น ธุรุ๊รุ๊มาภ้ บ าลทีี� ดิ้ี เช่ น นโยบาย

โดิ้ยกำาห้นดิ้ห้น้าทีี�ในดิ้้าน (1) ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล (2) การุ๊

ธุ๊ รุ๊ ก้ จ นโยบายดิ้้ า นความรุ๊ั บ ผ้ ดิ้ ชอบต่ อ สั ง คม

ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาลองค์กรุ๊และจรุ๊รุ๊ยาบรุ๊รุ๊ณในการุ๊ดิ้ำาเน้น

จัดิ้การุ๊ และ (3) การุ๊ดิ้ำาเน้นงานภายในบรุ๊้ษีัที รุ๊วม

นโยบายดิ้้ านความยั�งยืน นโยบายจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีาง

ทีั�งการุ๊สรุ๊้างกลไกในการุ๊ตรุ๊วจสอบและถื่วงดิ้๊ลเพื�อ

ธุ๊รุ๊ก้จ นโยบายการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี�ยงขององค์กรุ๊

ให้้เก้ดิ้ความโปรุ๊่งใสและสามารุ๊ถืตรุ๊วจสอบไดิ้้

และมาตรุ๊การุ๊ป้องกันการุ๊ที๊จรุ๊้ต

โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊จ่ด้การุ๊
คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษ่ที

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊
ตรุ๊วจสอบี

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊สรุ๊รุ๊หา
แล้ะกำาหนด้ค่าตอบีแทีน

สำาน่กตรุ๊วจสอบีภายั่ใน

สำาน่กปรุ๊ะธีาน
คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊
ทีี�ปรุ๊ึกษา

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊
พื่่ ฒนาเพื่่� อความยั่่�งยั่่น

สำาน่กเล้ขาน๊การุ๊บีรุ๊ิษที
่

กรุ๊รุ๊มการุ๊
ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่*

รุ๊องกรุ๊รุ๊มการุ๊
ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่*

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่ธี๊รุ๊กิจ
MOVE*

ฝ่่ายั่บี่ญ่ชี

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่ธี๊รุ๊กิจ
MIX*

ฝ่่ายั่การุ๊เงิน

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่ธี๊รุ๊กิจ
MATCH*

ฝ่่ายั่พื่่ ฒนาธี๊รุ๊กิจ

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊
บีรุ๊ิหารุ๊ความเสี�ยั่ง

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่การุ๊เงิน*

ฝ่่ายั่น่กล้งที๊น
ส่มพื่่ นธี์

สำาน่กกรุ๊รุ๊มการุ๊
ผูอ
้ าำ นวยั่การุ๊ใหญ่่

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่การุ๊ล้งที๊น*

ฝ่่ายั่พื่่ ฒนาเพื่่� อ
ความยั่่�งยั่่น

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่ปฏิิบี่ติการุ๊*

ฝ่่านทีรุ๊่พื่ยั่ากรุ๊มน๊ษยั่์
แล้ะธี๊รุ๊การุ๊

� ม
เจ้าหน้าทีีค
๊้ ครุ๊อง
ข้อมูล้ส่วนบี๊คคล้

สำาน่ก
� สารุ๊องค์กรุ๊
ส่อ

ผู้อำานวยั่การุ๊ใหญ่่
สายั่งานกฎหมายั่*

ฝ่่ายั่เทีคโนโล้ยั่ี
สารุ๊สนเทีศ

ฝ่่ายั่กฎหมายั่

* ผู้้�บริิหาริตามบทนิิยามของปริะกาศคณะกริริมการิกำากับหลัักทริัพย์ เริ่�อง การิกำาหนิดบทนิิยามในิปริะกาศเก่�ยวกับการิออกแลัะเสนิอขายหลัักทริัพย์
36

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บทีบาทีและความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบทีี�ไดิ้้มอบห้มายให้้แก่คณะ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

คณะกริริมการิตริวจสอบ ต� อ งปริะกอบด� ว ยกริริมการิ
อิ ส ริะทั� ง หมดแลัะต� อ งม่ ไ ม่ นิ� อ ยกว่ า 3 ท่ า นิ ในิขณะ
เ ด่ ย ว กั นิ ต� อ ง ม่ อ ย่ า ง นิ� อ ย 1 ท่ า นิ ท่� ม่ ค ว า ม ริ้� แ ลั ะ
ปริะสบการิณ์ ใ นิการิตริวจสอบความถู้ ก ต� อ งของงบ
การิเงินิ

กรุ๊รุ๊มการุ๊และคณะอน๊ ก รุ๊รุ๊มการุ๊มี ค วามสำา คั ญ สู ง ส๊ ดิ้
ต่อการุ๊พัฒนาทีี�ย�ังยืนของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊

คำาน่งถื่งปรุ๊ะโยชน์สงู ส๊ดิ้ต่อบรุ๊้ษีัทีและผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสีย ดิ้ัง

นั�น จ่งมีการุ๊จัดิ้ทีำากฎิบัตรุ๊โดิ้ยไดิ้้มก
ี ารุ๊รุ๊ะบ๊ถื่งโครุ๊งสรุ๊้าง

รุ๊ะเบียบการุ๊ปรุ๊ะช๊ม รุ๊วมถื่งห้น้าทีี�และความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบ

คณะกริริมการิสริริหาแลัะกำา หนิดค่ า ตอบแทนิ ต� อ ง
ปริะกอบด�วยกริริมการิอย่างนิ�อย 3 ท่านิ แต่ต�องไม่เกินิ
5 ท่านิ โดยท่�กริริมการิส่วนิใหญ่่ต�องเป็นิกริริมการิอิสริะ

ของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊แต่ละช๊ดิ้ เช่น กฎิบัตรุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊

บรุ๊้ษีัที กฎิบัตรุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ตรุ๊วจสอบ กฎิบัตรุ๊คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊การุ๊สรุ๊รุ๊ห้าและการุ๊กำา ห้นดิ้ค่ า ตอบแทีน

คณะกริริมการิพัฒนิาเพ่�อความยั�งย่นิ ต�องปริะกอบด�วย
กริริมการิท่�เป็นิกริริมการิบริิษััท ผู้้�บริิหาริริะดับส้ง หริ่อท่�
ปริึกษัาจากภายนิอกซึ่ึ�งเป็นิผู้้�เชี่่�ยวชี่าญ่เฉพาะด�านิ แลัะ
ม่กริริมการิอย่างนิ�อย 4 ท่านิแต่ไม่เกินิ 7 ท่านิ

กฎิบัตรุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยั�งยืน กฎิบัตรุ๊
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ และกฎิบัตรุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊
ความเสี�ยง

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
เพื่่� อดู้รุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้กฎบี่ตรุ๊ที่�งหมด้
bit.ly/3xHj3oN

คณะกริริมการิบริิหาริ ต�องปริะกอบด�วยกริริมการิอย่าง
นิ�อย 5 ท่านิ โดยท่�กริริมการิบริิหาริไม่จำาเป็นิต�องดำาริง
ตำาแหนิ่งกริริมการิบริิษััท

องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการ
และค์ณะอนุุกรรมการ

ต้องมีจำานวนไม่นอ
้ ยกว่า 5 ที่าน กรุ๊รุ๊มการุ๊อย่างน้อย 1/3

คณะกริริมการิบริิ ห าริความเส่� ย ง ต� อ งปริะกอบด� ว ย
กริริมการิอิสริะอย่างนิ�อย 1 ท่านิ ซึ่ึ�งต�องเป็นิกริริมการิ
ตริวจสอบ หริ่ อ เป็ นิ ผู้้� บ ริิ ห าริของบริิ ษัั ท ฯ แต่ ไ ม่ จำา กั ด
เพ่ ย งหั ว หนิ� า เจ� า หนิ� า ท่� ก าริเงิ นิ กริริมการิตริวจสอบ
ภายในิ แลัะผู้้บ
� ริิหาริริะดับส้งจากหนิ่วยธุุริกิจอ่�นิของกลัุ่ม
บริิษััท

อ้สรุ๊ะไม่นอ
้ ยกว่า 3 ที่าน คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีไดิ้้แต่งตั�ง

นอกจากนี� คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ ษีั ที ไดิ้้ แ ต่ ง ตั� ง คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ทีี�

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ต้ อ งปรุ๊ะกอบดิ้้ ว ยสมาช้ ก ในจำา นวนทีี�
เห้มาะสมกับขนาดิ้และกลย๊ทีธุ์ทีางธุ๊รุ๊ก้จของบรุ๊้ษีที
ั ฯ แต่

ต้องเป็นกรุ๊รุ๊มการุ๊อ้สรุ๊ะ และในกรุ๊ณีอ� ืน ต้องมีกรุ๊รุ๊มการุ๊
คณะอน๊กรุ๊รุ๊มการุ๊เพื�อกำากับดิู้แลและต้ดิ้ตามการุ๊ดิ้ำาเน้น

ปรุ๊่กษีาซิ่�งเป็นส่วนห้น่�งของแผนผังองค์กรุ๊ เพื�อมีห้น้าทีี�ให้้คำา

กรุ๊รุ๊มการุ๊ตรุ๊วจสอบ คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สรุ๊รุ๊ห้าและกำาห้นดิ้

บรุ๊้ษีัทีฯ และบรุ๊้ษีัทีย่อย

ธุ๊รุ๊ก้จให้้เป็นไปตามห้ลักธุรุ๊รุ๊มาภ้บาลทีี�ดิ้ี ไดิ้้แก่ คณะ
ค่าตอบแทีน คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยัง� ยืน คณะ

กรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ และคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี�ยง

ข้อมูล้อ่�นๆ

ค์ณะกรรมการพััฒนุาเพั่�อค์วามยั่ั�งยั่่นุและหนุ้าที่่�ด้้านุค์วามยั่ั�งยั่่นุ

การุ๊จัดิ้การุ๊ส้นทีรุ๊ัพย์ไม่มต
ี ัวตนและปรุ๊ะเดิ้็นทีี�เกี�ยวข้องกับความยั�งยืนอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ มี
ส่วนกำาห้นดิ้ความอยู่รุ๊อดิ้ของบรุ๊้ษีัทีฯ เสรุ๊้มสรุ๊้างความสัมพันธุ์กับผู้มีส่วนไดิ้้เสีย รุ๊วมทีั�งมีผล
ต่อการุ๊เต้บโตในรุ๊ะยะยาวของบรุ๊้ษีัทีฯ นอกจากนี� นักลงที๊นและผู้ถืือห้๊้นยังแสดิ้งความสนใจ

เพ้�มมากข่�นในการุ๊ให้้คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีเข้ามามีบทีบาทีในการุ๊กำากับดิู้แลเรุ๊ื�องความยั�งยืน

ดิ้้วยเช่นกัน กล่าวอีกนัยห้น่�ง คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีควรุ๊ให้้ความสำาคัญต่อการุ๊ทีำาความเข้าใจถื่ง

ปัญห้าอื�นๆ ซิ่�งนอกเห้นือไปจากปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านการุ๊เง้นทีี�สง่ ผลต่อกลย๊ทีธุ์และผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

ทีางธุ๊รุ๊ก้จมากย้ง� ข่น
� รุ๊วมถื่งการุ๊นำาเอาปัจจัยเห้ล่านีไ� ปใช้ปรุ๊ะโยชน์เพื�อเปิดิ้โอกาสทีางธุ๊รุ๊ก้จมาก

ข่�น และลดิ้ความเสี�ยงทีี�อาจส่งผลต่อบรุ๊้ษีัทีฯ

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ ษีั ที ไดิ้้ แ ต่ ง ตั� ง คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พั ฒ นาเพื� อความยั� ง ยื น เพื� อสนั บ สน๊ น

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั ในการุ๊บูรุ๊ณาการุ๊ความยัง� ยืนเข้ากับวัฒนธุรุ๊รุ๊มและพฤต้กรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ แรุ๊ก
เรุ๊้ม
� คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยัง� ยืน คือคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล ซิ่�งต่อมาไดิ้้ขยาย
� นัน

ขอบเขตให้้ครุ๊อบคล๊มห้ลักการุ๊ดิ้้านความยั�งยืนและเป้าห้มายความยั�งยืนขององค์กรุ๊ เพ้�มเต้ม
จากห้ลักการุ๊ดิ้้านการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี ซิ่�งคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ฯ มีห้น้าทีี�ในการุ๊กำาห้นดิ้นโยบาย

และแนวทีางปฏิ้บัต้ที�ีเกี�ยวข้องกับความยั�งยืนทีี�เห้มาะสมกับการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีัที และ
สอดิ้คล้องกับมาตรุ๊ฐานสากล เช่น นโยบายธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จและจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊ม

ของพนักงาน นโยบายความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบต่อสังคม (CSR) นโยบายดิ้้านความยั�งยืน และการุ๊ต่อ

ต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตและการุ๊ต้ดิ้ส้นบน ฯลฯ

ฝั่ายพัฒนาเพื�อความยัง� ยืนรุ๊ายงานตรุ๊งต่อผูอ
้ ำานวยการุ๊ให้ญ่สายการุ๊ลงที๊น ซิ่�งไดิ้้รุ๊บ
ั มอบห้มาย

ให้้เป็นผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊ทีี�รุ๊ับผ้ดิ้ชอบงานดิ้้านความยั�งยืนของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป นอกจากนี� ฝั่ายพัฒนาเพื�อ

ความยั�งยืนยังรุ๊ายงานต่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื�อความยั�งยืนอย่างน้อยปีละสองครุ๊ั�งเพื�อ
รุ๊ายงานปรุ๊ะเดิ้็นต่างๆ และขออน๊มต
ั ้วารุ๊ะทีี�เกี�ยวข้องกับความยั�งยืน

ปรุ๊่ ก ษีาและข้ อ เสนอแนะทีี� เ ป็ น ปรุ๊ะโยชน์ สำา ห้รุ๊ั บ ธุ๊ รุ๊ ก้ จ ของ

กรุ๊๊ ณาอ่านรุ๊ายละเอียดิ้เพ้�มเต้มเกี�ยวกับการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊

ไดิ้้ ทีี�รุ๊ายงานปรุ๊ะจำาปี 2564/65 (แบบ 56-1 One Report)
บทีทีี� 5 การุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

| 4.1 การกำาก่บดำูแลกิจการ

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
เพื่่� ออ่านนโยั่บีายั่ด้้านความยั่่�งยั่่น bit.ly/3tUXLCV
� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
เพื่่� อดู้กฎบี่ตรุ๊คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊พื่่ ฒนาเพื่่� อความยั่่�งยั่่น bit.ly/3Oif6xN
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

� ง
4.2 การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ความเสียั่
(GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปให้้ความสำาคัญกับการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี่ยงขององค์กรุ๊เพื่อเป็ นการุ๊
เตรุ๊ียมความพรุ๊้อมให้้แก่บรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊รุ๊ับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ทีี่อาจจะเก้ดิ้ข่้น

ในอนาคต ความไม่แน่นอนเห้ล่านี้สามารุ๊ถืส่งผลกรุ๊ะทีบต่ อการุ๊ดิ้ำ าเน้นธุ๊รุ๊ก้จของ
เรุ๊า ซิ่่งมีผลต่อความต่อเนื่องในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ รุ๊วมถื่งสถืานะการุ๊เง้นของบรุ๊้ษีัทีฯ

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ โดิ้ยคำาน่งถื่งรุ๊ะดิ้ับความเสี่ยงทีี่ยอมรุ๊ับไดิ้้ (Risk Appetite) และช่วง
่
่ยอมรุ๊ับไดิ้้ (Risk Tolerance) ในการุ๊พ้จารุ๊ณาความเสียงต่
่
่
ความเสียงทีี
างๆ ทีี่เกียวข้
อง
เพื่อใช้ปรุ๊ะกอบการุ๊ตัดิ้ส้นใจทีางธุ๊รุ๊ก้จ

สม ซิ่่งจะดิ้่งดิู้ดิ้เง้นลงที๊นและสรุ๊้างปรุ๊ะโยชน์ต่อผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียทีั้งห้มดิ้ในรุ๊ะยะยาว

่
โค์รงสร้างการบริหารค์วามเส่ยั่งองค์์
กร
โครุ๊งสรุ๊้ า งการุ๊บรุ๊้ ห้ ารุ๊ความเสี่ ยงองค์ ก รุ๊ของบรุ๊้ ษีั ที ฯ กำ า ห้นดิ้บทีบาทีห้น้ า ทีี่ และ
ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบ และภารุ๊ะความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊ปฏิ้บัต้ห้น้าทีี่ของผู้ที่ีเกี่ยวข้อง

่
้
การุ๊มีแนวทีางการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสียงและการุ๊จั
ดิ้การุ๊ว้กฤต้ทีี่มีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพนัน
่
มีความสำาคัญอย่างย้งต่อการุ๊วางแผนทีางการุ๊เง้นในรุ๊ะยะยาว รุ๊วมถื่งยังสรุ๊้างความ

การุ๊รุ๊ายงานความเสี่ยง

่
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ เชื่อว่าแนวทีางการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสียงเช้
งรุ๊๊กเป็ นห้ัวใจสำาคัญในการุ๊
่
่เห้มาะ
่
บรุ๊้ห้ารุ๊ธุ๊รุ๊ก้จให้้ยงยื
ั นและสามารุ๊ถืสรุ๊้างผลตอบแทีนภายใต้รุ๊ะดิ้ับความเสียงทีี

ยืดิ้ห้ย๊่นให้้แก่องค์กรุ๊อีกดิ้้วย บรุ๊้ษีัทีฯ จ่งจำาเป็ นต้องควบค๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นงานภายใน
เพื่อให้้สอดิ้คล้องกับกฎิรุ๊ะเบียบ รุ๊วมถื่งพัฒนากลไกการุ๊ควบค๊มเช้งรุ๊๊กทีี่ทีำาให้้องค์กรุ๊

ในกรุ๊ะบวนการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยง รุ๊วมถื่งกำาห้นดิ้ผู้มีอำานาจในการุ๊ตัดิ้ส้นใจในการุ๊
บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยงองค์กรุ๊ของกล๊่มบรุ๊้ษีัที โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊จัดิ้การุ๊ข้อมูลความเสี่ยงและ

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีมีความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊กำากับดิู้แลนโยบายของกล๊่มบรุ๊้ษีัที
และแต่งตั้งกรุ๊รุ๊มการุ๊ทีี่มีคณ
๊ สมบัต้เห้มาะสมเพื่อดิ้ำารุ๊งตำาแห้น่งคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊

่
้ บรุ๊้ษีัทีฯ จ่งไดิ้้จัดิ้ทีำารุ๊ะบบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสียง
มีความยืดิ้ห้ย๊น
่ มากข่้น ดิ้ังนัน
่
่
่
้
และการุ๊กำากับดิู้แลเพือใช้ปรุ๊ะเม้น ต้ดิ้ตาม และควบค๊มความเสียงทีีอาจจะเก้ดิ้ข่นและ

ความเสี่ยง

ธุ๊รุ๊ก้จห้ลัก ไดิ้้แก่ MOVE MIX และ MATCH เข้าดิ้้วยกัน

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยงมีความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊สอบทีานนโยบายการุ๊
่
บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสียงของกล๊
่มบรุ๊้ษีัที และกำากับดิู้แลความมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ผลของการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊

ส่งผลกรุ๊ะทีบต่อบรุ๊้ษีัทีฯ ในอนาคต โดิ้ยรุ๊ะบบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี่ยงและการุ๊
กำากับดิู้แลเป็ นองค์ปรุ๊ะกอบสำาคัญของที๊กกรุ๊ะบวนการุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จทีี่เชื่อมโยง 3 ห้น่วย

่
นุโยั่บายั่และกรอบการบริหารค์วามเส่ยั่ง

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ ษีั ที ไดิ้้ อ น๊ มั ต้ น โยบายและกรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ ห้ ารุ๊ความเสี่ ยงองค์ ก รุ๊
ของกล๊่มบรุ๊้ษีัที โดิ้ยมีวัตถื๊ปรุ๊ะสงค์เพื่อกำาห้นดิ้กรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยงองค์กรุ๊

(Enterprise Risk Management ห้รุ๊ือ ERM Framework) สำาห้รุ๊ับกล๊ม
่ บรุ๊้ษีที
ั ทีี่ชัดิ้เจน
่
้
เห้มาะสม และเพียงพอ รุ๊วมทีังมอบห้มายบทีบาทีห้น้าทีีและความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบ และ

กำาห้นดิ้ภารุ๊ะความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊ปฏิ้บัต้ห้น้าทีี่ของผู้ทีี่เกี่ยวข้องเพื่อให้้สามารุ๊ถื

บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี่ยงองค์กรุ๊ไดิ้้อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ

นโยบายและกรุ๊อบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยงองค์กรุ๊ของกล๊่มบรุ๊้ษีัทีม๊่งเน้นการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊

จัดิ้การุ๊ความเสี่ยงทีี่เข้มแข็ง มีกรุ๊ะบวนการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยงอย่างเป็ นรุ๊ะบบ ตาม

มาตรุ๊ฐานของ Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission (COSO) เพื่อให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊และพนักงานที๊กรุ๊ะดิ้ับขององค์กรุ๊

ครุ๊อบคล๊มที๊กห้น่วยธุ๊รุ๊ก้จในกล๊่มบรุ๊้ษีัที สามารุ๊ถืบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี่ยงไดิ้้อย่างมี
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 4.2 การบริหารจ่ดำการความูเสี�ยง

่
ความเสียงของกล๊
ม
่ บรุ๊้ษีัที ครุ๊อบคล๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นงานห้ลักของบรุ๊้ษีัทีฯ ที๊กดิ้้าน พรุ๊้อม
้
ทีังมีการุ๊ต้ดิ้ตามความคืบห้น้าของแผนจั ดิ้การุ๊ความเสี่ยงและตัวชี้วัดิ้ความเสี่ยงทีี่

สำาคัญ ซิ่่งเป็ นเครุ๊ื่องมือในการุ๊เตือนภัยล่วงห้น้าเพื่อกำาห้นดิ้มาตรุ๊การุ๊จัดิ้การุ๊ความ
่
่มเต้มไดิ้้ทีันเห้ต๊การุ๊ณ์
เสียงเพ้
่
คณะทีำางานดิ้้านการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสียงมี
ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊สอบทีานภาพความ
่
่
่
่ั
เสียงของกล๊่มบรุ๊้ษีัที เพือให้้มนใจว่
าข้อมูลความเสียงไดิ้้
ปรุ๊ับปรุ๊๊งให้้เป็ นปั จจ๊บน
ั และ

แก้ไขปรุ๊ับปรุ๊๊ งให้้เห้มาะสม ห้ากเก้ดิ้การุ๊เปลี่ยนแปลงทีี่ สำาคั ญห้รุ๊ือมีความเสี่ยงทีี่
สำาคัญเก้ดิ้ข่้นรุ๊ะห้ว่างปี รุ๊วมทีั้งต้ดิ้ตามความคืบห้น้าของการุ๊แผนจัดิ้การุ๊ความเสี่ยง
ในรุ๊ะดิ้ับกล๊่มบรุ๊้ษีัที และนำาเสนอรุ๊ายงานการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี่ยงของกล๊่มบรุ๊้ษีัทีต่อ
่
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสียง

ความเสี�ยั่งขององค์กรุ๊ทีี�สำาค่ญ่
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์
่ งจากภาวะเศรษัฐกิจ
• ความเสีย
่ งจากกลยุทธ์การ
• ความเสีย
ดำาเนินธุรกิจ

• ความเสี่ยงด้านรายได้
่ งด้านตลาด
• ความเสีย
่ งด้านการลงทุน
• ความเสีย

ความเสี�ยงด้านการปฏิิบัตัิการ

่ งด้านต้นทุนการดำาเนินงาน • ความเสี่ยงด้านบุคลากร
• ความเสีย
• ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการ • ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ดำาเนินธุรกิจ
องค์กร
• ความเสี่ยงจากการพ่่ งพาผู้ให้บริการ • ความเสี่ยงจากการแพร่
น้อยราย
ระบาดของโรค COVID-19

ความเสี�ยงด้านการเงิน

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• ความเสี่ยงด้านเครดิต
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสีย
่ งจากการบริหารจัดการ
• ความเสีย
เงิน

ความเสี�ยงด้านการปฏิิบัตัิตัามกฎหมาย
ระเบียบ และข้้อบังคับ

่ งจากการยกเลิกสัญญาสัมปทาน และสัญญาการให้บริการ
• ความเสีย
เดินรถและซ่อมบำารุงระยะยาว
• ความเสี่ยงจากการสูญเสียหุ้นบีทีเอสซี กรณัีเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ความเสี�ยงอ่�นๆ
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
่ งในด้านสังคมและชุมชน
• ความเสีย

ความเสี�ยงที�อาจเกิดข้ึ้นในอนาคตั
(Emerging Risks)
่ งจากการ
• ความเสีย
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค
• ความเสี่ยงจากการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ

• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพิ่ มข่้น
• ความเสี่ยงจากการระบาดใหญ่ใน
อนาคต

� �ี
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
ดู้กฎบี่ตรุ๊ของคณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊ความเสี�ยั่งของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
bit.ly/39JkQla
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

ว่ฒนธีรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ด้้านความเสี�ยั่ง
การุ๊แก้ไขอน๊กรุ๊มวิธีานความเสี�ยั่ง
เพื่่� อรุ๊วมก่บีปรุ๊ะเด้็นด้้านความยั่่�งยั่่น
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปไดิ้้แก้ไขห้ัวข้อทีี�เกี�ยวข้องกับอน๊กรุ๊ม
ว้ธุานความเสี�ยงขององค์กรุ๊ เพื�อให้้ม�น
ั ใจว่าแบบ
ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงของบรุ๊้ษีัทีฯ มีความ
ครุ๊อบคล๊มและสามารุ๊ถืรุ๊ะบ๊ความเสี�ยงทีี�อาจส่ง
ผลกรุ๊ะทีบต่อบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ที�ังห้มดิ้ การุ๊แก้ไขใน
ครุ๊ั�งนีไ� ดิ้้นาำ ปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านความยั�งยืนเข้ามา
พ้จารุ๊ณารุ๊่วมกับความเสี�ยงดิ้้านอน๊กรุ๊มว้ธุาน
ขององค์กรุ๊เพื�อยกรุ๊ะดิ้ับกรุ๊ะบวนการุ๊ทีั�งห้มดิ้

ของบรุ๊้ษีัทีฯ ให้้เป็นมาตรุ๊ฐานสากล บรุ๊้ษีัทีฯ เชื�อ
ว่าการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยง ปรุ๊ะกอบกับ
ห้ลักการุ๊ดิ้้านความยั�งยืนทีี�ดิ้ี จะช่วยส่งเสรุ๊้มให้้
ห้น่วยงานทีั�งห้มดิ้เข้าใจถื่งปัญห้าและปรุ๊ะเดิ้็น
ความเสี�ยงทีั�งห้มดิ้ จากนั�นจ่งสามารุ๊ถืช่วยกันลดิ้
โอกาสในการุ๊เก้ดิ้ความเสี�ยงเห้ล่านั�นลงไดิ้้อย่าง
เห้มาะสม ปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านความเสี�ยงเห้ล่านีไ� ดิ้้ถืูก
นำามารุ๊วมกับปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านความยั�งยืนใน
ปีงบปรุ๊ะมาณล่าส๊ดิ้ เช่น ความต่อเนื�องทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จ และแผนในการุ๊ลดิ้ความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้อง
กับห้่วงโซิ่อ๊ปทีานไดิ้้ถืูกนำาไปรุ๊วมเข้ากับการุ๊
พ้จารุ๊ณาดิ้้านความยั�งยืนของคู่ค้าสำาคัญ
(Critical Supplier) ของบรุ๊้ษีัทีฯ

วัฒนธุรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ดิ้้านความเสี�ยงเป็นองค์ปรุ๊ะกอบสำาคัญของบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ยทีี�บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้สรุ๊้างวัฒนธุรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ทีี�แข็งแกรุ๊่งเพื�อส่งเสรุ๊้มให้้พนักงานตรุ๊ะห้นัก
ถื่งความเสี�ยงทีี�สามารุ๊ถืเก้ดิ้ข่�นไดิ้้รุ๊ะห้ว่างการุ๊ทีำางานและจ่งสามารุ๊ถืบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงเห้ล่านั�นไดิ้้อย่างเห้มาะสม นอกจากนี� พนักงานที๊กคนควรุ๊มี

ทีัศนคต้และพฤต้กรุ๊รุ๊มทีี�ถืูกต้องต่อการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงเพื�อสรุ๊้างวัฒนธุรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ทีี�ดิ้ี โดิ้ยไดิ้้รุ๊ับการุ๊สนับสน๊นจากแนวปฏิ้บัต้ดิ้ังต่อไปนี�

สร้างสิ�งจัูงใจัที่างการเงินุสำาหรับ
การบริหารจััด้การค์วามเส่�ยั่ง
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปมอบส้�งจูงใจให้้แก่ผู้บรุ๊้ห้ารุ๊รุ๊ะดิ้ับสูง

ของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ พนักงานผูป
้ ฏิ้บต
ั ้ห้น้าทีี� ห้รุ๊ือความ
เสียห้ายต่อทีรุ๊ัพย์ส้นของบรุ๊้ษีัทีฯ

โครุ๊งการุ๊ BTS Spirit Club ซิ่�งเป็นโครุ๊งการุ๊ทีี�สรุ๊้าง

เกณฑ์์การบริหารจััด้การค์วามเส่�ยั่ง
ของแผนุกที่รัพัยั่ากรบุค์ค์ลสำาหรับ
การประเมินุพันุักงานุ

การุ๊ตรุ๊วจสอบและทีดิ้สอบปรุ๊ะส้ ที ธุ้ ภ าพดิ้้ า น

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปไดิ้้นาำ เกณฑ์์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความ

กรุ๊ะบวนการุ๊ทีี�ก่อให้้เก้ดิ้การุ๊ลดิ้ความเสี�ยงไดิ้้น�ัน

เพื�อเป็นตัวกำาห้นดิ้ขอบเขตของงานก่อนถืูกมอบ

ของเรุ๊าในการุ๊สอดิ้ส่องและม๊่งห้าแนวทีางในการุ๊
ลดิ้ความเสี�ยงทีี�มีต่อพนักงานและผู้โดิ้ยสารุ๊ผ่าน

แรุ๊งจู งใจทีางการุ๊เง้ นให้้แก่ ผู้บรุ๊้ห้ารุ๊รุ๊ะดิ้ั บสูงใน
ความปลอดิ้ภัยในสถืานทีี�ปฏิ้บต
ั ้งาน โดิ้ยในแต่ละ

จะมีการุ๊ให้้คะแนนทีี�สามารุ๊ถืนำามาแลกเป็นเง้น
รุ๊างวัลไดิ้้ตามรุ๊ะดิ้ับขั�นของคะแนนทีี�พนักงานไดิ้้

รุ๊ับ ห้รุ๊ือแลกเป็นที๊นการุ๊ศ่กษีาบ๊ตรุ๊ของพนักงาน

ไดิ้้ คนละ 3 ส้ทีธุ้� อี กทีั� งพนักงานยังสามารุ๊ถืนำา

คะแนนมาแลกการุ๊เป็ น สมาช้ ก ฟิ ต เนส เข้ า ใช้

บรุ๊้การุ๊ไดิ้้ฟรุ๊ี 1 ปี ห้รุ๊ือซิื�อผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊
จากพั น ธุม้ ต รุ๊ทีางธุ๊ รุ๊ ก้ จ ของบี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ไดิ้้

นอกจากนี� ผู้จัดิ้การุ๊สายงานของเรุ๊ายังไดิ้้รุ๊ับแรุ๊ง
จูงใจเพื�อให้้แน่ใจว่า “ผู้โดิ้ยสารุ๊สามารุ๊ถืเดิ้้นทีาง
ไดิ้้ตรุ๊งต่อเวลา” ซิ่�งเป็นความม๊่งมั�นส่วนห้น่�งขอ

งบรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊สรุ๊้างความน่าเชื�อถืือต่อบรุ๊้การุ๊
ของเรุ๊า (โดิ้ยเป็น ส่ ว นห้น่� ง ของความเสี� ย งดิ้้ า น

ปฏิ้บัต้การุ๊) โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีฯ มีเป้าห้มายทีี�ชัดิ้เจนใน
การุ๊ปฏิ้ บัต้งานภายใต้ สถืานการุ๊ณ์ทีี�ไม่ปกต้ ต่ อ

การุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ ห้มายถื่งเห้ต๊การุ๊ณ์ทีก
ี� อ
่ ให้้เก้ดิ้ความ
ล่าช้า โดิ้ยมีมาตรุ๊การุ๊การุ๊ป้องกันไม่ให้้เก้ดิ้ความ
ล่าช้าเก้นกว่า 5 นาทีี ในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้า และ 10

นาทีี ในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืปรุ๊ะจำาทีางดิ้่วนพ้เศษี (BRT)
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

และ / ห้รุ๊ือ เห้ต๊การุ๊ณ์ทีี�มีผลต่อความปลอดิ้ภัย

| 4.2 การบริหารจ่ดำการความูเสี�ยง

เสี�ยงไปรุ๊วมอยู่ในกรุ๊ะบวนการุ๊ปรุ๊ะเม้นพนักงาน
ห้มายภารุ๊ะห้น้ า ทีี� แ ละความรุ๊ั บ ผ้ ดิ้ ชอบให้้ แ ก่

พนั ก งานที๊ ก รุ๊าย ห้รุ๊ื อ กล่ า วอี ก นั ย ห้น่� ง คื อ การุ๊
กำา ห้นดิ้ให้้ พ นั ก งานมี ดิ้ั ช นี ช�ี วั ดิ้ ความสำา เรุ๊็ จ ทีี�

ครุ๊อบคล๊มถื่งการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยง โดิ้ย

การฝึึกอบรมหลักการบริหารจััด้การ
ค์วามเส่�ยั่ง
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปมีนโยบายให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ผู้บรุ๊้ห้ารุ๊และ
พนักงานเข้ารุ๊่วมงานสัมมนาห้รุ๊ือการุ๊ฝัึกอบรุ๊มทีั�ง

ภายในและภายนอกองค์กรุ๊ทีี�มค
ี วามเกีย
� วข้องกับ

การุ๊บรุ๊้ ห้ ารุ๊จั ดิ้ การุ๊ความเสี� ย ง ในปี ทีี� ผ่ า นมา
กรุ๊รุ๊มการุ๊และผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊ห้ลายที่านไดิ้้เข้ารุ๊่วมเว้รุ๊์ค

ช็อป Enterprise Risk Management (ERM) เพื�อ

เสรุ๊้ ม ความเข้ า ใจภายใต้ ก รุ๊อบการุ๊ทีำา งานของ
COSO ERM 2017 และแนวทีางการุ๊ปฏิ้บัต้ของ

ERM รุ๊วมถื่งปลูกฝัังให้้ตรุ๊ะห้นักถื่งวัฒนธุรุ๊รุ๊มการุ๊
ป้องกันความเสี�ยงและสามารุ๊ถืนำาไปใช้เพื�อลดิ้
เห้ต๊การุ๊ณ์ทีี�ก่อให้้ความเสี�ยงไดิ้้

กำาห้นดิ้ให้้เป็นตัวบ่งชี�ในการุ๊วัดิ้ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพใน

นอกจากนี� บรุ๊้ษีที
ั ฯ ยังไดิ้้ดิ้ำาเน้นโครุ๊งการุ๊อย่างต่อ

เห้ล่านั�นภายใต้ การุ๊ปรุ๊ะเม้นของฝั่ายทีรุ๊ัพยากรุ๊

องค์กรุ๊ เช่น การุ๊กำาห้นดิ้ห้ลักสูตรุ๊การุ๊ฝัึกอบรุ๊ม

ปฏิ้บต
ั ง้ านและค่าตอบแทีนปรุ๊ะจำาปีอก
ี ดิ้้วย ความ

เกี�ยวกับความปลอดิ้ภัยและความเสี�ยงอื�นๆ เช่น

การุ๊ทีำางาน ซิ่�งพนักงานจะต้องบรุ๊รุ๊ล๊ข้อกำาห้นดิ้
บ๊คคล เนื�องจากจะส่งผลต่อการุ๊ปรุ๊ะเม้นผลการุ๊
เสี�ยงทีี�กล่าวถื่งอาจอยู่ในรุู๊ ปแบบของความเสี�ยง
ทีางดิ้้ า นส๊ ข ภาพห้รุ๊ื อ ความปลอดิ้ภั ย รุ๊ะห้ว่ า ง

ทีำางาน โดิ้ยปรุ๊ะวัตเ้ ห้ล่านีจ
� ะถืูกบันที่กไว้และมีผล
ต่ อดิ้ั ชนีชี�วัดิ้ความสำาเรุ๊็จของพนักงานแต่ ละคน

เนื�องเพื�อให้้ความรุู๊้แก่ พนักงานที๊กรุ๊ะดิ้ั บทีั� วทีั� ง

เพื�อสรุ๊้างการุ๊รุ๊ับรุู๊แ
้ ละจัดิ้ให้้มม
ี าตรุ๊การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊

ISO27001 ISO45001 และการุ๊ฝัึกอบรุ๊มในห้ัวข้อ

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงของกล๊่มธุ๊รุ๊ก้จการุ๊
เดิ้้นรุ๊ถืรุ๊างโดิ้ย BMT

และห้น่วยงานทีี�พนักงานสังกัดิ้อยู่ เช่น ตำาแห้น่ง

ทีี�เกี�ยวข้องกับความปลอดิ้ภัยของทีีมปฏิ้บัต้การุ๊
นอกจากนี� พนักงานที๊กคนมีห้น้าทีี�ในการุ๊รุ๊ับผ้ดิ้
ชอบดิ้้ า นความปลอดิ้ภั ย ต่ อ ที๊ ก ภาคส่ ว นตามทีี�
รุ๊ะบ๊ไว้ในคู่มอ
ื พนักงาน

กรุ๊๊ณีาอ่านรุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บีการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊
จ่ด้การุ๊ความเสี�ยั่งได้้ทีี�รุ๊ายั่งานปรุ๊ะจำาปี 2564/65
(แบีบี 56-1 One Report) บีทีทีี� 4.3 การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊
จ่ด้การุ๊ความเสี�ยั่ง
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

4.3 จรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มในการุ๊ด้ำาเนินธี๊รุ๊กิจ
(GRI 102-13, 102-16, 102-17, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)

เป้าหมายั่
ความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

• พิ่นิักง�นิที่ั�งหมูดรั้อียละ 100 เข้้�รัับก�รัอีบรัมู
ผ่�นิรัะบบ E-learning และที่ำ�แบบที่ดสำอีบ
� วกับนิโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก่จำก�รัและ
เกีย
จำรั่ยธุรัรัมูในิก�รัดำ�เนิ่นิธุ๊รัก่จำ

เป้าหมายั่
2564/65

• พิ่นิักง�นิรั้อียละ 85 ได้เข้้�รัับก�รัอีบรัมู
ผ่�นิรัะบบ E-learning และที่ำ�แบบที่ดสำอีบ
� วกับนิโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก่จำก�รัและ
เกีย
จำรั่ยธุรัรัมูในิก�รัดำ�เนิ่นิธุ๊รัก่จำ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

• พิ่นิักง�นิได้คะแนินิก�รัที่ดสำอีบด้�นิก�รัปฏิ่บัติ่ติ�มู
นิโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก่จำก�รัและจำรั่ยธุรัรัมูที่�ง
ธุ๊รัก่จำอีย่�งนิ้อีย 80 จำ�ก 100 คะแนินิ

• พิ่นิักง�นิที่ั�งหมูดรั้อียละ 100 เข้้�รัับก�รัอีบรัมู
ผ่�นิรัะบบ E-learning และที่ำ�แบบที่ดสำอีบ
� วกับนิโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก่จำก�รัและ
เกีย
จำรั่ยธุรัรัมูในิก�รัดำ�เนิ่นิธุ๊รัก่จำ
• พิ่นิักง�นิได้คะแนินิก�รัที่ดสำอีบด้�นิก�รัปฏิ่บัติ่ติ�มู
นิโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก่จำก�รัและจำรั่ยธุรัรัมูที่�ง
� อียู่ที่ี� 91.1 จำ�ก 100 คะแนินิ
ธุ๊รัก่จำเฉลีย

บรุ๊้ษีัทีฯ ม๊ง่ มั�นทีี�จะดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จดิ้้วยความซิื�อสัตย์และโปรุ๊่งใสตามคต้

มาตรุ๊ฐานสากล รุ๊วมถื่ งมาตรุ๊ฐานดิ้้ านส้ทีธุ้มน๊ษียชนทีี� เป็นทีี� ยอมรุ๊ับใน

นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังให้้ความสำาคัญกับการุ๊สื�อสารุ๊และเผยแพรุ๊่ข้อความ

ว่า เมื�อใดิ้ก็ตามทีี�เรุ๊าดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จตามห้ลักการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี จะ

ย่อยต้องปฏิ้บต
ั ้ตามนโยบายการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ

และส่งผ่านความรุู๊้ไปยังผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียทีั�งภายในและภายนอกองค์กรุ๊ เช่น

ของปรุ๊ะธุานกรุ๊รุ๊มการุ๊ “ทีำาให้้ถืูกต้อง (Do it Right)” ซิ่�งยำาเตือนเรุ๊า
ทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืเพ้�มความน่าเชื�อถืื อในสายตาของนักลงที๊น

ผูถื
้ อ
ื ห้๊น
้ และผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสียทีั�งห้มดิ้ ส้ง� นีเ� ป็นห้น่ง� ในองค์ปรุ๊ะกอบสำาคัญ

รุ๊ะดิ้ับสากล ซิ่ง� กรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊ และพนักงานของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ และบรุ๊้ษีที
ั
อย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้

ดิ้้านความยั�งยืนเพื�อสรุ๊้างการุ๊เต้บโตอย่างยั�งยืน และทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปมีโครุ๊งสรุ๊้างการุ๊กำากับดิู้แลทีี�ชัดิ้เจน ปรุ๊ะกอบกับกลไกในการุ๊

กับการุ๊ส่งเสรุ๊้มให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊และพนักงานที๊กคนปฏิ้บต
ั ้ห้น้าทีี�

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ตรุ๊วจสอบภายใน ซิ่�งมีความเป็นอ้สรุ๊ะและรุ๊ายงานโดิ้ยตรุ๊ง

รุ๊ับใบอน๊ญาตทีางสังคมในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปให้้ความสำาคัญ
ดิ้้วยความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบและอยู่ภายใต้การุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี

บรุ๊้ษีัทีฯ ย่ดิ้มั�นในการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จภายใต้ห้ลักการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�

ดิ้ีและจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ โดิ้ยม๊ง่ สูค
่ วามสำาเรุ๊็จทีางธุ๊รุ๊ก้จและการุ๊สรุ๊้าง

ตรุ๊วจสอบการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�เป็นไปตามนโยบายและรุ๊ะเบียบทีี�กำาห้นดิ้โดิ้ย

| 4.3 จริยธิรรมูในการดำำาเนินธิ๊รกิจ

มาใช้

งานห้น่�ง เพื�อให้้ม�ันใจว่าการุ๊ดิ้ำาเน้นงานมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและเป็นไปตาม

ต้ ดิ้ตามการุ๊ปฏิ้ บัต้งานและเพื�อรุ๊ายงานข้อเสนอแนะต่ อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี รุ๊วมถื่งการุ๊นำามาตรุ๊การุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชั�น

ทีั�งปรุ๊ะเม้นความเสีย
� งในที๊กขัน
ั ้งานของห้น่วยงานใดิ้ห้น่วย
� ตอนการุ๊ปฏิ้บต

คำามั�นสัญญาของเรุ๊าเป็นไปตามแนวทีางการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ีทีี�

ตลาดิ้ห้ลักทีรุ๊ัพย์ สมาคมส่งเสรุ๊้มสถืาบันกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีไทีย และ

สนับสน๊นให้้บรุ๊้ษีัทีย่อยย่ดิ้ถืือและปฏิ้บัต้ตามห้ลักการุ๊และมาตรุ๊ฐานการุ๊

ต่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ตรุ๊วจสอบ ทีั�งห้มดิ้นี�เป็นการุ๊สนับสน๊นให้้เก้ดิ้การุ๊กำากับ

นโยบายและแผนทีี� ว างไว้ รุ๊วมถื่ ง เป็ น ไปตามกฎิห้มายและข้ อ บั ง คั บ ทีี�

กำา ห้ น ดิ้ โ ดิ้ ย สำา นั ก ง า น ค ณ ะ ก รุ๊ รุ๊ ม ก า รุ๊ กำา กั บ ห้ ลั ก ที รุ๊ั พ ย์ แ ล ะ

พนักงาน คู่ค้า และบรุ๊้ษีัทีย่อย เป็นต้น นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังส่งเสรุ๊้มและ

ดิู้แลทีี�ดิ้ี เพื�อให้้บรุ๊้ษีัทีฯ มีรุ๊ะบบการุ๊ควบค๊มภายในทีี�มป
ี รุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ รุ๊วม

ผลกำาไรุ๊อย่างยั�งยืนให้้กับผู้มีส่วนไดิ้้เสียทีั�งห้มดิ้ ซิ่�งรุ๊วมถื่งการุ๊เคารุ๊พ

ส้ทีธุ้มน๊ษียชนตามทีี�รุ๊ะบ๊ไว้ในนโยบายส้ทีธุ้มน๊ษียชนของกล๊่มบรุ๊้ษีัที

เกีย
� วกับการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จเพื�อสรุ๊้างความเข้าใจ

เกี� ยวข้องทีั� งห้มดิ้ กรุ๊ะบวนการุ๊ตรุ๊วจสอบภายในเป็นกรุ๊ะบวนการุ๊ทีี� ใช้
ตรุ๊วจสอบ ทีั�งนี� ยังเป็นการุ๊ตรุ๊วจสอบการุ๊ที๊จรุ๊้ตห้รุ๊ือคอรุ๊์รุ๊ป
ั ชัน
� รุ๊ะห้ว่างการุ๊
ปฏิ้บัต้งานตามแผนงานทีี�คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ตรุ๊วจสอบอน๊มต
ั ้

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีนโยั่บีายั่การุ๊กำาก่บีดู้แล้กิจการุ๊แล้ะจรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มทีางธี๊รุ๊กิจ
bit.ly/3Nh0WLT

40

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊ส่�อสารุ๊นโยั่บีายั่การุ๊กำาก่บีดู้แล้กิจการุ๊แล้ะ
จรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มทีางธี๊รุ๊กิจแล้ะการุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊ิต
คอรุ๊์รุ๊่ปช่น

ช่องทีางแล้ะการุ๊ตรุ๊วจสอบีข้อรุ๊้องเรุ๊ียั่น

ทีั�งทีางตรุ๊งและทีางอ้อม โดิ้ยบรุ๊้ษีัที ฯ ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องการุ๊เป็นสมาช้กแนว
รุ๊่วมต่อต้านคอรุ๊์รุ๊ป
ั ชันของภาคเอกชนไทีย (Thai Private Sector Collective

บรุ๊้ษีัที ฯ ย่ดิ้มั�นในการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊ทีี�ดิ้ีอย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ โดิ้ยย่ดิ้ห้ลักความ

และมาตรุ๊การุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชันของทีางบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ยผู้แจ้งเห้ต๊

อบรุ๊มให้้ความรุู๊้เกี�ยวกับนโยบายต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชันแก่บ๊คลากรุ๊

2564/65 บรุ๊้ษีัทีฯ ให้้ความสำาคัญกับการุ๊สื�อสารุ๊และการุ๊เผยแพรุ๊่มาตรุ๊การุ๊

ปรุ๊ับปรุ๊๊ งแก้ไข คู่มือบรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี�ยงดิ้้านการุ๊ที๊จรุ๊้ต มาตรุ๊การุ๊ นโยบาย

ของกำานัล ช่องทีางการุ๊รุ๊ับข้อรุ๊้องเรุ๊ียน และข้อมูลอื�นๆ ให้้ผส
ู้ ว่ นไดิ้้สว่ นเสียทีัง�

มาตรุ๊การุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊ิตคอรุ๊์รุ๊่ปช่�น
บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ฯ มี ค วามม๊่ ง มั� น ในการุ๊ต่ อ ต้ า นและไม่ ย อมรุ๊ั บ การุ๊ที๊ จ รุ๊้ ต

คอรุ๊์รุ๊ัปชันในที๊กรุู๊ ปแบบ ส่งเสรุ๊้มให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ ผู้บรุ๊้ห้ารุ๊ พนักงาน รุ๊วมถื่ง
บรุ๊้ษีัทีย่อยในกล๊่มบรุ๊้ษีัทีบีทีีเอส ไม่เข้าไปมีส่วนรุ๊่วมในการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชัน

Action Against Corruption: CAC) ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มีการุ๊จัดิ้

ของบรุ๊้ษีัที ฯ เพื�อสรุ๊้างความเข้าใจทีี�ถืูกต้อง นอกจากนี� ยังมีการุ๊ทีบทีวน

แนวทีางและขั�นตอนปฏิ้บัต้ในการุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์ปชันของ บรุ๊้ษีัที ฯ
อย่างสมำาเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครุ๊ัง� และมีสำานักตรุ๊วจสอบภายในทีำาห้น้าทีี�

ในการุ๊ตรุ๊วจสอบการุ๊ปฏิ้บัต้งานตามมาตรุ๊การุ๊และนโยบายดิ้ังกล่าว เพื�อให้้

มั�นใจว่าบรุ๊้ษีัที ฯ มีการุ๊ควบค๊มภายในทีี�รุ๊ัดิ้ก๊มเพียงพอ นอกจากนี� บรุ๊้ษีัที ฯ
ยังจัดิ้ให้้ผู้บรุ๊้ห้ารุ๊และพนักงานทีี�เกี�ยวข้องเข้ารุ๊่วมการุ๊ฝัึกอบรุ๊มในห้ลักสูตรุ๊

โปรุ๊่งใสและเป็นธุรุ๊รุ๊ม ดิ้ังทีี�กำาห้นดิ้ไว้ในนโยบายการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และ
จรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งเป็นไปตามทีี�กฎิห้มายกำาห้นดิ้ ตลอดิ้ปี

ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชัน นโยบายทีี�เกี�ยวข้อง นโยบายงดิ้รุ๊ับของขวัญ-

ภายในและภายนอกองค์กรุ๊ไดิ้้รุ๊บ
ั ทีรุ๊าบ ผ่านช่องทีางทีีห้
� ลากห้ลาย อาที้ อีเมล

เว็บไซิต์บรุ๊้ษีัที แผ่นป้ายและจอปรุ๊ะชาสัมพันธุ์ภายในสำานักงาน จดิ้ห้มาย
แจ้งนโยบายต่างๆ ทีี�เกี�ยวข้องถื่งคู่ค้าของบรุ๊้ษีัทีฯ ทีั�งนี� เพื�อให้้ความรุู๊้และ
สรุ๊้างความเข้าใจทีี�ถืูกต้องกับผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสียทีั�งภายในและภายนอกองค์กรุ๊

บรุ๊้ษีัทีฯ จัดิ้ตั�งช่องทีางรุ๊ับเรุ๊ื�องรุ๊้องเรุ๊ียนเพื�อให้้พนักงานและบ๊คคลภายนอก
สามารุ๊ถืแจ้งเห้ต๊ เบาะแส ห้รุ๊ือรุ๊้องเรุ๊ียนการุ๊กรุ๊ะทีำาทีี�ไม่ถืูกต้อง อันเก้ดิ้จาก

การุ๊ไม่ปฏิ้ บัต้ตามนโยบายการุ๊กำากับดิู้แลก้จการุ๊และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ

ห้รุ๊ือเบาะแสไม่จำาเป็นต้ องเปิดิ้เผยตั วตน และเพื�อเป็นการุ๊ค๊้มครุ๊องส้ทีธุ้
ของผูรุ๊้ ้องเรุ๊ียนและผูใ้ ห้้ข้อมูล บรุ๊้ษีัทีฯ จะปกปิดิ้ชื�อ ทีี�อยู่ ห้รุ๊ือข้อมูลใดิ้ๆ ทีี�

สามารุ๊ถืรุ๊ะบ๊ตัวผูรุ๊้ ้องเรุ๊ียนห้รุ๊ือผูใ้ ห้้ข้อมูลไดิ้้ และเก็บรุ๊ักษีาข้อมูลชองผูรุ๊้ ้อง

เรุ๊ียนและผู้ให้้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดิ้ยมีเพียงผู้มีห้น้าทีี�รุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊
ตรุ๊วจสอบข้อรุ๊้องเรุ๊ียนเที่านัน
� ทีี�สามารุ๊ถืเข้าถื่งข้อมูลดิ้ังกล่าวไดิ้้ สำาห้รุ๊ับกรุ๊ณี

ทีี�ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ตรุ๊วจสอบแล้วว่าเป็นความจรุ๊้ง ผูก
้ รุ๊ะทีำาผ้ดิ้จะต้องถืูกลงโทีษีทีาง

ว้นัยตามรุ๊ะเบียบของบรุ๊้ษีัทีฯ ทีั�งนี� ผู้รุ๊้องเรุ๊ียนและผู้ให้้ข้อมูลทีี�กรุ๊ะทีำาโดิ้ย
เจตนาส๊จรุ๊้ต ไม่ว่าข้อสงสัยดิ้ังกล่าวจะเป็นจรุ๊้งห้รุ๊ือไม่ก็ตาม จะไม่ถืก
ู ลงโทีษี
ทีางว้นย
ั ห้รุ๊ือไดิ้้รุ๊ับผลทีางลบใดิ้ๆ

ต่างๆ ทีี�ดิ้ำาเน้นการุ๊โดิ้ยผูเ้ ชี�ยวชาญภายนอก เพื�อนำามาพัฒนาและปรุ๊ับปรุ๊๊ง

การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสีย
� งและการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในการุ๊ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ป
ั ชัน
ของบรุ๊้ษีัที ฯ ให้้มค
ี วามรุ๊ัดิ้ก๊มและมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพมากย้ง� ข่�นอีกดิ้้วย

ชั่่องทางภายในองคิ์กร

ในปี 2564/65 บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ฯ ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องต่ออาย๊ (2nd Re-certifi-

ชั่่องทางภายนอกองคิ์กร

� งร้อง
(ดำำ�เนิินิก�รโดำยบริษัท
ั รับเร่อ
เรียนิอิสระ)

cation) การุ๊เป็นสมาช้กแนวรุ๊่วมต่ อต้ านคอรุ๊์รุ๊ัปชันของภาคเอกชนไทีย

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เป็น

ทีี�เรุ๊ียบรุ๊้อย ซิ่�งเป็นการุ๊ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องสมาช้กฯ ต่อเนื�องเป็นครุ๊ั�งทีี� 3 ซิ่�ง

หนูด่วนชวนชี้ช่องผ่านทางอีเมล :
DoItRight@btsgroup.co.th

โปรุ๊่งใส และเป็นธุรุ๊รุ๊ม และไม่ยอมรุ๊ับการุ๊ที๊จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชันในที๊กรุู๊ปแบบมา

รายงานโดยตัรงตั่อผู้บังคับ
บัญิชา / ตั้นสังกัด

บรุ๊้ษีัที ฯ ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องฯ ครุ๊ั�งแรุ๊กเมื�อปี 2559 และไดิ้้รุ๊ับการุ๊ต่ออาย๊สมา
ช้กฯ ครุ๊ั�งทีี� 1 (1st Re-certification) ในปี 2561 อันแสดิ้งถื่งเจตนารุ๊มณ์
อันแน่วแน่ของกล๊่มบรุ๊้ษีัทีบีทีีเอสทีี�จะดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จดิ้้วยความซิื�อสัตย์ ส๊จรุ๊้ต
อย่างต่อเนื�องเสมอมา

โปรุ๊ด้กด้ทีี�น�ี
สำาหรุ๊่บีมาตรุ๊การุ๊ต่อต้าน
การุ๊ที๊จรุ๊ิตคอรุ๊์รุ๊่ปช่�น

ฝ่่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-5

ไปรษณีย์:
จ่าหน้าถึงฝึ่ายทีร่พยากรมูน๊ษย์
� ยูข
และธิ๊รการ ตามูทีีอ
่ องบริษที
่
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สายด่วน (Hotline) หนูดว
่ น
้ อ
ชวนชีช
่ ง
โทรศัพท์ : 1 800 292 777
และ +66 (0) 2677 2800

อีเมล :
tell@thailand-ethicsline.com

ไปรษณีย์ :
จ่าหน้าถึง BTSG - EthicsLine
� าำ การไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 2712 ทีีที
บางร่ก กร๊งเทีพ 10500
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จรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มทีางธี๊รุ๊กิจ
บรุ๊้ษีัทีฯ ตรุ๊ะห้นักถื่งความสำาคัญของข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนไดิ้้เสียเพื่ อ

นำามาปรุ๊ับปรุ๊๊ งปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้จัดิ้ทีำาแบบสำารุ๊วจ
การุ๊ปรุ๊ะเม้นตนเองของผู้ บรุ๊้ห้ารุ๊และพนักงานของบรุ๊้ษีั ทีจำ านวน 2 ครุ๊ั้ ง

เพื่ อให้้เป็ นไปตามห้ลักธุรุ๊รุ๊มาภ้ บาลและจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ การุ๊ปรุ๊ะเม้น
ครุ๊ั้ งแรุ๊กเกี่ ยวกับความรุู๊้ ความเข้าใจของพนักงานทีี่ เกี่ ยวข้องกับนโยบาย

การุ๊กำ ากั บดิู้แลก้ จการุ๊ของบรุ๊้ษีั ที มาตรุ๊การุ๊ต่ อต้ านการุ๊ที๊ จรุ๊้ตคอรุ๊์รุ๊ัปชั่ น
และจรุ๊้ ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊ รุ๊ก้ จ การุ๊ปรุ๊ะเม้ นครุ๊ั้ งทีี่ สองเกี่ ยวกั บความสามารุ๊ถื

ของพนักงานในการุ๊ปฏิ้ บั ต้ตามนโยบายและห้ลั กจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มของบรุ๊้ ษีั ที

จากการุ๊สำ า รุ๊วจในปี นี้ พนั ก งานรุ๊้ อ ยละ 100 ของบรุ๊้ ษีั ที ฯ ไดิ้้ ทีำ า แบบ

สำ ารุ๊วจการุ๊ปรุ๊ะเม้ นตนเองดิ้้ านการุ๊กำ ากั บดิู้ แลก้ จการุ๊และจรุ๊้ ยธุรุ๊รุ๊มทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จ ซิ่่ งสูงกว่ าเป้ าห้มายทีี่ ตั้ งไว้ ทีี่ รุ๊้อยละ 85 คะแนนเฉลี่ ยของผู้ บรุ๊้ห้ารุ๊
และพนั ก งานทีี่ มี ค วามสามารุ๊ถืในการุ๊ปฏิ้ บั ต้ ต ามนโยบายการุ๊กำ า กั บ
ดิู้ แลก้ จการุ๊ มาตรุ๊การุ๊ต่ อต้ านการุ๊ที๊ จรุ๊้ ตคอรุ๊์ รุ๊ั ปชั่ น และจรุ๊้ ยธุรุ๊รุ๊มทีาง

ธุ๊รุ๊ก้ จ ค้ ดิ้เป็ น 91.09 จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน สูงกว่ าเป้ าห้มาย
ทีี่ 80 คะแนน จากผลดิ้ั งกล่ าว บรุ๊้ษีั ทีฯ ไดิ้้ จั ดิ้ทีำ าแผนปรุ๊ับปรุ๊๊ งนโยบาย

การุ๊กำ ากั บดิู้แลก้ จการุ๊และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้ จ โดิ้ยจั ดิ้ให้้มีการุ๊ฝั่ กอบรุ๊ม
และสื่ อสารุ๊เพ้่ มเต้ มเพื่ อสรุ๊้างความเข้าใจทีี่ ดิ้ี ของผู้ บรุ๊้ห้ารุ๊และพนักงาน

ในปี 2564/65 ไม่ มี ข้ อ รุ๊้ อ งเรุ๊ี ย นเกี่ ยวเนื่ องกั บ การุ๊ที๊ จ รุ๊้ ต การุ๊กรุ๊ะทีำ า

ผ้ ดิ้ดิ้้ านจรุ๊้ ย ธุรุ๊รุ๊มธุ๊ รุ๊ ก้ จ และการุ๊ละเม้ ดิ้ ส้ ที ธุ้ โดิ้ยบรุ๊้ ษีั ที ฯ ไดิ้้ กำ า ห้นดิ้
มาตรุ๊การุ๊ป้ องกั น การุ๊ที๊ จ รุ๊้ ต คอรุ๊์ รุ๊ั ป ชั่ นทีี่ เห้มาะสมและมี ก ารุ๊พั ฒ นา
อย่างต่ อเนื่ อง ซิ่่ งรุ๊วมถื่ งการุ๊ตรุ๊วจสอบพนักงานให้้ปฏิ้ บัต้ตามขั้ นตอนทีี่

กำาห้นดิ้ไว้อย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ รุ๊วมถื่งกำาห้นดิ้ให้้ฝั่ายตรุ๊วจสอบและป้ องกันการุ๊

สูญเสียสามารุ๊ถืดิ้ำ าเน้นการุ๊ตรุ๊วจสอบไดิ้้ โดิ้ยไม่ต้องแจ้ งให้้ทีรุ๊าบล่วงห้น้า
ทีั้ งห้มดิ้เพื่ อเป็ นการุ๊สื่ อสารุ๊และการุ๊สรุ๊้างความตรุ๊ะห้นักให้้กับพนักงาน

ในช่วงรุ๊ะยะเวลาสี่ ปี ทีี่ ผ่านมา ตั้ งปี 2561/62 ถื่ ง 2564/65 บรุ๊้ษีัทีฯ ไม่มี
การุ๊โดิ้นปรุ๊ับเกี่ ยวกับการุ๊ต่ อต้ านการุ๊แข่งขัน และในปั จจ๊ บัน ไม่มีการุ๊ถืูก
ตรุ๊วจสอบในปรุ๊ะเดิ้็ นซิ่่ งเกี่ ยวข้องกั บการุ๊ต่ อต้ านการุ๊แข่งขัน
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100%
จํานวนพนักงานที�เข้้าร่วมแบบสํารวจ
การประเมินตันเองเกี�ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

91.1

คะแนนเฉลี�ยข้องพนักงานที�มี
ความสามารถึในการปฏิิบัตัิตัาม
นโยบายและจริยธรรมข้องบริษัทฯ
(จาก 100 คะแนน)

ตััวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2

2

1

0

2

2

1

0

จำานวนกรณัีการตรวจสอบการทุจริตจากคู่ค้าทางธุรกิจที่ได้รับ
การตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง (กรณัี)

0

0

1

0

จำานวนกรณัีที่ถูกระงับกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีการทุจริต
(กรณัี)

0

0

0

0

จำานวนการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นความจริง (กรณัี)

3

6

6

0

0

0

0

0

จำานวนกรณัีการทุจริตของพนักงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นจริง (กรณัี)
จำานวนพนักงานที่ถูกไล่ออกจากการทุจริต(คน)

จำานวนกรณัีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน
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บีรุ๊ิษ่ทีฯ แล้ะนโยั่บีายั่สาธีารุ๊ณีะ
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปเข้ารุ๊่วมเป็ นสมาช้กขององค์กรุ๊ต่างๆ ทีี่จัดิ้ตั้งข่้นเพื่อผลปรุ๊ะโยชน์ทีางเศรุ๊ษีฐก้จ ส้่งแวดิ้ล้อมและ
สังคม และไดิ้้นาำ โครุ๊งการุ๊ต่างๆ มาปรุ๊ะย๊กต์ใช้ในห้น่วยธุ๊รุ๊ก้จ บรุ๊้ษีัทีฯ มีส่วนรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาและรุ๊้เรุ๊้่มโครุ๊งการุ๊

กับองค์กรุ๊ต่างๆ รุ๊วมถื่งไดิ้้นาำ ความรุู๊้ ปรุ๊ะสบการุ๊ณ์ และบทีเรุ๊ียนทีี่ไดิ้้เรุ๊ียนรุู๊้รุ๊่วมกันมาใช้ในการุ๊ขับเคลื่อนองค์กรุ๊
ประเภท

องกรณ์

หัวข้้อ

ให้้ก้าวไปข้างห้น้า อย่างไรุ๊ก็ตาม บรุ๊้ษีัทีฯไม่ไดิ้้ให้้ความช่วยเห้ลือทีางการุ๊เง้นทีั้งทีางตรุ๊งและทีางอ้อม และไม่มก
ี ารุ๊

บรุ๊้จาคให้้กับพรุ๊รุ๊คการุ๊เมืองใดิ้ๆ

วัตัถึุประสงค์ข้องความสัมพั นธ์

จํานวนเงินสมทบ (บาท)
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

การุ๊ล็อบบี� การุ๊รุ๊ับส้�งตอบแทีน
ในรุู๊ปแบบต่างๆ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0

0

0

0

การุ๊เมือง แคมเปญ / องค์กรุ๊ / ผูส
้ มัครุ๊
รุ๊ะดิ้ับที้องถื้�น รุ๊ะดิ้ับภูมภ
้ าค
ห้รุ๊ือรุ๊ะดิ้ับชาต้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0

0

0

0

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมส่งเสรุ๊้มสถืาบัน
กรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีัทีไทีย

ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล

สนับสน๊น

นำานโยบายธุรุ๊รุ๊มาภ้บาลมาปรุ๊ับใช้ในองค์กรุ๊และพัฒนาความเป็นมืออาชีพของ
กรุ๊รุ๊มการุ๊

136,760

92,020

160,520

10,500

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมตลาดิ้
ตรุ๊าสารุ๊ห้นีไ� ทีย

กรุ๊ีนบอนดิ้์

สนับสน๊น

เพื�อมีส่วนรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาและยกรุ๊ะดิ้ับการุ๊ออกกรุ๊ีนบอนดิ้์ในปรุ๊ะเทีศไทีย
ตลอดิ้จนการุ๊ใช้ปรุ๊ะสบการุ๊ณ์และความรุู๊้มาแบ่งปันให้้กับสมาช้กและสาธุารุ๊ณชน

0

159,620

1,413,470

1,979,500

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมบรุ๊้ษีัที
จดิ้ทีะเบียนไทีย

ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล

สนับสน๊น

เพื�อนำานโยบายไปปฏิ้บัต้

7,490

7,490

0

26,750

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมส่งเสรุ๊้ม
ผูล
้ งที๊นไทีย

ธุรุ๊รุ๊มาภ้บาล

สนับสน๊น

เพื�อสนับสน๊นก้จกรุ๊รุ๊มการุ๊ให้้ความรุู๊้ความเข้าใจดิ้้านการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ห้ลักทีรุ๊ัพย์
สำาห้รุ๊ับผูล
้ งที๊นทีั�วไป

100,000

0

0

0

สมาคมการุ๊ค้า

สถืาบันว้จัยเพื�อ
การุ๊พัฒนาปรุ๊ะเทีศไทีย

การุ๊ปฏิ้บต
ั เ้ พื�อการุ๊ขนส่ง

สนับสน๊น

เพื�อสนับสน๊นก้จกรุ๊รุ๊มดิ้้านการุ๊ว้จัยและพัฒนาเทีคโนโลยี

500,000

0

0

0

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมผูผ
้ ล้ตโฆษีณา
และป้าย (ASPA)

การุ๊ปฏิ้บต
ั ส
้ าำ ห้รุ๊ับสื�อโฆษีณา

สนับสน๊น

เพื�อนำานโยบายข้อมูลทีี�เกี�ยวข้องและปรุ๊ะโยชน์มาใช้ในองค์กรุ๊และมีส่วนรุ๊่วมใน
การุ๊พัฒนารุ๊ะบบงานและแบ่งปันความรุู๊้เพื�อยกรุ๊ะดิ้ับธุ๊รุ๊ก้จสื�อโฆษีณา

840,000

125,000

300,000

0

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมมีเดิ้ียเอเจนซิี�
แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย (MAAT)

การุ๊ปฏิ้บต
ั ส
้ าำ ห้รุ๊ับสื�อโฆษีณา

สนับสน๊น

เพื�อนำานโยบาย ข้อมูลทีี�เกี�ยวข้องและเป็นปรุ๊ะโยชน์มาใช้ในองค์กรุ๊ และมีส่วน
รุ๊่วมในการุ๊พัฒนารุ๊ะบบงานและแบ่งปันความรุู๊้เพื�อยกรุ๊ะดิ้ับธุ๊รุ๊ก้จสื�อโฆษีณา

231,708.5

107,000

0

0

อื�นๆ

แนวรุ๊่วมปฏิ้บัต้ของภาคเอกชน
ไทียในการุ๊ต่อต้านคอรุ๊ัปชั�น

ต่อต้านการุ๊ที๊จรุ๊้ต

สนับสน๊น

เพื�อสนับสน๊นการุ๊ดิ้ำาเน้นนโยบายต่อต้านคอรุ๊์รุ๊ัปชั�นทีี�มป
ี รุ๊ะส้ทีธุ้ภาพเพื�อสรุ๊้าง
ช๊มชนธุ๊รุ๊ก้จทีี�โปรุ๊่งใส

0

8,000

8,000

0

อื�นๆ

เครุ๊ือข่ายเพื�อความยั�งยืน
แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย

การุ๊พัฒนาทีีย
� ง�ั ยืน

สนับสน๊น

เพื�อนำานโยบายไปปฏิ้บัต้ในองค์กรุ๊และมีส่วนรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาและปรุ๊ับปรุ๊๊ง
รุ๊ะบบงานรุ๊่วมกับองค์กรุ๊อื�นๆ และใช้ความรุู๊้ ปรุ๊ะสบการุ๊ณ์ และบทีเรุ๊ียนทีี�ไดิ้้รุ๊ับ
มารุ๊่วมสรุ๊้างผลกรุ๊ะทีบเช้งบวกในรุ๊ะดิ้ับปรุ๊ะเทีศ เพื�อตอบสนองต่อ SGDs

0

0

0

0

อื�นๆ

องค์การุ๊ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก
แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย (อบก.)

การุ๊ลดิ้ผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศ

สนับสน๊น

เพื�อสรุ๊้างความรุ๊่วมมือในโครุ๊งการุ๊ลดิ้คารุ๊์บอนขององค์กรุ๊เพื�อชดิ้เชยการุ๊ปล่อย
ก๊าซิคารุ๊์บอนของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งจะเป็นปรุ๊ะโยชน์ในการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศ

0

0

9,095

9,095

อื�นๆ

United Nations Global
Compact (UNGC) ปรุ๊ะเทีศไทีย

การุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืน

สนับสน๊น

แสดิ้งความม๊ง่ มั�นในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานให้้สอดิ้คล้องกับ SDGs และการุ๊มีส่วนรุ๊่วมกับ
เครุ๊ือข่ายสากลขององค์กรุ๊ทีี�ปฏิ้ญาณตนในการุ๊ช่วยผลักดิ้ันเป้าห้มายความยั�งยืน

0

0

0

144,375

การุ๊มีสว่ นรุ๊่วมทีัง� ห้มดิ้และการุ๊ใช้จา่ ยต่างๆ

1,815,958.5

499,130

1,891,085

2,170,220

ความครุ๊อบคล๊มของข้อมูล: สัดิ้ส่วนรุ๊ายไดิ้้

100%

100%

100%

100%

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 4.3 จริยธิรรมูในการดำำาเนินธิ๊รกิจ
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

� ถ่อของการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊
4.4 ความน่าเช่อ
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

เป้าหมายั่
ความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

1

• คว�มูติรังติ่อีเวล�ในิก�รัเด่นิที่�งข้อีง
ผู้โดยสำ�รั1 รั้อียละ 97.50
� ถือีข้อีงก�รัเด่นิรัถไฟฟ้� ไมู่นิ้อียกว่�
• คว�มูนิ่�เชั่ือี
35,000 ติู้ก่โลเมูติรัก�รัเด่นิรัถติ่อีคว�มูข้ัดข้้อีง
� 1 ครัั�ง
� ะเก่ดข้ึนิ
ที่ีจำ

เป้าหมายั่
2564/65

• คว�มูติรังติ่อีเวล�ในิก�รัเด่นิที่�งข้อีง
ผู้โดยสำ�รั รั้อียละ 99.50
� ถือีข้อีงก�รัเด่นิรัถไฟฟ้� ไมู่นิ้อียกว่�
• คว�มูนิ่�เชั่ือี
35,000 ติู้ก่โลเมูติรัก�รัเด่นิรัถติ่อีคว�มูข้ัดข้้อีง
� 1 ครัั�ง
� ะเก่ดข้ึนิ
ที่ีจำ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

• คว�มูติรังติ่อีเวล�ในิก�รัเด่นิที่�งข้อีง
ผู้โดยสำ�รั รั้อียละ 99.88
� ถือีข้อีงก�รัเด่นิรัถไฟฟ้�
• คว�มูนิ่�เชั่ือี
162,123 ติู้ก่โลเมูติรัก�รัเด่นิรัถติ่อีคว�มูข้ัดข้้อีง
� 1 ครัั�ง
� ะเก่ดข้ึนิ
ที่ีจำ

� ถือีข้อีงติั�วโดยสำ�รัไมู่ติำ�� กว่� 15,000
• คว�มูนิ่�เชั่ือี
ธุ๊รักรัรัมูติ่อีข้้อีผ่ดพิ่ล�ด 1 ครัั�ง

� ถือีข้อีงติั�วโดยสำ�รัไมู่ติำ�� กว่� 15,000
• คว�มูนิ่�เชั่ือี
ธุ๊รักรัรัมูติ่อีข้้อีผ่ดพิ่ล�ด 1 ครัั�ง

� ถือีข้อีงติั�วโดยสำ�รัที่ี� 195,781
• คว�มูนิ่�เชั่ือี
ธุ๊รักรัรัมูติ่อีข้้อีผ่ดพิ่ล�ด 1 ครัั�ง

� ้อียละ 79
• คว�มูพิ่ึ งพิ่อีใจำข้อีงผู้โดยสำ�รัที่ีรั
หรัือีมู�กกว่�

� ้อียละ 79
• คว�มูพิ่ึ งพิ่อีใจำข้อีงผู้โดยสำ�รัที่ีรั
หรัือีมู�กกว่�

� ้อียละ 86
• คว�มูพิ่ึ งพิ่อีใจำข้อีงผู้โดยสำ�รัที่ีรั

ความตริงต่อเวลัาในิการิเดินิทางของผู้้�โดยสาริ หมายถูึง ริ�อยลัะของการิเดินิทางของผู้้�โดยสาริท่�เสริ็จสิ�นิโดยม่ความลั่าชี่�านิ�อยกว่า 5 นิาท่

บีทีีเอสซิี (บรุ๊้ษีัทีย่อยของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป) ซิ่�งเป็นผูดิ้
้ ำาเน้นการุ๊เครุ๊ือข่าย
รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสเพียงรุ๊ายเดิ้ียว บีทีีเอสซิีให้้ความสำาคัญกับความตรุ๊ง

แผนงานการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊งานซี่อมบีำารุ๊๊งเชิงรุ๊๊ก

ต่ อ เวลาและความน่ า เชื� อ ถืื อ ของการุ๊เดิ้้ น รุ๊ถืไฟฟ้ า ซิ่� ง ถืื อ เป็ น องค์

ปรุ๊ะกอบสำาคั ญในการุ๊สรุ๊้างบรุ๊้การุ๊ทีี� ดิ้ีสำาห้รุ๊ับผู้โดิ้ยสารุ๊ ดิ้้ วยเห้ต๊น�ี

การซ่่อมบำารุงเชิิงรุก

เชื�อถืือ และรุ๊าบรุ๊ื�นสำาห้รุ๊ับผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ ไปพรุ๊้อมๆ กับการุ๊สรุ๊้างการุ๊เต้บโต

งานซิ่อมบำารุ๊๊ ง เพื�อให้้ม�ันใจว่าการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ะบบขนส่งมวลชนดิ้้วยรุ๊ถืไฟฟ้ามีความพรุ๊้อมในการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ และลดิ้ปัญห้าความ

ธุ๊รุ๊ก้จ MOVE จ่งม๊ง่ มั�นดิ้ำาเน้นงานเพื�อสรุ๊้างการุ๊เดิ้้นทีางทีี�ปลอดิ้ภัย น่า

บันที่กและจัดิ้เก็บข้อมูลแผนงานการุ๊ซิ่อมบำารุ๊๊ง ดิ้้วยโปรุ๊แกรุ๊มคอมพ้วเตอรุ๊์ รุ๊วมถื่งการุ๊จัดิ้การุ๊ทีรุ๊ัพยากรุ๊และต้ดิ้ตามผลการุ๊ดิ้ำาเน้น

ทีางธุ๊รุ๊ก้จทีี�ย�ังยืน แนวปฏิ้บัต้ทีี�ดิ้ีของเรุ๊า ไม่เพียงแต่สรุ๊้างความมั�นใจ

ขัดิ้ข้องรุ๊ะห้ว่างการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื

ให้้กับผู้โดิ้ยสารุ๊เมื�อใช้ผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊ของเรุ๊า แต่ยังขยายไปถื่ง
รุ๊ัฐบาลไทียทีี�มอบความไว้วางใจให้้เรุ๊าเป็นผู้ให้้บรุ๊้การุ๊ขนส่งมวลชนทีี�

น่าเชื�อถืือและเข้าถื่งไดิ้้ง่าย โดิ้ยบีทีีเอสซิีกำาห้นดิ้แนวทีางการุ๊ดิ้้านการุ๊
เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้าทีี�ห้ลากห้ลาย ไดิ้้แก่ แนวปฏิ้บัต้ มาตรุ๊การุ๊ กรุ๊ะบวนการุ๊
และมีตัวชี�วัดิ้ทีี�เกี�ยวข้องกับการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน โดิ้ยมีฝั่ายปฏิ้บัต้การุ๊เป็น

การซ่่อมบำารุงใหญ่่ตััวรถไฟฟ้า

ม๊ง่ เน้นทีี�ช่วงล่างของตัวรุ๊ถืไฟฟ้าเพื�อให้้ม�น
ั ใจว่าการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าจะไม่เก้ดิ้ความขัดิ้ข้องและมีความปลอดิ้ภัยในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื

ผูรุ๊้ ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน เช่น การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ผ่านรุ๊ะบบควบค๊ม

การตัรวจัตัิด้ตัามและการวางแผนุ

เดิ้้นรุ๊ถืดิ้้วยรุ๊ะบบสัญญาณควบค๊ม (Signalling Control System) เพื�อ

ต่างๆ ให้้สอดิ้คล้องกับการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ ไดิ้้แก่ ปรุ๊้มาณผูโ้ ดิ้ยสารุ๊คาดิ้การุ๊ณ์ในแต่ละเส้นทีาง (Line Load) ความสามารุ๊ถืและความเพียง

การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้าจากส่วนกลาง (Central Control System) และการุ๊

เพ้�มปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ ความตรุ๊งต่อเวลาในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้า และความ

ปลอดิ้ภัยของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊

ฝั่ายวางแผนให้้บรุ๊้การุ๊ ทีำาการุ๊ตรุ๊วจต้ดิ้ตามผลการุ๊ซิ่อมบำารุ๊๊ งเป็นปรุ๊ะจำาที๊กเดิ้ือน เพื�อนำาข้อมูลมาวางแผนการุ๊ซิ่อมบำารุ๊๊ งในดิ้้าน
พอสำาห้รุ๊ับการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ของอ๊ปกรุ๊ณ์ เช่น ปรุ๊ะตูตรุ๊วจสอบบัตรุ๊โดิ้ยสารุ๊อัตโนมัต้ เป็นต้น

ซิ่�งผลจากการุ๊ตรุ๊วจต้ดิ้ตามนั�นจะรุ๊ายงานผลต่อผู้บรุ๊้ห้ารุ๊รุ๊ะดิ้ับสูงให้้รุ๊ับทีรุ๊าบและพ้จารุ๊ณา เพื�อให้้สามารุ๊ถืวางแผนงานในรุ๊ะยะ
ยาวไดิ้้อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
ด้้านการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊เด้ินรุ๊ถไฟัฟั้า

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความตรุ๊งต่อเวล้าในการุ๊เด้ินทีางของผู้โด้ยั่สารุ๊

บีทีีเอสซิีไดิ้้กำาห้นดิ้ดิ้ัชนีชี�วัดิ้ความสำาเรุ๊็จในเรุ๊ื�องความตรุ๊งต่อเวลาในการุ๊

ตััวชี้วัด

ของการุ๊เดิ้้ นรุ๊ถืไฟฟ้า (Train Reliability) และความน่าเชื�อถืื อของตั� ว

ความตัรงตั่อเวลาใน
การเดินทางข้องผู้โดยสาร
(ร้อยละ)

เดิ้้นทีางของผู้โดิ้ยสารุ๊ (Passenger Journey On-Time) ความน่าเชื�อถืือ
โดิ้ยสารุ๊ (Ticket Reliability) เพื�อใช้สำาห้รุ๊ับต้ดิ้ตามและปรุ๊ะเม้นผลการุ๊
ดิ้ำาเน้นงานในดิ้้านการุ๊รุ๊ักษีาเสถืียรุ๊ภาพของความตรุ๊งต่อเวลาและความน่า
เชื�อถืือต่อการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื ตลอดิ้จนใช้เปรุ๊ียบเทีียบปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

99.68

99.77

99.88

99.88

กับผูป
้ รุ๊ะกอบการุ๊รุ๊ะบบขนส่งมวลชนรุ๊ายอื�นทีั�งในและต่างปรุ๊ะเทีศสำาห้รุ๊ับ
ในปี 2564/65 พบว่า ผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานสูงกว่าที๊กเป้าห้มายทีี�กำาห้นดิ้ไว้

โดิ้ยความตรุ๊งต่อเวลาในการุ๊เดิ้้นทีางของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ (Passenger Journey
On-Time) มีค่าเที่ากับรุ๊้อยละ 99.88 (เป้าห้มายรุ๊้อยละ 99.50) และความ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความน่าเช่�อถ่อของการุ๊เด้ินรุ๊ถไฟัฟั้า

การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืต่อความขัดิ้ข้อง (เป้าห้มายคือ ไม่ตำากว่า 35,000 ตู้ก้โลเมตรุ๊

ตััวชี้วัด

โดิ้ยสารุ๊ทีี� 195,781 ธุ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มต่อข้อผ้ดิ้พลาดิ้ 1 ครุ๊ั�ง (เป้าห้มายคือ ไม่ตำา

ความน่าเช่�อถึ่อข้องการเดิน
รถึไฟฟ้า (ตัู้กิโลเมตัรการ
เดินรถึตั่อความข้ัดข้้องที�
จะเกิดข้ึ้น 1 ครั้ง)

เชื�อถืือต่อการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื (Train Reliability) มีค่าเที่ากับ 162,123 ตู้ก้โลเมตรุ๊
การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืต่อความขัดิ้ข้องทีี�จะเก้ดิ้ข่�น 1 ครุ๊ั�ง) และความน่าเชื�อถืือของตั�ว

กว่า 15,000 ธุ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มต่อข้อผ้ดิ้พลาดิ้ 1 ครุ๊ั�ง) ทีั�งนี� บีทีีเอสซิี ยังคงม๊ง่ มั�น
พัฒนาการุ๊บรุ๊้การุ๊ให้้ดิ้ีย้�งข่�นอย่างต่อเนื�อง

ผลการดําเนินงาน

2564/65

> ร้อยละ 99.50
ต่อการล่าช้า
มากกว่า 5 นาที

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

83,400

94,268

156,089

162,123

2564/65

> 35,000 ตู้กิโลเมตร
การเดินรถต่อความขัดข้อง
ที่จะเกิดข่้น 1 ครั้ง

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความน่าเช่�อถ่อของต่�วโด้ยั่สารุ๊
ตััวชี้วัด
ความน่าเช่�อถึ่อข้องตัั�ว
โดยสาร (จํานวนธุรกรรม
ตั่อข้้อผิดพลาด 1 ครั้ง)
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มาตรุ๊การุ๊แล้ะแผนเด้ินรุ๊ถหล้่งการุ๊รุ๊ะบีาด้ของโควิด้-19
ในช่วงทีี่มีการุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบาดิ้ของไวรุ๊ัสโคว้ดิ้-19 บีทีีเอสซิีสนับสน๊นและตอบสนองต่อมาตรุ๊การุ๊ของภาครุ๊ัฐในการุ๊ป้ องกัน
การุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบาดิ้ โดิ้ยไดิ้้ปรุ๊ับแผนการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊และแผนเดิ้้นรุ๊ถืเพื่อให้้สามารุ๊ถืให้้บรุ๊้การุ๊ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ไดิ้้อย่างเต็มทีี่

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

มาตรุ๊การุ๊การุ๊ขยั่ายั่เวล้า-ค่นเทีี�ยั่วบี่ตรุ๊โด้ยั่สารุ๊
ในช่วงโควิด้-19
บีทีีเอสซิี กำาห้นดิ้มาตรุ๊การุ๊เพื�อดิู้แลผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ ดิ้้วยการุ๊ขยายเวลาและคืนเทีี�ยวเดิ้้นทีางบัตรุ๊

ทีั้งนี้ ห้ลังจากการุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบาดิ้ทีี่รุ๊๊นแรุ๊งไดิ้้คลี่คลายลง บีทีีเอสซิีไดิ้้กลับมาให้้บรุ๊้การุ๊ตามปกต้ โดิ้ยทีี่ยังคงสรุ๊้างความมั่นใจ
และรุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊อย่างเต็มทีี่ ทีั้งนี้ มาตรุ๊การุ๊ความปลอดิ้ภัยในภาวะ “New Normal” ยังคงม๊ง่ เน้น

โดิ้ยสารุ๊สามารุ๊ถืทียอยนำาบัตรุ๊โดิ้ยสารุ๊ มาต้ดิ้ต่อขอรุ๊ับส้ทีธุ้ข
� ยายเวลาและคืนเทีี�ยวเดิ้้นทีาง

และความปลอดิ้ภัยของที๊กฝั่ าย

31 ธุันวาคม 2564

่ มทีี่บทีทีี่ 5.1 ส๊ขภาวะ
และให้้ความสำาคัญกับความสะอาดิ้และการุ๊ป้ องกันการุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบาดิ้ของโคว้ดิ้-19 กรุ๊๊ณาอ่านเพ้มเต้

ความถีใ� นการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊
(ในช่วงเวล้าเรุ๊่งด้่วน)
สายสุขุ้มวิท

2.40

3.45

ไดิ้้ ทีี� ห้้ อ งจำา ห้น่ า ยตั� ว โดิ้ยสารุ๊ที๊ ก สถืานี ตั� ง แต่ วั น ทีี� 1 ม้ ถื๊ น ายน 2564 ถื่ ง วั น ทีี�

ขบีวนรุ๊ถไฟัฟั้าทีีใ� ห้บีรุ๊ิการุ๊
สูงสุด

สายสีลม
นาทีี
ต่อขบีวน

ทีี�ห้มดิ้อาย๊ในช่วงเวลาตั�งแต่วันทีี� 18 เมษีายน 2564 จนถื่งวันทีี� 31 พฤษีภาคม 2564 ผู้

นาทีี
ต่อขบีวน

98

ขบีวน

ข้บวนละ

รวม

4

392

ตู้

ตู้

ทีั� งนี� แม้ว่ า จะมีก ารุ๊ปรุ๊ับ แผนการุ๊ให้้บ รุ๊้ ก ารุ๊ผู้โดิ้ยสารุ๊

และแผนเดิ้้ น รุ๊ถืในช่ ว งการุ๊แพรุ๊่ รุ๊ ะบาดิ้ของโคว้ ดิ้ -19

บีทีีเอสซิียงั คงสามารุ๊ถืบรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายดิ้้านความตรุ๊งต่อ
เวลาในการุ๊เดิ้้นทีางของผู้โดิ้ยสารุ๊และความน่าเชื�อถืือ
ของการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื

นอกจากนี� ในเดิ้ือนเมษีายน 2565 บีทีีเอสซิีไดิ้้มก
ี ารุ๊ต้ดิ้
ตั�งเครุ๊ื�องฟอกอากาศในรุ๊ถืไฟจำานวน 5 ขบวน ซิ่ง� เป็นการุ๊

ดิ้ำาเน้นงานภายใต้โครุ๊งการุ๊ของบีทีีเอสซิีรุ๊่วมกับ บรุ๊้ษีัที

ไดิ้ก้�น อ้ นดิ้ั สทีรุ๊ีส์ (ปรุ๊ะเทีศไทีย) จำากัดิ้ (ไดิ้ก้� น) โดิ้ย

เทีคโนโลยีสตรุ๊ีมเมอรุ๊์ของไดิ้ก้�นช่วยยับยั�งอน๊ภาคเชื�อ
โคว้ดิ้-19 ในอากาศ รุ๊วมถื่งฝั๊น
่ PM2.5 แบคทีีเรุ๊ีย และ
อน๊ภาคอื�นๆ ทีั�งนี� เพื�อมอบอากาศทีี�สะอาดิ้แก่ผโู้ ดิ้ยสารุ๊

ตลอดิ้ขบวนรุ๊ถืไฟ โดิ้ยในปัจจ๊บัน บีทีีเอสซิีกำาลังต้ดิ้ตั�ง

เครุ๊ื�องฟอกอากาศในรุ๊ถืไฟทีั�ง 98 ขบวน
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แบีบีสำารุ๊วจความพื่ึ งพื่อใจของผู้โด้ยั่สารุ๊
รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปก่บีการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊ลู้กค้าส่มพื่่ นธี์
บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ย่ ดิ้ มั�น ในว้ สั ย ทีั ศ น์ข องเรุ๊า “การุ๊ให้้บ รุ๊้ ก ารุ๊แก่ ช๊ ม ชนดิ้้ ว ย

โซิลู ช�ั น ส์ ทีี� ย�ั ง ยื น และมี เ อกลั ก ษีณ์ เ ฉพาะตั ว เพื� อ ส่ ง เสรุ๊้ ม และยกรุ๊ะดิ้ั บ
ค๊ณภาพชีว้ตของปรุ๊ะชาชน” เรุ๊าม๊่งมัน
� ทีี�จะรุ๊้เรุ๊้ม
� สรุ๊้างสรุ๊รุ๊ค์ผล้ตภัณฑ์์และ

บรุ๊้ษีัทีฯ ม๊่งมั�นทีี�จะจัดิ้ห้าผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊ทีี�เห้มาะสมกับพฤต้กรุ๊รุ๊ม

การุ๊สรุ๊้างความพ่งพอใจให้้กับลูกค้าผ่านบรุ๊้การุ๊ทีี�มีค๊ณภาพและการุ๊ตอบ

ข่�นและห้ลากห้ลายให้้กับผู้โดิ้ยสารุ๊ของ MOVE อย่างทีี�ไม่เคยปรุ๊ากฎิมา

พนักงานของเรุ๊าที๊กคน บีทีีเอสซิีจ่งดิ้ำาเน้นการุ๊สำารุ๊วจความพ่งพอใจของ

ของลูกค้า เพ้�มความยืดิ้ห้ย๊่นให้้กับลูกค้า และส่งมอบผลปรุ๊ะโยชน์ทีี�มาก

บรุ๊้ ก ารุ๊เพื� อ ตอบสนองที๊ ก ความต้ อ งการุ๊และไลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า เสมอ

ก่อน ในเดิ้ือนพฤศจ้กายน 2564 ห้ลังจากการุ๊ยกเล้กบัตรุ๊โดิ้ยสารุ๊ปรุ๊ะเภที

ต้องการุ๊ของลูกค้าบนพื�นฐานของความเป็นธุรุ๊รุ๊ม เพื�อความพ่งพอใจสูงส๊ดิ้

Free Trips” โดิ้ยมีนก
ั ว้ทียาศาสตรุ๊์ขอ
้ มูลและฝั่ายการุ๊ตลาดิ้ของธุ๊รุ๊ก้จ MIX

เห้็นทีี�มีค่า ตลอดิ้จนการุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนของลูกค้าทีี�ไดิ้้รุ๊ับผ่านทีางช่องทีางการุ๊

คะแนนแรุ๊บบ้ที รุ๊ีวอรุ๊์ดิ้ส เพื�อแลกเป็นเทีี�ยวเดิ้้นทีางฟรุ๊ีบนรุ๊ถืไฟฟ้าและ

ตลอดิ้จนการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ทีี�เข้าถื่งไดิ้้สำาห้รุ๊ับที๊กคน เพื�อสอดิ้คล้องกับความ

และค๊ณภาพชีว้ตทีี�ดิ้ีข�น
่ ของลูกค้า โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีฯ ให้้ความสำาคัญกับความค้ดิ้
สื�อสารุ๊ต่างๆ

บรุ๊้ษีที
ั ฯ วางแนวทีางการุ๊ควบค๊มค๊ณภาพเพื�อดิู้แลความต้องการุ๊ของลูกค้า
โดิ้ยมี รุ๊ ะบบการุ๊ตรุ๊วจสอบเพื� อ ต้ ดิ้ ตามความพ่ ง พอใจของลู ก ค้ า อย่ า ง

ข้อมูล้อ่�นๆ
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รุ๊ายเดิ้ือน บีทีีเอสซิีไดิ้้นาำ เสนอโปรุ๊โมชั�นให้ม่ “Ride | Earn Points | Get

ทีำางานรุ๊่วมกับ MOVE ในการุ๊ออกโปรุ๊โมชัน
� ให้ม่น�ี ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊สามารุ๊ถืสะสม

เพล้ดิ้เพล้นกับส่วนลดิ้และข้อเสนอพ้เศษีต่ างๆ จากแบรุ๊นดิ้์ ช�ันนำาผ่าน

โปรุ๊แกรุ๊มสะสมคะแนนแรุ๊บบ้ที รุ๊ีวอรุ๊์ดิ้ส โดิ้ยโปรุ๊โมชั�นนีม
� รุ๊ี ะยะเวลา 1 ปี

ตั�งแต่วันทีี� 1 พฤศจ้กายน 2564 จนถื่งวันทีี� 31 ต๊ลาคม 2565

สนองต่ อ ความต้ อ งการุ๊ของลู ก ค้ า เป็ น ห้ั ว ใจสำา คั ญ ในการุ๊ทีำา งานของ
ผู้ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสเป็นปรุ๊ะจำาที๊กปีเพื�อปรุ๊ะเม้นค๊ณภาพของการุ๊

ให้้บรุ๊้การุ๊ ทีั�งนี� การุ๊จัดิ้อบรุ๊มพนักงาน มาตรุ๊ฐาน รุ๊วมถื่งจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จทีี�บังคับใช้กับพนักงานสถืานี พนักงานรุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัย และ
พนักงานรุ๊ับข้อรุ๊้องเรุ๊ียน ทีำาให้้เรุ๊าสามารุ๊ถืแก้ไขปัญห้าต่างๆ ไดิ้้อย่างมี

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ และสามารุ๊ถืสรุ๊้างปรุ๊ะสบการุ๊ณ์ทีี�น่าพ่งพอใจสำาห้รุ๊ับผู้ใช้
บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าที๊กคน

ว้ ธุี ก ารุ๊ทีี� ใช้ ใ นการุ๊สำา รุ๊วจความพ่ ง พอใจคื อการุ๊สั ม ภาษีณ์ โ ดิ้ยใช้
แบบสอบถืามทีี�ไดิ้้ออกแบบไว้ ทีั�งนี� เพื�อให้้แน่ใจว่าการุ๊สำารุ๊วจมีความถืูก

สมำาเสมอ เรุ๊าเชื�อว่าผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานในปัจจ๊บันจะเป็นปรุ๊ะโยชน์ต่อการุ๊

ต้อง บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ดิ้ำาเน้นการุ๊สัมภาษีณ์ผโู้ ดิ้ยสารุ๊กล๊่มตัวอย่างจำานวน 3,866

ปรุ๊ับปรุ๊๊ งและพัฒนาบรุ๊้การุ๊อย่างต่อเนื�อง และทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืส่ง

ของจำานวนผู้โดิ้ยสารุ๊จรุ๊้งในแต่ ละสถืานี โดิ้ยแบบสอบถืามครุ๊อบคล๊ม

กำา ห้นดิ้เป้ า ห้มายสำา ห้รุ๊ั บ การุ๊ดิ้ำา เน้ น งานในอนาคต ซิ่� ง ส่ ง ผลให้้ มี ก ารุ๊

มอบปรุ๊ะสบการุ๊ณ์ทีี�เป็นเล้ศให้้กับลูกค้าไดิ้้

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ดิ้ำาเน้นงานตามแนวทีางทีี�มง๊่ เน้นการุ๊ให้้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เพื� อการุ๊ให้้ บ รุ๊้ ก ารุ๊ทีี� ส ะดิ้วกและรุ๊วดิ้เรุ๊็ ว เรุ๊าใช้ ช่ อ งทีางดิ้้ จ้ ทีั ล และ

สื�อโซิเชียล เช่น เฟสบ๊๊ค ไลน์ ทีว้ตเตอรุ๊์ และยูทีูปในการุ๊สื�อสารุ๊ เผยแพรุ๊่

ข่าวสารุ๊และก้จกรุ๊รุ๊มกับลูกค้า ตลอดิ้จนให้้ความรุู๊้เกี�ยวกับผล้ตภัณฑ์์และ
บรุ๊้การุ๊ของเรุ๊า นอกจากนี� เรุ๊ายังให้้บรุ๊้การุ๊ผ่านแอพพล้เคชั�นของบีทีีเอส

“BTS SkyTrain” เพื�อให้้ข้อมูลการุ๊บรุ๊้การุ๊แบบเรุ๊ียลไทีม์

บรุ๊้ษีัทีฯ มีนโยบายส่งเสรุ๊้มให้้ลูกค้าที๊กที่านเข้าถื่งบรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส
อย่างเที่าเทีียมกัน เช่น กล๊ม
่ ครุ๊อบครุ๊ัว กล๊ม
่ ผูส
้ งู อาย๊ กล๊ม
่ นักที่องเทีี�ยว กล๊ม
่

นักปั� นจักรุ๊ยาน ห้รุ๊ือผูพ
้ ้การุ๊ทีางการุ๊เคลื�อนไห้วห้รุ๊ือทีางสายตา โดิ้ยมีการุ๊
ต้ดิ้ตั�งส้�งอำานวยความสะดิ้วกเพื�อรุ๊องรุ๊ับกล๊่มผู้ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส

คน ครุ๊อบคล๊ม 60 สถืานี ซิ่�งค้ดิ้เป็นรุ๊้อยละ 100 ของสัดิ้ส่วนทีี�เห้มาะสม
ห้ัวข้อต่อดิ้ังไปนี�

(1) พฤต้กรุ๊รุ๊มผู้ใช้บรุ๊้การุ๊และการุ๊ใช้รุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส
(2) ความถืี�ของการุ๊ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส

(3) เจตคต้และความพ่งพอใจต่อรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส
(4) ความพ่งพอใจกับตั�วปัจจ๊บัน

(5) รุู๊ ปแบบตั�วทีี�ใช้งานและรุ๊ายการุ๊ส่งเสรุ๊้มการุ๊ขายทีี�ต้องการุ๊มากกว่านี�

(6) ความน่าเชื�อถืือของรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส
(7) การุ๊ปรุ๊ะชาสัมพันธุ์ข้อมูล

(8) ความค้ดิ้เห้็นและความคาดิ้ห้วังในการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส
(9) พฤต้กรุ๊รุ๊มผู้ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าส่วนต่อขยายรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส

(10) พฤต้ ก รุ๊รุ๊มผู้ ใ ช้ บ รุ๊้ ก ารุ๊รุ๊ถืไฟฟ้ า บี ทีี เ อสทีี� เ คยใช้ บ รุ๊้ ก ารุ๊รุ๊ะบบรุ๊ถื
โดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี (BRT)

ตลอดิ้จนการุ๊เตรุ๊ียมความพรุ๊้อมของเจ้าห้น้าทีี�สถืานีและพนักงานรุ๊ักษีา

ต่วชี�ว่ด้

เห้ลือผูใ้ ช้บรุ๊้การุ๊ต่างๆ

ส่ด้ส่วนของ
ลู้กค้าทีี�มีความ
พื่ึ งพื่อใจ
(รุ๊้อยั่ล้ะ)

ความปลอดิ้ภัย โดิ้ยจัดิ้ให้้มก
ี ารุ๊ฝัึกอบรุ๊มเพื�ออำานวยความสะดิ้วกและช่วย

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 4.4 ความูน่าเชื�อถือของการให้บริการ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน

เป้าหมายั่

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

75.6

79.4

82.4

86.0

79.0
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

ข้อมูล้อ่�นๆ
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ลู้กค้าออนไล้น์

ส่ด้ส่วนลู้กค้าออนไล้น์ที�เี พื่ิ� มขึ�น

่ั
ภายใต้กลย๊ทีธุ์ธุรุ๊๊ ก้จ 3M ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ธุ๊รุ๊ก้จ MIX ให้้บรุ๊้การุ๊โซิลูชนออฟไลน์
สอ
ู่ อนไลน์
่
่
(O2O) ทีีครุ๊อบคล๊มการุ๊บรุ๊้การุ๊ดิ้้านสือโฆษีณา การุ๊ชำารุ๊ะเง้น และการุ๊จัดิ้จำาห้น่าย โดิ้ย

สัดิ้ส่วนลูกค้าออนไลน์ที่ีเพ้่มข่้นเป็ นผลมาจากความพยายาม
ในการุ๊การุ๊ขยายพอรุ๊์ ต ธุ๊ รุ๊ ก้ จ ออนไลน์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง ในปี

่
ผสมผสานข้อมูลอัจฉรุ๊้ยะเพื่อเพ้มปรุ๊ะส้
ทีธุ้ภาพข้อมูลเช้งล่กและความพ่งพอใจของ
่
ลูกค้า และเพือเป็ นการุ๊สรุ๊้างความแข็งแกรุ๊่งของธุ๊รุ๊ก้จและเพ้่มความห้ลากห้ลายใน

การุ๊ดิ้ำาเน้นงาน บรุ๊้ษีัทีฯ เชื่อว่าการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จออนไลน์โดิ้ยใช้เครุ๊ื่องมือออนไลน์
และการุ๊สรุ๊้างตั วตนบนดิ้้ จ้ทีัลจะช่วยพัฒนาค๊ณภาพของผล้ตภั ณฑ์์ และบรุ๊้การุ๊ไดิ้้
ดิ้ังนั้น การุ๊ขยายการุ๊เข้าถื่งออนไลน์จ่งเป็ นห้น่่งในกลย๊ทีธุ์ที่ีสำาคัญของบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ย

มีตัวชี้วัดิ้ทีี่สำาคัญ ไดิ้้แก่ สัดิ้ส่วนของลูกค้าออนไลน์ (รุ๊้อยละ) และสัดิ้ส่วนของรุ๊ายไดิ้้
ออนไลน์ (รุ๊้อยละ) ซิ่่งส่วนให้ญ่มาจาก แรุ๊บบ้ที กรุ๊๊๊ป (รุ๊วมถื่งบัตรุ๊แรุ๊บบ้ที แรุ๊บบ้ที

ไลน์ เพย์, แรุ๊บบ้ที รุ๊ีวอรุ๊์ดิ้ส)

2564/65 รุ๊ายไดิ้้ออนไลน์จากธุ๊รุ๊ก้จดิ้้จ้ทีัลและบรุ๊้การุ๊ออนไลน์
รุ๊วมทีั้งส้้น 1,228 ล้านบาที ค้ดิ้เป็ นรุ๊้อยละ 29 ของรุ๊ายไดิ้้ MIX

ทีั้งห้มดิ้ ห้รุ๊ือเพ้่มข่้นรุ๊้อยละ 14 เทีียบกับปี ก่อน โดิ้ยปั จจั ย
ห้ลักมาจากการุ๊เพ้่มข่้นของรุ๊ายไดิ้้ค่าคอมม้ชชั่น และ Lead

generation ภายใต้การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีัที แรุ๊บบ้ที แครุ๊์
จำากัดิ้

บรุ๊้ษีัที แรุ๊บบ้ที แคช จำากัดิ้ (RCash) เป้ ดิ้ตัวการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ส้น
เชื่อผ่านแพลตฟอรุ๊์มดิ้้จ้ทีัล 100% ภายใต้แนวค้ดิ้ “Money

Rabbolution สรุ๊้างเครุ๊ดิ้้ตดิ้้วยชีว้ตออนไลน์” เพื่อให้้คนไทีย

สามารุ๊ถืเข้าถื่งแห้ล่งเง้นที๊นไดิ้้ง่ายกว่าดิ้้วยการุ๊ใช้ข้อมูลทีาง
เลือกในการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ส้นเชื่อผ่านเทีคโนโลยีทีันสมัย

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
เพื่่� ออ่านรุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติม
bit.ly/3zRiA64

ต่วชี�ว่ด้

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

ลูกค้าออนไลน์1
(ส่ดำส่วนต่อลูกค้าที่�งหมูดำ)2

4.6

5.5

11.3

20.2

รายไดำ้ออนไลน์3
(ส่ดำส่วนจากรายไดำ้ที่�งหมูดำ)4

2.7

5.1

2.6

3.9

หมายเหตุ:
1. ลั้กค�าออนิไลันิ์ ค่อ ผู้้�ใชี่�บัตริแริบบิท (ซึ่ึ�งผู้้�ใชี่� แริบบิท ไลันิ์ เพย์ สามาริถูผู้้กกับบัตริได�)
2. ลั้กค�าทั�งหมด ค่อ ลั้กค�าท่�ใชี่�บริิการิริถูไฟฟ้าบ่ท่เอสสายหลััก
3. ริายได�ออนิไลันิ์ ค่อ ริายได�บริิการิดิจิทัลัทั�งหมด ซึ่ึ�งริวมริายได�จาก แริบบิท กริุ�ป ทริานิส์แอดโซึ่ลั้ชี่�ันิ ภายใต� มาสเตอริ์ แอด (MACO) ว่จ่ไอ ดิจิทัลัแลั็บ
แริบบิท ริ่วอริ์ดส แลัะ บางกอก เพย์เมนิต์ โซึ่ลั้ชี่ันิส์
4. ริายได�ท�ังหมด ค่อ ริายได�ริวมทั�งหมดของกลัุ่มบริิษััท
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| 4.4 ความูน่าเชื�อถือของการให้บริการ
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4.5 การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ห่วงโซี่อป
๊ ทีาน
(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 205-1, 308-1, 308-2, 403-7, 414-1, 414-2)

เป้าหมายั่
ความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

• คู่ค้�ที่ั�งหมูดรั้อียละ 100 ลงนิ�มูรัับที่รั�บ
� ะบ๊ปรัะเด็นิก�รัดำ�เนิ่นิง�นิ
จำรั่ยธุรัรัมูคู่ค้�ที่ีรั
ครัอีบคล๊มูด้�นิเศรัษัฐก่จำ สำังคมู และสำ่�งแวดล้อีมู
(ESG Criteria)

เป้าหมายั่
2564/65

• คู่ค้�โดยติรังรั�ยสำำ�คัญ (Critical Tier 1) ที่ั�งหมูด
� งด้�นิ ESG
รั้อียละ 100 ได้รัับก�รัปรัะเมู่นิคว�มูเสำีย
� ้อีงปฏิ่บัติ่ง�นิในิพิ่ื� นิที่ี�
• คู่ค้�ที่ั�งหมูดรั้อียละ 100 ที่ีติ
ข้อีงรัะบบรัถไฟฟ้�บีที่ีเอีสำได้รัับก�รัอีบรับและ
ผ่�นิก�รัที่ดสำอีบก�รัปฏิ่บัติ่ง�นิด้�นิคว�มูปลอีดภััย
ครับที่๊กรั�ย

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

• คู่ค้�โดยติรังรั�ยสำำ�คัญที่ั�งหมูด
� งด้�นิ ESG
รั้อียละ 100 ได้รัับก�รัปรัะเมู่นิคว�มูเสำีย
� ้อีงปฏิ่บัติ่ง�นิในิพิ่ื� นิที่ี�
• คู่ค้�ที่ั�งหมูดรั้อียละ 100 ที่ีติ
ข้อีงรัะบบรัถไฟฟ้�บีที่ีเอีสำได้รัับก�รัอีบรัมูและ
ผ่�นิก�รัที่ดสำอีบก�รัปฏิ่บัติ่ง�นิด้�นิคว�มูปลอีดภััย
ครับที่๊กรั�ย

บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จบนรุ๊ากฐานของความเคารุ๊พและซิื�อสัตย์สจ
๊ รุ๊้ต

ทีรุ๊าบและแสดิ้งความม๊ง่ มั�นทีี�จะปฏิ้บัต้ตามข้อกำาห้นดิ้ เพื�อลดิ้ความเสี�ยง

งานของเรุ๊า เพื�อสรุ๊้างมูลค่ารุ๊ะยะยาวรุ๊่วมกันกับคู่ค้าดิ้้วยการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊

ความยั�งยืนและความโปรุ๊่งใสไปใช้เป็นแนวทีางในการุ๊ปฏิ้บัต้งาน ใน

ก้จการุ๊ทีี�ดิ้ี โดิ้ยจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จสำาห้รุ๊ับคู่ค้าครุ๊อบคล๊มปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้าน ESG

โปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความยัง� ยืนของคูค
่ า้ ดิ้ังกล่าวไดิ้้จดิ้
ั ทีำาเป็นคูม
่ อ
ื กำาห้นดิ้

ทีำาธุ๊รุ๊ก้จกับคู่ค้าทีี�มแ
ี นวปฏิ้บต
ั ้ทีี�มจ
ี รุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มและยั�งยืนกลายเป็นความ

ปลอดิ้ภัย และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ

แบรุ๊นดิ้์เพื�อลดิ้ต้นที๊นทีางส้ง� แวดิ้ล้อมและสังคม ดิ้้วยเห้ต๊นี� บรุ๊้ษีัทีฯ จ่ง

จรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มทีางธี๊รุ๊กิจสำาหรุ๊่บีคู่ค้า

และโอกาสทีี�เกี�ยวข้องกับห้่วงโซิ่อ๊ปทีาน โดิ้ยเป็นการุ๊ขยายขอบเขต

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป วางกลย๊ทีธุ์ในการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊รุ๊ะบบการุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้างเพื�อ

รุู๊ ปแบบเดิ้้มภายในบรุ๊้ษีัที ให้้ครุ๊อบคล๊มกรุ๊ะบวนการุ๊ผล้ตส้นค้าและ

จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงทีี�เข้มข้น โดิ้ยครุ๊อบคล๊มปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านความยั�งยืน เพื�อ

เรุ๊าจ่งม๊ง่ มัน
๊ ค่าและห้่วงโซิ่อป
๊ ทีานนำาห้ลักการุ๊ดิ้้าน
� ส่งเสรุ๊้มให้้ห้ว่ งโซิ่คณ

ขณะทีี�รุ๊ะบบเศรุ๊ษีฐก้จเข้าสูก
่ รุ๊ะแสโลกาภ้วัฒน์มากข่�นเรุ๊ื�อยๆ นั�น การุ๊

รุ๊ั บ ผ้ ดิ้ ชอบของบรุ๊้ ษีั ที อี ก ทีั� ง เป็ น การุ๊บรุ๊้ ห้ ารุ๊จั ดิ้ การุ๊อั ต ลั ก ษีณ์ ข อง
มีการุ๊กำาห้นดิ้กลย๊ทีธุ์ให้ม่ๆ อย่างต่อเนื�องเพื�อบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� ง

การุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�นอกเห้นือไปจากการุ๊จัดิ้การุ๊ความเสีย
� งและโอกาสใน
การุ๊จัดิ้ห้าบรุ๊้การุ๊ในห้่วงโซิ่อ๊ปทีาน

ดิ้้วยเห้ต๊นี� บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปจ่งม๊ง่ มั�นทีี�จะสรุ๊้างการุ๊มีส่วนรุ๊่วมกับพันธุม้ตรุ๊

จากการุ๊ละเม้ดิ้ปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านส้ง� แวดิ้ล้อม สังคม เศรุ๊ษีฐก้จและการุ๊กำากับดิู้แล

ทีี�ห้ลากห้ลาย รุ๊วมถื่งมาตรุ๊ฐานดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม อาชีวอนามัยและความ

จัดิ้ห้าผล้ตภัณฑ์์ และบรุ๊้การุ๊ทีี�มีค๊ณภาพ บรุ๊้ษีัทีฯ มีกรุ๊ะบวนการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊

กำาห้นดิ้แนวทีางการุ๊จัดิ้การุ๊ทีี�สอดิ้คล้องกับรุ๊ะดิ้ับความเสี�ยง โดิ้ยคำาน่งถื่ง

ค๊ณภาพ ปรุ๊้มาณ การุ๊ส่งมอบส้นค้าและบรุ๊้การุ๊ทีี�ไดิ้้รุ๊ับ และต้องสอดิ้คล้อง

กับกฏิห้มายแรุ๊งงาน กฏิห้มายส้ง� แวดิ้ล้อม และรุ๊ะบบจัดิ้การุ๊ค๊ณภาพต่างๆ

ทีางธุ๊รุ๊ก้ จและคู่ค้าตลอดิ้ห้่วงโซิ่ค๊ณค่ าและห้่วงโซิ่อ๊ปทีาน โดิ้ยการุ๊

เพื�อป้องกันและลดิ้ความเสีย
� งทีี�อาจส่งผลกรุ๊ะทีบต่อค๊ณภาพ ปรุ๊้มาณ การุ๊

เลี�ยง ลดิ้ และจั ดิ้การุ๊ความเสี�ยงทีั� งทีางตรุ๊งและทีางอ้ อมไดิ้้ อย่างมี

ดิ้ำาเน้นงานขององค์กรุ๊

บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊อย่างรุ๊ับผ้ดิ้ชอบและยั�งยืนทีำาให้้บรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืห้ลีก

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ ซิ่�งส่งผลกรุ๊ะทีบต่อผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานเช้งปฏิ้บต
ั ้การุ๊และ

ทีางการุ๊เง้นในรุ๊ะยะยาว ทีั�งนี� บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปและบรุ๊้ษีัทีย่อยมีการุ๊เปิดิ้
เผยจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จสำาห้รุ๊ับคู่ค้า และส่งเสรุ๊้มให้้คู่ค้าของเรุ๊ารุ๊ับ

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

ผลกรุ๊ะทีบดิ้้ านความยั�งยืนตลอดิ้วงจรุ๊ชีว้ตของส้นค้ าและบรุ๊้การุ๊ ทีั� งนี�
ความสัมพันธุ์และแนวทีางบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊คู่ค้าของกล๊ม
่ บรุ๊้ษีัที เพื�อให้้มน
�ั ใจ

ว่าความเสี�ยงดิ้้าน ESG ในห้่วงโซิ่อ๊ปทีานไดิ้้ รุ๊ับการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊อย่าง
เห้มาะสม

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปไดิ้้ ออกแบบโปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความยั�งยืนของคู่ค้า ซิ่�ง

สามารุ๊ถืบูรุ๊ณาการุ๊ไดิ้้ในที๊กขัน
� ตอนของกรุ๊ะบวนการุ๊จัดิ้ซิื�อ โดิ้ยเรุ๊้ม
� ต้นจาก
การุ๊คัดิ้กรุ๊องคู่ค้ารุ๊ายให้ม่เพื�อทีำางานรุ๊่วมกัน โปรุ๊แกรุ๊มปรุ๊ะกอบดิ้้วย 4 ขั�น

ตอน ไดิ้้แก่ 1) การุ๊จำาแนกปรุ๊ะเภทีคูค
่ า้ 2) การุ๊คัดิ้กรุ๊องคูค
่ า้ 3) การุ๊ว้เครุ๊าะห้์

คู่ค้าสำาคัญ และ 4) การุ๊ว้เครุ๊าะห้์ค่ค
ู ้าทีี�มค
ี วามเสี�ยงสูง โปรุ๊แกรุ๊มดิ้ังกล่าว
ถืูกนำามาใช้กับคู่ค้าทีั�งรุ๊ายให้ม่และรุ๊ายเก่า ซิ่�งทีำาให้้บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปสามารุ๊ถื

รุ๊ะบ๊และจัดิ้ลำากับความเสี�ยงดิ้้านความยั�งยืนทีี�อยู่ในห้่วงโซิ่อ๊ปทีานไดิ้้

ส่งมอบส้นค้าและบรุ๊้การุ๊ และความไว้วางใจของผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้สว่ นเสียต่อการุ๊

นอกจากนี� บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ไดิ้้ผนวกโปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความยัง� ยืนของคู่ค้า
(Supply Chain Sustainability Assurance Program) เข้ากับการุ๊ดิ้ำาเน้น

| 4.5 การบริหารจ่ดำการห่วงโซ่อ๊ปทีาน

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีจรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มทีางธี๊รุ๊กิจสำาหรุ๊่บีคู่ค้า
bit.ly/3HMhKJF
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ข่�นตอนแล้ะกรุ๊ะบีวนการุ๊รุ๊่บีปรุ๊ะก่นความยั่่�นยั่่นของคู่ค้าบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

การุ๊จำาแนกปรุ๊ะเภทีคู่ค้า

จำาแนกคู่ค้าทีี�มศ
ี ก
ั ยภาพเป็นสองกล๊่ม คือ
1) คู้ค้าทีี�มีเงื�อนไขพ้เศษี และมีความเสี�ยงตำา

การุ๊ค่ด้กรุ๊องคู่ค้า

การุ๊วิเครุ๊าะห์คู่ค้าสำาค่ญ่

การุ๊วิเครุ๊าะห์คู่ค้าทีี�มีความเสี�ยั่งสูง

คู่ค้าโดิ้ยตรุ๊งจะต้ องลงนามยอมรุ๊ับจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊ม

รุ๊ะบ๊ค่ค
ู ้าสำาคัญ (Critical Supplier) ซิ่�งเป็นคู่ค้า

รุ๊ะบ๊และลดิ้ความเสี�ยงดิ้้าน ESG ของคู่ค้า เพื�อ

ป รุ๊ ะ เ ม้ น ต น เ อ ง ดิ้้ า น ค ว า ม ยั� ง ยื น ผ่ า น

ปรุ๊ะจำาปี) ห้รุ๊ือคู่ค้าทีี�เป็นผู้ผล้ตส่วนปรุ๊ะกอบทีี�

ธุ๊รุ๊ก้จของบีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ คู่ค้าทีี�มค
ี วามเสีย
� งสูง คือ

คัดิ้เลือกคูค
่ า้ ทีีม
� ค
ี วามสำาคัญกับธุ๊รุ๊ก้จของบีทีเี อส

สูง ในแง่ของผลกรุ๊ะทีบทีี�มต
ี ่อธุ๊รุ๊ก้จของบีทีีเอส

ทีางธุ๊ รุ๊ ก้ จ ของคู่ ค้ า ของบี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป และ

คู่ค้ากล๊่มนีจ
� ะจัดิ้อยู่ในรุ๊ายชื�อคู่ค้าทีั�วไป

แบบสอบถืามปรุ๊ะเม้นตนเองดิ้้านความยั�งยืน

2) คู่ค้าทีี�ไม่มเี งื�อนไขพ้เศษี จะจัดิ้อยู่ในรุ๊ายชื�อ

ค้ ากับความคาดิ้ห้วั งของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ทีี� มีต่อ

คู่ค้าโดิ้ยตรุ๊ง (Tier 1 Supplier) ซิ่�งต้องผ่านขั�น

ตอนต่ างๆ ของโปรุ๊แกรุ๊มปรุ๊ะกันความยั�งยืน
ของคู่ค้า

ของคู่ค้า เพื�อปรุ๊ะเม้นผลการุ๊ปฏิ้บัต้งานของคู่

ความสามารุ๊ถืของคู่ค้าเพื�อบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความ
เสี�ยงดิ้้าน ESG ก่อนนำารุ๊ายชื�อเข้าสู่ Approved
Supplier List ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

ทีี�มีการุ๊ใช้จ่ายสูง (รุ๊้อยละ 85 ของยอดิ้ใช้จ่าย
สำาคัญห้รุ๊ือเป็นคู่ค้าทีี�ไม่สามารุ๊ถืทีดิ้แทีนไดิ้้ เพื�อ

กรุ๊๊๊ป ในแง่ของยอดิ้ค่าใช้จ่ายและการุ๊พ่�งพาทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จ เพื�อจัดิ้การุ๊ความเสี�ยงของคู่ค้า ทีั�งนี�การุ๊

กรุ๊๊๊ป และถืูกปรุ๊ะเม้นว่ามีความเสี�ยงดิ้้าน ESG
สูงตามลักษีณะของธุ๊รุ๊ก้จ ทีั� งนี� คู่ค้าทีี� มีความ

เสี�ยงสูงจะต้องเข้าการุ๊ตรุ๊วจปรุ๊ะเม้นแบบ on-

(supplier desktop assessment review) เป็น

ปรุ๊ะกอบห้ลักสามปรุ๊ะการุ๊ไดิ้้แก่ ความต่อเนื�อง

จัดิ้ห้าผล้ตภัณฑ์์ห้รุ๊ือบรุ๊้การุ๊ทีีต
� รุ๊งตามข้อกำาห้นดิ้

เสียง และการุ๊ดิ้ำาเน้นงานอย่างมีความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบ

site audit) ห้รุ๊ือ การุ๊ตรุ๊วจปรุ๊ะเม้นทีาง desktop

ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

| 4.5 การบริหารจ่ดำการห่วงโซ่อ๊ปทีาน

คูค
่ า้ สำาคัญทีีถื
� ก
ู พ้จารุ๊ณาว่ามีความเสีย
� งในรุ๊ะดิ้ับ

ตรุ๊วจปรุ๊ะเม้นคู่ค้าแบบ on-site (supplier on-

เครุ๊ื�องมือปรุ๊ะเม้นความสามารุ๊ถืของคู่ค้าในการุ๊

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

ความมั� น คงและยั� ง ยื น ของห้่ ว งโซิ่ อ๊ ป ทีานใน

site ซิ่�งใช้ปรุ๊ะเม้นคู่ค้าทีี�มีความเสี�ยงสูงในองค์

ทีางธุ๊รุ๊ก้จ / การุ๊ห้ย๊ดิ้ชะงัก ความเสี�ยงดิ้้านชื�อ
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บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงของคู่ค้าและแบ่งกล๊่มคู่ค้าอย่างชัดิ้เจนเป็นปรุ๊ะจำา

ที๊กปี โดิ้ยพ้จารุ๊ณาจากการุ๊ว้เครุ๊าะห้์การุ๊ใช้จ่าย ความสำาคัญของคู่ค้าทีี�มีต่อบรุ๊้ษีัที
ตลอดิ้จนความเสี�ยงในดิ้้าน ESG ของคู่ค้า โดิ้ยแบ่งออกเป็น 3 กล๊่ม ดิ้ังนี�

คู่ค้าโด้ยั่ตรุ๊ง (Tier 1)
ผูผ
้ ล้ตและจำาห้น่ายผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊ให้้แก่บที
ี ีเอส กรุ๊๊ป
๊ โดิ้ยตรุ๊ง
และอยู่ในรุ๊ายชื�อคู่ค้าทีี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊อน๊มต
ั ้

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

กล้ยั่๊ทีธี์การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊
จ่ด้การุ๊ห่วงโซี่อ๊ปทีาน
แล้ะการุ๊บีูรุ๊ณีาการุ๊
ด้้านความยั่่�งยั่่น
บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ กำาห้นดิ้กลย๊ทีธุ์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊

คู่ค้าทีี�มีความสำาคัญต่อการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ เช่น มียอดิ้การุ๊สั�งซิื�อสูง
(รุ๊้อยละ 85 ของยอดิ้รุ๊วมการุ๊ใช้จ่ายสูงส๊ดิ้ปรุ๊ะจำาปี) เป็นคู่ค้าทีี�จัดิ้ห้า
ส่วนปรุ๊ะกอบสำาคัญของผล้ตภัณฑ์์ห้รุ๊ือเป็นคู่ค้าทีี�ทีดิ้แทีนไม่ไดิ้้ รุ๊วม

� มีการุ๊สน่บีสน๊น
(1) การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยธุรกิจในบีทเี อส กรุป
๊ – ซีึง
ผล้ิตภ่ณีฑ์์แล้ะบีรุ๊ิการุ๊จากบีรุ๊ิษที
่ ในกล้๊ม
่ ของบีีทีเี อสเพื่่� อให้เกิด้ปรุ๊ะโยั่ชน์สูงส๊ด้ภายั่ใน
บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�

� ค
� ๊ด้
(2) การประหยัดตั้นทุน – จ่ด้หาผล้ิตภ่ณีฑ์์แล้ะบีรุ๊ิการุ๊ทีีม
ี ณี
๊ ภาพื่แล้ะค๊ม
้ ค่าทีีส
ภายั่ในรุ๊ะยั่ะเวล้าทีีเ� หมาะสม ล้ด้ข่น
๊ ทีานโด้ยั่ใช้
� ตอนในการุ๊จ่ด้การุ๊ห่วงโซี่อป
�
แพื่ล้ตฟัอรุ๊์มด้ิจที
ิ ล้
่ เพื่่� อเพื่ิ� มปรุ๊ะสิทีธีิภาพื่ในการุ๊จ่ด้ซี่อ

จั ดิ้ ก า รุ๊ ห้่ ว ง โ ซิ่ อ๊ ป ที า น โ ดิ้ ย มี

วั ต ถื๊ ป รุ๊ะสงค์ เ พื� อเพ้� ม ผลกำา ไรุ๊ของ

บรุ๊้ษีัที และสรุ๊้างความตรุ๊ะห้นักของคู่

(3) ความปลอดภัย – ส่งเสรุ๊ิมความตรุ๊ะหน่กด้้านความปล้อด้ภ่ยั่ให้แก่คค
ู่ า้ แล้ะ
� ี
รุ๊องรุ๊่บีแนวทีางการุ๊ปฏิิบีต
่ ด้
ิ า้ นความปล้อด้ภ่ยั่ทีีด้

ค้ า เกี� ย วกั บ ความยั� ง ยื น ซิ่� ง ในขณะ
เดิ้ียวกันจะเป็นการุ๊สรุ๊้างความไว้วางใจ

คู่ค้าสำาค่ญ่โด้ยั่ตรุ๊ง (Critical Tier 1)

ข้อมูล้อ่�นๆ

ให้้แก่ลูกค้าของเรุ๊าเช่นกัน กลย๊ทีธุ์นี�
เป็ น ไปตามนโยบายการุ๊จั ดิ้ ซิื� อของ

(4) การคํานึงถึึงสิง
� แวดล้อม - จ่ด้หาผล้ิตภ่ณีฑ์์แล้ะบีรุ๊ิการุ๊โด้ยั่คำานึงถึงผล้กรุ๊ะทีบี
ต่อสิ�งแวด้ล้้อม

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป โดิ้ยมีห้ลักการุ๊ทีี�ชัดิ้เจน
และเป็นรุ๊ะบบ กลย๊ทีธุ์ห้ว่ งโซิ่อ๊ปทีาน
ของเรุ๊าปรุ๊ะกอบดิ้้วย

(5) การกํากับดูแล – จ่ด้การุ๊ห่วงโซี่อป
๊ ทีานโด้ยั่ยั่ึด้ตามจรุ๊ิยั่ธีรุ๊รุ๊มทีางธี๊รุ๊กิจสำาหรุ๊่บี
� บีรุ๊ิษที
คูค
่ า้ อยั่่างเครุ๊่งครุ๊่ด้ ซีึง
่ ฯ มีการุ๊ส่�อสารุ๊ก่บีคูค
่ า้ ตล้อด้เวล้า

ทีั�ง มีการุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้างกันต่อเนื�องมามากกว่า 1 ปี

คู่ค้าทีี�มีความเสี�ยั่งสูง (High Risk)

การุ๊บีูรุ๊ณีาการุ๊ ESG เข้าไปในการุ๊จ่ด้การุ๊ห่วงโซี่อ๊ปทีานของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

คู่ค้า Tier 1 ทีี�มค
ี วามสำาคัญซิ่�งอาจมีผลกรุ๊ะทีบเช้งลบต่อการุ๊ดิ้ำาเน้น

บี ทีี เอส กรุ๊๊๊ ป ย่ ดิ้ ถืื อห้ลั ก การุ๊ดิ้้ าน

กล้ยั่๊ทีธี์การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊
ห่วงโซี่อ๊ปทีาน

การุ๊บีูรุ๊ณีาการุ๊ด้้าน ESG
เข้าก่บีห่วงโซี่อ๊ปทีาน

เสี� ย งดิ้้ า น ESG ดิ้้ า นส้ ที ธุ้ม น๊ ษี ยชน ดิ้้ า นการุ๊ใช้ แ รุ๊งงานเดิ้็ ก และ

(ESG) ในการุ๊จัดิ้การุ๊ห้่วงโซิ่อ๊ปทีานขอ

ความปลอดภััย
ส่งเสรุ๊้มให้้คู่ค้าตรุ๊ะห้นักถื่งปรุ๊ะเดิ้็น
ดิ้้านความปลอดิ้ภัยและใส่ใจต่อ
แนวทีางการุ๊ปฏิ้บัต้ให้้มีความ
ปลอดิ้ภัยทีี�สูง

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปให้้ความสำาคัญกับความปลอดิ้ภัยของ
พนักงานและคู่ค้าที๊กรุ๊ายในห้่วงโซิ่อ๊ปทีาน เนื�องจาก
ส้�งนีเ� ป็นห้น่�งในกลย๊ทีธุ์ทีี�จะช่วยเสรุ๊้มสรุ๊้างความ
มั�นใจว่าคู่ค้าและผูเ้ กี�ยวข้องทีั�งห้มดิ้ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ฝัึก
อบรุ๊มเกี�ยวกับมาตรุ๊ฐานความปลอดิ้ภัยของบีทีีเอส
กรุ๊๊๊ปและจะสามารุ๊ถืป้องกันความเสี�ยงดิ้้านความ
ปลอดิ้ภัยไดิ้้ที�ังห้มดิ้

การคำานึึงถึึงสิ่่�งแวดล้อม
จัดิ้ห้าผล้ตภัณฑ์์และบรุ๊้การุ๊โดิ้ยคำาน่ง
ถื่งผลกรุ๊ะทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อม

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปม๊ง่ มั�นทีี�จะจัดิ้ห้าส้นค้าและบรุ๊้การุ๊ทีี�มี
ผลกรุ๊ะทีบต่อส้�งแวดิ้ล้อมในม๊มจำากัดิ้ตลอดิ้ห้่วงโซิ่
ค๊ณค่า รุ๊วมถื่งมีการุ๊ต้ดิ้ตามและตรุ๊วจสอบอย่าง
สมำาเสมอเพื�อให้้ม�น
ั ใจว่าจะไม่มผ
ี ลกรุ๊ะทีบต่อส้�ง
แวดิ้ล้อมในรุ๊ะยะยาว

งานทีี�เกี�ยวข้องกับเกณฑ์์ ESG คู่ค้ากล๊่มนี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ปรุ๊ะเม้นความ
แรุ๊งงานผ้ดิ้กฎิห้มาย มีแนวปฏิ้บัต้ทีี�เป็นม้ตรุ๊ต่อส้�งแวดิ้ล้อม มีอาชีว

อนามัยและความปลอดิ้ภัยทีี�ดิ้ี รุ๊วมถื่งการุ๊ปฏิ้บัต้ตามจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จและการุ๊ค้าทีี�เป็นธุรุ๊รุ๊ม

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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ส้�งแวดิ้ล้อม สังคม และการุ๊กำากับดิู้แล

งบรุ๊้ษีที
ั ฯ ดิ้ังนัน
� วัตถื๊ปรุ๊ะสงค์ดิ้้าน ESG
จ่ ง ถืู ก นำา มารุ๊วมอยู่ ใ นกลย๊ ที ธุ์ ก ารุ๊
จัดิ้การุ๊ห้่วงโซิ่อป
๊ ทีาน ซิ่�งปรุ๊ะกอบดิ้้วย
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
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ภาพื่รุ๊วมของคู่ค้าของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

ข้อมูล้อ่�นๆ

พื่่� นทีี�ตามตำาแหน่งทีางภูมิศาสตรุ๊์ของคู่ค้าทีี�มีความเสี�ยั่งสูง

ในปี 2564/65 บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ มีค่ค
ู ้าทีั�งห้มดิ้ 259 รุ๊ายซิ่�งเป็นกล๊ม
่ คู่ค้าโดิ้ยตรุ๊ง

คู่ค้าสำาคัญโดิ้ยตรุ๊งที๊กรุ๊าย ห้รุ๊ือรุ๊้อยละ 100 ลงนามรุ๊ับทีรุ๊าบและเข้าใจ

ซิ่� ง อยู่ ใ นรุ๊ายชื� อ คู่ ค้ า ทีี� ไ ดิ้้ รุ๊ั บ อน๊ มั ต้ ค้ ดิ้ เป็ น มู ล ค่ า การุ๊จั ดิ้ ซิื� อ จั ดิ้ จ้ า งรุ๊วม

ครุ๊อบคล๊มดิ้้าน ESG ตามทีี�รุ๊ะบ๊ไว้ในจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จสำาห้รุ๊ับคู่ค้า โดิ้ย

ปรุ๊ะกอบดิ้้วยคู่ค้าของบีทีีเอสจี บีทีีเอสซิี และวีจีไอ (ค้ดิ้เป็นรุ๊้อยละ 100)
3,252ล้านบาที ในจำานวนคู่ค้าทีั�งห้มดิ้ มีค่ค
ู ้าสำาคัญโดิ้ยตรุ๊งจำานวน 45 รุ๊าย

ห้รุ๊ือรุ๊้อยละ 17.4 ของคู่ค้าทีั� งห้มดิ้ โดิ้ยมีการุ๊จั ดิ้ซิื�อจั ดิ้จ้ างรุ๊วม 2,786

ล้านบาที ห้รุ๊ือรุ๊้อยละ 85.7 ของมูลค่าการุ๊จัดิ้ซิื�อจัดิ้จ้างทีัง� ห้มดิ้ ทีัง� นี� บรุ๊้ษีที
ั ฯ

มีค่ค
ู ้าสำาคัญทีางอ้อม (critical non-tier 1 suppliers) ทีั�งห้มดิ้ 4 รุ๊าย

แนวทีางการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้ จและห้ลั กปฏิ้ บัต้สำาห้รุ๊ับคู่ค้าของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

ตัําแหน่งทางภูมิศาสตัร์ข้อง
คู่ค้าความเสี�ยงสูง

คู่ค้าที๊กรุ๊ายจะต้องไม่ทีำาการุ๊ละเม้ดิ้ส้ทีธุ้มน๊ษียชนจากการุ๊จ้างงาน ไม่ใช้

แรุ๊งงานเดิ้็ก ไม่จ้างงานผ้ดิ้กฏิห้มาย มีจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จ และมีการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊

จัดิ้การุ๊ทีี�เป็นม้ตรุ๊ต่อส้�งแวดิ้ล้อม มีอาชีวอนามัยและความปลอดิ้ภัยทีี�ดิ้ี

นอกจากนี� ยังต้องผ่านขัน
� ตอนและกรุ๊ะบวนของโปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความ

ยั�งยืนของคู่ค้า เพื�อปรุ๊ะเม้นความสามารุ๊ถืของคู่ค้าในการุ๊จัดิ้ห้าผล้ตภัณฑ์์

จํานวนข้องคู่ค้า
� งสูง (ราย)
ความเสีย

คู่ค้าทีี�อยู่ในปรุ๊ะเทีศไทีย

15

คู่ค้าทีี�อยู่นอกปรุ๊ะเทีศไทีย

0

รวม

ห้รุ๊ือบรุ๊้การุ๊ทีี�ตรุ๊งตามข้อกำาห้นดิ้ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป รุ๊วมถื่งความเสี�ยงดิ้้าน

15

ESG

17.4%

คู่ค้าสำาค่ญิ
โดำยตรง

45

ทีั�งนี�จากผลการุ๊ว้เครุ๊าะห้์คู่ค้าทีี�มีความเสี�ยงสูงผ่านแบบปรุ๊ะเม้นตนเอง

66.6%
คู่ค้าสำาค่ญิโดำยตรง
ทีี�ไมู่มูีความูเสี�ยงสูง

ดิ้้านความยั�งยืนของคู่ค้า พบว่าในจำานวนคู่ค้าสำาคัญโดิ้ยตรุ๊งทีั�งห้มดิ้ 45
รุ๊าย มีค่ค
ู ้าทีี�มค
ี วามเสีย
� งสูงรุ๊วม 15 รุ๊าย ในจำานวนนีเ� ป็นคู่ค้าสำาคัญทีี�มฐ
ี าน
การุ๊ผล้ตในปรุ๊ะเทีศไทีย 15 รุ๊าย ในต่างปรุ๊ะเทีศ 0 รุ๊าย ซิ่�งบีทีีเอส กรุ๊๊๊ปไดิ้้

30

ดิ้ำา เน้ น ปรุ๊ะเม้ น ผลการุ๊ดิ้ำา เน้ น งานของคู่ ค้ า ในปรุ๊ะเทีศผ่ า นการุ๊ตรุ๊วจ

ปรุ๊ะเม้นทีาง on-site desktop ในขณะทีี�ค่ค
ู ้าทีี�มฐ
ี านการุ๊ผล้ตต่างปรุ๊ะเทีศ

การแบ่งกลุม
่
คูค
่ า้ โดยตัรง

82.6%
ไมู่ใช่คู่ค้าโดำยตรง
ทีี�มูีความูสำาค่ญิ

จะแบ่งตามรุ๊ะดิ้ับความสามารุ๊ถืในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้าน ESG ของคู่ค้า ซิ่�ง
แบ่งออกเป็น 4 รุ๊ะดิ้ับ ในกรุ๊ณีทีี�คู่ค้ามีความเสี�ยง บรุ๊้ษีัทีฯ จะจัดิ้ทีำาแผน

ปฏิ้บัต้การุ๊แก้ไข (Corrective Action Plan) และคู่ค้าต้องดิ้ำาเน้นการุ๊แก้ไข
ภายใน 12 เดิ้ือน

214

คูค
่ า้ โด้ยั่ตรุ๊งที่ง
� หมด้
259 รุ๊ายั่

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

การวิเคราะห์
� ง
ความเสีย
ข้องคูค
่ า้

จะผ่านการุ๊ตรุ๊วจปรุ๊ะเม้นทีาง desktop โดิ้ยผลการุ๊ตรุ๊วจปรุ๊ะเม้น on-site
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33.3%

15

คู่ค้าสำาค่ญิโดำยตรง
ทีี�มูีความูเสี�ยงสูง

คู่ค้าสำาค่ญ่โด้ยั่ตรุ๊งที่�งหมด้
45 รุ๊ายั่
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

� ม 4.00-3.26
รุ๊ะด้่บีด้ีเยั่ียั่

รุ๊ะด้่บีด้ี 3.25-2.51

ค์ู่ค์้าม่แนิว้ทางปฏิิบัติิงานิด้้านิ

ค์ู่ค์้าม่แนิว้ทางปฏิิบัติิงานิด้้านิ

ค์ว้ามยั�งย่นิในิระด้ับด้่เย่�ยม

ไม่จำาเป็นิติ้องม่การติรว้จสอบ
ค์ว้ามเส่�ยงด้้านิ ESG

ค์ว้ามยั�งย่นิในิระด้ับด้่ ยังสามารถ
ปรับปรุงการด้ำาเนิินิงานิเพิ�มเติิม
ได้้อ่กในิบางรายการ

แติ่ไม่จำาเป็นิติ้องติิด้ติามค์ว้าม
เส่�ยงด้้านิ ESG

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

ข้อมูล้อ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ยั่กรุ๊ะด้่บีความปล้อด้ภ่ยั่
ความปลอดิ้ภัยนับเป็นเป้าห้มายห้ลักของการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จของบีทีีเอส

กรุ๊๊๊ป การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงดิ้้านอาชีวอนามัยทีี�ไม่มป
ี รุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ

ของคู่ค้านับเป็นความเสี�ยงทีี�สำาคัญ บรุ๊้ษีัทีฯ จ่งดิ้ำาเน้นการุ๊เพื�อลดิ้การุ๊
เก้ดิ้อ๊บัต้เห้ต๊

การุ๊บาดิ้เจ็บและการุ๊สูญเสียชีว้ตจากการุ๊ปฏิ้บัต้งานของ

คู่ค้าอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ

ในการุ๊ต้ดิ้ตั�งงานต่างๆ ของคู่ค้าและผูรุ๊้ ับเห้มา โดิ้ยเฉพาะพื�นทีี�ในรุ๊ะบบ

รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส บีทีีเอสซิีกำาห้นดิ้ให้้ผรุู๊้ ับเห้มา ซิ่�งครุ๊อบคล๊มถื่งวีจีไอ
และผูเ้ กี�ยวข้องอื�นๆ

ในรุ๊ะดิ้ับห้ัวห้น้าผูค
้ วบค๊มงานที๊กรุ๊ายต้องเข้ารุ๊ับ

การุ๊อบรุ๊มเรุ๊ื�องมาตรุ๊ฐานการุ๊ดิ้ำาเน้นงานอย่างปลอดิ้ภัยในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟ

รุ๊ะด้่บีพื่อใช้ 2.50-1.00

รุ๊ะด้่บีตำา� กว่าเกณีฑ์์ 1.00

ค์ู่ค์้าม่แนิว้ทางการพัฒนิาอย่าง

ค์ู่ค์้าม่การด้ำาเนิินิการด้้านิค์ว้าม

นิำาเสนิอแผ่นิและระยะเว้ลาเพ่�อ

ค์ู่ค์้าจะติ้องเสนิอแผ่นิและระยะ

ยั�งย่นิในิระด้ับพอใช้ ค์ู่ค์้าจะติ้อง

ปรับปรุงประสิทธิิภาพการด้ำาเนิินิ

งานิในิด้้านิ ESG ซึ่ึ�งจะติ้องด้ำาเนิินิ

การให้เสร็จภายในิเว้ลาท่�กำาหนิด้

ยั�งย่นิอยู่ในิระด้ับติำากว้่าเกณฑ์์

เว้ลาเพ่�อปรับปรุงประสิทธิิภาพ

การด้ำาเนิินิงานิในิด้้านิ ESG ก่อนิท่�
จะม่การเสนิอราค์าใด้ๆ กับ
บ่ท่เอส กรุ�ป

ฟ้าบีทีีเอส

รุ๊วมถื่งทีดิ้สอบความเข้าใจก่อน-ห้ลังการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม

ปลอดิ้ภัยกับองค์กรุ๊ โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีผูรุ๊้ ับเห้มาทีี�ผา่ นการุ๊ทีดิ้สอบจะถืูกบันที่ก

ผลการุ๊ผ่านห้ลักสูตรุ๊ฝัึกอบรุ๊บลงโปรุ๊แกรุ๊ม Operation License System
เพื�อเก็บเป็นฐานข้อมูล บีทีีเอสซิีส่งเสรุ๊้ม ให้้ความรุู๊้และคำาแนะนำาแก่คู่

ค้าและผูรุ๊้ ับเห้มาให้้เก้ดิ้ความปลอดิ้ภัยในการุ๊ทีำางานอย่างต่อเนื�อง โดิ้ย
ในปี 2565/65 คู่ค้าและผูรุ๊้ ับเห้มาทีี�ต้องเข้าพื�นทีี�ในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีี

เอสไดิ้้ รุ๊ั บ การุ๊อบรุ๊มและผ่ า นการุ๊ทีดิ้สอบการุ๊ปฏิ้ บั ต้ ง านดิ้้ า นความ
ปลอดิ้ภัยครุ๊บที๊กรุ๊าย

ต่วชี�ว่ด้

0

ไม่มีคู่ค้าทีี�ได้้รุ๊่บีการุ๊ปรุ๊ะเมินอยัู่่ในรุ๊ะด้่บีพื่อใช้แล้ะ
ตำ�ากว่าเกณีฑ์์ แล้ะไม่มีคู่ค้าทีี�มีแนวโน้มก่อให้เกิด้
ผล้กรุ๊ะทีบีทีางส่งคม หรุ๊่อสิ�งแวด้ล้้อมจนเป็นเหต๊

เพื�อ

ปรุ๊ะเม้ น ปรุ๊ะส้ ที ธุ้ ภ าพของผู้ รุ๊ั บ เห้มาในการุ๊ปฏิ้ บั ต้ ง านดิ้้ า นความ

จำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ได้รับ
การอบรมมาตรฐานการดำาเนินงาน
อย่างปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
บีทีเอส (ร้อยละ)

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน

เป้าหมายั่

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

100

100

100

100

100

ให้บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปต้องทีำาการุ๊แจ้งเต่อนเพื่่� อปรุ๊่บีปรุ๊๊ง
หรุ๊่อยั่กเล้ิกส่ญ่ญ่าจ้าง

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

4.6 โครุ๊งสรุ๊้างพื่่� นฐานแล้ะการุ๊เข้าถึงของผู้โด้ยั่สารุ๊
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-1)
การุ๊พั ฒ นาโครุ๊งสรุ๊้ า งพื� นฐานทีี� ย�ั ง ยื น และมี ค๊ ณ ภาพมี ค วามสำา คั ญ ต่ อ

ของ COVID-19 อย่างเต็มทีี�และเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ โดิ้ยดิ้ำาเน้นการุ๊ตามแผนเดิ้้นรุ๊ถื

ครุ๊อบคล๊มและยั�งยืน บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป มีความตั�งใจทีี�จะสรุ๊้างการุ๊เดิ้้นทีางทีี�

ม๊่งห้มายเพื�ออำานวยความสะดิ้วกและลดิ้ความห้นาแน่นของผู้โดิ้ยสารุ๊ใน

เป้ า ห้มายของบี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ในการุ๊สรุ๊้ า งรุ๊ะบบขนส่ ง มวลชนในเมื อ งทีี�

ไรุ๊้พรุ๊มแดิ้นผ่านการุ๊เดิ้้นทีางที๊กรุู๊ปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทีางรุ๊าง ถืนน นำา ห้รุ๊ือ
อากาศ ในขณะเดิ้ียวกัน ก็จะสำารุ๊วจโอกาสให้ม่ๆ ในการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊โซิลูช�น
ั ส์

ทีี�ปรุ๊ับเปลี�ยนเพื�อสามารุ๊ถืให้้บรุ๊้การุ๊ผู้โดิ้ยสารุ๊อย่างเต็มรุู๊ ปแบบ โดิ้ยมีจ๊ดิ้
ชั�วโมงเรุ๊่งดิ้่วนในช่วงเช้า-เย็น ตามมาตรุ๊การุ๊เว้นรุ๊ะยะห้่างทีางสังคม การุ๊

ให้้บรุ๊้การุ๊ทีี�ถื�ีข�่นเป็นส่วนห้น่�งของความม๊่งมั�นของเรุ๊าในการุ๊เพ้�มการุ๊เข้า

ทีีพ
� ล้กโฉม และดิู้แลช๊มชนทีีเ� รุ๊าให้้บรุ๊้การุ๊ไปพรุ๊้อมๆ กัน รุ๊ะบบขนส่งมวลชน

ถื่งแก่ผโู้ ดิ้ยสารุ๊ของเรุ๊า

ปลอดิ้ภัยสำาห้รุ๊ับที๊กคน ธุ๊รุ๊ก้จ MOVE ครุ๊อบคล๊มเครุ๊ือข่ายรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส

ปัจจ๊บัน บีทีีเอสซิี ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟของเรุ๊าภายใต้สัญญาบรุ๊้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืและ

มวลชนทีางรุ๊างเป็นรุ๊ะยะทีางรุ๊วม 307 ก้โลเมตรุ๊ (รุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี

รุ๊ักษีามาตรุ๊ฐานความปลอดิ้ภัยและการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ะดิ้ับสูงตลอดิ้การุ๊ดิ้ำาเน้น

ทีี�ห้ลากห้ลายภายใต้ MOVE ทีำาให้้ทีก
๊ การุ๊เดิ้้นทีางมีคณ
๊ ภาพ ตรุ๊งเวลา และ

ซิ่ง� มีรุ๊ะยะทีางรุ๊วม 135 ก้โลเมตรุ๊ และธุ๊รุ๊ก้จอื�นทีี�นอกเห้นือจากรุ๊ะบบขนส่ง
BRT ทีางห้ลวงพ้เศษีรุ๊ะห้ว่างเมือง) และดิ้้วยเครุ๊ือข่ายโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�

ครุ๊อบคล๊มรุ๊ะยะทีาง 442 ก้โลเมตรุ๊ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปจ่งมีส่วนในการุ๊พัฒนา
เศรุ๊ษีฐก้จและสังคมของช๊มชนทีี�เรุ๊าให้้บรุ๊้การุ๊

ในขณะเดิ้ียวกัน เรุ๊าดิ้ำาเน้นการุ๊เพื�อทีำาให้้มน
�ั ใจว่าโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานของเรุ๊า

สามารุ๊ถืเข้าถื่งไดิ้้สำาห้รุ๊ับกล๊ม
่ เปรุ๊าะบาง โดิ้ยเฉพาะอย่างย้ง� ภายรุ๊อบช๊มชน

รุ๊อบการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของเรุ๊า บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ตั�งเป้าห้มายในการุ๊พัฒนาเครุ๊ือ

บำารุ๊๊งรุ๊ักษีา (Operations and Maintenance ห้รุ๊ือ O&M) บีทีีเอสซิียังคง

งาน ในการุ๊ปรุ๊ะเม้นการุ๊จัดิ้การุ๊บรุ๊้การุ๊ดิ้้านการุ๊ปฏิ้บัต้งานของเรุ๊า ตัวชี�วัดิ้

ห้ลักสำาห้รุ๊ับปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน ไดิ้้แก่ ความน่าเชื�อถืือของการุ๊
บรุ๊้การุ๊ ความน่าเชื�อถืือของการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้า และความน่าเชื�อถืือของตั�ว

โดิ้ยสารุ๊ โดิ้ยผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานโดิ้ยรุ๊วมจะไดิ้้ รุ๊ับการุ๊ตรุ๊วจสอบโดิ้ยฝั่าย
วางแผนการุ๊บำารุ๊๊งรุ๊ักษีาและโลจ้สต้กส์ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ตลอดิ้จนการุ๊ตรุ๊วจสอบ
ภายในและการุ๊ตรุ๊วจสอบจากฝั่ายบรุ๊้ห้ารุ๊ในภายห้ลัง

ข่ายโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�ครุ๊อบคล๊ม รุ๊วมถื่งการุ๊อำานวยความสะดิ้วกให้้การุ๊
ก่อสรุ๊้างตรุ๊งเวลา ปลอดิ้ภัย และสรุ๊้างผลกรุ๊ะทีบต่อช๊มชนน้อยทีี�ส๊ดิ้ เรุ๊า

สนับสน๊นและตอบสนองต่อมาตรุ๊การุ๊ของรุ๊ัฐบาลในการุ๊ป้องกันการุ๊รุ๊ะบาดิ้

สำาหรุ๊่บีรุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติม โปรุ๊ด้อ่านบีทีทีี�
4.4: ความน่าเช่�อถ่อของการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊

สรุ๊๊ปโครุ๊งการุ๊ภายั่ใต้ธี๊รุ๊กิจ MOVE
135 กม.

307 กม.

ระยะทางรวมของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส

ระยะทางรวมของ
ธุรกิจขนส่งอื่นๆ
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

สรุ๊๊ปโครุ๊งการุ๊ภายั่ใต้ธีรุ๊
๊ กิจ MOVE

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

� สำ�มูเที่่�ภั�ยในิ
� วก�รัเด่นิที่�งติ่อีวันิเพิ่่� มูข้ึนิ
เที่ีย
� ้อียละ 33 มู�จำ�กธุ๊รัก่จำข้นิสำ่งอีืนิ
� ๆ
ปี 2568 โดยที่ีรั

� มูโยงกันิแบบไรั้รัอียติ่อี
รัะบบข้นิสำ่งที่ีเ� ชั่ือี
รุ๊ะบีบีขนส่งมวล้ชนทีางรุ๊าง

2563

สายั่สีเขียั่ว

สายั่สีทีอง

สายั่สีชมพืู่

สายั่สีเหล้่อง

สายสีเขีียวอ่อน
เคหะ – คูคต
สายสีเขีียวเขี้ม
สนิ�มีกีฬ�แห่งช�ติ บ�งหว้�
68 กมี.
60 สถ�นิี

กรุงธุนิบุรี –
คลองส�นิ
2 กมี.
3 สถ�นิี

แคร�ย - มีีนิบุรี
35 กมี.
30 สถ�นิี

ล�ดำพร้�ว - สำ�โรง
30 กมี.
23 สถ�นิี

� ว
0.8 ล้้านเทีียั่

2568

� ๆ
ธี๊รุ๊กิจขนส่งอ่น

� ว
3 ล้้านเทีียั่
รถึโดยสาร
ด่วนพิเศษ (BRT)

เร่อด่วน
เจ้าพระยา

ท่าอากาศยาน
นานาชาตัิอู่ตัะเภา

ทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเม่อง
M6
M81

ดำำ�เนิินิก�ร

ธุุรกิจท�งร�ง

สมาร์ทบัส*
เที�ยวการเดินทางตั่อวัน

ธุุรกิจท�งร�ง

ธุุรกิจขนิส่งอ่�นิๆ

ธุุรกิจขนิส่งอ่�นิๆ

*ผ่่�นิก�รเป็็นิผู่้ให้บริก�รชำ�ระเงินิ
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

โครุ๊งข่ายั่รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
โครุ๊งข่ายั่บีีทีีเอส : 134.7 กม. (116 สถานี)
ส่ วนต่อขยั่ายั่ 2

ส�ยสีเขียวเหนิ่อ
หมีอชิต - คูคต 19 กมี.

สายั่สี ชมพืู่

แคร�ย – มีีนิบุรี
34.5 กมี.

สี เขียั่วสายั่หล้่ก

หมีอชิต – อ่อนินิุช
(17 กมี.)
สนิ�มีกีฬ�แห่ง�ช�ติ –
สะพ�นิต�กสินิ
(7 กมี.)

สายั่สี เหล้่อง
ล�ดำพร้�ว –
สำ�โรง
30.4 กมี.

ส่ วนต่อขยั่ายั่ 1

ส่ วนต่อขยั่ายั่ 1

สะพ�นิต�กสินิ –
บ�งหว้� 7.45 กมี.

อ่อนินิุช – แบริ�ง
5.3 กมี.

สายั่สี ทีอง

สิ่ายั่

กิมู.

สิ่ถานี

เสิ่้นทีาง

สีเขียวส�ยหลัก

23.5

24

หมีอชิต – อ่อนินิุช (17 กมี.)
สนิ�มีกีฬ�แห่ง�ช�ติ –
สะพ�นิต�กสินิ (6.5 กมี.)

ส่วนิต่อขย�ย
ส�ยสีเขียว 1

7.45

6

สะพ�นิต�กสินิ –
บ�งหว้�

ส่วนิต่อขย�ย
ส�ยสีเขียว 1
ส่วนิต่อขย�ย
ส�ยสีเขียว 2
(ส�ยสีเขียวใต้)
ส่วนิต่อขย�ย
ส�ยสีเขียว 2
(ส�ยสีเขียวเหนิ่อ)
ส�ยสีทอง

5.3

5

อ่อนินิุช – แบริ�ง

12.75

9

แบริ�ง – เคหะ

19

16

หมีอชิต - คูคต

1.8

3

กรุงธุนิบุรี – คลองส�นิ

ส่วนขยายเพ้ม
� เต้ม 12.75 ก้โลเมตรุ๊ ต่อจากเครุ๊ือข่ายห้ลักเรุ๊้ม
� ดิ้ำาเน้นการุ๊

ส�ยสีชมีพู

34.5

30

แคร�ย – มีีนิบุรี

ส�ยสีเหล่อง

30.4

23

ล�ดำพร้�ว – สำ�โรง

ต่อขยายสายสีลม (สะพานตากส้นถื่งบางห้ว้า 7.45 ก้โลเมตรุ๊ 6 สถืานี) และ

ส่วนต่อขยั่ายั่ 2

กรุงธุนิบุรี –
คลองส�นิ
1.8 กมี.

ส�ยสีเขียวใต้
แบริ�ง – เคหะ
13.0 กมี.

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสายั่สีเขียั่ว ส่วนต่อขยั่ายั่ทีี� 1
ในปี 2552 ซิ่�งปรุ๊ะกอบดิ้้วยสองส่วนต่อขยาย ครุ๊อบคล๊ม 11 สถืานี; ส่วน

ต่อสายส๊ข๊มว้ที (อ่อนน๊ชถื่งแบรุ๊้�ง 5.3 ก้โลเมตรุ๊ 5 สถืานี) ต่อมาในปี 2555

บรุ๊้ษีัที กรุ๊๊งเทีพธุนาคม จำากัดิ้ ไดิ้้มอบสัญญา O&M ให้้บีทีีเอสซิีเป็นเวลา
รวมู

ดำำ�เนิินิก�ร
70.1 กมี.

134.7

116

อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
64.9 กมี.

30 ปี (พ.ศ. 2555-2585) นอกจากนี� ข้อตกลงให้้บรุ๊้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืและซิ่อม

บำารุ๊๊ง (O&M) นีย
� ังครุ๊อบคล๊มรุ๊ะยะทีาง 23.5 ก้โลเมตรุ๊ ของเครุ๊ือข่ายห้ลัก
ห้ลังห้มดิ้อาย๊สัมปทีานตั�งแต่เดิ้ือนธุันวาคม 2572

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสีเขียั่วสายั่หล้่ก

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสายั่สีเขียั่ว ส่วนต่อขยั่ายั่ทีี� 2

บี ทีี เ อสซิี เ ป็ น ผู้ รุ๊ั บ สั ม ปทีานจากกรุ๊๊ ง เทีพมห้านครุ๊ (กทีม.) ในการุ๊ให้้บ รุ๊้ ก ารุ๊รุ๊ถืไฟฟ้ า สี เ ขี ย วสายห้ลั ก แต่ เ พี ย งผู้ เ ดิ้ี ย ว ซิ่� ง เป็ น รุ๊ถืไฟฟ้ า สายแรุ๊กใน

สัญญาเพ้ม
ั การุ๊จัดิ้สรุ๊รุ๊
� เต้ม 32 ก้โลเมตรุ๊ ของส่วนต่อขยายสายสีเขียวไดิ้้รุ๊บ

สะพานตากส้น 6.5 ก้โลเมตรุ๊) รุ๊วมรุ๊ะยะทีาง 23.5 ก้โลเมตรุ๊, 24 สถืานี โดิ้ยเป็นการุ๊ดิ้ำาเน้นงานภายใต้สัมปทีานความรุ๊่วมมือรุ๊ะห้ว่างภาครุ๊ัฐบาลและ

(O&M) 25 ปี (2560-2585) ปรุ๊ะกอบดิ้้วย 2 ส่วนต่อขยาย ไดิ้้แก่ส่วนต่อ

กรุ๊๊งเทีพมห้านครุ๊ ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2542 โครุ๊งข่ายห้ลักปรุ๊ะกอบดิ้้วยสายส๊ข๊มว้ที (ห้มอช้ตถื่งอ่อนน๊ช 17 ก้โลเมตรุ๊) และสายสีลม (สนามกีฬาแห้่งชาต้ถื่ง

ภาคเอกชนในรุู๊ปแบบ PPP Net Cost เป็นเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2542 - 2572) จากกทีม. บีทีีเอสซิียังมีสัญญาให้้บรุ๊้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืและซิ่อมบำารุ๊๊ง (O&M) จาก

บรุ๊้ษีัที กรุ๊๊งเทีพธุนาคม จำากัดิ้ (KT) ซิ่�งเป็นบรุ๊้ษีัทีย่อยทีี�กทีม. เป็นเจ้าของทีั�งห้มดิ้ ตั�งแต่ปี 2572-2585 เพื�อดิ้ำาเน้นการุ๊และบำารุ๊๊งรุ๊ักษีาเครุ๊ือข่ายห้ลักห้ลัง

ในเดิ้ื อนมีนาคม 2560 ภายใต้ ข้อตกลงให้้บรุ๊้การุ๊เดิ้้ นรุ๊ถืและซิ่อมบำารุ๊๊ ง
ขยายสายสีเขียวใต้ (แบรุ๊้ง� ไปเคห้ะ 13.0 ก้โลเมตรุ๊) ส่วนต่อขยายสายสีเขียว

เห้นือ (ห้มอช้ต-คูคต 19.0 ก้โลเมตรุ๊) ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้เรุ๊้ม
� ดิ้ำาเน้น

ส้�นส๊ดิ้สัมปทีาน PPP Net Cost ในเดิ้ือนเมษีายน 2556 บีทีีเอสซิีไดิ้้ขายส้ทีธุ้ใ� นรุ๊ายไดิ้้ค่าโดิ้ยสารุ๊ส๊ทีธุ้ในอนาคตจากเครุ๊ือข่ายห้ลักภายใต้สัมปทีาน PPP

การุ๊อย่างเต็มรุู๊ปแบบ 9 สถืานี เมื�อวันทีี� 6 ธุันวาคม พ.ศ. 2561 สำาห้รุ๊ับ

บรุ๊้ษีัทีฯ ยังลงที๊นในสัดิ้ส่วน 33% ของจำานวนห้น่วยลงที๊นทีั�งห้มดิ้ในกองที๊น BTSGIF

ทีี� 16 ธุันวาคม 2563

Net Cost ให้้กับกองที๊นโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานรุ๊ะบบขนส่งมวลชนทีางรุ๊างบีทีีเอส (BTSGIF) บีทีีเอสซิียังคงเป็นผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊เครุ๊ือข่ายห้ลักเพียงรุ๊ายเดิ้ียว ทีั�งนี�
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ข้อมูล้อ่�นๆ

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสายั่สีทีอง

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสายั่สีชมพืู่ แล้ะสายั่สีเหล้่อง

เมื�อวันทีี� 31 กรุ๊กฎิาคม พ.ศ. 2561 บรุ๊้ษีัที กรุ๊๊งเทีพธุนาคมจำากัดิ้ไดิ้้มอบ

เมื่ อวั นทีี่ 16 ม้ถื๊นายน 2560 บรุ๊้ษีั ที นอรุ๊์ทีเที้ รุ๊์นกรุ๊๊ งเทีพโมโนเรุ๊ล จำ ากั ดิ้
และบรุ๊้ ษีั ที อี ส เที้ รุ๊์ น กรุ๊๊ ง เทีพโมโนเรุ๊ล จำ า กั ดิ้ ซิ่่ งเป็ นบรุ๊้ ษีั ที ย่ อ ยของ

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ ป มีความเชื่ อว่ าโครุ๊งสรุ๊้างพื้ นฐานทีี่ เพียงพอและเข้าถื่ งไดิ้้ น้ั น
เป็ นปั จจั ยสำ าคั ญในการุ๊พั ฒนาความเป็ นอยู่ ที่ี ดิ้ี สำ าห้รุ๊ั บที๊ กคน เพื่ อเป็ น

มีนบ๊ รุ๊ี 34.5 ก้โลเมตรุ๊) และรุ๊ถืไฟฟ้ าสายสีเห้ลือง (ลาดิ้พรุ๊้าว-สำาโรุ๊ง 30.4
ก้ โลเมตรุ๊) รุ๊วม 64.9 ก้ โลเมตรุ๊ และ 53 สถืานี บรุ๊้ษีั ทีย่อยจั ดิ้ตั้ งข่้ นภาย

การุ๊พัฒนารุ๊ะบบขนส่งมวลชนทีางรุ๊างในวงกว้ าง แต่ ยังรุ๊วมถื่ งโครุ๊งการุ๊
ขนส่งอื่ นๆ ในอี กสี่ ปี ข้างห้น้าดิ้้ วย

สัญญาให้้บรุ๊้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืและซิ่อมบำารุ๊๊ง (O&M) ของบีทีีเอสซิีเป็นรุ๊ะยะเวลา

30 ปี สำาห้รุ๊ับรุ๊ถืไฟฟ้าสายสีทีอง รุ๊ะยะทีี� 1 (กรุ๊๊ งธุนบ๊รุ๊ีถื่งคลองสาน 1.8
ก้โลเมตรุ๊ 3 สถืานี) รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีทีองมีจ๊ดิ้เปลี�ยนกับรุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเขียว
ทีี�สถืานีกรุ๊๊งธุนบ๊รุ๊แ
ี ละเชื�อมต่อกับศูนย์การุ๊ค้าไอคอนสยาม เรุ๊้ม
� ดิ้ำาเน้นการุ๊

เช้งพาณ้ชย์ในวันทีี� 16 ธุันวาคม 2563

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ลงนามในสัญญากับ รุ๊ฟม. สำาห้รุ๊ับรุ๊ถืไฟฟ้ าสายสีชมพู (แครุ๊าย-

ใต้ กล๊่ ม BSR JV (บรุ๊้ษีั ทีฯ ถืื อห้๊้ น 75%, STEC 15% และ RATCH 10%)

ส่ วนห้น่่ งของการุ๊พั ฒนานี้ เป้ าห้มายของเรุ๊าจะไม่ เพี ยงแต่ ม๊่ งเน้ นไปทีี่

สั ญ ญาดิ้ั ง กล่ า วทีำ า ให้้ บ รุ๊้ ษีั ที ย่ อ ยไดิ้้ รุ๊ั บ สั ม ปทีาน PPP Net Cost เป็ น

เวลา 30 ปี โดิ้ยไดิ้้ รุ๊ั บเง้ นอ๊ ดิ้ห้น๊นจากรุ๊ัฐบาลในการุ๊ก่ อสรุ๊้าง จากต้ นที๊ น
โครุ๊งการุ๊ทีั้ งห้มดิ้ 96,000 ล้ านบาที รุ๊ัฐบาลจะอ๊ ดิ้ห้น๊นการุ๊ชำ ารุ๊ะคื นงาน

โยธุาจำ านวน 47,000 ล้ านบาที ซิ่่ งจ่ ายคื นให้้กับกล๊่ มบรุ๊้ษีั ทีเที่ าๆ กั นใน
ช่ วง 10 ปี แรุ๊กของการุ๊ดิ้ำ าเน้ นงาน ปรุ๊ะกาศดิ้ำ าเน้ นการุ๊สำ าห้รุ๊ั บทีั้ งสอง

สายออกเมื่ อวั นทีี่ 29 ม้ ถื๊ นายน พ.ศ. 2561 ซิ่่ งเรุ๊้่ มนั บวั นแรุ๊กสำ าห้รุ๊ั บ
การุ๊ก่อสรุ๊้าง ในเดิ้ื อนพฤษีภาคม 2565 การุ๊ก่อสรุ๊้างทีั้ งสองสายไดิ้้ ดิ้ำาเน้น

การุ๊แล้ วเสรุ๊็จปรุ๊ะมาณ 87% สำ าห้รุ๊ับสายสีชมพู และ 92% สำ าห้รุ๊ับสาย
สี เห้ลื อง และคาดิ้ว่ ารุ๊ถืไฟฟ้ าทีั้ งสองสายจะเรุ๊้่ มดิ้ำ าเน้ นการุ๊เช้ งพาณ้ ชย์

เต็ มรุู๊ ปแบบภายในปี 2566
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โครุ๊งข่ายั่รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอสทีี�เป็นเป้าหมายั่ของกล้๊่มบีรุ๊ิษ่ที

ส่วนต่อขยายสาย

เส้ นทีาง

ผู้มีอำานาจ

บางหว้า - ตลิ่งชัน

BMA

ข้อมูล้อ่�นๆ

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าส่วนต่อขยั่ายั่สายั่สีเขียั่วตะว่นตก
โครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (บางห้ว้า-ตล้�งชัน) รุ๊ะยะทีาง 7 ก้โลเมตรุ๊ ซิ่�งขณะนีอ
� ยู่ในขั�น

เส้ นทีางเป้าหมายั่ในอีก 4 ปีข้างหน้า ที่�งหมด้ 78 กม.
เป้าหมายั่ของบีีทีีเอส

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ตอนการุ๊รุ๊ออน๊มต
ั ้รุ๊ายงาน การุ๊ว้เครุ๊าะห้์ผลกรุ๊ะทีบส้�งแวดิ้ล้อม (EIA) โดิ้ยเป็นเส้นทีางทีี�บรุ๊้ษีัทีฯ มีโอกาสสูง ทีี�จะ
รุ๊ะยั่ะทีาง
(กม.)

7

สถานี

ปีทีี�คาด้ว่าจะ
เปิด้ด้ำาเนินการุ๊

6

2568

ไดิ้้เข้าไปบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถื เนื�องจากเส้นทีางนีเ� ป็นส่วนต่อขยายโดิ้ยตรุ๊งกับโครุ๊งข่ายรุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจ๊บน
ั
ทีั�งนี� เพื�อให้้สอดิ้คล้องกับนโยบาย “ห้น่�งห้น่วยงานกำากับดิู้แล ห้น่�งผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊เดิ้้นรุ๊ถื” ของรุ๊ัฐบาล ทีี�มง๊่ ห้วังให้้เก้ดิ้

ผลปรุ๊ะโยชน์ทีี�ดิ้ีทีี�สดิ้
๊ แก่ปรุ๊ะชาชน บรุ๊้ษีัทีฯ จะเจรุ๊จากับ กทีม. ภายใต้เนื�อห้าสัญญาการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืและซิ่อม
บำารุ๊๊ง (O&M) ทีั�งนี� คาดิ้ว่ารุ๊ัฐบาลจะรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊ลงที๊นส่วนของงานโยธุาและงานรุ๊ะบบและเครุ๊ื�องกล (E&M)
อย่างไรุ๊ก็ตาม ทีางบรุ๊้ษีัทีอาจจะพ้จารุ๊ณาในการุ๊ช่วยจัดิ้ห้าเง้นที๊น โดิ้ยอาจจะรุ๊ับต้ดิ้ตั�งงานรุ๊ะบบและเครุ๊ื�องกล

สีเขียวตะวันตก
LRT

บางนา - สนามบินสุวรรณัภูมิ

BMA

18.3

14

2567

สายสีเทา ระยะที่ 1

วัชรพล – ทองหล่อ

BMA

16.3

15

2567

สายสีส้ม

ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย

MRTA

23

17

2566

(ตะวันออก)

- มีนบุรี

สายสีส้ม

บางขุนนนท์ - ศูนย์วฒ
ั นธรรม

(ตะวันตก)

แห่งประเทศไทย

(E&M) ให้้ กทีม.

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้ารุ๊างเบีา
โครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้ารุ๊างเบา ห้รุ๊ือ LRT (บางนา-ส๊วรุ๊รุ๊ณภูม้) รุ๊ะยะทีาง 18.3 ก้โลเมตรุ๊ มีจ๊ดิ้เชื�อมต่อกับรุ๊ถืไฟฟ้า

บีทีีเอสส่วนต่อขยายสายส๊ข๊มว้ทีทีี�สถืานีบางนา โครุ๊งการุ๊นีเ� ป็นโครุ๊งการุ๊ในความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของ กทีม. ทีั�งนีค
� าดิ้

ว่าทีาง กทีม. จะเป็นผูรุ๊้ ับผ้ดิ้ชอบก่อสรุ๊้างงานโยธุาและงานรุ๊ะบบเครุ๊ื�องกล (E&M) โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้เสนอต่อ กทีม.
MRTA

13

11

2569

ให้้ใช้พ� ืนทีี�บรุ๊้เวณธุนาซิ้ตี�ของบรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊สรุ๊้างศูนย์ซิ่อมบำารุ๊๊งและโรุ๊งเก็บรุ๊ถืไฟฟ้า (Depot) สำาห้รุ๊ับ LRT โดิ้ย

ไม่ค้ดิ้ค่าใช้จ่าย ดิ้ังนัน
ั ยภาพในรุ๊ะดิ้ับแนวห้น้าทีี�จะไดิ้้รุ๊บ
ั คัดิ้เลือกให้้เป็นผูช
้ นะการุ๊ปรุ๊ะมูล
� เรุ๊าจ่งเชื�อมัน
� ว่าเรุ๊ามีศก

และห้ากเรุ๊าชนะการุ๊ปรุ๊ะมูล เรุ๊าจะรุ๊ับปรุ๊ะโยชน์จากการุ๊พัฒนาอสังห้ารุ๊้มทีรุ๊ัพย์และทีีดิ้
� น
้ บรุ๊้เวณธุนาซิ้ตี� จะเป็นการุ๊
เพ้ม
ั บรุ๊้ษีที
ั ฯ และยังเป็นการุ๊เอื�อปรุ๊ะโยชน์ให้้กบ
ั อสังห้ารุ๊้มทีรุ๊ัพย์เช้งพาณ้ชย์อย่างธุนาซิ้ตี� กอล์ฟ แอนดิ้์
� มูลค่าให้้กบ

สปอรุ๊์ต คลับ ของเรุ๊าอีกดิ้้วย นอกจากนี� โครุ๊งการุ๊นีย
� งั ขยายโครุ๊งข่ายรุ๊ถืไฟโดิ้ยสารุ๊ของกรุ๊๊งเทีพฯ ไปสูส
่ ม๊ทีรุ๊ปรุ๊าการุ๊
และเพ้�มเส้นทีางสู่สนามบ้นนานาชาต้ส๊วรุ๊รุ๊ณภูมอ
้ ีกทีางห้น่�ง ซิ่�งจะช่วยขยายการุ๊พัฒนาเศรุ๊ษีฐก้จและโครุ๊งสรุ๊้าง
พื�นฐานในพื�นทีี�น�น
ั ให้้กว้างข่�น

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสายั่สีสม
้ (ตะว่นออกแล้ะตะว่นตก)

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสายั่สีเทีา รุ๊ะยั่ะทีี� 1

การุ๊ปรุ๊ะมูลก่อสรุ๊้างงานโยธุาในโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็น ฝัั� งตะวันออกและตะวันตก โดิ้ยเส้นทีาง

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าโมโนเรุ๊ลสายสีเทีาแบ่งออกเป็น 2 รุ๊ะยะ เนื�องจากมีการุ๊เปลีย
� นแปลงเส้นทีางและต้องไดิ้้รุ๊บ
ั ความ

สัญญางานก่อสรุ๊้างกับผู้รุ๊ับจ้างก่อสรุ๊้างงานโยธุา รุ๊วมทีั�งห้มดิ้ 6 สัญญา โดิ้ยผู้รุ๊ับจ้างก่อสรุ๊้างงานโยธุาดิ้ังกล่าว

เชื�อมต่อกับโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเขียวสายห้ลักทีี�สถืานีทีองห้ล่อ โครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีชมพู ทีี�สถืานีวัดิ้พรุ๊ะ

ดิ้ังกล่าวมีที�ังสถืานียกรุ๊ะดิ้ับ และสถืานีใต้ดิ้้น ปัจจ๊บันโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีส้มฝัั� งตะวันออกไดิ้้มก
ี ารุ๊ลงนามใน

ไดิ้้แก่ ก้จการุ๊รุ๊่วมค้า CKST (บรุ๊้ษีัที ช.การุ๊ช่าง จำากัดิ้ (มห้าชน) รุ๊่วมกับ บรุ๊้ษีัที ซิ้โน-ไทีย เอ็นจีเนียรุ๊้�ง แอนดิ้์ คอน

สตรุ๊ัคชัน
ั อ้ตาเลียนไทีย ดิ้ีเวล๊อปเมนต์จำากัดิ้ (มห้าชน) และบรุ๊้ษีที
ั ยูนค
้ เอ็นจ้เนียรุ๊้ง� แอนดิ้์
� จำากัดิ้ (มห้าชน)) บรุ๊้ษีที

คอนสตรุ๊ัคชั�น จำากัดิ้ (มห้าชน) ทีั�งนี� โครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกไดิ้้เรุ๊้�มก่อสรุ๊้างไปแล้วในเดิ้ือนม้ถื๊นายน

2560 และ คาดิ้ว่าจะแล้วเสรุ๊็จภายในปี 2566 ทีั�งนี� เมื�อวันทีี� 28 มกรุ๊าคม 2563 คณะรุ๊ัฐมนตรุ๊ีมม
ี ต้อน๊มต
ั ้โครุ๊งการุ๊

รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีสม
้ (จากบางข๊นนนที์ ถื่งมีนบ๊รุ๊ี รุ๊ะยะทีางรุ๊วม 35.9 ก้โลเมตรุ๊ 28 สถืานี) มูลค่าโครุ๊งการุ๊รุ๊วม 143,000
ล้านบาที มีรุู๊ปแบบสัญญา PPP Net Cost รุ๊ะยะเวลา 30 ปี
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 4.6 โครงสร้างพื� นฐานและการเข้าถึงของผู้โดำยสาร

เห้็นชอบจากห้น่วยงานทีีเ� กีย
� วข้องในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน โดิ้ยรุ๊ะยะทีี� 1 (ช่วงวัชรุ๊พล-ทีองห้ล่อ รุ๊ะยะทีาง 16.3 ก้โลเมตรุ๊)
ศรุ๊ีมห้าธุาต๊ และโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเห้ลือง ทีี�สถืานีฉลองรุ๊ัช ทีั�งนี� โครุ๊งการุ๊ดิ้ังกล่าว อยู่ภายใต้การุ๊กับกำาดิู้แล

ของ กทีม. โดิ้ยทีี�ผ่านมา กทีม. จะเป็นผู้รุ๊ับผ้ดิ้ชอบ ในส่วนของงานโยธุา และงานรุ๊ะบบและเครุ๊ื�องกล (E&M)
เนื�องจาก โครุ๊งการุ๊นี� เป็นโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายให้ม่จ่งคาดิ้ว่าจะมีการุ๊จัดิ้ปรุ๊ะมูล สำาห้รุ๊ับการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊เดิ้้นรุ๊ถืและ

ซิ่อมบำารุ๊๊ง (O&M) เรุ๊าเชื�อมัน
ั ยภาพทีี�แข็งแกรุ๊่งพอทีี�จะชนะการุ๊ปรุ๊ะมูลดิ้ังกล่าว ซิ่�งการุ๊ชนะการุ๊ปรุ๊ะมูล
� ว่า เรุ๊ามีศก

นี� ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊จะไดิ้้รุ๊ับปรุ๊ะโยชน์จากการุ๊เชื�อมต่อสายอื�นๆ ทีี�รุ๊าบรุ๊ื�นย้�งข่�น เนื�องจากการุ๊มีผใู้ ห้้บรุ๊้การุ๊เดิ้ียวจะช่วย

ให้้การุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ข้ามรุ๊ะบบรุ๊าบรุ๊ื�นข่�น
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ธุรกิจข้นส่งอ่�นๆ
รุ๊ะบีบีรุ๊ถโด้ยั่สารุ๊ด้่วนพื่ิ เศษ BRT

โครุ๊งการุ๊ทีางหล้วงพื่ิ เศษรุ๊ะหว่างเม่อง

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี ห้รุ๊ือ BRT บรุ๊้ห้ารุ๊โดิ้ยบีทีีเอสซิีเป็นโครุ๊งการุ๊

เมื�อวันทีี� 19 ส้งห้าคม 2562 กล๊่มก้จการุ๊รุ๊่วมค้าบีจีเอสอารุ๊์ (ปรุ๊ะกอบดิ้้วย

เข้าดิ้้วยกัน เพื�อให้้บรุ๊้การุ๊รุ๊ะบบขนส่งมวลชนมีการุ๊บูรุ๊ณาการุ๊ทีั�งในเขต

RATCH สั ดิ้ ส่ ว น 10%) ไดิ้้ เ ป็ น ผู้ ช นะปรุ๊ะมู ล โครุ๊งการุ๊ทีางห้ลวงพ้ เ ศษี

แรุ๊กเรุ๊้�มของทีางกทีม. ทีี�จะเชื�อมต่อรุ๊ะบบขนส่งมวลชนในพื�นทีี�กรุ๊๊ งเทีพฯ

บรุ๊้ษีัทีฯ สัดิ้ส่วน 40%, GULF สัดิ้ส่วน 40%, STEC สัดิ้ส่วน 10% และ

เมืองและพื�นทีี�รุ๊อบนอก โดิ้ยบีทีีเอสซิีเป็นผู้รุ๊ับสัมปทีานจาก กทีม. ทีั�งนี�

รุ๊ะห้ว่างเมือง 2 เส้นทีาง คือ (i) สายบางปะอ้น – นครุ๊รุ๊าชสีมา รุ๊ะยะทีาง

รุ๊ะบบเดิ้้นรุ๊ถืของ BRT จะมีความเรุ๊็วสูงกว่ารุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ปรุ๊ะจำาทีางทีั�วไป

ปรุ๊ะมาณ 196 กม. และ (ii) สายบางให้ญ่ – กาญจนบ๊รุ๊ี รุ๊ะยะทีางปรุ๊ะมาณ

เพรุ๊าะจะว้�งบนช่องทีางพ้เศษีทีี�แยกออก จากถืนนห้ลัก BRT มีรุ๊ะยะทีาง

96 กม. ซิ่�งทีั�งสองเส้นทีางเป็นส่วนห้น่�งของโครุ๊งการุ๊สำาคัญทีี�มค
ี วามจำาเป็น

รุ๊วม 15 ก้โลเมตรุ๊ 12 สถืานี (ช่องนนทีรุ๊ี - ตลาดิ้พลู) โดิ้ยมีสถืานีเชื�อมต่อ

เรุ๊่งดิ้่วน โดิ้ยไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊บรุ๊รุ๊จ๊ในแผนปฏิ้บต
ั ้การุ๊ดิ้้านคมนาคมขนส่งรุ๊ะยะเรุ๊่ง

กับรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสทีี�สถืานีช่องนนทีรุ๊ี

ดิ้่วนเพื�อลงที๊นในโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานของกรุ๊ะทีรุ๊วงคมนาคม และมาตรุ๊การุ๊
เรุ๊่งรุ๊ัดิ้โครุ๊งการุ๊ให้้เอกชนรุ๊่วมลงที๊นในก้จการุ๊ของรุ๊ัฐ (PPP Fast Track) ของ

กรุ๊ะทีรุ๊วงการุ๊คลัง โดิ้ยทีั�งสองโครุ๊งการุ๊ดิ้ังกล่าวจะเป็นในรุู๊ปแบบของ PPP
Gross Cost ซิ่�งเอกชนจะเป็น ผูล
้ งที๊นก่อสรุ๊้างงานรุ๊ะบบและจัดิ้เก็บรุ๊ายไดิ้้

สนามบีินนานาชาติอู่ตะเภา

ทีั�งห้มดิ้ส่งมอบให้้แก่ภาครุ๊ัฐ โดิ้ยภาคเอกชนจะไดิ้้รุ๊ับค่าจ้าง-ตอบแทีนใน

สนามบ้นนานาชาต้อู่ตะเภา ตั�งอยู่ที�ีอำาเภอบ้านฉาง จังห้วัดิ้รุ๊ะยอง เป็น

กันยายน 2564 โดิ้ยเรุ๊้�มการุ๊ก่อสรุ๊้างในเดิ้ือนมกรุ๊าคม 2565 การุ๊พัฒนา

การุ๊ดิ้ำาเน้นงานและบำารุ๊๊งรุ๊ักษีา ทีั�งนี� ไดิ้้มก
ี ารุ๊ลงนามในสัญญาเมื�อวันทีี� 29
โครุ๊งการุ๊ทีางห้ลวงพ้เศษีรุ๊ะห้ว่างเมืองจะสรุ๊้างปรุ๊ะโยชน์ทีางเศรุ๊ษีฐก้จและ

ห้น่� ง ในโครุ๊งการุ๊พั ฒ นาโครุ๊งสรุ๊้ า งพื� นฐานเพื� อรุ๊องรุ๊ั บ การุ๊พั ฒ นาเขต

สังคมในดิ้้านต่างๆ เช่น การุ๊อำานวยความสะดิ้วกดิ้้านการุ๊ค้าขายผล้ตภัณฑ์์

เศรุ๊ษีฐก้จพ้เศษีภาคตะวั นออก (EEC) ทีั� งนี� กล๊่มก้จการุ๊รุ๊่วมค้ าบีบีเอส

ต่างๆ การุ๊ลดิ้ต้นที๊นและเวลาในการุ๊ขนส่ง การุ๊สนับสน๊นการุ๊พัฒนาทีี�ดิ้้น

(ปรุ๊ะกอบดิ้้วย BA สัดิ้ส่วน 45%, บรุ๊้ษีัทีฯ สัดิ้ส่วน 35% และ STEC สัดิ้ส่วน

เพื�อใช้ในอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มมากข่�น และลดิ้อัตรุ๊าการุ๊เก้ดิ้อ๊บัต้เห้ต๊ทีางถืนน

20%) ไดิ้้ ย� ืนข้อเสนอเข้ารุ๊่วมลงที๊นในโครุ๊งการุ๊ดิ้ั งกล่ าวกั บกองทีั พเรุ๊ือ

โครุ๊งการุ๊ดิ้ั งกล่าวเป็นโครุ๊งการุ๊ภายใต้ ความรุ๊่วมมือรุ๊ะห้ว่ างภาครุ๊ัฐและ
เอกชนในรุู๊ปแบบ PPP Net Cost รุ๊ะยะเวลา 50 ปี รุ๊วมการุ๊ลงที๊นในอาคารุ๊

ผู้โดิ้ยสารุ๊ ให้ม่ห้ลังทีี� 3 ศูนย์ธุ๊รุ๊ก้จการุ๊ค้า เขตปรุ๊ะกอบการุ๊ค้าเสรุ๊ี (Cargo

Village ห้รุ๊ื อ Free Trade Zone) และศู น ย์ ธุ๊ รุ๊ ก้ จ ขนส่ ง ส้ น ค้ า และ
โลจ้สต้กส์ (Cargo Complex) ทีั�งนี� ในเดิ้ือนม้ถื๊นายน 2564 กล๊่มก้จการุ๊

รุ๊่วมค้าไดิ้้สง่ แผนแม่บทีไปยังกองทีัพเรุ๊ือไทียและ EECO โดิ้ยจะเรุ๊้ม
� ดิ้ำาเน้น

การุ๊ก่อสรุ๊้างภายในครุ๊่�งปีห้ลังของปี 2565 โครุ๊งการุ๊นี�เป็นโครุ๊งการุ๊สำาคัญ

ทีี� ส่ ง เสรุ๊้ ม เป้ า ห้มายของรุ๊ั ฐ บาลในการุ๊พั ฒ นา EEC ให้้ ก้ า วห้น้ า และมี

ผล้ตผลทีางเศรุ๊ษีฐก้จมากข่�นในฐานะศูนย์กลางอ๊ตสาห้กรุ๊รุ๊มเช้งกลย๊ทีธุ์

� วก่บีธี๊รุ๊กิจ MOVE กรุ๊๊ณีาอ่านรุ๊ายั่งานปรุ๊ะจำาปี 2564/65 (แบีบี 56-1 One Report)
สำาหรุ๊่บีรุ๊ายั่ล้ะเอียั่ด้เพื่ิ� มเติมเกียั่
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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4.7 ความปล้อด้ภ่ยั่ด้้านเทีคโนโล้ยั่ีแล้ะความเป็นส่วนต่วของข้อมูล้
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

เป้าหมายั่
ความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

• มูีกรัณีีก�รัละเมู่ดคว�มูปลอีดภััยข้อีงข้้อีมููลหรัือี
� ๆ
เหติ๊ก�รัณี์คว�มูปลอีดภััยที่�งเที่คโนิโลยีอีืนิ
ที่ั�งหมูด 0 ครัั�ง (นิับติั�งแติ่ปี 2564/65)

เป้าหมายั่
2564/65

• มูีข้้อีรั้อีงเรัียนิจำ�กบ๊คคลภั�ยนิอีกและหนิ่วยง�นิ
กำ�กับดูแลที่ั�งหมูด 0 ครัั�ง (นิับติั�งแติ่ปี
2564/65)
• โครังสำรั้�งพิ่ื� นิฐ�นิด้�นิเที่คโนิโลยีและรัะบบก�รั
จำัดก�รัคว�มูปลอีดภััยข้อีงข้้อีมููลที่ั�งหมูดรั้อียละ
100 ได้รัับก�รัรัับรัอีงภั�ยใติ้มู�ติรัฐ�นิ
ISO 27001

ดิ้้วยกลย๊ทีธุ์ให้ม่ 3M (MOVE MIX และ MATCH) ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

ข้อมูลและสารุ๊สนเทีศมีบทีบาทีสำาคัญและเป็นปัจจัยห้ลักทีี�ขบ
ั เคลื�อน
ธุ๊รุ๊ก้จเพื�อให้้ปรุ๊ะสบความสำาเรุ๊็จ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปให้้ความสำาคัญสูงส๊ดิ้กับ
การุ๊สรุ๊้ า งความมั� น ใจ ความปลอดิ้ภั ย และการุ๊ปกป้ อ งความเป็ น

ส่วนตัวสำาห้รุ๊ับลูกค้าเมื�อใช้บรุ๊้การุ๊ของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งเป็นเป้าปรุ๊ะสงค์ทีี�

• มูีกรัณีีก�รัละเมู่ดคว�มูปลอีดภััยข้อีงข้้อีมููลหรัือี
� ๆ
เหติ๊ก�รัณี์คว�มูปลอีดภััยที่�งเที่คโนิโลยีอีืนิ
ที่ั�งหมูด 0 ครัั�ง

• มูีข้้อีรั้อีงเรัียนิจำ�กบ๊คคลภั�ยนิอีกและหนิ่วยง�นิ
กำ�กับดูแลที่ั�งหมูด 0 ครัั�ง

• โครังสำรั้�งพิ่ื� นิฐ�นิด้�นิเที่คโนิโลยีและรัะบบก�รั
จำัดก�รัคว�มูปลอีดภััยข้อีงข้้อีมููลที่ั�งหมูดรั้อียละ 81
ได้รัับก�รัรัับรัอีงภั�ยใติ้มู�ติรัฐ�นิ ISO 27001

• โครังสำรั้�งพิ่ื� นิฐ�นิด้�นิเที่คโนิโลยีและรัะบบก�รัจำัดก�รั
คว�มูปลอีดภััยข้อีงข้้อีมููลที่ั�งหมูดรั้อียละ 97
ได้รัับก�รัรัับรัอีงภั�ยใติ้มู�ติรัฐ�นิ ISO 27001

ปลอดิ้ภั ยทีางไซิเบอรุ๊์สำาห้รุ๊ับกล๊่มบรุ๊้ษีัทีทีั� งห้มดิ้ ในแง่ ของการุ๊ปกป้อง

ไซิเบอรุ๊์เพื�อให้้แน่ใจว่าจะสามารุ๊ถืบรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายทีี�วางไว้ไดิ้้ โดิ้ยมีการุ๊เน้น

การุ๊กำาห้นดิ้นโยบายความเป็นส่วนตัวสำาห้รุ๊ับผู้มีส่วนไดิ้้เสียในแต่ละกล๊่ม

สนอง ซิ่�งต้องครุ๊อบคล๊มกรุ๊ะบวนการุ๊ทีางธุ๊รุ๊ก้จและรุ๊ะบบงานห้ลัก ทีั�งนี�

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานทีี�เรุ๊าสรุ๊้างนั�นปรุ๊ะกอบดิ้้วย

แนวทีางการุ๊เก็บรุ๊ักษีาข้อมูล แนวทีางการุ๊ตลาดิ้ กรุ๊ะบวนการุ๊เพื�อจัดิ้การุ๊

ข้อมูลทีั�งห้มดิ้ ในแง่ของความปลอดิ้ภัยทีางไซิเบอรุ๊์ เรุ๊าอยู่รุ๊ะห้ว่างการุ๊

ความปลอดิ้ภัยของข้อมูลให้้แก่พนักงานภายในกล๊่มบรุ๊้ษีัทีทีี�เกี�ยวข้องกับ

พ้จารุ๊ณาให้้มก
ี ารุ๊ปรุ๊ะกันดิ้้านข้อมูลสำาห้รุ๊ับกรุ๊ณีการุ๊ละเม้ดิ้และเห้ต๊การุ๊ณ์

ไซิเบอรุ๊์ และยกรุ๊ะดิ้ับการุ๊รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยทีางไซิเบอรุ๊์ให้้เป็นห้น่�ง

ในเป้าห้มายการุ๊ดิ้ำาเน้นงานห้ลักของเรุ๊า การุ๊รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยดิ้้าน

ดิ้้านความปลอดิ้ภัยทีางไซิเบอรุ๊์ต่างๆ

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีนโยั่บีายั่ความเป็นส่วนต่วสำาหรุ๊่บีลู้กค้า
bit.ly/3OtWcDV

ไอทีีและการุ๊ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นห้น่�งในห้ัวข้อทีี�

ภายใต้กล๊่มธุ๊รุ๊ก้จ MIX บรุ๊้ษีัที บางกอก สมารุ๊์ทีการุ๊์ดิ้ ซิ้สเทีม จำากัดิ้ ห้รุ๊ือ

ไว้ เป็นส่วนห้น่�งของการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จั ดิ้การุ๊ความเสี�ยงและอน๊กรุ๊มว้ ธุาน

สำาคัญในการุ๊จัดิ้การุ๊กับข้อมูลลูกค้าของกล๊่มบรุ๊้ษีัทีภายใต้ Rabbit’s Data

พื� นฐานดิ้้ า นการุ๊ปกป้ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล และความ

ข้อมูล นอกจากนี� ยังมีการุ๊จัดิ้ทีำาแผนพัฒนาการุ๊ควบค๊มความเสี�ยงทีาง

สำาคัญทีี�ส๊ดิ้ในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ดิ้ังนั�น เรุ๊าจ่งรุ๊วมส้�งนี�
ความเสี� ย งสำา ห้รุ๊ั บ ทีั� ง กล๊่ ม บรุ๊้ ษีั ที ของเรุ๊า และมี ก ารุ๊วางโครุ๊งสรุ๊้ า ง

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

ยั ง มี ก ารุ๊จั ดิ้ ทีำา มาตรุ๊การุ๊เพื� อ รุ๊ั บ มื อ กั บ การุ๊รุ๊้ อ งเรุ๊ี ย นทีี� อ าจเก้ ดิ้ ข่� น ห้รุ๊ื อ

เห้ต๊การุ๊ณ์การุ๊สูญเสียทีี�อาจเก้ดิ้ข่�นจากภัยค๊กคามทีางไซิเบอรุ๊์ต่างๆ เพื�อ

อาชญากรุ๊ไซิเบอรุ๊์มีความสามารุ๊ถืและเทีคน้คขั�นสูงดิ้้านความมั�นคง

บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ให้้ ค วามสำา คั ญ กั บ การุ๊บรุ๊้ ห้ ารุ๊จั ดิ้ การุ๊ความเสี� ย งทีาง

การุ๊ควบค๊มความเสี�ยง ซิ่�งรุ๊วมถื่งการุ๊ป้องกัน การุ๊ตรุ๊วจจับ และการุ๊ตอบ

ส้ทีธุ้�ของเจ้าของข้อมูล การุ๊รุ๊ายงานอ๊บัต้การุ๊ณ์ดิ้้านความปลอดิ้ภัยของ

ข้อมูล นโยบายการุ๊ตอบสนองต่อสถืานการุ๊ณ์ รุ๊วมถื่งขั�นตอนการุ๊บันที่ก

ปลอดิ้ภัยทีี�พัฒนาข่�น

• มูีกรัณีีก�รัละเมู่ดคว�มูปลอีดภััยข้อีงข้้อีมููลหรัือี
� ๆ
เหติ๊ก�รัณี์คว�มูปลอีดภััยที่�งเที่คโนิโลยีอีืนิ
ที่ั�งหมูด 1 ครัั�ง

• มูีข้้อีรั้อีงเรัียนิจำ�กบ๊คคลภั�ยนิอีกและหนิ่วยง�นิ
กำ�กับดูแลที่ั�งหมูด 0 ครัั�ง

สำาคัญสูงส๊ดิ้ของธุ๊รุ๊ก้จ นอกจากนี� ภัยค๊กคามดิ้้านความปลอดิ้ภัยทีาง

ไซิเบอรุ๊์ ไ ดิ้้ ก ลายเป็ น ความเสี� ย งในห้ลายอ๊ ต สาห้กรุ๊รุ๊ม เนื� องจาก

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

บีเอสเอส (บรุ๊้ษีัทีย่อยของเรุ๊าซิ่�งเป็นผู้ให้้บรุ๊้การุ๊การุ๊ชำารุ๊ะเง้น) มีบทีบาที

Ecosystem โดิ้ยมีการุ๊กำาห้นดิ้มาตรุ๊การุ๊ควบค๊มและรุ๊ักษีาสมดิ้๊ลในการุ๊ใช้
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ให้้มน
ั ทีำานโยบายการุ๊รุ๊ักษีา
�ั ใจถื่งความเสถืียรุ๊ของรุ๊ะบบไอทีี บีเอสเอสไดิ้้จดิ้
ข้อมูลและความปลอดิ้ภัยของข้อมูลของลูกค้ าเป็นห้ลัก นอกเห้นือจาก

นโยบายภายในองค์กรุ๊แล้ว บีเอสเอสยังมีนโยบายความเป็นส่วนตัวทีี�เปิดิ้

เผยต่อสาธุารุ๊ณะเช่นกัน มีการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม ให้้ความรุู๊้ และกรุ๊ะบวนการุ๊ยก
รุ๊ะดิ้ั บความสามารุ๊ถืให้้แก่พนักงานตามทีี� รุ๊ะบ๊ ไว้ ในรุ๊ะบบบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊

ความเสี�ยงดิ้้านความปลอดิ้ภัยของข้อมูลของบีเอสเอส ซิ่�งทีางบีเอสเอสมี
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊และทีีมงานคอยต้ดิ้ตามและจัดิ้การุ๊ความเสีย
� งดิ้้านไอทีีและ
ความปลอดิ้ภัยทีางไซิเบอรุ๊์อยู่ตลอดิ้เวลา

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีนโยั่บีายั่ความเป็นส่วนต่วของบีีเอสเอส
bit.ly/3QRa25p
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านเศรษฐกิิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

รุ๊ะบีบีการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ความเสี�ยั่ง
ด้้านความปล้อด้ภ่ยั่ของข้อมูล้

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมูล้อ่�นๆ

เกณีฑ์์การุ๊ยั่อมรุ๊่บีความเสี�ยั่งแล้ะรุ๊ะด้่บีความเสี�ยั่งทีี�สามารุ๊ถยั่อมรุ๊่บีได้้
สำาหรุ๊่บีใช้เป็นพื่่� นฐานสำาหรุ๊่บีกิจกรุ๊รุ๊มการุ๊รุ๊่กษาความปล้อด้ภ่ยั่ของข้อมูล้ที่�งหมด้

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ปไดิ้้ปรุ๊ับใช้รุ๊ะบบบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยงดิ้้าน

ความปลอดิ้ภั ยของข้อมูลของบีเอสเอสสำาห้รุ๊ับการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊
จั ดิ้ การุ๊ความเสี� ย งดิ้้ านความปลอดิ้ภั ย ของข้ อ มู ล ของ

บรุ๊้ษีัทีฯ เพื�อให้้แน่ใจว่าความเสี�ยงดิ้้านไอทีีของเรุ๊าอยู่ภาย

ใต้การุ๊ควบค๊มและจะสามารุ๊ถืบรุ๊รุ๊เทีาผลกรุ๊ะทีบทีี�เก้ดิ้จาก

ภั ยค๊กคามทีี� ไม่พ่งปรุ๊ะสงค์ ทีี�อยู่นอกเห้นือการุ๊ควบค๊มของ
กล๊่มบรุ๊้ษีัทีฯ นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังมีแผนความต่อเนื�อง
ทีางธุ๊ รุ๊ ก้ จ ดิ้้ า นไอทีี เ พื� อ เตรุ๊ี ย มความพรุ๊้ อ มในกรุ๊ณี ทีี� มี ก ารุ๊
ห้ย๊ดิ้การุ๊ดิ้ำาเน้นงานกรุ๊ะทีันห้ันห้รุ๊ือในกรุ๊ณีทีี�มีการุ๊ห้ย๊ดิ้การุ๊

ทีำางานเป็นรุ๊ะยะเวลานาน ซิ่�งเก้ดิ้จากปัจจัยทีี�อยู่นอกเห้นือ
การุ๊ควบค๊มของเรุ๊า

1.

2.

มีการุ๊ปรุ๊ะเม้นความ
เสี�ยงดิ้้านความ

ปลอดิ้ภัยของข้อมูล

4.

5.

มีการุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยง

มีการุ๊เลือกว้ธุที
ี ี�เห้มาะ

มีการุ๊บันที่กผลลัพธุ์ของ

มีการุ๊ปรุ๊ะเม้นความ

ข้อมูล ซิ่�งจะถืูกนำามารุ๊วม

ความเสี�ยง โดิ้ยทีี�ความ

ดิ้้านความปลอดิ้ภัยของ

ปลอดิ้ภัยของข้อมูลอยู่

โครุ๊งการุ๊และวงจรุ๊การุ๊

จากการุ๊ควบค๊มของเรุ๊า

ความเสี�ยง การุ๊ควบค๊ม

แน่ใจว่ามีความสมบูรุ๊ณ์

เสี�ยงอื�นๆ ทีี�สามารุ๊ถืเก้ดิ้

การุ๊เปลี�ยนแปลงข้อ

ดิ้้านความปลอดิ้ภัยของ

โดิ้ยมีการุ๊ใช้ว้ธุที
ี �ีเป็น

อยู่ในกรุ๊ะบวนการุ๊จัดิ้การุ๊

ผล้ตผลลัพธุ์ออกมา

พัฒนารุ๊ะบบ โดิ้ยทีี�คณะ

รุ๊ะบบและสามารุ๊ถื

3.

ซิำาๆ และเปรุ๊ียบเทีียบ

ไดิ้้ ซิ่�งจะทีำาให้้สามารุ๊ถื
รุ๊ะบ๊และปรุ๊ะเม้น

แผนการุ๊จัดิ้การุ๊ความ

เสี�ยงต่อไปในอนาคตไดิ้้

กรุ๊รุ๊มการุ๊กำากับโครุ๊งการุ๊

สมในการุ๊จัดิ้การุ๊กับ

เสี�ยงทีี�อยู่นอกเห้นือ
จะต้องถืูกนำามา

ปรุ๊ะเม้นและพ้จารุ๊ณา

การุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสี�ยง
ข้อมูล การุ๊จัดิ้การุ๊กับ

ความเสี�ยง รุ๊วมถื่งความ

เป็นรุ๊ะยะๆ เพื�อให้้

แบบและมีการุ๊คำาน่งถื่ง

ทีี�เกี�ยวข้องและ/ห้รุ๊ือผู้มี

ถื้าห้ากรุ๊ะดิ้ับความเสี�ยง

ความเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้องกับ

ลดิ้ลงไดิ้้ คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊

สถืานการุ๊ณ์ความเสี�ยง

ดิ้ังกล่าว เพื�อจัดิ้ทีำาแผน

ส่วนไดิ้้เสียจะต้องเสนอ

เปลี�ยนแปลงทีี�สำาคัญ

ส่วนไดิ้้เสียจะปรุ๊ะเม้น

โครุ๊งการุ๊ห้รุ๊ือการุ๊พัฒนา

บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความเสี�ยง
ตามความเห้มาะสม จาก
นั�นการุ๊ตัดิ้ส้นใจจะถืูก

นั�นไม่สามารุ๊ถืถืูกทีำาให้้

กำากับดิู้แลและ/ห้รุ๊ือผู้มี

และอน๊มัต้แนวทีางเพื�อ
ลดิ้ความเสี�ยงต่อไป

ข่�นไดิ้้

เสี�ยงดิ้้านความ

กำาห้นดิ้ต่างๆ ตาม

สภาพแวดิ้ล้อม ตาม
ห้รุ๊ือตามการุ๊
อื�นๆ

บันที่กไว้อย่างเป็นลาย
ลักษีณ์อักษีรุ๊

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
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เมทีรุ๊ิกซี์การุ๊จำาแนกข้อมูล้ เพื่่� อป้องก่นการุ๊เข้าถึง
ข้อมูล้ของลู้กค้าโด้ยั่ไม่ได้้รุ๊บี
่ อน๊ญ่าต
ปรุ๊ะเภที :
ความล้่บีส๊ ด้ยั่อด้

ปรุ๊ะเภที :
เป็นความล้่บี

คำำ�อธิิบ�ย :

รุ๊ะดิ้ับสูงส๊ดิ้ของการุ๊รุ๊ักษีาข้อมูล มีความละเอียดิ้อ่อน

ห้รุ๊ื อ มี ค่ า มากเป็ น ข้ อ มู ล ทีั� ง แบบทีี� มี ก รุ๊รุ๊มส้ ที ธุ้�แ ละมี

คำำ�อธิิบ�ย :

ข้อมูลทีี�มีความละเอียดิ้อ่อนห้รุ๊ือมีค่ามาก เป็นข้อมูลทีั�ง
แบบทีี� มีกรุ๊รุ๊มส้ทีธุ้�และมีความเป็นส่วนตั วสูง ต้ องไม่มี

ความเป็นส่วนตั วสูง การุ๊รุ๊ั�วไห้ลของข้อมูลอาจก่อให้้

การุ๊เปิดิ้เผยต่อบ๊คคลภายนอกห้ากไม่ไดิ้้รุ๊ับการุ๊อน๊ญาต

แพรุ๊่สู่สาธุารุ๊ณะ

“ความเสียห้าย” ห้รุ๊ือ “มีผลรุ๊้าย” ต่อบรุ๊้ษีัทีฯ ห้ากถืูก

เก้ดิ้ “ความเสียห้ายรุ๊้ายแรุ๊ง” ต่อบรุ๊้ษีัทีฯ ห้ากถืูกเผย

จากผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊รุ๊ะดิ้ับสูง การุ๊รุ๊ัว� ไห้ลของข้อมูลอาจก่อให้้เก้ดิ้
เผยแพรุ๊่สู่สาธุารุ๊ณะ

พนักงานของของบรุ๊้ษีัทีฯ ทีี�มค
ี วามเกีย
� วข้องกับข้อมูลของลูกค้าอย่างมีนย
ั สำาคัญจะต้องอยู่

ภายใต้ข้อบังคับตามกฎิห้มายทีี�รุ๊ะบ๊ไว้ในสัญญาจ้างงานเกี�ยวกับการุ๊ปฏิ้บัต้ต่อข้อมูลทีี�เป็น

ปรุ๊ะเภที :
ใช้ภายั่ในหรุ๊่อมีกรุ๊รุ๊มสิ ทีธีิ�

ปรุ๊ะเภที :
เป็นสาธีารุ๊ณีะ
หรุ๊่อเปิด้เผยั่

ความลับของบรุ๊้ษีัที นอกเห้นือจากห้ัวข้อ “ข้อมูลทีี�เป็นความลับ” บรุ๊้ษีัทีฯ มี “นโยบายการุ๊

ปฏิ้บัต้งานทีี�สามารุ๊ถืยอมรุ๊ับไดิ้้” ห้รุ๊ือ “AUP” ทีี�รุ๊ะบ๊ไว้ในสัญญาโดิ้ยมีวัตถื๊ปรุ๊ะสงค์เพื�อ
ปกป้องข้อมูลของบรุ๊้ษีัทีฯ การุ๊ไม่ปฏิ้บัต้ตามจะส่งผลให้้มีการุ๊ลงโทีษีทีางว้นัยรุ๊วมถื่งการุ๊
บอกเล้กสัญญาจ้าง

คำำ�อธิิบ�ย :

คำำ�อธิิบ�ย :

ภายนอกบรุ๊้ษีัทีฯ จะมีความไม่เห้มาะสมและก่อให้้เก้ดิ้

ก่อให้้เก้ดิ้ผลเสียต่อบรุ๊้ษีัทีฯ พนักงาน และผูม
้ ส
ี ่วนไดิ้้เสีย

รุ๊้อยละ 97 ของความปลอดิ้ภัยดิ้้านไอทีี / กรุ๊ะบวนการุ๊รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยทีางไซิเบอรุ๊์

ปลอดิ้ภัยของข้อมูล ต้องอน๊มต
ั ้การุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลเห้ล่านี�

ไดิ้้รุ๊ับมาตรุ๊ฐานสากล ISO 27001 โดิ้ยการุ๊ทีดิ้สอบเกี�ยวกับการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ช่องโห้ว่และยืนยัน

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้

การุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัยของข้อมูล นอกจากนี� ยังสอดิ้คล้องกับข้อกำาห้นดิ้ต่างๆ เช่น พรุ๊บ.

ข้อมูลทีี�ห้ากถืูกเปิดิ้เผยโดิ้ยไม่ไดิ้้รุ๊ับอน๊ญาตต่อบ๊คคล
ความลำาบากใจ ห้ากต้องการุ๊เปิดิ้เผยข้อมูลให้้แก่บ๊คคล
ภายนอกจะต้ อ งไดิ้้ รุ๊ั บ อน๊ ญ าตจากพนั ก งานรุ๊ะดิ้ั บ
ผู้จัดิ้การุ๊

ข้อมูลทีี�สามารุ๊ถืนำาไปเผยแพรุ๊่ไดิ้้อย่างกว้างขวาง โดิ้ยไม่
ฝั่ า ยปรุ๊ะชาสั ม พั น ธุ์ / ฝั่ า ยการุ๊ตลาดิ้/ฝั่ า ยดิู้ แ ลความ

และโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐาน รุ๊วมถื่ง Central Clearing House (CCH) ไดิ้้รุ๊ับการุ๊ตรุ๊วจสอบและ

ข้ อ มู ล อาจถืู ก เปิ ดิ้ เผยห้รุ๊ื อ ส่ ง ต่ อ ให้้ แ ก่ บ๊ ค คลภายนอก

โดิ้ยบ๊คคลภายนอกเพื�อให้้ม�ันใจในความปลอดิ้ภัยของโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้้านไอทีี / รุ๊ะบบ
ค๊้มครุ๊องข้อมูลส่วนบ๊ คคล กฏิเกณฑ์์ ของธุนาคารุ๊แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย และสำานักงานคณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊กำากับและส่งเสรุ๊้มการุ๊ปรุ๊ะกอบธุ๊รุ๊ก้จปรุ๊ะกันภัย (Life and Non-Life) โดิ้ยมีการุ๊
ว้เครุ๊าะห้์ช่องโห้ว่ รุ๊วมถื่งการุ๊จำาลองการุ๊โจมตีจากแฮ็กเกอรุ๊์อยู่เป็นปรุ๊ะจำา

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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แนวทีางในการุ๊จ่ด้การุ๊ก่บีข้อมูล้แล้ะสารุ๊สนเทีศของลู้กค้า
บรุ๊้ษีัทีฯ

แจ้งให้้ลูกค้าที๊กรุ๊ายรุ๊ับทีรุ๊าบเกี�ยวกับการุ๊เก็บ

ตนไดิ้้รุ๊ับการุ๊แก้ไขและลบที้�งเมื�อส้�นส๊ดิ้สัญญาของลูกค้า

สำาห้รุ๊ับการุ๊ลงทีะเบียนบนเว็ บไซิต์ ของบรุ๊้ษีัทีฯ ตาม

ทีี� ข อให้้ ล บข้ อ มู ล ของตนไม่ ส ามารุ๊ถืลบข้ อ มู ล ของตน

และการุ๊ใช้ ข้ อ มู ล รุ๊วมทีั� ง การุ๊ขอข้ อ มู ล ส่ ว นบ๊ ค คล

เงื�อนไข Condition of Issue (COI) อันเนื�องจากการุ๊
ทีี�บรุ๊้ษีัทีฯ ปฏิ้บัต้ตามข้อกำาห้นดิ้ของสำานักงานป้องกัน

กับบรุ๊้ษีัที (ห้รุ๊ือส้ทีธุ้ทีี�จะถืูกลืม) อย่างไรุ๊ก็ตาม ลูกค้า
ไดิ้้ทีันทีี

รุ๊ะยะเวลา

เนื�องจากบรุ๊้ษีัทีต้องเก็บข้อมูลดิ้ังกล่าวไว้เป็น
10

ปีห้ลังจากส้�นส๊ดิ้สัญญาตามกฎิห้มาย

และปรุ๊าบปรุ๊ามการุ๊ฟอกเง้น (AMLO) ข้อมูลของลูกค้า

ว่ า ดิ้้ ว ยการุ๊ป้ อ งกั น และปรุ๊าบปรุ๊ามการุ๊ฟอกเง้ น ของ

ข้อมูลโดิ้ยแบ่งออกเป็นแบบทีี�มีความละเอียดิ้อ่อนและ

(SSO) เพื�อตรุ๊วจสอบและต้ดิ้ตามข้อมูลลูกค้าทีี�ใช้เพื�อ

และการุ๊ใช้ ง านข้ อ มู ล จะถืู ก จั ดิ้ เก็ บ ตามปรุ๊ะเภทีของ
แบบทีี�เป็นความลับ ซิ่�งไดิ้้รุ๊ับการุ๊ค๊้มครุ๊องอย่างเข้มงวดิ้
และจัดิ้เก็บไว้ในพื�นทีี�ทีี�ปลอดิ้ภัยซิ่�งมีการุ๊เข้าถื่งทีี�จำากัดิ้

ปรุ๊ะเทีศไทีย บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ใช้รุ๊ะบบ Single Sign On
วัตถื๊ปรุ๊ะสงค์รุ๊อง ซิ่�งเรุ๊้�มใช้ต�ังแต่เดิ้ือนม้ถื๊นายน 2563

เฉพาะผู้ ใ ช้ ทีี� ไ ดิ้้ รุ๊ั บ อน๊ ญ าตเที่ า นั� น ทีี� ส ามารุ๊ถืเข้ า ถื่ ง

จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงานตามกรุ๊ะบวนการุ๊ข้างต้น บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

ถืูกเก็บ ตามเงื�อนไข COI และข้อมูลของพวกลูกค้าจะ

ห้รุ๊ือห้น่วยงานกำากับดิู้แลของภาครุ๊ัฐ ไม่เคยถืูกดิ้ำาเน้นคดิ้ี

ข้อมูลลูกค้าไดิ้้ เรุ๊าแจ้งให้้ลูกค้าทีั�งห้มดิ้ทีรุ๊าบถื่งข้อมูลทีี�
ปลอดิ้ภัย

มีการุ๊จัดิ้การุ๊ทีี�ดิ้ี

และไม่ถืูกนำาไปใช้เพื�อ

วัตถื๊ปรุ๊ะสงค์อ� ืน ในกรุ๊ณีทีี�บรุ๊้ษีัทีฯ ต้องการุ๊ใช้ข้อมูล

ของพวกเขาเพื�อวัตถื๊ปรุ๊ะสงค์อ� ืนใดิ้ในอนาคต บรุ๊้ษีัทีฯ
จะขอความย้นยอมจากลูกค้าก่อนเสมอ บรุ๊้ษีัทีฯ ของ

เรุ๊าไดิ้้ปฏิ้บัต้ตามรุ๊ะเบียบข้อบังคับของ AMLO โดิ้ยจะมี

การุ๊ทีำาการุ๊รุ๊ะบ๊ตัวตนของลูกค้าที๊กรุ๊ายก่อนทีี�จะมาเป็น
ลูกค้าของเรุ๊าผ่านกรุ๊ะบวนการุ๊ Know Your Customer
ห้รุ๊ือ KYC และตรุ๊วจสอบข้อมูลลูกค้า Customer Due
Diligence ห้รุ๊ือ CDD ในที๊กธุ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มทีี�ดิ้ำาเน้นการุ๊ ลูกค้า
ที๊กคนมีส้ทีธุ้ข
� อเข้าถื่งข้อมูลของตน

เพื�อให้้ข้อมูลของ
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ไม่ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊้องเรุ๊ียนจากบ๊คคล

ห้น่วยงานภายนอก

ห้รุ๊ือถืูกปรุ๊ับในรุ๊ะยะเวลาสี�ปที
ี ี�ผา่ นมา

ไม่มีกรุ๊ณีีการุ๊ล้ะเมิด้สิทีธีิใน
การุ๊ใช้ข้อมูล้ของลู้กค้าสำาหรุ๊่บี
ว่ตถ๊ปรุ๊ะสงค์อ�น
่
โด้ยั่ไม่ได้้รุ๊่บีอน๊ญ่าต*
*วัติถ๊ปรัะสำงค์อีนิ
ื� หมู�ยถึงเจำตินิ�ข้อีงบรั่ษัที่
ั ฯ ในิก�รัใชั่้ข้อี
้ มููลข้อีงลูกค้�
� เป็นิวัติถ๊ปรัะสำงค์ที่ข้
นิอีกเหนิือีจำ�กวัติถ๊ปรัะสำงค์ ซึ่ึง
ี� อี
้ มููลถูกเก็บ
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5.1

ส๊ขภาวะและความูปลอดำภ่ย
ของที๊กฝึ่าย

5.2

การบริหารจ่ดำการ
ดำ้านสิทีธิิมูน๊ษยชน

5.3

การบริหารจ่ดำการ
ทีร่พยากรบ๊คคล

5.4
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5.1 ส๊ขภาวะแล้ะความปล้อด้ภ่ยั่ของที๊กฝ่่ายั่
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9)

เป้าหมายั่
ความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บข้ั�นิรั๊นิแรังข้อีงผู้โดยสำ�รั
� ว
ไมู่เก่นิ 0.04 ครัั�งติ่อีก�รัให้บรั่ก�รัล้�นิเที่ีย

เป้าหมายั่
2564/65

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บข้ั�นิรั๊นิแรังข้อีงผู้โดยสำ�รั
� ว
ไมู่เก่นิ 0.04 ครัั�งติ่อีก�รัให้บรั่ก�รัล้�นิเที่ีย

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บข้ั�นิรั๊นิแรังข้อีงผู้โดยสำ�รั
� ว
0 ครัั�งติ่อีก�รัให้บรั่ก�รัล้�นิเที่ีย

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บถึงข้ั�นิหย๊ดง�นิข้อีงพิ่นิักง�นิ
(LTIFR) ไมู่เก่นิ 2.00 ครัั�ง ติ่อีล้�นิชั่ั�วโมูง
ก�รัที่ำ�ง�นิ

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บถึงข้ั�นิหย๊ดง�นิข้อีงพิ่นิักง�นิ
(LTIFR) ไมู่เก่นิ 2.50 ครัั�ง ติ่อีล้�นิชั่ั�วโมูง
ก�รัที่ำ�ง�นิ

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บถึงข้ั�นิหย๊ดง�นิข้อีงพิ่นิักง�นิ
(LTIFR) อียู่ที่ี� 0.2774 ครัั�ง ติ่อีล้�นิชั่ั�วโมูง
ก�รัที่ำ�ง�นิ

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บถึงข้ั�นิหย๊ดง�นิข้อีงผู้รัับเหมู�
(LTIFR) ไมู่เก่นิ 2.00 ครัั�ง ติ่อีล้�นิชั่ั�วโมูงก�รั
ที่ำ�ง�นิ

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บถึงข้ั�นิหย๊ดง�นิข้อีงผู้รัับเหมู�
(LTIFR) ไมู่เก่นิ 2.50 ครัั�ง ติ่อีล้�นิชั่ั�วโมูง
ก�รัที่ำ�ง�นิ

• อีัติรั�ก�รับ�ดเจำ็บถึงข้ั�นิหย๊ดง�นิข้อีงผู้รัับเหมู�
(LTIFR) อียู่ที่ี� 0.3269 ครัั�ง ติ่อีล้�นิชั่ั�วโมูง
ก�รัที่ำ�ง�นิ

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จทีี�มีความห้ลากห้ลาย เรุ๊าม๊่งสรุ๊้างส๊ขภาวะทีี�ดิ้ีและ
ความปลอดิ้ภั ยสูงส๊ดิ้ในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน ซิ่�งเป็นตั วชี�วัดิ้ห้ลักในการุ๊วั ดิ้ความ

สำาเรุ๊็จขององค์กรุ๊ ทีั�งนี� ห้ากเรุ๊าไม่สามารุ๊ถืดิ้ำารุ๊งไว้ซิ�ง่ ความปลอดิ้ภัยและความ

การุ๊กำาก่บีดู้แล้ด้้านความปล้อด้ภ่ยั่แล้ะอาชีวอนาม่ยั่
กรุ๊ะบีวนการุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภ่ยั่

เป็นอยูที
่ ี�ดิ้ีของพนักงานและลูกค้า จะส่งผลกรุ๊ะทีบต่อชื�อเสียงและภาพลักษีณ์

ขององค์กรุ๊อย่างมีนัยสำาคัญ ดิ้ังนั�น เรุ๊าเชื�อว่าการุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้านความปลอดิ้ภัย

อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพจะช่วยเสรุ๊้มสรุ๊้างความเชื�อมั�นต่อภาครุ๊ัฐและห้น่วยงาน

กำากับดิู้แล ผู้ให้้สัมปทีาน ตลอดิ้จนผู้ถืือห้๊้น นักลงที๊น ผู้โดิ้ยสารุ๊ ผู้รุ๊ับเห้มา
พนักงานภายในองค์กรุ๊ รุ๊วมถื่งช๊มชนของเรุ๊า บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป จ่งม๊่งมั�นในการุ๊

ดิ้ำาเน้นงานตามนโยบายดิ้้านความปลอดิ้ภัยและการุ๊รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยอย่าง

เครุ๊่งครุ๊ัดิ้ เพื�อมอบบรุ๊้การุ๊ทีี� มีความปลอดิ้ภั ยสูงส๊ดิ้ให้้กับผู้ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ะบบ
รุ๊ถืไฟฟ้าของเรุ๊า รุ๊วมถื่ งผู้สัญจรุ๊ไปมาบนที้ องถืนนและช๊ มชนแนวเส้นทีาง

• การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• การออกแบบโครงสร้างพื้ นฐาน
• รถไฟและระบบอาณััติสัญญาณั
• การคัดเลือกคู่ค้า
• การทดสอบระบบ
• การรับรองความปลอดภัย

• การปฏิิบัติตามมาตรการและแนวทางการ
จัดการด้านความปลอดภัย
• การประเมินความเสี่ยงระหว่างดำาเนินงาน
• การควบคุมการดำาเนินการให้บริการ
• ระบบอาณััติสัญญาณัและระบบการควบคุม
• แผนการซ่อมบำารุงอุปกรณั์และระบบ
• การตรวจสอบระบบจากหน่วยงานภายนอก

ก่อนการุ๊ด้ำาเนิน
โครุ๊งการุ๊
ด้ำาเนินงาน
โครุ๊งการุ๊

รุ๊ถืไฟฟ้า

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ให้้ความสำาคัญดิ้้านความปลอดิ้ภัยทีั�งในกรุ๊ะบวนการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน
(Process Safety) และความปลอดิ้ภั ย ของบ๊ ค คล (Personal Safety) ทีี�

ครุ๊อบคล๊มถื่งผูใ้ ช้บรุ๊้การุ๊ พนักงานและผูรุ๊้ บ
ั เห้มาทีั�งห้มดิ้ โดิ้ยม๊ง่ มั�นเสรุ๊้มสรุ๊้าง

ความปลอดิ้ภัยตั�งแต่ก่อนดิ้ำาเน้นการุ๊ก่อสรุ๊้างตลอดิ้จนถื่งการุ๊ให้้บรุ๊้การุ๊ เรุ๊าม๊ง่
เน้นและให้้ความสำาคัญกับเป้าห้มายดิ้้านความปลอดิ้ภัยและอาชีวอนามัย อาที้

ตัวชีว� ัดิ้เรุ๊ื�องการุ๊บาดิ้เจ็บขัน
� รุ๊๊นแรุ๊งของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขัน
� ห้ย๊ดิ้

•
•
•
•

งานของทีั�งพนักงานและผูรุ๊้ บ
ั เห้มา (Lost Time Injury Frequency Rate) ทีั�งนี�

แผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
การอบรมด้านความปลอดภัย
การติดตามและการตรวจสอบ
ความปลอดภัย

มาตรุ๊การุ๊ป้องก่น
แล้ะการุ๊อบีรุ๊ม
การุ๊กำาก่บีดู้แล้

• มาตรการในการกำากับดูแลผู้รับเหมา
ที่เข้ามาดำาเนินงาน ซ่่งครอบคลุมถ่ง
วีจีไอ และบริษััทอื่นๆ ในกลุ่มบริษััท เพื่ อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่บีทีเอสซีกำาหนด

ตั ว ชี� วั ดิ้ เช้ ง ปรุ๊้ ม าณและเป้ า ห้มายดิ้้ า นความปลอดิ้ภั ย และอาชี ว อนามั ย ทีี�
เกี�ยวข้อง ถืูกนำาไปเป็นห้น่�งในการุ๊ปรุ๊ะเม้นผลการุ๊ปฏิ้บัต้งานของผู้จัดิ้การุ๊ทีี�
ดิู้แลในแต่ละฝั่าย

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 5.1 ส๊ขภาวะและความูปลอดำภ่ยของที๊กฝึ่าย
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้อมูล้อ่�นๆ

ระยะก่่อนดำำ�เนินโครงก่�ร: การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบีทีีเอสซิี ในฐานะทีี�เป็นผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊

ยังมีกรุ๊ะบวนการุ๊พูดิ้ค๊ยถื่งปัญห้าดิ้้านส๊ขภาพรุ๊วมทีัง� กรุ๊ะบวนการุ๊ทีีบ
� น
ั ที่กข้อมูลดิ้้าน

และปรุ๊ะตูอัตโนมัต้ และการุ๊จัดิ้ก้จกรุ๊รุ๊มสื�อสารุ๊ดิ้้านความปลอดิ้ภัยผ่านช่องทีาง

ก่อนดิ้ำาเน้นโครุ๊งการุ๊ โดิ้ยมีการุ๊กำาห้นดิ้มาตรุ๊ฐานความปลอดิ้ภัยลงในข้อกำาห้นดิ้ของ

นอกจากนี� ฝั่ายโครุ๊งการุ๊ ฝั่ายความปลอดิ้ภัย ฝั่ายปฏิ้บัต้การุ๊ ฝั่ายซิ่อมบำารุ๊๊ง ฝั่าย

กรุ๊ะจายข่าวบนสื�อโซิเชียล เช่น เว็บไซิต์ เฟสบ๊๊ค ทีว้ตเตอรุ๊์ ไลน์ และแอพพล้เคชั�น

เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้าของเรุ๊านั�นคำาน่งถื่งความปลอดิ้ภัยในที๊กๆ แง่ม๊ม ตั�งแต่ช่วงวางแผน

ผูว้ ่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื�อใช้ในการุ๊คัดิ้เลือกและควบค๊มผูรุ๊้ ับเห้มา

ในการุ๊ออกแบบ การุ๊ต้ดิ้ตั�ง การุ๊ตรุ๊วจสอบ และการุ๊ทีดิ้สอบรุ๊ะบบทีี�สอดิ้คล้องตาม

มาตรุ๊ฐานสากล เช่น European Railway Standard (EN-50126, EN-50128 และ

EN-50129) และ NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit and
Passenger Rail Systems พรุ๊้อมทีั�งไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องความปลอดิ้ภัย (Proof of

Safety) จากห้น่วยงานอ้สรุ๊ะทีี�เชื�อถืือไดิ้้ นอกจากนี� บีทีีเอสซิียังดิ้ำาเน้นการุ๊ปรุ๊ะเม้น
ความเสีย
� งและอันตรุ๊ายทีี�เกีย
� วข้องกับส๊ขภาพและความปลอดิ้ภัยในที๊กแผนกอย่าง
สมำาเสมอ

ระยะดำำ�เนินง�นโครงก่�ร: บีทีีเอสซิีดิ้ำาเน้นการุ๊ดิ้้านความปลอดิ้ภัยในการุ๊ขนส่งผู้
โดิ้ยสารุ๊ผ่านการุ๊ควบค๊มและกำากับดิู้แลของฝั่ายปฏิ้บต
ั ก
้ ารุ๊ ฝั่ายซิ่อมบำารุ๊๊ง ฝั่ายความ

ปลอดิ้ภัย และฝั่ายบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ทีรุ๊ัพย์ส้นและว้ศวกรุ๊รุ๊ม ให้้สอดิ้คล้องกับรุ๊ะบบ

มาตรุ๊ฐานดิ้้านความปลอดิ้ภัยต่างๆ ทีี�องค์กรุ๊ไดิ้้รุ๊ับ เช่น ISO45001:2018 (รุ๊ะบบ
การุ๊จัดิ้การุ๊อาชีวอนามัยและความปลอดิ้ภัย) ทีี�ไดิ้้การุ๊รุ๊ับรุ๊องจาก British Standards
Institution และ Safety Management System: SMS-BPM (รุ๊ะบบจัดิ้การุ๊ดิ้้าน

ความเสี� ย งรุ๊ะห้ว่ า งทีรุ๊ั พ ยากรุ๊บ๊ ค คลและผู้ จั ดิ้ การุ๊ของห้น่ ว ยธุ๊ รุ๊ ก้ จ ที๊ ก ๆ เดิ้ื อ น

สื�อสารุ๊ต่างๆ ในรุ๊ะบบ ไดิ้้แก่ แผ่นพับ สต้�กเกอรุ๊์ โฆษีณาบนจอ LED ของสถืานี

รุ๊ั ก ษีาความปลอดิ้ภั ย ฝั่ า ยอาชี ว อนามั ย และความปลอดิ้ภั ย ของบี ทีี เ อสซิี มี ก ารุ๊

ของบีทีีเอส เป็นต้ น เพื�อให้้ผู้โดิ้ยสารุ๊และผู้ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสเข้าใจและ

กรุ๊รุ๊มการุ๊ของบีทีีเอสซิีในที๊กๆ ไตรุ๊มาส ในกรุ๊ณีที�ีมค
ี วามคลาดิ้เคลื�อนจากเป้าห้มาย

ปรุ๊ะตูอัตโนมัต้ การุ๊ใช้บันไดิ้เลื�อน การุ๊เข้าแถืวรุ๊อบรุ๊้เวณชานชาลา การุ๊เข้า-ออก

รุ๊ายงานปรุ๊ะเดิ้็นทีีเ� กีย
� วข้องกับส๊ขภาพและความปลอดิ้ภัยต่อผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊รุ๊ะดิ้ับสูง/คณะ

ตรุ๊ะห้นักถื่งความปลอดิ้ภัยตั�งแต่การุ๊เข้าใช้บรุ๊้การุ๊ ว้ธุีการุ๊ปฏิ้บัต้ตนในขณะผ่าน

ทีี�ต�ังไว้ บีทีีเอสซิีจะดิ้ำาเน้นการุ๊ปรุ๊ะเม้นเพื�อลดิ้และป้องกันปัญห้าทีี�เก้ดิ้ข่�นและอาจ

ขบวนรุ๊ถืไฟฟ้า การุ๊โดิ้ยสารุ๊ภายในขบวนรุ๊ถืไฟฟ้าอย่างปลอดิ้ภัย การุ๊เอื�อเฟ้� อให้้แก่

จะเก้ดิ้ข่�น

เดิ้็ก คนชรุ๊า ห้ญ้งมีครุ๊รุ๊ภ์ และผูพ
้ ้การุ๊ ตลอดิ้จนข้อควรุ๊ปฏิ้บัต้เมื�อทีำาของตกห้ล่นใน

รุ๊าง ห้รุ๊ือพบเห้็นความน่าจะเป็นในการุ๊เก้ดิ้อ๊บัต้เห้ต๊ เพื�อส่งเสรุ๊้มให้้เก้ดิ้การุ๊ปฏิ้บัต้

ม�ตรก่�รป้้องก่ันและก่�รอบรม: นอกเห้นือการุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัยในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื

ตามอย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ จนเป็นวัฒนธุรุ๊รุ๊มความปลอดิ้ภัยอย่างยั�งยืน

แล้ว บีทีเี อสซิีกำาห้นดิ้ให้้มก
ี ารุ๊ซิ้อมแผนการุ๊รุ๊ับมือเห้ต๊ฉก
๊ เฉ้นรุ๊่วมกับห้น่วยงานฉ๊กเฉ้น
ภายนอก ไดิ้้แก่ ห้น่วยป้องกันและบรุ๊รุ๊เทีาสาธุารุ๊ณภัย ทีีมแพทีย์กช
ู้ พ
ี และเจ้าห้น้าทีี�

นอกจากนี� บีทีีเอสซิีมีมาตรุ๊การุ๊ดิ้้านความปลอดิ้ภัยแก่ผู้โดิ้ยสารุ๊โดิ้ยไดิ้้กำาห้นดิ้ให้้

ตำารุ๊วจที้องทีี�ห้น่วยต่างๆ เป็นปรุ๊ะจำาที๊กปี ปีละ 2 ครุ๊ั�ง บีทีีเอสซิีมค
ี ่ม
ู อ
ื ขั�นตอนการุ๊

พนักงานสถืานีและเจ้าห้น้าทีีรุ๊� ก
ั ษีาความปลอดิ้ภัยคอยตรุ๊วจตรุ๊าดิู้แลความเรุ๊ียบรุ๊้อย

ดิ้ำาเน้นการุ๊ทีี�กำาห้นดิ้แนวทีางและการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ (Procedure Manual) เพื�อเตรุ๊ียม

โดิ้ยการุ๊จัดิ้เจ้าห้น้าทีี�รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยดิู้แลพื�นทีี�บนสถืานีรุ๊ถืไฟฟ้าตลอดิ้ 24

ความพรุ๊้อมดิ้้านความปลอดิ้ภัยในการุ๊รุ๊ับมือเห้ต๊ฉก
๊ เฉ้นทีี�อาจส่งผลกรุ๊ะทีบต่อความ

ชั�วโมง การุ๊เสรุ๊้มจำานวนเจ้าห้น้าทีี�รุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยห้ญ้ง เพื�อดิู้แลช่วยเห้ลือผู้

ปลอดิ้ภัยในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส โดิ้ยฝัึกซิ้อมการุ๊ตอบสนองและการุ๊ตอบโต้เห้ต๊

โดิ้ยสารุ๊สตรุ๊ีในกรุ๊ณีต่างๆ เช่น ไม่สบาย ห้รุ๊ือเป็นลมห้มดิ้สต้ การุ๊อบรุ๊มพนักงาน

ฉ๊กเฉ้นต่างๆ เช่น กรุ๊ณีเก้ดิ้เพล้งไห้ม้ในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้า กรุ๊ณีสารุ๊เคมีรุ๊ว�ั ไห้ลในโรุ๊งจอดิ้

สถืานีเรุ๊ื�องการุ๊ปฐมพยาบาลเบื�องต้ นและการุ๊ปฐมพยาบาลผู้ไดิ้้ รุ๊ับบาดิ้เจ็ บโดิ้ย

ซิ่อมบำารุ๊๊ ง กรุ๊ณีการุ๊ก่ออาชญากรุ๊รุ๊มห้รุ๊ือการุ๊ก่อว้นาศกรุ๊รุ๊ม เป็นต้น การุ๊บาดิ้เจ็บ

ว้ทียากรุ๊จากสถืาบันทีางการุ๊แพทีย์ การุ๊จัดิ้ให้้มีอ๊ปกรุ๊ณ์ปฐมพยาบาลไว้ที๊กสถืานี

ความปลอดิ้ภัยรุ๊ะบบรุ๊าง) ทีี�ไดิ้้รุ๊ับการุ๊รุ๊ับรุ๊องจาก Ricardo Rail เป็นต้น นอกจาก

การุ๊เจ็บป่วย โรุ๊คภัย และเห้ต๊การุ๊ณ์ทีี�เกี�ยวข้องกับการุ๊ทีำางานใดิ้ๆ จะไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ตรุ๊วจ

บรุ๊้ษีที
ั ยังดิ้ำาเน้นการุ๊ตรุ๊วจต้ดิ้ตามภายในดิ้้านความปลอดิ้ภัย (Safety Internal Audit)

ว่าที๊กห้น่วยงานมีความพรุ๊้อมในการุ๊รุ๊ับมือและจัดิ้การุ๊สถืานการุ๊ณ์เมื�อเก้ดิ้เห้ต๊ข�่น

เป็นไปอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและรุ๊วดิ้เรุ๊็ว สำาห้รุ๊ับผูพ
้ ก
้ ารุ๊ บีทีเี อสซิีดิ้ำาเน้นการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊ง

ทีั�วทีั�งองค์กรุ๊ ครุ๊อบคล๊มถื่งผูใ้ ช้บรุ๊้การุ๊ พนักงานที๊กฝั่ายและผูรุ๊้ ับเห้มาทีั�งห้มดิ้ โดิ้ย

ขัน
้ ก
้ ารุ๊ทีี�ถืก
ู ปรุ๊ับปรุ๊๊งให้ม่รุ๊ว่ มกับสมาคมคนพ้การุ๊แห้่งปรุ๊ะเทีศไทีย
� ตอนการุ๊ดิู้แลผูพ

ความตรุ๊ะห้นักดิ้้านความปลอดิ้ภัยในการุ๊ใช้บรุ๊้การุ๊รุ๊ะบบให้้แก่ผม
ู้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสียที๊กกล๊ม
่

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภ่ยั่ของผู้โด้ยั่สารุ๊

การุ๊รุ๊ับรุ๊องรุ๊ะบบมาตรุ๊ฐานดิ้้านความปลอดิ้ภัยต่างๆ จากห้น่วยงานภายนอกแล้ว
ของรุ๊ะบบ ISO45001:2018 ปีละ 2 ครุ๊ั�ง และรุ๊ะบบ SMS-BPM ปีละ 1 ครุ๊ั�ง อย่าง

ต่อเนื�อง สำาห้รุ๊ับการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี�ยงดิ้้านความปลอดิ้ภัยนั�น บรุ๊้ษีัทีไดิ้้จัดิ้ทีำาการุ๊

ปรุ๊ะเม้น ความเสี�ย งดิ้้ า นความปลอดิ้ภั ย ทีี� อ าจเก้ ดิ้ ข่�น จากการุ๊ทีำา งานและการุ๊ให้้

บรุ๊้การุ๊ในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้า พรุ๊้อมทีั�งกำาห้นดิ้มาตรุ๊การุ๊ป้องกันความเสีย
� งต่างๆ สำาห้รุ๊ับ

การุ๊ซิ่อมบำารุ๊๊งเครุ๊ื�องจักรุ๊ อ๊ปกรุ๊ณ์ และรุ๊ะบบโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐานดิ้ำาเน้นตามแผนการุ๊

ผ่านการุ๊อบรุ๊มดิ้้านความปลอดิ้ภัย และการุ๊สื�อสารุ๊ดิ้้านต่างๆ เพื�อส่งเสรุ๊้มและสรุ๊้าง

ความปล้อด้ภ่ยั่ของผู้โด้ยั่สารุ๊

System ซิ่�งเป็นรุ๊ะบบควบค๊มการุ๊ทีำางานของขบวนรุ๊ถืไฟฟ้าขณะเก้ดิ้ความผ้ดิ้พลาดิ้

เพื�อเตรุ๊ียมพรุ๊้อมสำาห้รุ๊ับการุ๊ขยายโครุ๊งข่ายรุ๊ถืไฟฟ้า รุ๊วมทีั�งการุ๊เต้บโตเพ้ม
� ข่�นอย่าง

ในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถื ให้้อยูใ่ นสถืานะห้รุ๊ือตำาแห้น่งทีี�ปลอดิ้ภัยโดิ้ยอัตโนมัต้ ซิ่�งกรุ๊ะบวนการุ๊

ดิ้ำาเน้นงานข้างต้นไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ตรุ๊วจสอบอย่างสมำาเสมอและรุ๊ับรุ๊องความปลอดิ้ภัยเป็น
ปรุ๊ะจำาที๊กปีจาก Ricardo Rail

ขั�นตอนการุ๊ดิู้แลผูพ
้ ้การุ๊ และฝัึกอบรุ๊มให้้พนักงานรุ๊ักษีาความปลอดิ้ภัยปฏิ้บัต้ตาม

อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ นอกจากนี� บีทีเี อสซิี ยังผลักดิ้ันให้้เก้ดิ้วัฒนธุรุ๊รุ๊มความปลอดิ้ภัย

ซิ่อมบำารุ๊๊ง (Maintenance Activity Plans) ทีี�ไดิ้้กำาห้นดิ้ไว้ นอกจากนี� เพื�อเพ้�มความ

ปลอดิ้ภัยในการุ๊เดิ้้นรุ๊ถืไฟฟ้า บีทีีเอสซิีดิ้ำาเน้นการุ๊ต้ดิ้ตั�งรุ๊ะบบทีี�เรุ๊ียกว่า Fail Safe

เพื�อให้้การุ๊ปฏิ้บัต้งานของเจ้าห้น้าทีี�ปรุ๊ะจำาสถืานีต่อการุ๊ดิู้แลผู้บาดิ้เจ็บห้รุ๊ือผู้ป่วย

สอบ และผลลัพธุ์จะเผยแพรุ๊่ในรุ๊ายงานอ๊บต
ั ้การุ๊ณ์ (Incident Report) เพื�อให้้มน
�ั ใจ

บีทีีเอสซิีไดิ้้ จัดิ้เก็บข้อมูลทีางสถื้ ต้ผ่านดิ้ั ชนีช�ีวัดิ้อั ตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็ บขั�นรุ๊๊ นแรุ๊งของ

ผู้โดิ้ยสารุ๊จากอ๊บัต้เห้ต๊ ซิ่�งเป็นผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�สะที้อนปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและความ
ม๊ง่ มั�นดิ้้านความปลอดิ้ภัยในการุ๊ขนส่งผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ ซิ่�งจากการุ๊เก็บข้อมูลทีางสถื้ต้ในปี
ทีี�ผา่ นมา พบว่า อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขัน
� รุ๊๊นแรุ๊งของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊มีค่าเที่ากับ 0 ครุ๊ัง� ต่อการุ๊

ต่อเนื�องทีั�งจำานวนผู้โดิ้ยสารุ๊และผู้เช่ารุ๊้านค้าในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส บีทีีเอสซิีไดิ้้

ให้้บรุ๊้การุ๊ล้านเทีี�ยว และไม่พบว่ามีการุ๊เสียชีว้ตของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊

กำาห้นดิ้มาตรุ๊การุ๊ความปลอดิ้ภัยในการุ๊ใช้รุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส เช่น การุ๊ต้ดิ้ตั�งรุ๊ั�ว

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ก่�รก่ำ�ก่ับดำูแลส่่วนง�นที่่�เก่่�ยวข้้อง: บีทีีเอสซิี มีมาตรุ๊การุ๊ในการุ๊กำากับดิู้แลผู้รุ๊ับ

เห้มาทีี�เข้ามาดิ้ำาเน้นงานในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสอย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ โดิ้ยรุ๊ะบบ Access

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

ทีำา งานทีี� มี ค วามเสี� ย ง) ครุ๊อบคล๊ ม ถื่ ง วี จี ไ อ ในฐานะทีี� เ ป็ น ผู้ ไ ดิ้้ รุ๊ั บ สั ม ปทีานจาก

0.004

0

0

0

< 0.04

Control (การุ๊เข้าปฎิ้บัต้งานในพื�นทีี�) และรุ๊ะบบ Work Permit (การุ๊ควบค๊มการุ๊
บีทีีเอสซิี ให้้บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊สื�อโฆษีณาและพื�นทีี�เช้งพาณ้ชย์ในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส

และบรุ๊้ษีัทีอื�นๆ ในกล๊่มบรุ๊้ษีัทีทีี�ต้องเข้ามาดิ้ำาเน้นงานในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส เพื�อ

ให้้การุ๊ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านความปลอดิ้ภัยเป็นไปตามมาตรุ๊ฐานทีี�บีทีีเอสซิีกำาห้นดิ้ ทีั�งนี�
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

อัตัราการบาดเจ็บข้ั้นรุนแรงข้องผู้โดยสาร
(คร่�งต่อการให้บริการล้านเทีี�ยว)

| 5.1 ส๊ขภาวะและความูปลอดำภ่ยของที๊กฝึ่าย

คำ�นิย�ม:
• อั ต รุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็ บ ขั� น รุ๊๊ น แรุ๊งของผู้ โ ดิ้ยสารุ๊ =
(จำานวนเห้ต๊ทีี�เก้ดิ้ในรุ๊อบ 12 เดิ้ือน * 1,000,000
เทีี�ยวโดิ้ยสารุ๊) /จำานวนผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ในรุ๊อบ 12 เดิ้ือน
• อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขัน
� รุ๊๊นแรุ๊งของผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ ห้มายถื่ง
การุ๊เข้ารุ๊ับการุ๊รุ๊ักษีาเป็นผู้ป่วยในในโรุ๊งพยาบาล
เพื�อสังเกตอาการุ๊ห้รุ๊ือรุ๊ักษีาโดิ้ยทีันทีีห้ลังจากเก้ดิ้
อ๊บต
ั ้เห้ต๊และการุ๊บาดิ้เจ็บ รุ๊วมทีั�งการุ๊บาดิ้เจ็บจาก
การุ๊เข้าไปในรุ๊างโดิ้ยไม่ไดิ้้รุ๊บ
ั อน๊ญาต การุ๊บาดิ้เจ็บ
จากสภาพอ๊ปกรุ๊ณ์และการุ๊ปฏิ้บต
ั ก
้ ารุ๊ (พื�นทีีห้
� รุ๊ือว้ธุี
การุ๊) ทีี�ไม่ปลอดิ้ภัยของบีทีีเอส แต่ไม่รุ๊วมถื่งการุ๊ฆ่า
ตัวตาย การุ๊พยายามฆ่าตัวตาย และผลของการุ๊ใช้
ยารุ๊ักษีาโรุ๊คของตนเอง
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ข้อมูล้อ่�นๆ

มาตรุ๊การุ๊ความปล้อด้ภ่ยั่ในรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส ตามวิถีชีวิตรุู๊ปแบีบีใหม่
บีีทีีเอสซีีกำาหนด้มาตรุ๊การุ๊
เพื่่� อล้ด้ความเสี�ยั่งจาก
การุ๊แพื่รุ๊่เช่�อโควิด้-19

มาตรุ๊การุ๊รุ๊่กษารุ๊ะยั่ะห่างสำาหรุ๊่บีผู้โด้ยั่สารุ๊

บี ทีี เ อสซิี บั ง คั บ ใช้ ม าตรุ๊การุ๊ดิ้้ า น
ส๊ขภาพของผู้โดิ้ยสารุ๊อย่างเข้มงวดิ้
โดิ้ยกำาห้นดิ้ให้้มีมาตรุ๊การุ๊เว้นรุ๊ะยะ
ห้่าง การุ๊คั ดิ้กรุ๊องวั ดิ้อ๊ ณห้ภูม้ และ

การุ๊ล้ า งมื อ อย่ า งสมำา เสมอ เพื� อ
ป้องกันการุ๊แพรุ๊่กรุ๊ะจายของโคว้ดิ้-19
นอกจากนี� บีทีีเอสซิียังไดิ้้รุ๊่วมมือกับ
เจ้าห้น้าทีี�กรุ๊๊ งเทีพมห้านครุ๊ เพื�อจัดิ้

รุ๊ะเบี ย บการุ๊เข้ า ใช้ บ รุ๊้ ก ารุ๊รุ๊ถืไฟฟ้ า

ของผู้โดิ้ยสารุ๊ในช่วงเวลาเรุ๊่งดิ้่วนใน

บีทีีเอสซิีจัดิ้เตรุ๊ียมเจลล้างมือไว้ให้้บรุ๊้การุ๊

ที๊กสถืานีเพื�อให้้มน
�ั ใจว่าผูโ้ ดิ้ยสารุ๊อยู่

ผู้โดิ้ยสารุ๊ทีี�บรุ๊้เวณปรุ๊ะตูเข้า-ออกของที๊ก

ในรุ๊ะยะทีี�ปลอดิ้ภัย

สถืานี และจัดิ้เตรุ๊ียมเจ้าห้น้าทีี�จัดิ้รุ๊ะเบียบ
ผู้โดิ้ยสารุ๊เพื�อรุ๊ักษีารุ๊ะยะห้่างก่ อนเข้าใช้
บรุ๊้การุ๊

การุ๊สวมหน้ากากอนาม่ยั่
อยั่่างถูกวิธีี

รุ๊่กษามาตรุ๊การุ๊ทีำาความสะอาด้
อยั่่างต่อเน่�อง

ผู้โดิ้ยสารุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสต้ องสวม

บีทีีเอสซิีรุ๊ักษีามาตรุ๊การุ๊ทีำาความสะอาดิ้

ดิ้่งห้น้ากากลงมาไว้ใต้คาง และเมื�อ

รุ๊่วมบนที๊กๆ สถืานี

ผู้โดิ้ยสารุ๊ต้ องรุ๊ักษีารุ๊ะยะห้่างรุ๊ะห้ว่ างกัน
ขณะรุ๊อรุ๊ถืไฟฟ้าทีี�ช�น
ั ชานชาลา

ขณะเดิ้้นทีางในขบวนรุ๊ถืไฟฟ้า ผู้โดิ้ยสารุ๊

ต้องสวมห้น้ากากอนามัย ห้รุ๊ือห้น้ากากผ้า
ตลอดิ้รุ๊ะยะเวลาการุ๊ใช้บรุ๊้การุ๊ และรุ๊ักษีา
รุ๊ะยะห้่างรุ๊ะห้ว่างกัน

ต่ อ เนื� อ งในขบวนรุ๊ถืไฟฟ้ า และจ๊ ดิ้ สั ม ผั ส

ห้น้ากากอนามัยอย่างถืูกว้ธุี โดิ้ยไม่
ใส่ face shield ก็ยังจำาเป็นต้ องใส่
ห้น้ากากอนามัยดิ้้วย
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

ความปล้อด้ภ่ยั่ ส๊ขภาพื่แล้ะอาชีวอนาม่ยั่
ของพื่น่กงานแล้ะผู้รุ๊่บีเหมา
จากความม๊ง่ มัน
� สรุ๊้างวัฒนธุรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ทีีใ� ห้้ความสำาคัญดิ้้าน

ความปลอดิ้ภัยอย่างต่อเนื�อง บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ม๊ง่ เน้นการุ๊มีสว่ น

รุ๊่วมและส่งเสรุ๊้มวัฒนธุรุ๊รุ๊มความปลอดิ้ภัยของพนักงานและ
ผูรุ๊้ บ
ั เห้มาผ่านการุ๊ฝัึกอบรุ๊มและก้จกรุ๊รุ๊มต่างๆ โดิ้ยกำาห้นดิ้

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ตรุ๊วจส๊ขภาพปรุ๊ะจำาปี และจัดิ้ทีำาการุ๊ปรุ๊ะเม้นความเสีย
� ง
ดิ้้านส๊ขภาพของพนักงาน (Health Risk Assessment – HRA)

เก้ดิ้โรุ๊ค สำาห้รุ๊ับบรุ๊้ษีัทีผู้รุ๊ับเห้มาต้องจัดิ้ส่งผลการุ๊ตรุ๊วจส๊ขภาพ
ของพนักงานทีั�งห้มดิ้ เพื�อจัดิ้เก็บในรุ๊ะบบฐานข้อมูลต่อไป

อบรุ๊ม ใบอน๊ญาตปฏิ้บต
ั ห้
้ น้าทีี� และจำานวนชัว� โมงทีีฝั
� ก
ึ อบรุ๊ม

รุ๊ะดิ้ับนำาตาลในเลือดิ้ ไม่ผา่ นเกณฑ์์มาตรุ๊ฐาน ซิ่ง� พารุ๊าม้เตอรุ๊์เห้ล่า

ก้จกรุ๊รุ๊มห้รุ๊ือตามลักษีณะงาน ซิ่�งผลการุ๊ผ่านห้ลักสูตรุ๊ฝัึก

การุ๊ตรุ๊วจส๊ขภาพในบางพารุ๊าม้เตอรุ๊์ทีี�สาำ คัญ เช่น นำาห้นัก และ

ของพนักงานแต่ละบ๊คคลจะไดิ้้รุ๊ับการุ๊บันที่กลงโปรุ๊แกรุ๊ม

นี�สามารุ๊ถืก่อให้้เก้ดิ้ผลกรุ๊ะทีบต่อการุ๊ปฏิ้ บัต้ห้น้าทีี� ดิ้้านความ

ปฏิ้บัต้ตามแผนงาน กฎิรุ๊ะเบียบรุ๊ะเบียบขององค์กรุ๊ และ

จัดิ้การุ๊ตนเอง แก้ไขให้้ผลการุ๊ตรุ๊วจวัดิ้ส๊ขภาพในพารุ๊าม้เตอรุ๊์ทีี�

Operation License System เพื�อใช้เป็นฐานข้อมูลในการุ๊
กฎิห้มายภายในปรุ๊ะเทีศ

บีทีีเอสซิีกาำ ห้นดิ้ให้้ผรุู๊้ บ
ั เห้มาในรุ๊ะดิ้ับห้ัวห้น้าผูค
้ วบค๊มงาน

ที๊กคนต้องเข้ารุ๊ับการุ๊อบรุ๊มเรุ๊ื�องมาตรุ๊ฐานการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน
อย่างปลอดิ้ภัยในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส ซิ่�งครุ๊อบคล๊มถื่ง

วี จี ไ อและผู้ เ กี� ย วข้ อ งอื� นๆ รุ๊วมถื่ ง ทีดิ้สอบความเข้ า ใจ

เก้นมาตรุ๊ฐานกลับเข้าสูเ่ กณฑ์์มาตรุ๊ฐานโดิ้ยเรุ๊็วทีีส
� ดิ้
๊ โดิ้ยมีผบ
ู้ งั คับ

บัญชาของพนักงานนัน
้ รุ๊วจต้ดิ้ตามผลอย่างใกล้ชดิ้
้ ห้าก
� ๆ เป็นผูต

ตั�งแต่ให้้พก
ั ห้น้าทีีช
� ว�ั ครุ๊าวจนถื่งขัน
� รุ๊๊นแรุ๊งอื�นๆ ต่อไป

ห้ลักสูตรุ๊ฝัึกอบรุ๊มลงโปรุ๊แกรุ๊ม Operation License System

ในปี 2564/65 บีทีีเอสซิีไดิ้้ เก็บข้อมูลผลการุ๊ดิ้ำ าเน้นงานดิ้้ าน

ผูรุ๊้ บ
ั เห้มาทีี�ผา่ นการุ๊ทีดิ้สอบจะไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊บันที่กผลการุ๊ผ่าน
เพื�อเก็บเป็นฐานข้อมูลของบีทีีเอสซิีเช่นเดิ้ียวกัน

ทีัง� นี� ห้ลักสูตรุ๊การุ๊อบรุ๊มดิ้้านความปลอดิ้ภัยต่างๆ ทีีน
� าำ มาใช้

ความปลอดิ้ภัย โดิ้ยอ้างอ้งตาม GRI 403-9 Work-related
Employee and Contractor) และไดิ้้ให้้บรุ๊้ษีที
ั LRQA ซิ่ง� เป็น

ห้น่วยงานอ้สรุ๊ะภายนอกตรุ๊วจสอบข้อมูล เพื�อให้้ข้อมูลมีความ

45001:2018 รุ๊ะบบจั ดิ้การุ๊ดิ้้ านความปลอดิ้ภั ย (Safety

ดิ้ำาเน้นงานดิ้้านความปลอดิ้ภัยของพนักงานและผู้รุ๊ับเห้มาในปี

ก า รุ๊ จั ดิ้ ก า รุ๊ อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ดิ้ ภั ย I S O

Management System: SMS) ตามข้อกำาห้นดิ้ Best Practice
model (BPM) ของ Ricardo Rail และมาตรุ๊ฐานดิ้้ า น
ว้ศวกรุ๊รุ๊ม เป็นต้น

นอกจากการุ๊อบรุ๊มดิ้้ า นความปลอดิ้ภั ย ให้้ แ ก่ พ นั ก งาน
และผู้รุ๊ับเห้มาอย่างสมำาเสมอ บีทีีเอสซิียังไดิ้้ ต้ดิ้ตามการุ๊

เจ็บป่วยจากการุ๊ทีำางานของพนักงานอย่างต่อเนื�อง (Total

0

0

0

0

<0.8

อัตัราการบาดเจ็บ
ถึึงข้ั้นหยุดงานข้องพนักงาน
(คร่�งต่อล้านช่�วโมูงการทีำางาน)

0.5474

1.1706

0.1498

0.2774

<2.5

0

0

0

0

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

อัตัราการบาดเจ็บ
ข้ั้นรุนแรงข้องผู้รับเหมา
(คร่�งต่อล้านช่�วโมูงการทีำางาน)

0

0

0

0

<1.25

อัตัราการบาดเจ็บ
ถึึงข้ั้นหยุดงานข้องผู้รับเหมา
(คร่�งต่อล้านช่�วโมูงการทีำางาน)

1.4011

0.8488

0.7212

0.3269

<2.5

0

0

0

0

คำ�นิยม:
•
การุ๊บาดิ้เจ็บขัน
้ ว่ ยใน ในโรุ๊งพยาบาล เพื�อสังเกตอาการุ๊ห้รุ๊ือรุ๊ักษีาโดิ้ยทีันทีีห้ลังจากเก้ดิ้อ๊บต
ั เ้ ห้ต๊ และการุ๊บาดิ้เจ็บ และมีผล
� รุ๊๊นแรุ๊ง ห้มายถื่ง การุ๊เข้ารุ๊ับการุ๊รุ๊ักษีาเป็นผูป

2564/65 พบว่า อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขั�นรุ๊๊นแรุ๊งของพนักงานและ

•

ผูรุ๊้ ับเห้มามีค่าเป็น 0 ซิ่�งเป็นไปตามเป้าห้มายทีี�กำาห้นดิ้ไว้ คือมี
ค่าไม่เก้น 0.8 และ 1.25 ครุ๊ั�งต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางานตาม

ลำาดิ้ับ (มาตรุ๊ฐานทีีใ� ช้เปรุ๊ียบเทีียบกับรุ๊ะบบ SMRT ของส้งคโปรุ๊์
บาดิ้เจ็บไม่เก้น 3.3 รุ๊ายต่อล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน) ในขณะทีี�

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขัน
ั เห้มาอยู่
� ห้ย๊ดิ้งานของพนักงานและผูรุ๊้ บ

ทีี� 0.2774 และ 0.3269 ครุ๊ัง� ต่อล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน ซิ่ง� เป็นไป

Recordable Occupational Illness Rate - TROIR) เพื�อ

ภาพของบ๊คลากรุ๊อย่างต่อเนื�อง โดิ้ยจัดิ้ให้้พนักงานที๊กรุ๊ะดิ้ับ

ปฏิ้บต
ั ้งานของพนักงานและผูรุ๊้ บ
ั เห้มา

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

2564/65

สมบูรุ๊ณ์ถืูกต้องและน่าเชื�อถืือตามมาตรุ๊ฐานสากล โดิ้ยผลการุ๊

ตามเป้าห้มายทีีก
� าำ ห้นดิ้ไว้เช่นกัน คือ มีคา่ ไม่เก้น 2.5 ครุ๊ัง� ต่อ

ป้องกันและควบค๊มโรุ๊คจากการุ๊ทีำางาน และยังส่งเสรุ๊้มส๊ข

2564/65

อัตัราการเสียชีวิตั
จากการปฏิิบัตัิข้องผู้รับเหมา
(คน)

injuries (Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) of

สอดิ้คล้องกับรุ๊ะบบมาตรุ๊ฐานต่างๆ ทีีอ
� งค์กรุ๊ไดิ้้รุ๊บ
ั เช่น รุ๊ะบบ

2563/64

ตััวชี้วัด

เกณฑ์์มาตรุ๊ฐานไดิ้้ตามเวลาทีีก
� าำ ห้นดิ้ บีทีเี อสซิีกาำ ห้นดิ้บทีลงโทีษี

เห้มาในการุ๊ปฏิ้บต
ั ง้ านดิ้้านความปลอดิ้ภัยกับองค์กรุ๊ บรุ๊้ษีที
ั

2562/63

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภ่ยั่ของผู้รุ๊่บีเหมา

พนักงานเห้ล่านี�ไม่สามารุ๊ถืแก้ไขผลการุ๊ตรุ๊วจส๊ขภาพให้้อยู่ใน

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภ่ยั่ ส๊ขภาพื่
แล้ะอาชีวอนาม่ยั่ของพื่น่กงานแล้ะผู้รุ๊่บีเหมา

ก่อน-ห้ลังการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม เพื�อปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพของผูรุ๊้ บ
ั

2561/62
อัตัราการบาดเจ็บ
ข้ั้นรุนแรงข้องพนักงาน
(คร่�งต่อล้านช่�วโมูงการทีำางาน)

อัตัราการเสียชีวิตั
จากการปฏิิบัตัิข้องพนักงาน
(คน)

ปลอดิ้ภัยไดิ้้ บีทีีเอสซิีไดิ้้กาำ ห้นดิ้ให้้พนักงานเห้ล่านี�ต้องบรุ๊้ห้ารุ๊

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ตััวชี้วัด

ปัจจัยเสี�ยงเฉพาะผู้ปฏิ้บัต้งานในก้จกรุ๊รุ๊มทีี�มีความเสี�ยงต่อการุ๊

สำาห้รุ๊ับพนักงานกล๊ม
่ เสีย
� ง เช่น พนักงานควบค๊มรุ๊ถืไฟฟ้า ทีี�ผล

ข้อมูล้อ่�นๆ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภ่ยั่ของพื่น่กงาน

และนำาผลการุ๊ปรุ๊ะเม้นทีี� ไดิ้้ มาจั ดิ้โปรุ๊แกรุ๊มตรุ๊วจส๊ขภาพตาม

ให้้พนักงานต้องไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ฝัึกอบรุ๊มดิ้้านความปลอดิ้ภัยตาม

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน นอกจากนี� ไม่มอ
ี ต
ั รุ๊าการุ๊เสียชีวต
้ จากการุ๊
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ให้้ห้ย๊ดิ้งาน 1 วันข่น
� ไป
การุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขัน
� ห้ย๊ดิ้งาน ห้มายถื่ง การุ๊บาดิ้เจ็บจากการุ๊ทีำางานซิ่ง� เป็นผลให้้เก้ดิ้ข้อใดิ้ข้อห้น่ง� ดิ้ังต่อไปนี�
1) การุ๊ห้ย๊ดิ้งานตั�งแต่ห้น่ง� วันนับห้ลังจากวันทีี�เก้ดิ้อ๊บต
ั ้การุ๊ณ์ (incident) และไม่นบ
ั วันห้ย๊ดิ้ของบรุ๊้ษีที
ั การุ๊กำาห้นดิ้ให้้ทีำางานเฉพาะ ห้รุ๊ือการุ๊โยกย้ายห้น้าทีี�งาน การุ๊ไดิ้้
รุ๊ับการุ๊รุ๊ักษีาทีี�มากกว่าการุ๊ปฐมพยาบาล การุ๊สูญเสียสต้สม
ั ปชัญญะ และการุ๊ว้นจ
้ ฉัยการุ๊บาดิ้เจ็บทีี�ต้องไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊ทีำาห้ัตถืการุ๊จากบ๊คลากรุ๊ทีางการุ๊แพทีย์ เช่น ฉีดิ้ยา
เย็บแผล ขูดิ้เนื�อ เขีย
� วัตถื๊ในลูกตา และไดิ้้รุ๊บ
ั ยาทีี�ไม่ใช่กล๊ม
่ ปฐมพยาบาล
2) การุ๊บาดิ้เจ็บจากการุ๊ที้ม
้ �น
ื ห้รุ๊ือโอกาสการุ๊ต้ดิ้เชื�อจากวัสดิ้๊ไดิ้้ ซิ่ง� โอกาสการุ๊ต้ดิ้เชื�อจากวัสดิ้๊ดิ้งั กล่าวนัน
� รุ๊วมถื่งเนื�อเยื�อ
� ตำาและของมีคมบาดิ้ซิ่ง� มีการุ๊ปนเป้� อนของเลือดิ้ผูอ
และอวัยวะของมน๊ษีย์ และวัสดิ้๊ทีี�ต้ดิ้เชื�อ HIV ห้รุ๊ือ ไวรุ๊ัสตับอักเสบบี
3) การุ๊โยกย้ายพนักงานออกเพื�อการุ๊เฝั้ารุ๊ะวังทีางการุ๊แพทีย์ตามมาตรุ๊ฐานสำานักงานบรุ๊้ห้ารุ๊ความปลอดิ้ภัย และอาชีวอนามัยแห้่งชาต้ ปรุ๊ะเทีศสห้รุ๊ัฐอเมรุ๊้กา
การุ๊เจ็บป่วยจากการุ๊ปฏิ้บต
ั ้งาน ห้มายถื่ง การุ๊เจ็บป่วยจากการุ๊ทีำางานซิ่ง� เป็นผลให้้เก้ดิ้ข้อใดิ้ข้อห้น่ง� ดิ้ังต่อไปนี�
1) ผลกรุ๊ะทีบย้อนกลับต่อสภาพรุ๊่างกายจ้ตใจห้รุ๊ือภาวะการุ๊รุ๊ับรุู๊ข
้ องบ๊คคล (อาจรุ๊วมถื่งโรุ๊คภัยทีางอาชีพ การุ๊เจ็บป่วย และการุ๊เสียชีว้ต ห้รุ๊ือการุ๊เก้ดิ้การุ๊บาดิ้เจ็บห้รุ๊ือ
ภาวะที๊กขภาพ ไม่ว่ารุ๊วมห้รุ๊ือแยก)
2) การุ๊สูญเสียการุ๊ไดิ้้ยน
้ ซิ่ง� ต้องมีการุ๊บันที่กตามแนวทีางของการุ๊สูญเสียการุ๊ไดิ้้ยน
้ กรุ๊ณีต่างๆ ซิ่ง� อ้างอ้งไว้ในเว็บไซิต์ https://www.osha.gov/recordkeeping/
3) ความผ้ดิ้ปกต้อย่างรุ๊้ายแรุ๊งห้รุ๊ือมีนย
ั สำาคัญทีี�เก้ดิ้จากทีำางาน ซิ่�งบ๊คลากรุ๊ทีางการุ๊แพทีย์ ห้รุ๊ือผูใ้ ห้้บรุ๊้การุ๊ทีางดิ้้านส๊ขภาพรุ๊ะบ๊ว่าผลการุ๊ทีดิ้สอบเป็นบวก รุ๊วมถื่งโรุ๊ค
จากการุ๊ทีำางาน เช่น มะเรุ๊็ง โรุ๊คเรุ๊ื�อรุ๊ังชน้ดิ้กลับคืนไดิ้้เป็นปกต้กรุ๊ะดิู้กห้ักห้รุ๊ือแตกรุ๊้าว แก้วหู้ทีะล๊
4) การุ๊โยกย้ายพนักงานออกเพื�อการุ๊เฝั้ารุ๊ะวังทีางการุ๊แพทีย์ตามมาตรุ๊ฐานสำานักงานบรุ๊้ห้ารุ๊ความปลอดิ้ภัย และอาชีวอนามัยแห้่งชาต้ ปรุ๊ะเทีศสห้รุ๊ัฐอเมรุ๊้กา
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ข้อมูล้อ่�นๆ

กิจกรุ๊รุ๊มส่งเสรุ๊ิมความปล้อด้ภ่ยั่ในปี 2564/65
การุ๊ซี้อมแผนฉุ๊กเฉุิน

การุ๊ซี้อมแผนฉุ๊กเฉุิน
กรุ๊ณีีเกิด้เหต๊เพื่ล้ิงไหม้
ในสถานี

การุ๊ซี้อมรุ๊่บีม่อก่บีภาวะฉุ๊กเฉุิน

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ข้อมูล้อ่�นๆ

5.2 การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ด้้านสิทีธีิมน๊ษยั่ชน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 412-1)
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ซิ่�งปรุ๊ะกอบธุ๊รุ๊ก้จห้ลายปรุ๊ะเภที ตรุ๊ะห้นักเป็นอย่างย้�งว่าการุ๊
องค์์การสหประชาชาติิได้้นิิยามสิทธิิมนิุษยชนิไว้้ว้่า สิทธิิท่�ได้้มา
โด้ยธิรรมชาติิแก่มนิุษย์ทุกค์นิ โด้ยไม่ม่ข้อ
้ ยกเว้้นิในิเร่�อง

เช่�อชาติิ เพศ สัญชาติิ เผ่่าพันิธิุ์ ภาษา ศาสนิา หร่อ สถานิะอ่�นิๆ
สิทธิิมนิุษยชนิรว้มถึงสิทธิิติ่อช่ว้ิติรว้มถึงเสร่ภาพ รว้มทั�ง

อิสรภาพจากการถูกทำาให้เป็นิทาสและการถูกทรมานิ อิสรภาพ
ในิการแสด้งออกเร่�องค์ว้ามค์ิด้เห็นิและค์ว้ามรู้สึก สิทธิิในิการ

ทำางานิและการศึกษา รว้มทั�งสิทธิิอ� ่นิๆ ซึ่ึ�งทุกค์นิถูกกำาหนิด้ให้ได้้

รับสิทธิิเหล่า โด้ยปราศจากการเล่อกปฏิิบัติิ

เคารุ๊พส้ ที ธุ้ ม น๊ ษี ยชนเป็ น ความรุ๊ั บ ผ้ ดิ้ ชอบสู ง ส๊ ดิ้ ขององค์ ก รุ๊และของ

มน๊ษีย์ โดิ้ยเกี�ยวข้องกับพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า และก้จการุ๊รุ๊่วมค้ า โดิ้ย

การุ๊ด้ำาเนินการุ๊เพื่่� อตรุ๊วจสอบีด้้านสิทีธีิมน๊ษยั่ชน
อยั่่างรุ๊อบีด้้าน ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

ก้จกรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้จของเรุ๊านั�นอาจทีั�งสามารุ๊ถืป้องกันห้รุ๊ือสนับสน๊นให้้เก้ดิ้

การุ๊ละเม้ ดิ้ ส้ ที ธุ้ม น๊ ษี ยชน ดิ้้ ว ยเห้ต๊ นี� คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พั ฒ นาเพื� อ ความ
ยั� ง ยื น และคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ ษีั ที จ่ งทีบทีวนและอน๊ มั ต้ นโยบาย

ส้ทีธุ้มน๊ษียชนของเรุ๊าเป็นปรุ๊ะจำา โดิ้ยมีคณะทีำางานทีี�เกี�ยวข้องจากห้น่วย

การประกาศนโยบาย
สิทธิมนุษยชน

งานต่างๆ ทีำางานรุ๊่วมกันที๊กปีเพื�อปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงและผลกรุ๊ะทีบดิ้้าน

ส้ทีธุ้มน๊ษียชน ตรุ๊วจสอบกรุ๊ะบวนการุ๊ปฏิ้บัต้งานเพื�อป้องกันความเสี�ยง

การประเมินผล
กระทบที�เกิดข้ึ้นจริง
และผลกระทบ
ที�อาจเกิดข้ึ้น

ดิ้ั งกล่าว และค้ นห้าแนวทีางแก้ไขและดิ้ำาเน้นการุ๊แก้ไขทีี� เห้มาะสมเพื�อ

รุ๊ั บ มื อ กั บ ผลกรุ๊ะทีบต่ า งๆ ทีี� เ ก้ ดิ้ จากการุ๊ละเม้ ดิ้ ส้ ที ธุ้ ม น๊ ษี ยชน ทีั� ง นี�

ในโลกทีี� มี ก ารุ๊เปลี� ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื� อ ง มี ป รุ๊ะเดิ้็ น ความที้ า ทีาย

ให้ม่ๆ ทีั�งทีางเศรุ๊ษีฐก้จและสังคมเพ้�มมากข่�นที๊กวัน ตั�งแต่การุ๊เลือก

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ดิ้ำาเน้นการุ๊ตามห้ลักการุ๊ชี�แนะขององค์การุ๊สห้ปรุ๊ะชาชาต้
ว่าดิ้้วยธุ๊รุ๊ก้จและส้ทีธุ้มน๊ษียชน

ปฏิ้บัต้ การุ๊บังคับใช้แรุ๊งงาน รุ๊วมทีั�งความขัดิ้แย้งขนาดิ้ให้ญ่ที�ีเชื�อม

นอกจากนี� บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ดิ้ำา เน้ น การุ๊ในปรุ๊ะเดิ้็ น เห้ล่ า นี� โดิ้ยทีำา ความ

ต่างๆ มีแนวโน้มทีี�จะเข้าไปเกี�ยวพันกับปัญห้าส้ทีธุ้มน๊ษียชนโดิ้ยไม่

ห้ลักการุ๊ชี�แนะของสห้ปรุ๊ะชาชาต้ ว่าดิ้้ วยธุ๊รุ๊ก้จและส้ทีธุ้มน๊ษียชน และ

โยงโดิ้ยตรุ๊งและโดิ้ยอ้อมกับการุ๊ละเม้ดิ้ส้ทีธุ้มน๊ษียชน ปัจจ๊บันธุ๊รุ๊ก้จ
ไดิ้้ ต�ั ง ใจจากการุ๊ดิ้ำา เน้ น งาน การุ๊จำา ห้น่ า ยผล้ ต ภั ณ ฑ์์ แ ละบรุ๊้ ก ารุ๊

ก้จกรุ๊รุ๊มการุ๊จัดิ้ห้า และการุ๊ตัดิ้ส้นใจทีางธุ๊รุ๊ก้จอื�นๆ ในบางกรุ๊ณี ธุ๊รุ๊ก้จ

มาตรุ๊ฐานสากลอื�นๆ ทีี� เกี�ยวข้อง ซิ่�งช่วยให้้เรุ๊าสามารุ๊ถืพัฒนานโยบาย

ส้ทีธุ้มน๊ษียชนของบรุ๊้ษีัทีฯ สรุ๊้างขั�นตอนภายในสำาห้รุ๊ับการุ๊ปรุ๊ะเม้นผล

กรุ๊ะทีบ ดิ้ำาเน้นการุ๊ตรุ๊วจสอบสถืานะ มีการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊ งทีะเบียนความเสี�ยง

เที่ า นั� น แต่ ค วรุ๊ปกป้ อ งส้ ที ธุ้ ม น๊ ษี ยชนอย่ า งจรุ๊้ ง จั ง โดิ้ยการุ๊ผนวก

กรุ๊ะบวนการุ๊และกลไกการุ๊รุ๊้องที๊กข์และรุ๊ายงานปรุ๊ะเดิ้็นทีี� มีความเกี�ยว

กรุ๊ะบวนการุ๊จัดิ้การุ๊ส้ทีธุ้มน๊ษียชนไว้ในกรุ๊ะบวนการุ๊และแนวปฏิ้บัต้
ทีางธุ๊รุ๊ก้จ

บูรณาการ
สิง
� ที�ค้นพบและ
ดําเนินการตัาม
ความเหมาะสม

เข้ า ใจความเชื� อมโยงรุ๊ะห้ว่ า งธุ๊ รุ๊ ก้ จ ของเรุ๊ากั บ ส้ ที ธุ้ ม น๊ ษี ยชนโดิ้ยใช้

อาจถืูกดิ้ำาเน้นการุ๊ทีางกฎิห้มายอันเป็นผลมาจากการุ๊ละเม้ดิ้ ดิ้ังนั�น
ที๊ ก องค์ ก รุ๊จะต้ อ งไม่ เ พี ย งแต่ ดิ้ำา เน้ น การุ๊โดิ้ยเคารุ๊พส้ ที ธุ้ ม น๊ ษี ยชน

แก้ไข้
ผลกระทบ
ด้านลบ

ตัิดตัามและ
ส่�อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ดิ้้ า นส้ ที ธุ้ ม น๊ ษี ยชนอย่ า งต่ อ เนื� อ ง ลดิ้ความเสี� ย งทีี� ไ ดิ้้ มี ก ารุ๊รุ๊ะบ๊ จั ดิ้ ตั� ง

กับปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชนโดิ้ยเฉพาะ

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีนโยั่บีายั่สิทีธีิมน๊ษยั่ชนของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
bit.ly/3OBhHCR

การเปิดเผย
ตั่อสาธารณะ

โปรุ๊ด้กด้ทีี�น�ี
สำาหรุ๊่บีรุ๊ายั่งานการุ๊ตรุ๊วจติด้ตามการุ๊ด้ำาเนินงาน
ด้้านสิทีธีิมน๊ษยั่ชนของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป bit.ly/3bnpSV7
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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กรุ๊ะบีวนการุ๊ปรุ๊ะเมินความเสี�ยั่งด้้านสิทีธีิมน๊ษยั่ชน
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ดิ้ำาเน้นกรุ๊ะบวนการุ๊เพื�อปรุ๊ะเม้นความเสี�ยงดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชน ซิ่�งเป็นไปตามห้ลักการุ๊ชี�แนะขององค์การุ๊สห้ปรุ๊ะชาชาต้ว่าดิ้้วยธุ๊รุ๊ก้จและ
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน อย่างสมำาเสมอ ดิ้ังนี:�

ศึกิษา

BTS

GLOBAL
UDHR
ICCPR
ICESR

BTSG
BTSC
VGI
Suppliers
JVs

ประเมูินซ้ำำ�า

ปร่บีปร๊ง

ทีะเบีียั่นความูเสิ่ี�ยั่ง

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

1. คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
ั พ้จารุ๊ณา ทีบทีวน และให้้แนวทีางในการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊
ดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชน รุ๊วมถื่งการุ๊กำาห้นดิ้นโยบาย ซิ่ง� ครุ๊อบคล๊ม บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊
บีทีเี อสซิี วีจไี อ คูค
่ า้ และก้จการุ๊รุ๊่วมค้าของเรุ๊า
2. บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ดิ้ำาเน้นการุ๊ศ่กษีาและปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะเดิ้็นความเสี�ยงดิ้้าน
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน ซิ่ง� เป็นไปตามแนวทีางสากล ไดิ้้แก่ ปฏิ้ญญาสากลว่าดิ้้วย
ส้ทีธุ้มน๊ษียชน (the Universal Declaration of Human Rights) กต้กา
รุ๊ะห้ว่ า งปรุ๊ะเทีศว่ า ดิ้้ ว ยส้ ที ธุ้พ ลเมื อ งและส้ ที ธุ้ที างการุ๊เมื อ ง (the
International Covenant on Civil and Political Rights) กต้การุ๊ะห้ว่าง
ปรุ๊ะเทีศว่ า ดิ้้ ว ยส้ ที ธุ้ ที างเศรุ๊ษีฐก้ จ สั ง คม และวั ฒ นธุรุ๊รุ๊ม (the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
การุ๊ศ่กษีาดิ้ำาเน้นการุ๊โดิ้ยกรุ๊ะบวนการุ๊ว้ เครุ๊าะห้์เทีี ยบเคี ยง รุ๊วมทีั� ง
กรุ๊ะบวนการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊เพื�อรุ๊ะบ๊ปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชนทีี�มค
ี วาม
น่าจะเป็นไปไดิ้้ เพื�อนำาไปรุ๊วมและทีำาการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งทีะเบียนความเสีย
� ง
ดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชน เรุ๊าดิ้ำาเน้นการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งครุ๊ัง� ล่าส๊ดิ้
ในปี 2563/64 โดิ้ยมีการุ๊วมปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชนทีีเ� ก้ดิ้
ข่น
� จากสถืานการุ๊ณ์โคว้ดิ้-19 เข้ามาดิ้้วย ทีัง� นี� เรุ๊าว้เครุ๊าะห้์และปรุ๊ะเม้น
ผลกรุ๊ะทีบทีี�อาจเก้ดิ้ข่�นต่อผู้มีส่วนไดิ้้เสียทีี�อาจไดิ้้รุ๊ับความเสี�ยงนั�นๆ
ไดิ้้แก่ ลูกค้า พนักงาน คูค
่ า้ เยาวชน แรุ๊งงานต่างดิ้้าว กล๊ม
่ คนไรุ๊้โอกาส
และช๊มชนที้องถื้�น เพื�อทีี�จะรุ๊ะบ๊ปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งทีี�สาำ คัญ (salient
human rights risk) ทีีอ
� าจเก้ดิ้ข่น
� จากการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จของเรุ๊า
3. บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชนและปรุ๊ับปรุ๊๊ง
ทีะเบียนความเสีย
� งตามปรุ๊ะเดิ้็นความเสีย
� งข้างต้น โดิ้ยการุ๊จัดิ้ปรุ๊ะช๊มกับ
ห้น่วยงานทีี�เกี�ยวข้องกับก้จกรุ๊รุ๊มทีี�อาจมีความเสีย
� งเห้ล่านั�น โดิ้ยการุ๊
ปรุ๊ะเม้นความเสีย
� งดิ้้านส้ทีธุ้มน๊ษียชนนัน
� บนวัตถื๊ปรุ๊ะสงค์เพื�อ
� จัดิ้ทีำาข่น
รุ๊ะบ๊ความเสี�ยงทีี�อาจจะเก้ดิ้ข่�นและดิ้ำาเน้นมาตรุ๊การุ๊เพื�อบรุ๊รุ๊เทีาและ
แก้ไข ในกรุ๊ณีทีม
ี� ก
ี ารุ๊ละเม้ดิ้เก้ดิ้ข่น
�
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5.3 การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ทีรุ๊่พื่ยั่ากรุ๊บี๊คคล้
(GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 405-1, 405-2)

เป้าหมายั่
ความยั่่�งยั่่น
รุ๊ะยั่ะยั่าว
2568/69

• รั้อียละ 100 ข้อีงพิ่นิักง�นิติอีบแบบสำำ�รัวจำ
คว�มูผูกพิ่ั นิข้อีงพิ่นิักง�นิ

เป้าหมายั่ปี
2564/65

• รั้อียละ 85 ข้อีงพิ่นิักง�นิมูี
คว�มูผูกพิ่ั นิกับบรั่ษััที่

• รั้อียละ 90 ข้อีงพิ่นิักง�นิติอีบแบบสำำ�รัวจำ
คว�มูผูกพิ่ั นิข้อีงพิ่นิักง�นิ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

• รั้อียละ 80 ข้อีงพิ่นิักง�นิมูี
คว�มูผูกพิ่ั นิกับบรั่ษััที่ฯ

• รั้อียละ 100 ข้อีงพิ่นิักง�นิติอีบแบบสำำ�รัวจำ
คว�มูผูกพิ่ั นิข้อีงพิ่นิักง�นิ
• รั้อียละ 80 ข้อีงพิ่นิักง�นิมูี
คว�มูผูกพิ่ั นิกับบรั่ษััที่ฯ

บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ให้้ความสำาคัญกับทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคล ซิ่�งเป็นพลังขับเคลื�อน

การุ๊พื่่ ฒนาทีรุ๊่พื่ยั่ากรุ๊บี๊คคล้ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

รุ๊่วมการุ๊ฝัึกอบรุ๊มอย่างเป็นทีางการุ๊และการุ๊ศ่กษีาดิ้้วยตนเอง เพื�อสรุ๊้าง

ในการุ๊รุ๊ักษีาการุ๊เต้บโตของบรุ๊้ษีัทีฯ อย่างต่อเนื�อง ซิ่�งก็เป็นการุ๊รุ๊ักษีา

บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ พัฒนาความสามารุ๊ถืและทีักษีะของพนักงานให้้เห้มาะสมกับ

ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและยั�งยืน

เข้าสู่สังคมผูส
้ ูงวัยนั�น บรุ๊้ษีัทีฯ ตรุ๊ะห้นักดิ้ีถื่งความสำาคัญทีี�เพ้�มข่�นของ

สามารุ๊ถืในการุ๊ปรุ๊ับตัวเพื�อรุ๊ับมือกับความเปลีย
� นแปลงในอนาคต นอกจาก

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป จัดิ้ให้้มีโครุ๊งการุ๊การุ๊ฝัึกอบรุ๊มและการุ๊พัฒนาทีักษีะทีี�ห้ลาก

เพื�อพัฒนาทีักษีะเดิ้้มและเพ้�มทีักษีะให้ม่ให้้กับพนักงาน ซิ่�งจะช่วยสรุ๊้าง

พนักงานทีี�มป
ี รุ๊ะสบการุ๊ณ์ในการุ๊เป็นว้ทียากรุ๊สำาห้รุ๊ับการุ๊ฝัึกอบรุ๊มภายใน

การุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จอย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ ในขณะเดิ้ียวกัน ก็เป็นแรุ๊งสำาคัญ

ผลตอบแทีนแก่นก
ั ลงที๊นและผูถื
้ ือห้๊น
้ เช่นกัน ในขณะทีี�สงั คมไทียกำาลัง
ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคล และเชื�อมั�นว่าพนักงานทีี�มีทีักษีะสูงจะสามารุ๊ถืช่วย

สรุ๊้างมูลค่าทีางเศรุ๊ษีฐก้จ รุ๊วมถื่งช่วยสรุ๊้างแบรุ๊นดิ้์ดิ้้านความยั�งยืนทีี�ดิ้ี

ห้น้าทีี�ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบของแต่ละบ๊คคล เพื�อให้้พนักงานของเรุ๊ามีความ

นี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังไดิ้้เตรุ๊ียมห้ลักสูตรุ๊ฝัึกอบรุ๊ม โครุ๊งการุ๊ และโปรุ๊แกรุ๊มต่างๆ

ให้้แก่องค์กรุ๊ไดิ้้ ดิ้ังนั�น บรุ๊้ษีัทีฯ จ่งพยายามอย่างเต็มความสามารุ๊ถืทีี�

ความเจรุ๊้ญเต้บโตก้าวห้น้าในห้น้าทีี�การุ๊งานและการุ๊รุ๊ักษีาพนักงานให้้อยู่

มาตรุ๊การุ๊ทีี�ห้ลากห้ลายในการุ๊พัฒนาพนักงาน ทีั�งนี� เพื�อให้้แน่ใจว่า

Capital Return on Investment: HCROI) ไดิ้้บรุ๊รุ๊ล๊เป้าห้มายทีี�ต�ังไว้ ส่งผล

จะให้้ ก ารุ๊ดิู้ แ ลพนั ก งานอย่ า งเห้มาะสม รุ๊วมถื่ ง การุ๊กำา ห้นดิ้ให้้ มี

พนักงานของเรุ๊ามีการุ๊พัฒนาทีักษีะทีี�จำาเป็นสำาห้รุ๊ับความต้องการุ๊ทีาง
ธุ๊รุ๊ก้จทีี�เปลี�ยนแปลงตลอดิ้เวลา บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป เล็งเห้็นถื่งความเสี�ยงทีี�

อาจเก้ดิ้จากการุ๊จัดิ้การุ๊ทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษีย์อย่างไม่มีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ เช่น

กับบรุ๊้ษีัทีฯ โดิ้ยผลตอบแทีนจากการุ๊ลงที๊นในทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษีย์ (Human
ให้้บรุ๊้ษีที
ั ฯ และพนักงานไดิ้้รุ๊บ
ั รุ๊างวัลในเช้งของค่าตอบแทีน สวัสดิ้้การุ๊ และ
การุ๊ฝัึกอบรุ๊ม

การุ๊ละเลยปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้านความความห้ลากห้ลายและส้ทีธุ้มน๊ษียชน รุ๊วม

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป บูรุ๊ณาการุ๊กลย๊ทีธุ์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊สมรุ๊รุ๊ถืนะพนักงานและรุ๊ะบบ

ส่งผลต่ออัตรุ๊าการุ๊ลาออกของพนักงานทีี�เพ้�มข่�น ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพการุ๊

พนั ก งานสำา ห้รุ๊ั บ รุ๊องรุ๊ั บ การุ๊เต้ บ โตของธุ๊ รุ๊ ก้ จ การุ๊พั ฒ นารุ๊ะบบและ

ไปถื่งปรุ๊ะเดิ้็นเรุ๊ื�องการุ๊จัดิ้สภาพแวดิ้ล้อมการุ๊ทีำางานทีีเ� ห้มาะสม ซิ่ง� อาจ

ทีำางานทีี�ตำาลง และความเสียห้ายต่อชื�อเสียงของบรุ๊้ษีัทีฯ ซิ่�งที้ายทีี�ส๊ดิ้

อาจส่งผลกรุ๊ะทีบต่อเนื�องต่อการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จของบรุ๊้ษีัทีฯและทีำาให้้

ต้นที๊นการุ๊จัดิ้การุ๊สูงข่�น บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ดิ้ำาเน้นการุ๊ดิ้้านการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊

ทีรุ๊ั พ ยากรุ๊บ๊ ค คล ครุ๊อบคล๊ ม ปรุ๊ะเดิ้็ น ดิ้ั ง ต่ อ ไปนี� ไดิ้้ แ ก่ การุ๊พั ฒ นา
ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคล การุ๊ดิ้่งดิู้ดิ้และการุ๊รุ๊ักษีาผูม
้ ค
ี วามสามารุ๊ถื รุ๊วมถื่งการุ๊
ยกรุ๊ะดิ้ับความเป็นอยู่ทีี�ดิ้ีของพนักงานที๊กคน
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

การุ๊ปรุ๊ะเม้นผลการุ๊ปฏิ้บัต้งานเพื�อปรุ๊ะเม้นและปรุ๊ับปรุ๊๊ งสมรุ๊รุ๊ถืนะของ

ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคลทีี�แข็งแกรุ๊่งซิ่�งจะขับเคลื�อนองค์กรุ๊ไปสู่เป้าห้มายอย่างมี

ห้ลายสำาห้รุ๊ับผูบ
้ รุ๊้ห้ารุ๊และพนักงานที๊กรุ๊ะดิ้ับ รุ๊วมทีั�งส่งเสรุ๊้มและสนับสน๊น

เพื�อให้้เก้ดิ้การุ๊แบ่งปันความรุู๊้และถื่ายทีอดิ้การุ๊ปฏิ้บัต้งานทีี�ปรุ๊ะสบความ
สำาเรุ๊็จไปยังพนักงานคนอื�นๆ ซิ่�งเป็นการุ๊สรุ๊้างค๊ณค่าให้้กบ
ั พนักงานของทีั�ง

กล๊่ม และเพื�อสรุ๊้างอัตลักษีณ์ขององค์กรุ๊ทีี�แข็งแกรุ๊่งข่�น

กรุ๊ะบวนการุ๊พัฒนาทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคลของบรุ๊้ษีัทีฯ เรุ๊้�มต้นดิ้้วยการุ๊สำารุ๊วจ

ความต้องการุ๊การุ๊ฝัึกอบรุ๊มในแต่ละแผนก เพื�อสรุ๊๊ปความต้องการุ๊การุ๊ฝัึก
อบรุ๊มปรุ๊ะจำาปีตามลำาดิ้ับความสำาคัญ ในขณะเดิ้ียวกัน บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้นาำ รุ๊ะบบ

การุ๊จั ดิ้ การุ๊การุ๊ฝัึ ก อบรุ๊มมาใช้ ใ นการุ๊รุ๊ั ก ษีาข้ อ มู ล พนั ก งาน และมี ก ารุ๊
ปรุ๊ะเม้ น ผลการุ๊ฝัึ ก อบรุ๊มห้ลั ง การุ๊ฝัึ ก อบรุ๊มเสรุ๊็ จ ส้� น เพื� อ ว้ เ ครุ๊าะห้์ แ ละ

กรุ๊ะบวนการุ๊พัฒนาสมรุ๊รุ๊ถืนะของพนักงานอย่างต่อเนื�องของบรุ๊้ษีัทีฯ ใช้

ทีบทีวนปรุ๊ะส้ทีธุ้ผลและปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพของกรุ๊ะบวนการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม

80/20: การุ๊ฝัึกอบรุ๊มในขณะปฏิ้บัต้งาน (On-the-Job Training)/การุ๊โค้ช

ในปี 2564/65 บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ไดิ้้กำาห้นดิ้เป้าห้มายการุ๊ฝัึกอบรุ๊มพนักงาน

จรุ๊้ ง การุ๊โค้ ช รุ๊วมทีั� ง การุ๊ให้้ คำา ปรุ๊่ ก ษีาจากพนั ก งานทีี� มี ป รุ๊ะสบการุ๊ณ์

ชั�วโมงต่อคนต่อปี ซิ่�งสูงกว่าเป้าห้มายทีี�ต�ังไว้ นอกจากนี� การุ๊ฝัึกอบรุ๊ม

แบบจำาลองแผนพัฒนาความสามารุ๊ถืรุ๊ายบ๊ คคล (ICDP) ตามแนวทีาง

บรุ๊้ษีที
ั ฯ เชื�อว่าการุ๊พัฒนาพนักงานจะมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพสูงส๊ดิ้ผ่านการุ๊ทีำางาน
มากกว่า ซิ่�งรุ๊วมถื่งพี�เลี�ยง ห้ัวห้น้างาน และผูเ้ ชี�ยวชาญ ตลอดิ้จนการุ๊เข้า

| 5.3 การบริหารจ่ดำการทีร่พยากรบ๊คคล
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ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะเมินสมรุ๊รุ๊ถนะ
รุ๊ะบีบีการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊ความเสี�ยั่ง (RM3)

เป้าหมายั่

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน

เป็นห้ลักสูตรุ๊ซิ่�งเป็นแนวทีางการุ๊พัฒนาการุ๊จั ดิ้การุ๊ดิ้้ านความปลอดิ้ภั ยดิ้้ วยการุ๊ปรุ๊ะเม้น

107 ช่�วโมงต่อคน

125.8 ช่�วโมงต่อคน

เพื�อปรุ๊ะเม้นปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพรุ๊ะบบบรุ๊้ห้ารุ๊การุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัย (Safety Management

สมรุ๊รุ๊ถืนะรุ๊ะบบการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ความเสี�ยง (Risk Management Maturity Model ห้รุ๊ือ RM3)
System) ขององค์กรุ๊ และพัฒนาผูเ้ ข้าอบรุ๊มให้้เข้าใจห้ลักการุ๊เกีย
� วกับการุ๊ตรุ๊วจปรุ๊ะเม้นรุ๊ะบบ

บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัยในทีี�ทีำางานตามข้อกำาห้นดิ้ ห้ลักสูตรุ๊นี�จัดิ้ให้้มีการุ๊ฝัึกอบรุ๊มผู้

งบีปรุ๊ะมาณีการุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มโด้ยั่เฉุล้ี�ยั่ต่อพื่น่กงานปรุ๊ะจำา

ตรุ๊วจสอบของรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสให้้สามารุ๊ถืว้เครุ๊าะห้์การุ๊แก้ไขปัญห้าเกีย
� วกับกรุ๊ณีตัวอย่าง ซิ่�ง

องค์กรุ๊เล็งเห้็นถื่งความสำาคัญของการุ๊ฝัึกอบรุ๊มและเพ้�มพูนความรุู๊้ดิ้้านรุ๊ะบบบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊

ดิ้้านความปลอดิ้ภัยขององค์กรุ๊เพื�อให้้องค์กรุ๊คงไว้ซิ�ง่ การุ๊รุ๊ักษีาวัฒนธุรุ๊รุ๊มความปลอดิ้ภัย

งบีปรุ๊ะมาณีการุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊ม
โด้ยั่เฉุล้ี�ยั่ต่อพื่น่กงานปรุ๊ะจำา

งบีปรุ๊ะมาณีการุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊ม
ที่�งหมด้

2,979.9 บาทตั่อคน

16.0 ล้านบาท

*สำำ�หรัับรั�ยละเอีียดข้้อีมููลเพิ่่� มูเติ่มู สำ�มู�รัถดูได้ที่บ
ี� ที่ 6.2 ผลก�รัดำ�เนิ่นิง�นิด้�นิคว�มูยัง
�
� ยืนิข้อีงบีที่เี อีสำ กรั๊ป

รัะยะเวล�อีบรัมู:
12 ชั่ั�วโมูง ในิ 3 วันิ

จำำ�นิวนิผู้เข้้�อีบรัมู:
15 คนิ

ผล้ปรุ๊ะโยั่ชน์ทีางธี๊รุ๊กิจ
ผู้เข้ารุ๊ับการุ๊อบรุ๊มสามารุ๊ถืนำาความรุู๊้ที�ีไดิ้้รุ๊ับไปปรุ๊ับใช้ให้้สอดิ้คล้องกับห้ลักการุ๊ของรุ๊ะบบ
บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ดิ้้านความปลอดิ้ภัยในรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสไดิ้้ ห้ลังการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม พนักงาน

ผล้ตอบีแทีนจากการุ๊ล้งที๊นในทีรุ๊่พื่ยั่ากรุ๊มน๊ษยั่์
บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ต้ดิ้ตามผลตอบแทีนจากการุ๊ลงที๊นในทีรุ๊ัพยากรุ๊

มน๊ษีย์ (HCROI) อยู่เสมอ เพื�อช่วยให้้บรุ๊้ษีัทีฯ ทีรุ๊าบถื่งมูลค่า
ผลตอบแทีนของทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษีย์เมื�อเทีียบกับการุ๊ลงที๊นใน

เรุ๊ื�องทีี�เกี�ยวข้องกับทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคลของบรุ๊้ษีัทีฯ ตัวชี�วัดิ้นี�
ใช้รุ๊ายไดิ้้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จห้ักดิ้้วยค่าใช้จ่ายทีั�งห้มดิ้ของ

บรุ๊้ ษีั ที (ไม่ รุ๊ วมค่ า ใช้ จ่ า ยและสวั ส ดิ้้ ก ารุ๊ทีี� เ กี� ย วข้ อ งกั บ

สามารุ๊ถืปรุ๊ะเม้น maturity ไดิ้้ในแอพพล้เคชั�นของรุ๊ะบบบรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ความปลอดิ้ภัยและ
ให้้คำาแนะนำาเพื�อปรุ๊ับปรุ๊๊งอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้้ บีทีีเอสซิี สามารุ๊ถืป้องกันและลดิ้เห้ต๊การุ๊ณ์

ไม่ปกต้ต่างๆ ไดิ้้มากมาย รุ๊วมทีั�งเห้ต๊การุ๊ณ์รุ๊า้ ยแรุ๊งและอันตรุ๊ายกับผูโ้ ดิ้ยสารุ๊ และเห้ต๊การุ๊ณ์

HCROI ข้องบีทีเอส กรุ๊ป
ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65

5.32

พนักงาน) และห้ารุ๊ดิ้้วยค่าใช้จ่ายและสวัสดิ้้การุ๊ทีี�เกี�ยวข้อง
กับพนักงาน

จากความล้มเห้ลวในการุ๊บำารุ๊๊ งรุ๊ักษีาอ๊ปกรุ๊ณ์ของรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้า โดิ้ยบีทีีเอสซิีต�ังสมมต้ฐาน

ว่า ห้ากไม่มีการุ๊พัฒนาห้ลักสูตรุ๊และจัดิ้ให้้มีการุ๊อบรุ๊มแก่พนักงาน บีทีีเอสซิีอาจมีค่าใช้จ่าย

ในการุ๊จ้างผู้เชี�ยวชาญดิ้้านการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าเพื�อให้้คำาแนะนำาและทีวนสอบดิ้้านความปลอดิ้ภัย
ส่งผลให้้บีทีีเอสซิีสามารุ๊ถืปรุ๊ะห้ยัดิ้ค่าทีี�ปรุ๊่กษีารุ๊ถืไฟไดิ้้ปรุ๊ะมาณ 500,000 บาทีต่อครุ๊ั�ง

ในกรุ๊ณีทีี�มีเห้ต๊การุ๊ณ์รุ๊้ายแรุ๊งและเป็นอันตรุ๊ายกับผู้โดิ้ยสารุ๊ซิ่�งมาจากรุ๊ะบบรุ๊ถืไฟและความ

ล้มเห้ลวในการุ๊บำารุ๊๊งรุ๊ักษีาอ๊ปกรุ๊ณ์ บีทีีเอสซิีต้องชดิ้เชยให้้โจทีก์โดิ้ยเฉลีย
� 8 ล้านบาทีต่อกรุ๊ณี
กรุ๊ณี ป รุ๊ะตู ที างเข้ า รุ๊ะบบรุ๊ถืไฟฟ้ า ขั ดิ้ ข้ อ ง บี ทีี เ อสซิี ต้ อ งชดิ้ใช้ ค่ า เสี ย ห้ายให้้ ผู้ เ รุ๊ี ย กรุ๊้ อ ง
ปรุ๊ะมาณ 25,000 บาทีต่อกรุ๊ณี

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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การุ๊ด้ึงดู้ด้แล้ะรุ๊่กษาบี๊คล้ากรุ๊
ในบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

การุ๊จ้างงาน

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ม๊่งมั�นในการุ๊ดิ้่งดิู้ดิ้และรุ๊ักษีาบ๊คลากรุ๊ทีี�มี

การุ๊กำาห้นดิ้กลย๊ทีธุ์เพื�อการุ๊จัดิ้ห้าและการุ๊จ้างงาน เป็นห้น่�งในปัจจัยความสำาเรุ๊็จของการุ๊

สำาเรุ๊็จในการุ๊ดิ้่งดิู้ดิ้และรุ๊ักษีาบ๊คลากรุ๊จะช่วยให้้บรุ๊้ษีัทีฯ

สำาห้รุ๊ับการุ๊เต้บโตของธุ๊รุ๊ก้จ บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้ดิ้ำาเน้นการุ๊จัดิ้ห้าเช้งกลย๊ทีธุ์เพื�อสรุ๊รุ๊ห้าและจ้าง

ความสามารุ๊ถืเพื�อรุ๊องรุ๊ับการุ๊เต้บโตทีางธุ๊รุ๊ก้จ ซิ่�งความ

สามารุ๊ถืรุ๊ั ก ษีาความไดิ้้ เ ปรุ๊ี ย บในการุ๊แข่ ง ขั น และการุ๊
ดิ้ำาเน้นการุ๊ตามกลย๊ ทีธุ์ขององค์ กรุ๊ ในปัจจ๊ บัน การุ๊ใช้
ปรุ๊ะโยชน์จากการุ๊ว้ เครุ๊าะห้์ข�ันสูงของปรุ๊้มาณข้อมูลทีี�

เพ้� ม ข่� น เกี� ย วกั บ ทีรุ๊ั พ ยากรุ๊มน๊ ษี ย์ รุ๊วมทีั� ง เมทีรุ๊้ ก ซิ์ ทีี�

เกีย
� วข้องจะสามารุ๊ถืช่วยบรุ๊้ษีที
ั ต่างๆ รุ๊ะบ๊ความเสีย
� งและ
โอกาสขององค์กรุ๊ และมีขอ
้ มูลทีีม
� ป
ี รุ๊ะโยชน์ตอ
่ การุ๊ตัดิ้ส้น

ใจ ทีั�งนีเ� พื�อปรุ๊ับปรุ๊๊งการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊บ๊คลากรุ๊ทีี�มค
ี วาม

สามารุ๊ถื สรุ๊้างปรุ๊ะสบการุ๊ณ์ทีี�ดิ้ีแก่พนักงาน และวัดิ้ผล
กรุ๊ะทีบเช้งบวกต่อผลการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป จัดิ้
ทีำาแบบสำารุ๊วจความผูกพันของพนักงานทีี� มีต่อองค์ กรุ๊
อย่างสมำาเสมอ เพื�อทีำาความเข้าใจความต้ องการุ๊ของ

จัดิ้การุ๊ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคล เพื�อให้้แน่ใจว่าเรุ๊าจะมีพนักงานทีีเ� ห้มาะสม เพียงพอ และมีคณ
๊ ภาพ

พนักงานศักยภาพสูง นอกจากนี� บรุ๊้ษีที
ั ฯ ยังตรุ๊ะห้นักดิ้ีถืง่ ความสำาคัญของการุ๊มีแผนสืบทีอดิ้

พนักงานมีทีักษีะทีี�จำาเป็นสำาห้รุ๊ับการุ๊เลื�อนตำาแห้น่ง และยังแสดิ้งให้้เห้็นว่าบรุ๊้ษีัทีฯ มีความ

29.3%

การุ๊ทีำางานของพนักงาน โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีฯ มีการุ๊บันที่กและต้ดิ้ตามต้นที๊นการุ๊จ้างงานโดิ้ยเฉลี�ย

ค่ด้เล้่อกต่อตำาแหน่งงานที่�งหมด้ทีี�ปรุ๊ะกาศ

สูงส๊ดิ้ของบรุ๊้ษีัทีฯ ตัวชี�วัดิ้นีช
� ่วยวัดิ้ปรุ๊ะส้ทีธุ้ผลของการุ๊พัฒนาทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษีย์โดิ้ยช่วยให้้
กรุ๊ะตือรุ๊ือรุ๊้นในการุ๊จัดิ้ห้าความที้าทีายให้ม่ๆ สำาห้รุ๊ับการุ๊เต้บโตและการุ๊พัฒนาตลอดิ้อาชีพ
เพื�อสะที้อนถื่งปรุ๊ะส้ทีธุ้ผลของรุ๊ะบบการุ๊จัดิ้การุ๊ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคลของบรุ๊้ษีัทีฯ

*สำาหร่บรายละเอียดำข้อมููลเพื� มูเติมูดำ้านค่าจ้างพน่กงานเข้าใหมู่
สามูารถดำูไดำ้ทีี�บที 6.2 ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่ง
� ยืนของบีทีีเอส กร๊�ป

บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ทีรุ๊าบดิ้ี ว่ า ความสำา เรุ๊็ จ ในรุ๊ะยะยาวของ

พนักงานทีี� มีศักยภาพสูง นี�คือเห้ต๊ผลทีี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังคง

บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป กำา ลั ง อยู่ ใ นขั� น ตอนการุ๊พั ฒ นารุ๊ะบบการุ๊ว้ เ ครุ๊าะห้์ บ๊ ค คล ห้รุ๊ื อ People

ปรุ๊ับปรุ๊๊ งปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพของกรุ๊ะบวนการุ๊สรุ๊รุ๊ห้าบ๊คลากรุ๊

Analytics ซิ่�งเป็นเครุ๊ื�องมือว้เครุ๊าะห้์ความสามารุ๊ถื ในอนาคตอันใกล้นี� บรุ๊้ษีัทีฯ จะค่อยๆ

พนั ก งานที๊ ก รุ๊ะดิ้ั บ โอนย้ า ยไปยั ง ตำา แห้น่ง งานทีี� ว่ า งใน

ทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษีย์ เพื�อกำาห้นดิ้ที้ศทีางกลย๊ทีธุ์ดิ้้านทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคลและเพื�อให้้ขอ
้ มูลแก่ฝัา่ ย

ของเรุ๊าอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังส่งเสรุ๊้มให้้
องค์กรุ๊อีกดิ้้วย โดิ้ยพนักงานของบรุ๊้ษีัทีฯ สามารุ๊ถืสมัครุ๊
ตำา แห้น่ ง ทีี� ว่ า งผ่ า นกรุ๊ะบวนการุ๊สรุ๊รุ๊ห้าภายในไดิ้้ ใ น
ลักษีณะเดิ้ียวกับผูส
้ มัครุ๊จากภายนอก

จำานวนพื่น่กงานเข้าใหม่ที่�งหมด้

ตำาแห้น่งทีี�เห้มาะสมเพื�อแบ่งปันและถื่ายทีอดิ้ความรุู๊้และความเชี�ยวชาญเพื�อปรุ๊ะโยชน์

การุ๊ใช้การุ๊วิเครุ๊าะห์บี๊คคล้แล้ะ
การุ๊วางแผนกำาล้่งคนเชิงกล้ยั่๊ทีธี์

บรุ๊้ษีัทีฯ ข่�นอยู่กับความสามารุ๊ถืในการุ๊ดิ้่งดิู้ดิ้และรุ๊ักษีา

718

ในปี 2564/65

พนั ก งานและออกมาตรุ๊การุ๊ในการุ๊ตอบสนองความ
ต้องการุ๊ของพนักงาน

ข้อมูล้อ่�นๆ

ส่ด้ส่วนของตำาแหน่งงานทีี�บี๊คคล้ภายั่ในได้้รุ๊่บี
รุ๊่บีสม่ครุ๊ใหม่

2,855
ต้นที๊นเฉุล้ี�ยั่ต่อการุ๊จ้างงานพื่น่กงาน
เข้าใหม่ (บีาที)

บูรุ๊ณาการุ๊การุ๊ใช้เครุ๊ื�องมือการุ๊ว้เครุ๊าะห้์ข�ันสูง รุ๊วมทีั�งช๊ดิ้ข้อมูลขนาดิ้ให้ญ่ในการุ๊จัดิ้การุ๊
บรุ๊้ห้ารุ๊สำาห้รุ๊ับใช้ในการุ๊ตัดิ้ส้นใจดิ้้านการุ๊วางแผนกำาลังคน บรุ๊้ษีที
ั ฯ เชื�อว่าความรุู๊ที
้ �ไี ดิ้้รุ๊บ
ั จาก
การุ๊ว้เครุ๊าะห้์ข้อมูลทีี�เกี�ยวข้องกับทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษีย์จะช่วยให้้บรุ๊้ษีัทีฯ รุ๊ะบ๊ความเสี�ยงและ

AI

โอกาสในปัจจ๊บันไดิ้้ ซิ่�งเป็นปรุ๊ะโยชน์ต่อการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊พนักงานศักยภาพ

สูงและต่อผลการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จในทีี�ส๊ดิ้ บรุ๊้ษีัทีฯ เรุ๊้�มรุ๊วบรุ๊วมและสื�อสารุ๊ข้อมูลเพื�อรุ๊ะบ๊ช่อง
ว่างของทีักษีะ ปรุ๊ะเม้นช่องทีางการุ๊สรุ๊รุ๊ห้า คัดิ้กรุ๊องผูส
้ มัครุ๊และปรุ๊ะเม้นอ๊ปสงค์และอ๊ปทีาน

ของพนั ก งานศั ก ยภาพสู ง เป็ น ต้ น นอกจากนี� เรุ๊าเชื� อ ว่ า กรุ๊ะบวนการุ๊ทีำา งานนี� จ ะเป็ น

ปรุ๊ะโยชน์ต่อการุ๊ปรุ๊ับปรุ๊๊งปรุ๊ะสบการุ๊ณ์ของพนักงาน ทีำาให้้พนักงานรุ๊ับรุู๊้ถื่งความพยายาม

ดิ้้านการุ๊พัฒนาพนักงาน ส่งเสรุ๊้มการุ๊ปฏิ้บัต้ต่อพนักงานอย่างเป็นธุรุ๊รุ๊มและกำาจัดิ้อคต้ใน
การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ทีรุ๊ัพยากรุ๊บ๊คคล
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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74

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

ความผูกพื่่ นของพื่น่กงานทีี�มีต่อองค์กรุ๊

บีทีี เอส กรุ๊๊๊ ป ดิ้ำ าเน้นการุ๊สำ ารุ๊วจความผูกพั นของพนักงานที๊ กๆ 2 ปี เพื่ อ
ให้้ ม่ั นใจว่ าพนั กงานจะอยู่ กั บบรุ๊้ ษีั ทีฯ ในรุ๊ะยะยาวและเต้ บโตไปพรุ๊้ อม

ข้อมูล้อ่�นๆ

ความผูกพื่่ นของพื่น่กงานทีี�มีต่อองค์กรุ๊

บีทีี เอส กรุ๊๊๊ ป เชื่ อว่ าการุ๊ให้้พนักงานมีช่องทีางในการุ๊แสดิ้งความค้ ดิ้เห้็น
เป็ นปั จจั ย สำ า คั ญ ปรุ๊ะการุ๊ห้น่่ งในการุ๊มี ส่ ว นรุ๊่ ว มของพนั ก งาน จ่ ง เป้ ดิ้

โอกาสให้้ พนั กงานมี ส่ วนรุ๊่ วมในการุ๊แสดิ้งความค้ ดิ้เห้็ น ปั ญห้า และข้ อ
เสนอแนะ เพื่ อรุ๊่วมกั นพัฒนาบรุ๊้ษีั ทีฯ ไปดิ้้ วยกั น

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ผลการดําเนินงาน

ตััวชี้วัด

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

ร้อยละข้องพนักงานที�มีความผูกพั นตั่อองค์กร

79%

80%

80%

80%

80%

ร้อยละข้องพนักงานที�ตัอบแบบสอบถึาม

93%

93%

100%

100%

90%

กัน โดิ้ยปรุ๊ะเดิ้็นในการุ๊สำารุ๊วจความผูกพันต่อองค์กรุ๊ครุ๊อบคล๊มดิ้้านต่างๆ
ไดิ้้ แก่ สภาพแวดิ้ล้ อมในการุ๊ทีำ างาน ปรุ๊ะเภทีของงาน ค๊ณภาพชีว้ตและ
ความมั่ นคง ความก้ าวห้น้า การุ๊ก้ าวห้น้าในอาชีพ ห้ัวห้น้างานและเพื่ อน

อัตัราพนักงานที�มี
ความผูกพั นตั่อองค์กร

รุ๊่วมงาน และการุ๊สื่ อสารุ๊ภายใน

แบ่งตัามเพศ
พน่กงานชาย

80%

บรุ๊้ ษีั ทีฯ ไดิ้้ ดิ้ำ าเน้ นการุ๊สำ ารุ๊วจความผู กพั นของพนั กงานครุ๊ั้ งล่ าส๊ ดิ้ในปี
2563/64 ซิ่่ งพนักงานทีั้ งห้มดิ้รุ๊้อยละ 100 ให้้ความรุ๊่ วมมือในการุ๊ตอบ

80%

79%

พน่กงานหญิิง

แบ่งตัามอายุ

แบบสำ ารุ๊วจความผู กพั นของพนั กงานผ่ านแบบสอบถืามออนไลน์ จาก

ผลการุ๊สำ ารุ๊วจพบว่ า พนั กงานรุ๊้ อยละ 80 มี ความผู กพั นกั บองค์ กรุ๊ใน

อาย๊ต�าำ กว่า
30 ปี

รุ๊ะดิ้ั บสูงมาก แบ่งเป็ น พนักงานชายรุ๊้อยละ 80 และพนักงานห้ญ้งรุ๊้อย
ละ 79 ทีี่ มี ความผู กพั นกั บองค์ กรุ๊ในรุ๊ะดิ้ั บสู งมาก ซิ่่ งผลการุ๊สำ ารุ๊วจยั ง

คงทีี่ จากปี 2562/63 สะที้ อนถื่ งความพยายามและความที๊่ มเทีในการุ๊

77%

อาย๊ระหว่าง
30-50 ปี

80%

อาย๊มูากกว่า
50 ปี

90%

แบ่งตัามระดับงาน

รุ๊ักษีาพนักงานที๊ กคน

พน่กงานในตำาแหน่งจ่ดำการ

86%

พน่กงานที่�วไป

79%

อ่ตรุ๊าการุ๊ล้าออกของพื่น่กงาน
ตััวชี้วัด
อัตัราการลาออกข้องพนักงาน
*สำาหร่บรายละเอียดำข้อมููลเพื� มูเติมูดำ้านค่าจ้างพน่กงานเข้าใหมู่
สามูารถดำูไดำ้ทีี�บที 6.2 ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่�งยืนของบีทีีเอส กร๊�ป

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

อัตัราการลาออกโดยสมัครใจข้องพนักงาน
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2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

10.6%

6.9%

11.3%

10.2%

9.8%

6.3%

10.7%

9.8%
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ข้อมูล้อ่�นๆ

สภาพื่การุ๊ทีำางานแล้ะความเป็นอยัู่่ที�ด้
ี ี
ของพื่น่กงาน
บี ทีี เอส กรุ๊๊๊ ป ม๊่ งมั่ นทีี่ จะส่ งเสรุ๊้ มค๊ ณภาพชี ว้ ตและความเป็ นอยู่ ทีี่ ดิ้ี ของ
พนั กงานบนพื้ นฐานของส้ ทีธุ้ มน๊ ษียชนและส้ ทีธุ้ แรุ๊งงาน องค์ กรุ๊ต่ างๆ
ถืู ก คาดิ้ห้วั ง ให้้ ย่ ดิ้ ถืื อ และดิ้ำ า เน้ น งานให้้ ส อดิ้คล้ อ งกั บ มาตรุ๊ฐานสากล

ดิ้้านแรุ๊งงานและส้ทีธุ้มน๊ษียชนอย่างเที่าเทีียมกันในที๊กห้น่วยงานภายใน
องค์ กรุ๊ นอกจากนี้ ความตรุ๊ะห้นั กของผู้ มี ส่ วนไดิ้้ เสี ยทีี่ เพ้่ มข่้ นยั งนำ าไป

สู่ ความคาดิ้ห้วั งทีี่ สู งข่้ นต่ อองค์ กรุ๊ในฐานะพลเมื องทีี่ ดิ้ี ของโลก รุ๊วมถื่ ง
การุ๊ขั บเคลื่ อนและดิ้ำ าเน้ นธุ๊ รุ๊ก้ จไปข้ างห้น้ าอย่ างยั่ งยื น ดิ้ั งนั้ น บรุ๊้ ษีั ทีฯ

จ่ ง ไดิ้้ ว างมาตรุ๊การุ๊เพื่ อบรุ๊รุ๊เทีาภั ย ค๊ ก คามและความเสี่ ยงต่ อ ส๊ ข ภาพ

ความปลอดิ้ภั ย และสวั ส ดิ้้ ภ าพของบ๊ ค ลากรุ๊ตามลั ก ษีณะการุ๊ดิ้ำ า เน้ น
ธุ๊รุ๊ก้ จทีี่ แตกต่ างกั น นอกเห้นือจากการุ๊จั ดิ้ห้าสภาพแวดิ้ล้ อมการุ๊ทีำ างาน

ทีี่ ปลอดิ้ภั ย และถืู ก ส๊ ข อนามั ย แล้ ว บรุ๊้ ษีั ที ฯ ยั ง สนั บ สน๊ น การุ๊ปฏิ้ บั ต้ ทีี่

เป็ นธุรุ๊รุ๊ม เช่ น การุ๊ยอมรุ๊ั บความห้ลากห้ลายของพนั กงานในที๊ กรุ๊ะดิ้ั บ
การุ๊จ่ ายค่ าตอบแทีนทีี่ เที่ าเทีี ยมกั น และการุ๊สนั บสน๊ นเสรุ๊ี ภาพในการุ๊

รุ๊วมกล๊่ ม

รุ๊ั บค่ าตอบแทีนตลอดิ้รุ๊ะยะเวลาการุ๊ลา 112 วั น ตามเงื่ อนไขทีี่ บรุ๊้ษีั ทีฯ
กำ า ห้นดิ้ ซิ่่ งมากกว่ า ส้ ที ธุ้ ป รุ๊ะโยชน์ ที างกฎิห้มายทีี่ กำ า ห้นดิ้ให้้ จ่ า ยค่ า

ตอบแทีนทีี่ 45 วั น สำ า ห้รุ๊ั บ พนั ก งานชายทีี่ ภรุ๊รุ๊ยาคลอดิ้บ๊ ต รุ๊สามารุ๊ถื
ลาห้ย๊ดิ้ไดิ้้ 5 วัน ในช่วง 30 วันแรุ๊กห้ลังจากทีี่ ภรุ๊รุ๊ยาคลอดิ้บ๊ตรุ๊ นอกจากนี้

เนื่ องจากสังคมสูงวั ยส่งผลให้้ปรุ๊ะชากรุ๊วั ยทีำ างานของไทียลดิ้น้อยลง ใน
แต่ ล ะปี มี พ นั ก งานทีี่ อาย๊ ค รุ๊บเกษีี ย ณจำ า นวนมาก และพนั ก งานห้ลาย
คนเป็ นผู้ มี ความรุู๊้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะดิ้้ าน ซิ่่ งยั งสามารุ๊ถืทีำ างานไดิ้้

อย่างมีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและยังสามารุ๊ถืถื่ ายทีอดิ้ว้ ธุีการุ๊ทีำ างานแก่พนักงาน
รุ๊๊่ นห้ลั งไดิ้้ เป็ นอย่ างดิ้ี บี ทีี เอส กรุ๊๊๊ ป เล็ งเห้็ นความสำ าคั ญของการุ๊รุ๊ั กษีา
บ๊ คลากรุ๊ทีี่ มีความรุู๊้ ความสามารุ๊ถืเห้ล่านี้ ไว้ เพื่ อสรุ๊้างค๊ณค่ าแก่องค์ กรุ๊ต่ อ

ไป จ่ งเป้ ดิ้โอกาสให้้มีการุ๊จ้ างงานห้ลั งเกษีี ยณอาย๊ ทีั้ งนี้ จะพ้จารุ๊ณาจาก
ความเห้มาะสมของลั กษีณะงาน นอกจากนี้ พนั กงานของเรุ๊าไดิ้้ รุ๊ั บการุ๊

สนับสน๊นให้้เรุ๊ียนรุู๊้ ผ่านแพลตฟอรุ๊์ม E-SELF-LEARNING เพื่ อนำาความ
รุู๊้ ไปใช้กับสภาพแวดิ้ล้อมการุ๊ทีำ างานทีี่ มีปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพและทีำ างานรุ๊่วมกัน
ไดิ้้ รุ๊ายละเอี ยดิ้อยู่ ในอ้ นทีรุ๊าเน็ตของบรุ๊้ษีั ทีฯ และจรุ๊้ยธุรุ๊รุ๊มทีางธุ๊รุ๊ก้ จ

ส่งเสรุ๊ิมการุ๊ตรุ๊ะหน่กรุู๊้เกี�ยั่วก่บี
ความหล้ากหล้ายั่แล้ะการุ๊ยั่อมรุ๊่บีใน
ความหล้ากหล้ายั่ (Diversity & Inclusion)

บรุ๊้ ษีั ที ฯ มี ช่ อ งทีางการุ๊สื่ อสารุ๊ภายในต่ า งๆ เพื่ อรุ๊ั บ แจ้ ง เห้ต๊ ก ารุ๊ณ์ ทีี่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ การุ๊เลื อ กปฏิ้ บั ต้ ห้ รุ๊ื อ การุ๊ล่ ว งละเม้ ดิ้ ทีี่ อาจละเม้ ดิ้ ห้ลั ก

การุ๊ของความห้ลากห้ลายและการุ๊ยอมรุ๊ั บ ความห้ลากห้ลายผ่ า น

บี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป ให้้ ค วามสำ า คั ญ อย่ า งย้่ งกั บ การุ๊ส่ ง เสรุ๊้ ม ความเข้ า ใจและ

Line Official Account “TellHR@btsg” ห้รุ๊ื อ Tellhr@btsgroup.
co.th ฝั่ ายทีรุ๊ั พยากรุ๊บ๊ คคลตอบสนองต่ อเห้ต๊ การุ๊ณ์ เห้ล่ านี้ โดิ้ยแต่ งตั้ ง

วั ฒ นธุรุ๊รุ๊มองค์ ก รุ๊ทีี่ แข็ ง แกรุ๊่ ง ซิ่่ งจะส่ ง เสรุ๊้ ม ความค้ ดิ้ สรุ๊้ า งสรุ๊รุ๊ค์ แ ละ

เรุ๊ียน การุ๊ดิ้ำ าเน้นการุ๊ทีางว้ นัยสำาห้รุ๊ับผู้ กรุ๊ะทีำ าความผ้ดิ้ห้รุ๊ือข้อกล่ าวห้า
ทีี่ เป็ นเที็จข่้ นอยู่ กับการุ๊ตัดิ้ส้นใจของคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สอบสวน สำาห้รุ๊ับการุ๊

สรุ๊้ า งความตรุ๊ะห้นั ก ในความห้ลากห้ลายให้้ กั บ พนั ก งานของเรุ๊าในที๊ ก
รุ๊ะดิ้ั บ เรุ๊าเชื่ อว่ า ความห้ลากห้ลายเป็ นก๊ ญ แจสำ า คั ญ ในการุ๊เสรุ๊้ ม สรุ๊้ า ง

นวั ตกรุ๊รุ๊มในองค์ กรุ๊

เรุ๊าตรุ๊ะห้นั กดิ้ี ว่ าพนั กงานของเรุ๊าเป็ นรุ๊ากฐานทีี่ สำ าคั ญของความสำ าเรุ๊็ จ
เรุ๊ามอบผลตอบแทีนในรุู๊ ป แบบทีี่ ห้ลากห้ลายซิ่่ งเห้นื อ กว่ า ข้ อ กำ า ห้นดิ้

ของปรุ๊ะเทีศ พนั กงานที๊ กคนมี ส้ ทีธุ้์ ไดิ้้ รุ๊ั บผลตอบแทีนเห้มื อนกั นเพื่ อทีี่
จะเต้ บโตไปดิ้้ วยกั นกั บองค์ กรุ๊ โดิ้ยไม่ คำ าน่ งถื่ งเพศ อาย๊ และอื่ นๆ บี ทีี

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สอบสวนตามรุ๊ะเบียบของบรุ๊้ษีั ทีตามข้อ 8 เรุ๊ื่ องการุ๊รุ๊้อง

พ้ จ ารุ๊ณาทีี่ ถืู ก ต้ อ ง คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊จะดิ้ำ า เน้ น การุ๊ตามขั้ นตอนทีางว้ นั ย
เพื่ อกำ าห้นดิ้บทีลงโทีษีตามสถืานการุ๊ณ์ และความรุ๊๊ นแรุ๊งของเห้ต๊ การุ๊ณ์

ทีั้ งนี้ พนั ก งานทีี่ รุ๊ายงานเห้ต๊ ก ารุ๊ณ์ แ ละไดิ้้ รุ๊ั บ ผลกรุ๊ะทีบจากเห้ต๊ ก ารุ๊ณ์
จะไดิ้้ รุ๊ับการุ๊ดิู้แลอย่างใกล้ ช้ดิ้ เพื่ อป้ องกั นม้ให้้ไดิ้้ รุ๊ับผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊

รุ๊ายงานเห้ต๊ การุ๊ณ์ดิ้ั งกล่ าว

เอส กรุ๊๊๊ ป ให้้พนักงานห้ญ้งทีี่ ตั้ งครุ๊รุ๊ภ์ ลาคลอดิ้ไดิ้้ สูงส๊ดิ้ 112 วั น โดิ้ยไดิ้้

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 5.3 การบริหารจ่ดำการทีร่พยากรบ๊คคล

โปรุ๊ด้กด้ทีี�นี�
สำาหรุ๊่บีถ้อยั่แถล้งการุ๊ณี์ว่าด้้วยั่ความหล้ากหล้ายั่แล้ะ
การุ๊ยั่อมรุ๊่บีความหล้ากหล้ายั่ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป bit.ly/3xMrYFf

ต่วชี�ว่ด้ค่าตอบีแทีนรุ๊ะหว่างเพื่ศ
บีทีีเอส กรุ๊๊๊ ป ไดิ้้ พ้จารุ๊ณาปรุ๊ับปรุ๊๊ งการุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊ค่ าตอบแทีนอย่างรุ๊อบคอบ
และทีั่ วถื่ง เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงจากการุ๊โน้มเอียง การุ๊เลือกปฏิ้บัต้ ห้รุ๊ือ
การุ๊ปฏิ้ บั ต้ ทีี่ ไม่ เที่ าเทีี ยมกั นในกรุ๊ะบวนการุ๊ปรุ๊ะเม้ นผลการุ๊ปฏิ้ บั ต้ งาน
และการุ๊จ่ ายค่ าตอบแทีน เพื่ อให้้แน่ใจว่ าบรุ๊้ษีั ทีฯ จะรุ๊ักษีาค่ าตอบแทีน

ทีี่ เที่ าเทีี ยมกั นเสมอ โดิ้ยการุ๊เปรุ๊ี ยบเทีี ยบเง้ นเดิ้ื อนของชายและห้ญ้ งทีี่
มี ตำ าแห้น่ งเที่ ากั นห้รุ๊ื อเทีี ยบเที่ า เพื่ อปรุ๊ะเม้ นว่ าพนั กงานไดิ้้ รุ๊ั บค่ าจ้ าง

เที่ ากั นสำ าห้รุ๊ั บงานทีี่ เที่ าเทีี ยมกั นห้รุ๊ื อไม่ บรุ๊้ ษีั ทีฯ ต้ ดิ้ตามและเป้ ดิ้เผย
ส่วนต่างของค่าตอบแทีนรุ๊ะห้ว่างเพศและการุ๊ปรุ๊ะเม้นค่าจ้างทีี่ เที่าเทีียม

กั นอย่ างใกล้ ช้ ดิ้ โดิ้ยเน้ นความเป็ นธุรุ๊รุ๊มและสมดิ้๊ ลในเรุ๊ื่ องค่ าตอบแทีน
พนักงานชายและห้ญ้งตามผลงานและค๊ณค่ าในการุ๊ทีำ างาน การุ๊ข่้ นเง้ น

เดิ้ื อ นปรุ๊ะจำ า ปี และการุ๊จ่ า ยโบนั ส ตามความสามารุ๊ถืของพนั ก งานถืื อ
เป็ นการุ๊รุ๊ักษีาบ๊คลากรุ๊ทีี่ มีความสามารุ๊ถื ดิ้ังนั้น ความสำาเรุ๊็จของพนักงาน
จ่ งเต้ บโตและก้ าวห้น้าไดิ้้ ในสายอาชีพตามการุ๊เต้ บโตของบีทีี เอส กรุ๊๊๊ ป
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ต่วชี�ว่ด้แนวปฏิิบี่ติการุ๊ใช้แรุ๊งงาน

สิ�งอำานวยั่ความสะด้วกสำาหรุ๊่บีพื่น่กงาน

บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ กำาห้นดิ้ดิ้ัชนีชวั้ี ดิ้ดิ้้านแรุ๊งงานทีี่ห้ลากห้ลายเพื่อควบค๊มค๊ณภาพและสรุ๊้าง
ความโปรุ๊่งใสในการุ๊รุ๊ายงานเกี่ยวกับปรุ๊ะเดิ้็นความห้ลากห้ลาย เรุ๊าเชื่อว่าความห้ลาก

ศูนยั่์รุ๊่บีฝ่ากบี๊ตรุ๊พื่น่กงานบีีทีีเอส

ห้ลายทีางเพศจะช่วยให้้การุ๊ดิ้ำาเน้นงานของบรุ๊้ษีัทีรุ๊๊ ดิ้ห้น้าไดิ้้ และเป็ นการุ๊เพ้่มโอกาส
้ ง
ในการุ๊ดิ้่งดิู้ดิ้ผูค
้ นทีี่มีความรุู๊แ
้ ละม๊มมองทีี่ห้ลากห้ลายมารุ๊วมกัน ความห้ลากห้ลายนีส่
ผลให้้เก้ดิ้ทีักษีะดิ้้านนวัตกรุ๊รุ๊มและการุ๊แก้ปัญห้าทีี่ดิ้ีข้น
่ ช่วยดิ้่งดิู้ดิ้และรุ๊ักษีาบ๊คลากรุ๊
ทีี่มีความสามารุ๊ถื เพ้่มความผูกพันทีี่พนักงานมีต่อองค์กรุ๊ และส่งผลให้้ปรุ๊ะส้ทีธุ้ภาพ
การุ๊ทีำางานสูงข่้น
ในปั จจ๊ บั น ผู้ ถืื อ ห้๊้ น และรุ๊ั ฐ บาลไดิ้้ ผ ลั ก ดิ้ั น การุ๊
่ ดิ้ส่วนของผูห้
ดิ้ำาเน้นงานห้ลายอย่างเพื่อเพ้มสั
้ ญ้ง

ก่อน จะไดิ้้รุ๊บ
ั ปรุ๊ะโยชน์จากการุ๊ยอมรุ๊ับในเช้งบวก
และต้นที๊นการุ๊ปฏิ้บัต้ตามกฎิรุ๊ะเบียบทีี่ลดิ้ลงใน

อนาคต บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ ตรุ๊ะห้นักถื่งความสำาคัญเรุ๊ื่อง
นี้ จ่งดิ้ำาเน้นงานอย่างเต็มทีี่เพื่อส่งเสรุ๊้มการุ๊ปฏิ้บต
ั ้

บรุ๊้ษีัทีฯ จัดิ้ให้้มีศูนย์รุ๊ับฝัากบ๊ตรุ๊ของพนักงานบีทีีเอสซิี เพื�อช่วยลดิ้ภารุ๊ะ

การุ๊ดิู้แลบ๊ตรุ๊ในช่วงทีี�พนักงานยังคงปฏิ้บัต้งานอยู่ในเวลาทีำางาน โดิ้ยบ๊ตรุ๊
ของพนักงานสามารุ๊ถืเข้าใช้บรุ๊้การุ๊ศูนย์ดิ้ังกล่าวไดิ้้ต้องมีอาย๊รุ๊ะห้ว่าง 3 -12
ปี ทีั�งนี�ศูนย์จะเปิดิ้ในช่วงวันจันทีรุ๊์ - วันศ๊กรุ๊์ ตั�งแต่เวลา 14.30 - 17.30 น.

โดิ้ยจัดิ้เจ้าห้น้าทีี�สำาห้รุ๊ับดิู้แลบ๊ตรุ๊พนักงาน พรุ๊้อมก้จกรุ๊รุ๊มเสรุ๊้มสรุ๊้างทีักษีะ
การุ๊เรุ๊ียนรุู๊้ในดิ้้านต่างๆ ทีี�เป็นปรุ๊ะโยชน์กับเดิ้็กๆ รุ๊วมถื่งการุ๊อยู่รุ๊่วมกับผู้อ� ืน

ห้องให้นมบี๊ตรุ๊

บรุ๊้ษีัทีฯ ให้้ความสำาคัญกับส๊ขภาพและความเป็นอยู่ที�ีดิ้ีของพนักงาน โดิ้ยครุ๊อบคล๊มถื่งพนักงานทีี�เพ้�งกลับมาทีำางานห้ลังจาก

ในแรุ๊งงานและในตำ า แห้น่ ง ผู้ นำ า บรุ๊้ ษีั ที ทีี่ เรุ๊้่ มใช้

แนวทีางปฏิ้บัต้ในการุ๊จ้างงานและรุ๊ักษีาบ๊คลากรุ๊

ข้อมูล้อ่�นๆ

ลาคลอดิ้ นอกจากส้�งอำานวยความสะดิ้วกในการุ๊ดิู้แลเดิ้็กแล้ว เรุ๊ายังจัดิ้ให้้มีห้้องให้้นมบ๊ตรุ๊ในสถืานทีี�สำาห้รุ๊ับค๊ณแม่มือให้ม่ทีี�

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
� ได้้รุ๊บี
่ การุ๊ทีวน
� ามสำาหรุ๊่บี
สอบีโด้ยั่บี๊คคล้ทีีส
การุ๊ปรุ๊ะเมินค่าตอบีแทีนทีี�
เที่าเทีียั่มก่นในปี 2564/65
ตามมาตรุ๊ฐาน GRI 405-2

ต้ องการุ๊ให้้นมลูกห้รุ๊ือปั� มนำานมสำาห้รุ๊ับเดิ้็ กทีารุ๊ก แม้ว่าในปรุ๊ะเทีศไทียยังไม่มีกฎิห้มายบังคั บสำาห้รุ๊ับบรุ๊้ษีัทีทีี� ในการุ๊จั ดิ้ห้า

พื�นทีี�ดิ้ังกล่าว แต่บรุ๊้ษีัทีฯ ม๊่งมั�นทีี�จะจัดิ้ห้าส้�งอำานวยความสะดิ้วกให้้กับพนักงานที๊กคนทีี�กลับมาทีำางานห้ลังการุ๊ลาคลอดิ้

บรุ๊้ษีัทีฯ ไดิ้้จัดิ้สวัสดิ้้การุ๊ “ห้้องให้้นมบ๊ตรุ๊” ณ ชั�น 8 สำานักงานให้ญ่ บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป โดิ้ยเตรุ๊ียมพื�นทีี�ส่วนตัวให้้พนักงานไดิ้้ปั�ม

นำานม เพื�อสำารุ๊องสำาห้รุ๊ับบ๊ตรุ๊และเตรุ๊ียมตู้เย็นเพื�อการุ๊เก็บรุ๊ักษีานำานมให้้มีสภาพสมบูรุ๊ณ์พรุ๊้อมนำากลับบ้านห้ลังเวลาเล้ก

ต่อกันอย่างเที่าเทีียมกันและมีการุ๊เป้ ดิ้เผยข้อมูล

งาน

อย่างโปรุ๊่งใสต่อสาธุารุ๊ณชน

การุ๊จัดิ้ห้าศูนย์ดิู้แลเดิ้็กและห้้องให้้นมบ๊ตรุ๊ของบรุ๊้ษีัทีฯ เป็นไปตามคำาแนะนำาของกรุ๊ะทีรุ๊วงสาธุารุ๊ณส๊ขสำาห้รุ๊ับค๊ณแม่มือให้ม่
ในการุ๊ให้้นมลูก เพื�อเพ้�มภูม้ค้๊มกั นและช่วยเสรุ๊้มสรุ๊้างสายสัมพันธุ์ที�ี รุ๊ะห้ว่ างมารุ๊ดิ้ากั บเดิ้็ กทีารุ๊ก การุ๊ส่งเสรุ๊้มให้้ค๊ณแม่ที�ี
ทีำางานย๊คให้ม่ให้้นมลูกไดิ้้ในพื�นทีี�ทีี�ปลอดิ้ภัยและถืูกส๊ขลักษีณะเป็นเป้าห้มายห้ลักของบรุ๊้ษีัทีฯ ในการุ๊พยายามเพ้�มค๊ณภาพ

พื่น่กงานเพื่ศหญ่ิงในรุ๊ะด้่บีต่างๆ

ชีว้ตให้้กับพนักงานของเรุ๊า เพื�อแสดิ้งตัวอย่างให้้เห้็นถื่งความสำาคัญทีี�บรุ๊้ษีัทีไทียต้องจัดิ้ให้้มีสภาพแวดิ้ล้อมทีี�ครุ๊อบคล๊มและ

ผลการดําเนินงานปี 2564/65

พนักงานเพศหญิิงในระดับตั่างๆ
• สัดิ้ส่วนของพนักงานเพศห้ญ้งในรุ๊ะดิ้ับจัดิ้การุ๊

53.1%

• สัดิ้ส่วนของพนักงานเพศห้ญ้งในรุ๊ะดิ้ับบรุ๊้ห้ารุ๊

32.3%

• สัดิ้ส่วนของพนักงานเพศห้ญ้งในรุ๊ะดิ้ับบรุ๊้ห้ารุ๊และรุ๊ะดิ้ับจัดิ้การุ๊

48.5%

• สัดิ้ส่วนของพนักงานเพศห้ญ้งในกล๊ม
่ สรุ๊้างรุ๊ายไดิ้้

56.0%

• สัดิ้ส่วนของพนักงานเพศห้ญ้งในกล๊ม
่ งาน ว้ทียาศาสตรุ๊์ เทีคโนโลยี
ว้ศวกรุ๊รุ๊ม และคณ้ตศาสตรุ๊์

20.9%

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65

| 5.3 การบริหารจ่ดำการทีร่พยากรบ๊คคล

ก้าวห้น้าสำาห้รุ๊ับทีั�งผู้ห้ญ้งและผู้ชาย

คณีะกรุ๊รุ๊มการุ๊สว่สด้ิการุ๊

บีทีีเอส กรุ๊๊๊ป ปฏิ้บัต้ตามกฎิห้มายแรุ๊งงานและรุ๊ะเบียบข้อบังคับอย่างเครุ๊่งครุ๊ัดิ้ โดิ้ยจัดิ้
ให้้ มี ค ณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สวั ส ดิ้้ ก ารุ๊ (Welfare Committee) ซิ่� ง ปรุ๊ะกอบดิ้้ ว ยผู้ แ ทีนฝั่ า ย

พนักงานจากแต่ ละห้น่วยธุ๊รุ๊ก้จ และเป็นตั วแทีนพนักงานทีั� งห้มดิ้ เพื�อเปิดิ้โอกาสให้้
นายจ้างและลูกจ้างไดิ้้ห้ารุ๊ือปรุ๊ะเดิ้็นค่าตอบแทีน สวัสดิ้้การุ๊ รุ๊วมถื่งส้ทีธุ้แรุ๊งงานอย่าง
สมำาเสมอที๊ก 3 เดิ้ือน

� วก่บีการุ๊
การุ๊รุ๊้องเรุ๊ียั่นเกียั่
เล้่อกปฏิิบีต
่ ห
ิ รุ๊่อความรุ๊๊นแรุ๊ง
� าำ ไปสู่การุ๊ฟั้องรุ๊้องเป็น
ทีีน

0
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ข้อมูล้อ่�นๆ

5.4 การุ๊พื่่ ฒนาส่งคมแล้ะช๊มชน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1)

การุ๊มีสว่ นรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาช๊มชนและสังคมของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ สอดิ้คล้องกับ
่ั
่ นขององค์กรุ๊ “การให้บริการแก่ชม
ว้สย
ั ทีัศน์ดิ้า้ นความยังยื
ุ ชนด้วยโซลูชนส์

่
่
การปกป้ องสิงแวดล้
อมและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลียนแปลง
่
สภาพภูมอ
ิ ากาศ สาธารณสุข และ การศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ โดิ้ยพนักงาน

ทีำาโครุ๊งการุ๊ตามจ๊ดิ้แข็งขององค์กรุ๊ ทีำาให้้เรุ๊ารุ๊ักษีาความสามารุ๊ถืในการุ๊ส่ง
่ งผลให้้อต
มอบปรุ๊ะโยชน์ตอ
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นไดิ้้เสีย ซิ่งส่
ั ลักษีณ์ดิ้า้ นการุ๊เป็ นพลเมือง

่ งยื
่
่ นสำาห้รุ๊ับช๊มชนทีีเรุ๊าให้้
และสังคมเพื่อสรุ๊้างผลกรุ๊ะทีบทีียั
บรุ๊้การุ๊

ที่ยั่งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน” ความพยายามอย่างต่อเนื่องของบรุ๊้ษีที
ั ฯ ในการุ๊จัดิ้

่ แข็งแกรุ๊่งข่น
้
ทีีดิ้ี

่ ง่ มันส่
่ งเสรุ๊้มความย๊ตธุ
ของบรุ๊้ษีที
ั ฯ มีสว่ นรุ๊่วมในโครุ๊งการุ๊ดิ้้าน CSR ทีีม๊
้ รุ๊รุ๊ม
่
ดิ้้านส้งแวดิ้ล้อม (Environmental justice) และเรุ๊่งการุ๊พัฒนาทีางเศรุ๊ษีฐก้จ

บีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ ดิ้ำาเน้นโครุ๊งการุ๊และก้จกรุ๊รุ๊มพัฒนาช๊มชนและสังคมสอดิ้คล้อง
่ าห้นดิ้กรุ๊อบโดิ้ยคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บรุ๊้ษีที
กับที้ศทีางกลย๊ทีธุ์ดิ้า้ น CSR ซิ่งกำ
ั และ

่ ตอ
่
่
ดิ้้วยความม๊ง่ มันของบรุ๊้
ษีที
ั ฯ ในการุ๊สรุ๊้างผลกรุ๊ะทีบทีีดิ้ี
่ ส้งแวดิ้ล้
อมเพื่อ
่
่
อนาคตทีียังยืน บรุ๊้ษีที
ั ฯ จ่งจัดิ้ทีำาโครุ๊งการุ๊ความรุ๊ับผ้ดิ้ชอบต่อสังคม (CSR)

่ น คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพื่อความยังยื
่
มีห้น้าทีีรุ๊ับผ้ดิ้ชอบในการุ๊ตรุ๊วจสอบการุ๊ดิ้ำาเน้นก้จกรุ๊รุ๊มและโปรุ๊แกรุ๊มต่างๆ

่
กลย๊ทีธุ์รุ๊ะยะยาวดิ้้านการุ๊รุ๊ับมือกับการุ๊เปลียนแปลงของสภาพภู
มอ
้ ากาศ
โดิ้ยขยายออกไปมากกว่าการุ๊สนับสน๊นช๊มชนซิ่่งเป็ นส่วนห้น่่งของการุ๊

่ าห้มาย และจัดิ้โครุ๊งการุ๊
ทีำาความเข้าใจความต้องการุ๊ของช๊มชนในพื้นทีีเป้
่
และก้จกรุ๊รุ๊มต่างๆ เพือตอบสนองต่อความต้องการุ๊ของช๊มชน โดิ้ยโครุ๊งการุ๊

่
่
ทีีตอบสนองต่
อการุ๊บรุ๊รุ๊เทีาการุ๊เปลียนแปลงของสภาพภู
มอ
้ ากาศอย่างต่อ
่
เนือง ขอบเขตของก้จกรุ๊รุ๊ม CSR ของเรุ๊าไดิ้้รุ๊บ
ั การุ๊พัฒนาบนพื้นฐานของ

ลงที๊นเพื่อสังคมและช๊มชน (community investment) และเชื่อมโยงกับ
่ างข่นของการุ๊ดิ้ำ
่ ยวข้
่
้
ขอบเขตทีีกว้
าเน้นการุ๊ทีีเกี
องกับสภาพอากาศและส้ง่

แวดิ้ล้อม ที้ศทีางกลย๊ทีธุ์ CSR ของบีทีเี อส กรุ๊๊ป
๊ จ่งม๊ง่ เน้นในสามดิ้้าน ไดิ้้แก่
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| 5.4 การพ่ ฒนาส่งคมูและช๊มูชน

่ ง่ พัฒนาค๊ณภาพชีวต
่ี ของช๊มชนโดิ้ยรุ๊วม ฝั่ ายพัฒนา
ทีีม๊
้ และความเป็ นอยูที
่ ดิ้ี
่
้
่
่
่
่
เพือความยังยืนเรุ๊้มโครุ๊งการุ๊ลงพืนทีีเพือเข้าถื่งช๊มชน เช่น การุ๊สำารุ๊วจเพื่อ

้่
ทีั้งห้มดิ้มีเป้ าห้มายเดิ้ียวกันคือเพื่อพัฒนาความเป็ นอยูข
่ องช๊มชนให้้ดิ้ีขน
่
่
่
เพืออนาคตทีียังยืนสำาห้รุ๊ับที๊กคน
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สร้างการเตัิบโตัทางเศรษฐกิจและสังคม
ข้องประเทศอย่างยั�งย่น รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที�ดี

ทีิศทีางกล้ยั่๊ทีธี์
ความรุ๊่บีผิด้ชอบีต่อส่งคม
(CSR Strategic Direction)
ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

ทิศทางกลยุทธ์ CSR
การคุม
้ ครองสิง
� แวดล้อม และ
การบรรเทาผลกระทบจากการ
� นแปลงข้องสภาพภูมอ
เปลีย
ิ ากาศ

ประเด็นสําคัญิ

การุ๊ดิ้ำ า เน้ น งานดิ้้ า นการุ๊ก๊ ศ ลของบี ทีี เ อส กรุ๊๊๊ ป
สะที้อนถื่งเป้ าห้มายสำาคัญดิ้้านความยั่งยืนทีี่ เป็ น

เป้าหมาย

และบรุ๊รุ๊เทีาการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศ

ส่วนห้น่่ งของธุ๊รุ๊ก้ จห้ลั กของเรุ๊า ซิ่่ งไดิ้้ บู รุ๊ณาการุ๊
เป้ าห้มายการุ๊พั ฒนาทีี่ ยั่ งยื นของสห้ปรุ๊ะชาชาต้

• รุ๊้เรุ๊้�มและรุ๊่วมมือกับองค์กรุ๊ต่างๆ เพื�อสนับสน๊นช๊มชนให้้มส
ี ่วนรุ๊่วมในการุ๊
บรุ๊รุ๊เทีาการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศผ่านโครุ๊งการุ๊ชดิ้เชยคารุ๊์บอน

(UN Sustainable Development Goals) เข้ามา
ไว้ ดิ้้ วย ดิ้ั งนั้ น โครุ๊งการุ๊ CSR จ่ งม๊่ งเน้นให้้ช๊ มชน

มีส่วนรุ๊่วม และมีการุ๊ลงที๊นเพื่ อสังคมและช๊ มชน

ผ่านการุ๊ดิ้ำ าเน้นการุ๊เช้งพาณ้ชย์ ผล้ ตภั ณฑ์์ ห้รุ๊ื อ

• สนับสน๊น ให้้ที๊น และจัดิ้ก้จกรุ๊รุ๊มเพื�อสรุ๊้างความตรุ๊ะห้นักดิ้้านส้�งแวดิ้ล้อม

• เพ้�มการุ๊เข้าถื่งบรุ๊้การุ๊ทีางการุ๊แพทีย์ เพื�อส่งเสรุ๊้มส๊ขภาพ
ทีี�ดิ้ีและค๊ณภาพชีว้ตทีี�ดิ้ีข�่น

• มอบที๊นพัฒนานักกีฬาเยาวชนไทีย เพื�อฝัึกฝันทีักษีะสู่
การุ๊แข่งขันกีฬารุ๊ะดิ้ับนานาชาต้

• สนับสน๊นก้จกรุ๊รุ๊มชดิ้เชยคารุ๊์บอนทีี�เก้ดิ้จากช๊มชนที้องถื้�น

• สรุ๊้างความตรุ๊ะห้นักเรุ๊ื�องการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศผ่านช่องทีาง
สื�อต่างๆ ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป

บรุ๊้การุ๊ของเรุ๊า

• โครุ๊งการุ๊จัดิ้การุ๊ของเสีย
• ก้จกรุ๊รุ๊มปลูกป่า

• ส่งเสรุ๊้มการุ๊ศ่กษีาทีี�มค
ี ๊ณภาพและ

ครุ๊อบคล๊มดิ้้วยการุ๊จัดิ้ห้าโครุ๊งสรุ๊้างพื�นฐาน

และสาธุารุ๊ณูปโภคให้้กับโรุ๊งเรุ๊ียนและช๊มชน
ใกล้เคียง

• สรุ๊้างโอกาสในการุ๊เรุ๊ียนรุู๊้แก่นก
ั เรุ๊ียนใน

ชนบทีและส่งเสรุ๊้มความรุู๊้ดิ้้านรุ๊ะบบขนส่ง

• เรุ๊่งสนับสน๊นและรุ๊่วมผลักดิ้ันในการุ๊เปลี�ยนผ่านสู่สังคมไรุ๊้คารุ๊์บอน

โครงการ
และกิจกรรม

� ค
การศึกษาทีม
ี ณ
ุ ภาพ
และการแบ่งปันข้้อมูล

สาธารณสุข้

สาธุารุ๊ณะ
• การุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ของบีทีีเอส กรุ๊๊๊ป เพื�อรุ๊ับมือกับการุ๊รุ๊ะบาดิ้
ของโรุ๊คโคว้ดิ้-19 ซิ่�งรุ๊วมถื่งการุ๊ทีำาปรุ๊ะกันเพื�อสนับสน๊น

ส๊ขภาพและความเป็นอยู่ทีี�ดิ้ีของบ๊คลากรุ๊ทีางการุ๊แพทีย์

• โครุ๊งการุ๊ ‘สถืานีส่งความส๊ข
จากชาวบีทีีเอส กรุ๊๊๊ปฯ’

และครุ๊อบครุ๊ัว

• เทีศกาลก้นเจกับห้นูดิ้่วน
• สนับสน๊นนักกีฬาแบดิ้ม้นตันเยาวชนไทียจากสโมสรุ๊
แบดิ้ม้นตัน

ตััวชี้วัดทาง
ด้านสิ�งแวดล้อม
และสังคม (KPI)

• การุ๊รุ๊ับรุู๊้ของช๊มชนทีี�กว้างข่�นเกี�ยวกับปัญห้าและผลกรุ๊ะทีบทีี�เก้ดิ้จาก
การุ๊เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอ
้ ากาศ

• การุ๊สนับสน๊นทีางการุ๊เง้นทีี�เพ้�มข่�นสำาห้รุ๊ับโครุ๊งการุ๊ลดิ้คารุ๊์บอนในช๊มชน

• พัฒนาส๊ขภาพและความเป็นอยู่ของช๊มชนและสังคม
• เพ้�มก้จกรุ๊รุ๊มกีฬาและสันทีนาการุ๊สำาห้รุ๊ับเยาวชนไทีย

• อัตรุ๊าการุ๊เข้าเรุ๊ียนทีี�เพ้�มข่�นดิ้้วยโครุ๊งสรุ๊้าง

พื�นฐานทีี�ดิ้ีข�น
่ และมีส�ง้ อำานวยความสะดิ้วก
ดิ้้านการุ๊ศ่กษีาทีี�ดิ้ีข�น
่

• ลดิ้ของเสียและเพ้�มอัตรุ๊าการุ๊รุ๊ีไซิเค้ล

• เพ้�มพื�นทีี�สีเขียวเพื�อลดิ้ผลกรุ๊ะทีบจากการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอ
้ ากาศ

ตััวชี้วัด
ทางธุรกิจ

• อัตรุ๊าความผูกพันของพนักงานทีี�เพ้�มข่�นจากการุ๊เข้ารุ๊่วมเป็นอาสาสมัครุ๊
• อัตรุ๊าการุ๊รุ๊ักษีาพนักงานทีี�สูงข่�นเนื�องจากความจงรุ๊ักภักดิ้ีต่อองค์กรุ๊
• การุ๊สรุ๊้างแบรุ๊นดิ้์ทีี�ดิ้ีจากการุ๊เป็นพลเมืองดิ้ี

• ความสัมพันธุ์กับลูกค้าทีี�ดิ้ีข�น
่ วัดิ้จากคะแนนความพ่งพอใจของลูกค้า
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

ข้อมูล้อ่�นๆ

โครุ๊งการุ๊ CSR ทีีโ� ด้ด้เด้่นในปี 2564/65
ล้่กษณีะการุ๊สน่บีสน๊นของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

1%

การลงที๊นเพื� อ
ช๊มูชนและส่งคมู

� งอ๊ปโภคบริโภค
ส่งมูอบอาหารกล่อง พร้อมูเครือ
ให้แก่ศูน
ู ย์พ่กคอยส่งก่ดำกร๊งเทีพมูหานคร

ส่งมูอบอาหารแห้งให้กบ
่ “กล๊มู
่ เส้นดำ้าย”

ส่งมูอบถ๊งย่งชีพช่วยเหลือผูป
้ ระสบภ่ยนำา� ที่วมู

บริจาคสิง
ู นิธิเิ พื� อการ
� ของอ๊ปโภคบริโภค แก่มูล
พ่ ฒนาเดำ็ก (มูพดำ.)

98%

100%

1%

การุ๊พื่่ ฒนาเยั่าวชนแล้ะการุ๊เด้ินหน้ารุ๊่บีม่อการุ๊รุ๊ะบีาด้ของโควิด้-19
(สาธีารุ๊ณีส๊ข)

การลงที๊นเชิงพาณิชย์
เพื� อส่งคมู

การบริจาค

ปรุ๊ะเภทีของการุ๊สน่บีสน๊นของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

2,697 ชั่่�วโมง คิิดเป็็นเงิน
283,847 บีาที
ช่ว
� โมงจิตอาสาของพื่น่กงาน

16,020,000 บีาที
การุ๊สน่บีสน๊นเงิน

48,919,403 บีาที
การุ๊บีรุ๊ิจาคสิ�งของแล้ะ
การุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊

30,823 บีาที
ค่าบีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊

จํานวนรวม 65,254,072 บาท
บีทีเอส กรุ๊ป รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564/65
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

� วก่บีการุ๊
วีจีไอ ก่บีการุ๊ให้ความรุู๊้เกียั่
เปล้ี�ยั่นแปล้งสภาพื่ภูมิอากาศใน
โครุ๊งการุ๊ “Climate Clock”

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอสิ่ กิร๊�ป
เพื่่� อความูยั่่�งยั่่นด้้านสิ่่งคมู

โครุ๊งการุ๊หนึ�งว่นพื่่ นรุ๊อยั่ยั่ิ�ม

(การศึกษาที�มีคุณภาพและการแบ่งปันข้้อมูล)

ข้อมูล้อ่�นๆ

การุ๊สน่บีสน๊นพื่่� นทีี�ส่�อ
เพื่่� อช่วยั่เหล้่อผู้ป่วยั่โควิด้-19
(สาธารณสุข้)

(การคุ้มครองสิ�งแวดล้อม และการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
วีจีไอ รุ๊่วมกับ Root the Future องค์กรุ๊สนับสน๊นการุ๊ดิ้ำาเน้นชีว้ตภายใต้

แนวค้ดิ้ความยั�งยืน ไดิ้้รุ๊้เรุ๊้�มโครุ๊งการุ๊ “Climate Clock” โดิ้ยมีเป้าห้มาย

ชมรุ๊มวีจไี ออาสารุ๊่วมเป็นส่วนห้น่ง� ของโครุ๊งการุ๊ห้น่ง� วันพันรุ๊อยย้ม
� มอบเง้น
่
บรุ๊้จาคมูลค่า 600,000 บาที เพื�อขยายโอกาสทีางการุ๊ศ่กษีาและสนับสน๊น

อ๊ปกรุ๊ณ์ดิ้นตรุ๊ีเพื�อพัฒนาทีักษีะและศักยภาพให้้กับเดิ้็กๆ โรุ๊งเรุ๊ียนบ้านนา

ไดิ้้รุ๊ับทีรุ๊าบข้อมูลทีี
ู �เป็นปรุ๊ะโยชน์เกี�ยวกับโรุ๊คโคว้ดิ้-19 โดิ้ยบรุ๊้ษีัทีฯ สนับ
สน๊นพื
�
น
ทีี
�
ส
�
ื
อ
ให้้
ก
ับโครุ๊งการุ๊ #Teamthailand เพื�อรุ๊่วมสรุ๊้างจ้ตสำาน่กและ
๊
ให้้ความรุู๊้แก่ปรุ๊ะชาชนดิ้้ วยข้อมููลทีี� เป็นปรุ๊ะโยชน์จากห้น่วยงานและผู้

นักเรุ๊ียนในการุ๊แสวงห้าการุ๊พัฒนาความรุู๊้และทีักษีะต่อไป

การุ๊แพรุ๊่กรุ๊ะจายของโรุ๊คโคว้ดิ้-19 นอกจากนี� บรุ๊้ษีัทีฯ ยังรุ๊่วมสนับสน๊๊น

เพื�อเผยแพรุ๊่ความตรุ๊ะห้นักเกี� ยวกั บผลกรุ๊ะทีบทีี� เป็นอั นตรุ๊ายจากการุ๊

อ๊ปกรุ๊ณ์การุ๊เรุ๊ียนซิ่ง� ปรุ๊ะกอบไปดิ้้วยคอมพ้วเตอรุ๊์โน้ตบ๊ก
๊ อ๊ปกรุ๊ณ์กฬ
ี า และ

ปรุ๊ะกายการุ๊ดิ้ำาเน้นการุ๊ดิ้้านสภาพภูม้อากาศดิ้้วยการุ๊สื�อสารุ๊ผ่านจอภาพ

จาน จังห้วัดิ้ยโสธุรุ๊ การุ๊จัดิ้ห้าอ๊ปกรุ๊ณ์เห้ล่านีม
� วี ัตถื๊ปรุ๊ะสงค์เพื�อสนับสน๊น

เปลี� ย นแปลงสภาพภู ม้ อ ากาศทีี� ส่ ง ผลต่ อ อาย๊ ขั ย ของโลก และเพื� อ จ๊ ดิ้
ดิ้้จ้ตอลของวีจีไอ บนรุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอส โครุ๊งการุ๊ Climate Clock ไดิ้้ถืูกฉาย
ตลอดิ้ปี 2564 โดิ้ยยำาเตือนผู้โดิ้ยสารุ๊ว่าการุ๊กรุ๊ะทีำาของพวกเรุ๊าที๊กคนมี

วีจไี อปรุ๊ะชาสัมพันธุ์ขอ
้ มูลทีี
� าำ คัญผ่านสื�อของวีจไี อ เพื�อให้้ปรุ๊ะชาชนทีัว� ไป
ู ส

ส่วนช่วยให้้การุ๊เพ้ม
� ข่�นของอ๊ณห้ภูมโ้ ลกจำากัดิ้ไม่เก้น 1.5 องศาเซิลเซิียส ณ

เชี�ยวชาญทีางการุ๊แพทีย์ เกี�ยวกับการุ๊ฉีดิ้วัคซิีนป้องกันโรุ๊คโคว้ดิ้-19 และ

โครุ๊งการุ๊ “ช่วยดิ้้วย! ช่วยค๊ณจากโคว้
ดิ้ไดิ้้ถื่งบ้าน” จัดิ้โดิ้ย Doctor A to Z
๊
รุ๊ะบบปรุ๊่กษีาแพทีย์ออนไลน์ทีี�ช่วยให้้ผป
ู้ ว่ ยสามารุ๊ถืเข้าถื่งการุ๊รุ๊ักษีา เพื�อ

ปั จ จ๊ บั น Climate Clock ไดิ้้ เ รุ๊้� ม นั บ ถือยห้ลั ง แล้ ว ทีั� ว โลกไม่ ว่ า จะเป็ น

ให้้ปรุ๊ะชาชนรุ๊ับรุู๊้ถื่งบรุ๊้การุ๊นี� และสามารุ๊ถืรุ๊ับการุ๊ดิู้แลรุ๊ั
กษีาจากทีีมแพทีย์
ู

น้วยอรุ๊์ค เบอรุ๊์ลน
้ และปารุ๊ีส การุ๊ทีี�รุ๊ถืไฟฟ้าบีทีีเอสส่งเสรุ๊้มการุ๊บรุ๊้โภครุ๊่วม

ทีี�พรุ๊้อมต้ดิ้ตามอาการุ๊ตลอดิ้ 24 ชัว� โมง รุ๊วมไปถื่งการุ๊มอบเวชภัณฑ์์ ส้ง� ของ

กันในรุ๊ะบบขนส่งคารุ๊์บอนตำา ทีำาให้้โครุ๊งการุ๊นี�สรุ๊้างอ้ทีธุ้พลต่อผู้โดิ้ยสารุ๊

จำาเป็น และอาห้ารุ๊อีกดิ้้วย

ให้้ค้ดิ้ให้ม่และปรุ๊ับเปลี�ยนพฤต้กรุ๊รุ๊มการุ๊ดิ้ำาเน้นชีว้ตโดิ้ยนำาการุ๊ปฏิ้บัต้ทีี�
ยั�งยืนเข้ามาใช้ในก้จกรุ๊รุ๊มปรุ๊ะจำาวัน อาที้ การุ๊เดิ้้นทีางดิ้้วยรุ๊ถืไฟฟ้าทีี�เป็น

พลังงานสะอาดิ้ ลดิ้การุ๊ใช้บรุ๊รุ๊จ๊ภัณฑ์์พลาสต้กแบบใช้ครุ๊ัง� เดิ้ียวแล้วที้�ง ห้ัน

มาใช้ภาชนะวัสดิ้๊ที�ีเป็นม้ตรุ๊กับส้�งแวดิ้ล้อมและสามารุ๊ถืใช้ซิำาไดิ้้ทีดิ้แทีน

การุ๊รุ๊ับปรุ๊ะทีานอาห้ารุ๊แบบ Plant-Based Food ห้รุ๊ืออาห้ารุ๊ในกล๊ม
่ โปรุ๊ตีน
ทีางเลือก (Alternative Protein)

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีข้อมูล้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บีโครุ๊งการุ๊ “Climate Clock”
bit.ly/3OnA8uC
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| 5.4 การพ่ ฒนาส่งคมูและช๊มูชน

� ี�
โปรุ๊ด้กด้ทีีน
สำาหรุ๊่บีข้อมูล้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บีโครุ๊งการุ๊หนึ�งว่นพื่่ นรุ๊อยั่ยั่ิ�ม
bit.ly/3OxDz1P

โปรุ๊ด้กด้ทีี�น�ี
สำาหรุ๊่บีข้อมูล้เพื่ิ� มเติมเกี�ยั่วก่บี ‘ช่วยั่ด้้วยั่! ช่วยั่ค๊ณีจากโควิด้ได้้ถึงบี้าน’
https://bit.ly/3NjFuWS
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06
ข้อมูลอื่นๆ
6.1

ขอบเขตการรายงานข้อมููล

6.2

ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่ง
� ยืน
ของบีทีเี อส กร๊ป
�

6.3

ดำ่ชนีขอ
้ มููลตามูกรอบการรายงาน
GRI Standards

6.4
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การร่บรองจากหน่วยงานภายนอก
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6.1 ขอบีเขตการุ๊รุ๊ายั่งานข้อมูล้

ข้้อมูลด้านสิง
� แวดล้อม

ข้้อมูลด้านสังคม

ข้้อมูลด้านเศรษฐกิจ

บมจ. บีทีีเอส กรุ๊๊ป
๊ โฮลดิ้้�งส์
บมจ. รุ๊ะบบขนส่งมวลชนกรุ๊๊งเทีพ
บจ. บีทีีเอส อ้นฟรุ๊าสตรุ๊ัคเจอรุ๊์ ดิ้ีเวลลอปเม้นที์
บมจ. วี จี ไอ
บจ. 888 มีเดิ้ีย
บจ. บางกอก สมารุ๊์ทีการุ๊์ดิ้ ซิ้สเทีม
บจ. เอชเอชทีี คอนสตรุ๊ัคชัน
�
บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์
บจ. เอเอสเค ไดิ้เรุ๊็ค กรุ๊๊ป
๊
บจ. แรุ๊บบ้ที อ้นชัวรุ๊ันส์ โบรุ๊คเกอรุ๊์
บจ. แรุ๊บบ้ที แครุ๊์
บจ. แรุ๊บบ้ที รุ๊ีวอรุ๊์ดิ้ส
บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซิลูชน
ั ส์
บจ. เทีอรุ๊์เที้ล ทีเวนตี�ทีรุ๊ี
บจ. เทีอรุ๊์เที้ล 1
บจ. เทีอรุ๊์เที้ล 10
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| 6.1 ขอบเขตการรายงานข้อมููล
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

6.2 ผล้การุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความยั่่ง
�
� ยั่่นของบีีทีเี อส กรุ๊๊ป
(GRI 102-8)
ด้้านเศรษฐกิิจ

้ ด
ตััวชีว
ั

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

31,195

รุ๊ายไดิ้้รุ๊วม

ล้านบาที

47,299

42,242

42,379

MOVE

ล้านบาที

46,028

37,169

34,938

39,352

5,866

2,614

รุ๊ายไดิ้้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

ล้านบาที

MIX

ล้านบาที

MATCH

ล้านบาที

ต้นที๊นจากการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

เง้นเดิ้ือน ค่าแรุ๊ง และผลปรุ๊ะโยชน์อ� น
ื
การุ๊จ่ายปันผล

ห้นีส
� น
้

8,162

4,576

5,152
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| 6.2 ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่�งยืนของบีทีีเอส กร๊�ป

4,069

1,927

1,214

212,062

255,867

ล้านบาที

52,310

67,245

76,037

86,128

92,088

105,855

136,025

2.73

41.40
62,794

2562/63

2.56

46.33

69,728

2563/64

2.24

71.02

80,335

169,739

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

ก้โลวัตต์-ชม.ต่อวัน

3,826

173,100

ก้โลวัตต์-ชม. ต่อ 1,000 ผูโ้ ดิ้ยสารุ๊-กม. ต่อเดิ้ือน

พลังงานในสถืานีรุ๊ถืไฟฟ้า

4,081

144,398

ก้โลวัตต์-ชม. ต่อ รุ๊ะยะทีาง 1 กม.ของตู้โดิ้ยสารุ๊

พลังงานขับเคลื�อน

6,315

2,572

ล้านบาที

2561/62

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าต่อรุ๊ะยะทีาง 1 กม.ของตู้โดิ้ยสารุ๊

2,215

1,509

773

ด้้านสิ่ิง
� แวด้ล้อมู
ความูเข้มูข้นการใช้ไฟฟ้าในการเดำินรถ
้ ด
ตััวชีว
ั

652

2,873

2,730

4,298

20,083

ล้านบาที

1,634

20,873

923
28,607

ล้านบาที

ส่วนของผูถื
้ ือห้๊น
้

1,995

30,343

ล้านบาที

ส้นทีรุ๊ัพย์

1,340

40,120

ล้านบาที

เง้นภาษีีทีี�ชาำ รุ๊ะให้้แก่รุ๊ฐ
ั

5,336

25,823

31,401

ล้านบาที
ล้านบาที

กำาไรุ๊จากการุ๊ดิ้ำาเน้นธุ๊รุ๊ก้จ

29,308

2564/65

2564/65

2.27

<2.31

85,342

<82,000

107.04

<50
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ปริมูาณการใช้พล่งงาน
้ ด
ตััวชีว
ั
ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีั�งห้มดิ้

เมกะวัตต์-ชม.

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าจากแห้ล่งพลังงานส้น
� เปลือง

เมกะวัตต์-ชม.

• ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้า-ขับเคลื�อน

เมกะวัตต์-ชม.

• ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้า-ไม่ขบ
ั เคลื�อน

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้เชื�อเพล้งจากแห้ล่งพลังงานส้น
� เปลือง (ถื่านห้้น นำามันดิ้้บ ก๊าซิธุรุ๊รุ๊มชาต้ ฯลฯ)

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้เชื�อเพล้งสำาห้รุ๊ับงานอาคารุ๊

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้เชื�อเพล้งจากรุ๊ถืยนต์สาำ ห้รุ๊ับการุ๊เดิ้้นทีาง

เมกะวัตต์-ชม.
เมกะวัตต์-ชม.
เมกะวัตต์-ชม.
เมกะวัตต์-ชม.

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้เชื�อเพล้งจากรุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี BRT

เมกะวัตต์-ชม.

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้พลังงานส้น
� เปลืองทีั�งห้มดิ้

ปรุ๊้มาณการุ๊ซิื�อใบรุ๊ับรุ๊องเครุ๊ดิ้้ตการุ๊ผล้ตพลังงานห้ม๊นเวียน (REC) ทีั�งห้มดิ้
ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้พลังงานห้ม๊นเวียนทีั�งห้มดิ้

สัดิ้ส่วนการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีี�มาจากแห้ล่งพลังงานห้ม๊นเวียน

เมกะวัตต์-ชม.
เมกะวัตต์-ชม.
เมกะวัตต์-ชม.
รุ๊้อยละ

ค่าใช้จา่ ยพลังงานทีี�ใช้ที�ังห้มดิ้

บาที

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

117,139

140,451

140,562

145,720

n/a

117,139

140,451

140,562

145,720

n/a

75,263

91,321

91,392

96,769

n/a

41,876

49,130

49,170

48,951

n/a

13,773.06

13,016.29

11,869.2

10,178.01

n/a

585.36

707.26

342.49

781.82

n/a

549.46

448.09

879.13

624.99

n/a

12,638.24

11,860.94

10,647.58

8,771.20

n/a

130,912.06

153,467.29

152,431.20

155,898

182,917

0

0

0

14,688

14,572

0

0

0

14,688

14,572

n/a

n/a

n/a

10

10

443,748,874

528,932,449

515,166,397

564,984,185

n/a

การปล่อยก�าซเรือนกระจก
้ ด
ตััวชีว
ั

ปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีั�งห้มดิ้

ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า

• ทีางอ้อม (ขอบเขตทีี� 2) (Location-based)

ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า

• ทีางอ้อม (ขอบเขตทีี� 2) (Market-based)

ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า

• ทีางอ้อม (ขอบเขตทีี� 3)

ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า

ความครุ๊อบคล๊มของข้อมูล

รุ๊้อยละ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่า

• ทีางตรุ๊ง (ขอบเขตทีี� 1)

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

63,979

75,463

74,600

142,571

99,137

1,227

729

3,570

3,487

4,284

62,752

74,734

66,820

73,421

89,801

62,752

74,734

66,820

66,079

82,459

n/a

n/a

4,210

65,6631

5,052

86

80

81

81

n/a

หมายเหตุุ:
1. ข้อมูลการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีางอ้อมอื�นๆ (ขอบเขตทีี� 3) ในปี 2564/65 ครุ๊อบคล๊มการุ๊ซิื�อทีรุ๊ัพย์สน
้ ขบวนรุ๊ถืไฟฟ้าสำาห้รุ๊ับรุ๊ถืไฟฟ้าสายีเขียว ซิ่ง� ไดิ้้ถืก
ู ปรุ๊ะเม้นว่ามีนย
ั สำาคัญต่อบรุ๊้ษีที
ั ฯ
2. ผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานครุ๊อบคล๊มโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีทีอง และรุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี BRT ซิ่ง� เป็นข้อมูลทีี
ู �ไดิ้้ผา่ นการุ๊ทีวนสอบ (Verification) โดิ้ย LRQA ตามมาตรุ๊ฐาน GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2 และ GRI 305-3
3. ข้อมูลทีี�ใช้ในการุ๊คำานวณห้าปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์สาำ ห้รุ๊ับการุ๊ใช้พลังงานไฟฟ้า (emission factor) คือ 0.499 ตันคารุ๊์บอนไดิ้ออกไซิดิ้์เทีียบเที่าต่อ เมกะวัตต์-ชัว� โมง (tCO2e/MWh) โดิ้ยอ้างอ้งข้อมูล emission factor จากองค์การุ๊บรุ๊้ห้ารุ๊จัดิ้การุ๊ก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก (TGO) ในเดิ้ือนเมษีายน 2565 ข้อมูลปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าทีั�งห้มดิ้
ไม่รุ๊วมข้อมูลปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าของ VGI
4. ข้อมูลทีี�ใช้ในการุ๊คำานวณห้าปรุ๊้มาณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีางตรุ๊ง (ขอบเขตทีี� 1) รุ๊วบรุ๊วมจากการุ๊ใช้นาำ มันเชื�อเพล้งทีั�งในส่วนงานอาคารุ๊และรุ๊ถืยนต์สาำ ห้รุ๊ับการุ๊เดิ้้นทีาง การุ๊ใช้เชื�อเพล้งจากรุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี BRT และสารุ๊ทีำาความเย็นทีี�ใช้ในรุ๊ะบบปรุ๊ับอากาศในอาคารุ๊และในขบวนรุ๊ถืไฟฟ้า ตัวเลขการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจกทีางตรุ๊ง
ในปี 2563/64 เพ้ม
� อย่างมากเมื�อเทีียบกับในปี 2562/63 เนื�องจากเรุ๊าเพ้ม
� ข่น
� การุ๊เก็บข้อมูลให้้ครุ๊อบคล๊มไปถื่งการุ๊ใช้เครุ๊ื�องปรุ๊ับอากาศในอาคารุ๊และรุ๊ถืไฟ
5. ข้อมูลปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ มันเชื�อเพล้งในส่วนของรุ๊ถืยนต์สาำ ห้รุ๊ับการุ๊เดิ้้นทีางมีการุ๊รุ๊วบรุ๊วมไว้ต�ังแต่ปี 2561
6. ข้อมูลค่าใช้จา่ ยพลังงานทีี�ใช้ที�ังห้มดิ้เป็นการุ๊รุ๊วมค่าใช้จา่ ยทีั�งโครุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีทีองและรุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี BRT
7. ข้อมูลทีี�ใช้คำานวณการุ๊ปล่อยก๊าซิเรุ๊ือนกรุ๊ะจก ขอบเขตทีี� 3 ในปี 2563/64 ครุ๊อบคล๊มปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ ของอาคารุ๊และสถืานีบที
ี ีเอส ซิ่ง� รุ๊วมถื่งรุ๊ถืโดิ้ยสารุ๊ดิ้่วนพ้เศษี BRT และปรุ๊้มาณการุ๊ใช้ไฟฟ้าของผูเ้ ช่าในสถืานี
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ปริมูาณนำ�าใช้
้ ด
ตััวชีว
ั

ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ จืดิ้ส๊ทีธุ้ที�งั ห้มดิ้

การุ๊ดิ้่งนำามาใช้: ปรุ๊้มาณการุ๊ใช้นาำ ปรุ๊ะปาจากเทีศบาลทีั�งห้มดิ้ (ห้รุ๊ือจากรุ๊ะบบสาธุารุ๊ณูปโภคอื�นๆ)

• นำาผ้วดิ้้นทีี�ถืก
ู ดิ้่งข่น
� มาใช้ (ทีะเลสาย แม่นาำ ฯลฯ)

• นำาบาดิ้าลทีี�ถืก
ู ดิ้่งข่น
� มาใช้

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

ล้านลูกบาศก์เมตรุ๊

0.1520

0.1958

0.2097

0.2088

0.2200

ล้านลูกบาศก์เมตรุ๊

0

0

0

0

n/a

ล้านลูกบาศก์เมตรุ๊

0.1520

ล้านลูกบาศก์เมตรุ๊

การุ๊ที้�งนำาสูแ
่ ห้ล่งสกัดิ้ทีี�คณ
๊ ภาพใกล้เคียงห้รุ๊ือสูงกว่าแห้ล่ง

เป้าหมาย

0.1958

0

ล้านลูกบาศก์เมตรุ๊

0

0

0.2088

0

0

การจ่ดำการของเสีย
้ ด
ตััวชีว
ั

0.2097

0

0

0

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

n/a

97.82

568.52

656.49

598.31

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�นาำ ไปรุ๊ีไซิเค้ล

เมตรุ๊้กตัน

0.00

49.63

34.68

34.95

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�นาำ มาใช้ให้ม่

0.00

เมตรุ๊้กตัน

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู กำาจัดิ้ทีั�งห้มดิ้

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู ฝัังกลบ

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู เผาทีำาลาย โดิ้ยนำากลับมาใช้เป็นพลังงาน

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู เผาทีำาลาย โดิ้ยไม่นาำ กลับมาใช้เป็นพลังงาน
ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู กำาจัดิ้ดิ้้วยว้ธุอ
ี �น
ื ๆ

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู กำาจัดิ้โดิ้ยไม่รุ๊ะบ๊ว้ธุี

0.00

18.05

518.89

621.81

545.32

เมตรุ๊้กตัน

0.00

0.00

0.00

0.00

97.82

เมตรุ๊้กตัน

518.89

0.00

เมตรุ๊้กตัน

0.00

68.91

12.01

0.27

0.00

0.00

85.81

545.05

0.00

0.00

0.00

ผลตอบแทีนจากการลงที๊นดำ้านสิง
� แวดำล้อมู

621.81

0.00

0.00

เมตรุ๊้กตัน

้ ด
ตััวชีว
ั

0.00

53.00

97.82

เมตรุ๊้กตัน

• ปรุ๊้มาณของเสียทีั�วไปทีี�ถืก
ู กำาจัดิ้

34.68

เมตรุ๊้กตัน

เมตรุ๊้กตัน

• ปรุ๊้มาณของเสียอันตรุ๊ายทีี�ถืก
ู กำาจัดิ้

49.63

0.00

เมตรุ๊้กตัน

499.61

540.16

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

95.09

139.60

0.00

116.33

n/a

0.00

503.23

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

n/a

2561/62

เมตรุ๊้กตัน
เมตรุ๊้กตัน

n/a

เป้าหมาย

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�เก้ดิ้ข่น
� ทีั�งห้มดิ้

ปรุ๊้มาณของเสียทีี�ถืก
ู นำามาใช้ให้ม่/รุ๊ีไซิเค้ล

0.2200

n/a
648.19

เป้าหมาย

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

2564/65

เง้นลงที๊นสำาห้รุ๊ับโครุ๊งการุ๊ปรุ๊ะห้ยัดิ้พลังงาน

บาที

1,335,000.00

550,000.00

1,325,939.60

290,602.40

n/a

ค่าใช้จา่ ยในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน

บาที

1,245,602.01

44,372.56

3,946,532.59

416,423.13

n/a

ค่าใช้จา่ ยทีั�งห้มดิ้ (= เง้นลงที๊น + ค่าใช้จา่ ยในการุ๊ดิ้ำาเน้นงาน)

บาที

2,580,602.01

594,372.56

5,272,472.19

707,025.53

n/a

บาที

620,587.18

25,757.61

838,250.99

222,125.54

n/a

รุ๊้อยละ

86

80

81

81

n/a

ค่าใช้จา่ ยในการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีี�สามารุ๊ถืลดิ้ไดิ้้ ห้รุ๊ือส้ทีธุ้ปรุ๊ะโยชน์ทีางภาษีี
รุ๊้อยละของผลการุ๊ดิ้ำาเน้นงานต่อรุ๊ายไดิ้้จากการุ๊ดิ้ำาเน้นงานทีั�งห้มดิ้
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

ด้้านสัังคม
ข้อมููลการจ้างงาน
้ ด
ตััวชีว
ั
จำานวนพนักงานทีั�งห้มดิ้
ชาย

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

คน

ห้ญ้ง

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

4,041

4,287

5,088

5,357

2,161

2,142

2,473

2,693

1,880

2,145

2,615

2,664

3,992

4,218

4,958

5,220

2,128

2,093

2,377

2,591

1,864

2,125

2,581

2,629

49

69

130

137

33

49

93

102

16

20

37

35

4,003

4,287

5,083

5,357

2,123

2,142

2,467

2,693

1,880

2,145

2,616

2,664

34

0

5

0

34

0

3

0

0

0

2

0

152

136

144

124

95

91

96

84

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มประเภทก�รจำ้�งง�น)
พนักงานปรุ๊ะจำา (permanent) (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
พนักงานสัญญาจ้าง (temporary) (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มระยะเวล�ก�รทำ�ง�น)
พนักงานเต็มเวลา (full time) (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
พนักงาน part time (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มระดัับพนักง�น)
พนักงานรุ๊ะดิ้ับบรุ๊้ห้ารุ๊ (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง

57

45

48

40

พนักงานรุ๊ะดิ้ับจัดิ้การุ๊ (รุ๊วม)

347

324

354

437

194

160

180

205

ชาย

คน

ห้ญ้ง
พนักงานทีั�วไป (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
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153

164

174

232

3,508

3,827

4,590

4,796

1,817

1,891

2,197

2,404

1,691

1,936

2,393

2,392
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

้ ด
ตััวชีว
ั

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

1,396

1,605

2,138

612

674

923

997

784

931

1,215

1,219

2,359

2,276

2,666

2,813

1,321

1,246

1,355

1,481

1,038

1,030

1,311

1,332

228

406

284

328

158

222

195

215

71

184

89

113

4,011

4,249

5,036

5,288

2,136

2,110

2,427

2,631

1,875

2,139

2,609

2,657

n/a

n/a

n/a

9

n/a

n/a

n/a

9

ห้ญ้ง

n/a

n/a

n/a

0

สัญชาต้พม่า (รุ๊วม)

n/a

n/a

n/a

8

n/a

n/a

n/a

6

ห้ญ้ง

n/a

n/a

n/a

2

ต่างชาต้ (รุ๊วม)

30

38

52

69

25

32

46

62

5

6

6

7

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มกล่�มอ�ย่)
ตำากว่า 30 ปี (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
30-50 ปี (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
มากกว่า 50 ปี(รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง

2,216

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มสััญช�ติ)
สัญชาต้ไทีย (รุ๊วม)
ชาย

คน

ห้ญ้ง
สัญชาต้จน
ี (รุ๊วม)
ชาย

คน

ชาย

คน

ชาย

คน

ห้ญ้ง

้ ด
ตััวชีว
ั

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

จำานวนพนักงานเข้าให้ม่ (รุ๊วม)

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

คน

742

733

1,110

718

คน

339

346

480

388

403

387

630

330

n/a

n/a

736

480

n/a

n/a

366

221

n/a

n/a

8

17

แยกต�มเพศ
ชาย
ห้ญ้ง
แยกต�มกล่�มอ�ย่
ตำากว่า 30 ปี
คน

30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

้ ด
ตััวชีว
ั
อัตรุ๊าพนักงานเข้าให้ม่ (รุ๊วม)
แยกต�มเพศ
ชาย

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

ห้ญ้ง

ข้้อมููลอ่�นๆ

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

17.94

17.10

21.82

13.40

8.19

8.07

9.43

7.24

9.74

9.03

12.38

6.16

n/a

n/a

14.47

8.96

n/a

n/a

7.19

4.13

n/a

n/a

0.16

0.32

แยกต�มกล่�มอ�ย่
ตำากว่า 30 ปี
30-50 ปี

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

มากกว่า 50 ปี

้ ด
ตััวชีว
ั

อัตรุ๊าตำาแห้น่งงานทีี�บ๊คคลภายไดิ้้รุ๊บ
ั คัดิ้เลือก (รุ๊วม)

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

39.81

43.65

60.24

29.34

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

n/a

n/a

27.54

11.31

n/a

n/a

32.70

18.03

n/a

n/a

25.99

11.17

n/a

n/a

33.73

17.90

n/a

n/a

0.52

0.27

แยกต�มเพศ
ชาย
ห้ญ้ง
แยกต�มกล่�มอ�ย่
ตำากว่า 30 ปี

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

้ ด
ตััวชีว
ั

คน

จำานวนพนักงานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม)

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

439

295

575

546

266

138

245

289

173

157

330

257

n/a

n/a

293

279

n/a

n/a

260

240

n/a

n/a

22

27

แยกต�มเพศ
ชาย

คน

ห้ญ้ง
แยกต�มกล่�มอ�ย่
ตำากว่า 30 ปี
30-50 ปี

คน

มากกว่า 50 ปี
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บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

้ ด
ตััวชีว
ั

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

อัตรุ๊าพนักงานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม)

ข้้อมููลอ่�นๆ

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

10.61

6.88

11.30

10.19

6.43

3.22

4.82

5.40

4.18

3.66

6.49

4.80

n/a

n/a

5.76

5.21

n/a

n/a

5.11

4.48

n/a

n/a

0.43

0.50

แยกต�มเพศ
ชาย

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

ห้ญ้ง
แยกต�มกล่�มอ�ย่
ตำากว่า 30 ปี
30-50 ปี

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

มากกว่า 50 ปี

้ ด
ตััวชีว
ั

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

อัตรุ๊าพนักงานทีี�ลาออกโดิ้ยสมัครุ๊ใจ (รุ๊วม)

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

9.77

6.30

10.69

9.78

n/a

n/a

4.38

5.10

n/a

n/a

6.31

4.69

n/a

n/a

5.62

5.13

n/a

n/a

4.93

4.39

n/a

n/a

0.14

0.26

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

1,864

2,145

1,958

1,927

แยกต�มเพศ
ชาย

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

ห้ญ้ง
แยกต�มกล่�มอ�ย่
ตำากว่า 30 ปี
30-50 ปี

รุ๊้อยละของพนักงานทีั�งห้มดิ้

มากกว่า 50 ปี

้ ด
ตััวชีว
ั
จำานวนพนักงานทีี�มส
ี ที
้ ธุ้ล
� งดิู้บ๊ตรุ๊ (รุ๊วม)
� าเพื�อเลีย

คน

ชาย
ห้ญ้ง
จำานวนพนักงานทีี�ใช้สที
้ ธุ้ล
� งดิู้บ๊ตรุ๊ (รุ๊วม)
� าเพื�อเลีย

ผลการดําเนินงาน

หน่วย

คน

48

0

0

15

1,655

2,145

1,958

1,912

64

53

65

56

6

0

0

0

ห้ญ้ง

58

53

65

56

จำานวนพนักงานทีี�กลับมาทีำางานห้ลังจากลาเพื�อเลีย
� งดิู้บ๊ตรุ๊ (รุ๊วม)

64

53

65

56

ชาย

คน

ชาย
ห้ญ้ง
อัตรุ๊าการุ๊กลับมาทีำางาน (รุ๊วม)

รุ๊้อยละ

ชาย
ห้ญ้ง
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0

0

0

58

53

65

56

100

100

100

100

100

0

0

0

100

100

100

100
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

การฝึึกอบรมู
้ ด
ตััวชีว
ั
จำานวนชัว� โมงการุ๊ฝัึกอบรุ๊มเฉลีย
� ต่อพนักงาน (รุ๊วม)

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
ชัว� โมง/พนักงาน

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

77.85

94.35

108.90

125.75

65.14

86.62

126.72

110.67

92.21

102.07

142.70

147.32

34.63

28.63

5.47

81.98

24.41

18.54

8.23

105.71

84.91

107.57

123.77

123.73

2563/64

2564/65

แบ�งต�มเพศ
ชาย

ชัว� โมง/พนักงาน

ห้ญ้ง
แบ�งต�มระดัับพนักง�น
พนักงานรุ๊ะดิ้ับบรุ๊้ห้ารุ๊
พนักงานรุ๊ะดิ้ับจัดิ้การุ๊

ชัว� โมง/พนักงาน

พนักงานทีั�วไป

้ ด
ตััวชีว
ั
งบปรุ๊ะมาณทีี�ใช้ในการุ๊ฝัึกอบรุ๊ม
งบปรุ๊ะมาณทีี�ใช้ในการุ๊ฝัึกอบรุ๊มเฉลีย
� ต่อพนักงาน

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

ล้านบาที

16.84

14.98

13.89

15.96

บาที/พนักงาน

n/a

n/a

2,732.04

2,979.34

n/a

n/a

5,629.10

5,926.59

n/a

n/a

5,308.48

5,991.11

แบ�งต�มเพศ
ชาย

บาที/พนักงาน

ห้ญ้ง

ความูผูกพ่ นของพน่กงานทีี�มูีต่อองค์กร
ตุัวชี้้ว
� ัด
อัตรุ๊าความผูกพันของพนักงานทีี�มต
ี ่อองค์กรุ๊ (รุ๊วม)

หน่่วย

รุ๊้อยละของพนักงานทีี�มี
ความผูกพันรุ๊ะดิ้ับมาก

อัตรุ๊าความผูกพันของพนักงานชาย
อัตรุ๊าความผูกพันของพนักงานห้ญ้ง
จำานวนพนักงานทีี�ตอบแบบสอบถืาม

รุ๊้อยละของจำานวนพนักงานทีั�งห้มดิ้

ผลการดำาเน่ิน่งาน่
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

78.50

79.66

80.00

80.00

80.00

81.00

80.00

80.00

77.00

78.25

79.00

79.00

93.45

93.49

100.00

100.00

หมายเหตุุ :
กล๊ม
่ บรุ๊้ษีที
ั ฯ ไดิ้้ทีำาการุ๊สำารุ๊วจความผูกพันของพนักงานทีี�มต
ี ่อองค์กรุ๊ครุ๊ัง� ล่าส๊ดิ้ ในปี 2563/64
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้อมููลดำ้านอาชีวอนามู่ยและความูปลอดำภ่ยของพน่กงาน
้ ด
ตััวชีว
ั

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขัน
� รุ๊๊นแรุ๊งของพนักงาน

ครุ๊ัง� ต่อล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน

0

0

0

0

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขัน
� ห้ย๊ดิ้งานของพนักงาน

ครุ๊ัง� ต่อล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน

0.5474

1.1706

0.1498

0.2774

คน

0

0

0

0

การุ๊เสียชีว้ตของพนักงาน

ข้อมููลดำ้านอาชีวอนามู่ยและความูปลอดำภ่ยของผู้ร่บเหมูา
้ ด
ตััวชีว
ั

ผลการดําเนินงาน

หน่วย
2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขัน
ั เห้มา
� รุ๊๊นแรุ๊งของผูรุ๊้ บ

ครุ๊ัง� ต่อล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน

0

0

0

0

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถื่งขัน
ั เห้มา
� ห้ย๊ดิ้งานของผูรุ๊้ บ

ครุ๊ัง� ต่อล้านชัว� โมงการุ๊ทีำางาน

1.4011

0.8488

0.7212

0.3269

คน

0

0

0

0

การุ๊เสียชีว้ตของผูรุ๊้ บ
ั เห้มา

หมายเหตุุ:
“N/A” ห้มายถื่ง ไม่ไดิ้้เก็บข้อมูลสำาห้รุ๊ับห้ัวข้อนั�นๆ ซิ่�งจะอยู่ในข้อมูลย้อนห้ลัง 3 ปี แยกตามกล๊่มอาย๊ของ จำานวนพนักงานเข้าให้ม่ (รุ๊วม) อัตรุ๊าพนักงานเข้าให้ม่ (รุ๊วม) จำานวนพนักงานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม) อัตรุ๊าพนักงานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม) และ ข้อมูลย้อนห้ลัง 3 ปีของ อัตรุ๊าตำาแห้น่งงานทีี�บ๊คคลภายไดิ้้รุ๊ับคัดิ้เลือก (รุ๊วม) และ อัตรุ๊า
พนักงานทีี�ลาออกโดิ้ยสมัครุ๊ใจ (รุ๊วม)
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

6.3 ด้่ชนีขอ
้ มูล้ตามกรุ๊อบีการุ๊รุ๊ายั่งาน GRI Standards
(GRI 102-55)
GRI Standard

Disclosure

Page number(s) and/or comments
Annual Report

Sustainability Report

External
Verification

SDG Goal

GRI 101: Foundation 2016
Reporting principles

9, 10, 19, 20

Using the GRI Standards for sustainability reporting

9, 10

Making claims related to the use of the GRI Standards

9

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

Name of the organisation

4

102-2

Activities, brands, products, and services

4, 5

102-3

Location of headquarters

101

102-4

Location of operations

102-5

Ownership and legal form

4

102-6

Markets served

4, 5

102-7

Scale of the organisation

4, 5

102-8

Information on employees and other workers

87-92

102-9

Supply chain

102-10

Significant changes to the organisation and its supply chain

No significant changes to the
company and supply chain

102-11

Precautionary Principle or approach

22-23, 27, 38-39

102-12

External initiatives

13, 14

102-13

Membership of associations

13, 14, 43

102-14

Statement from senior decision-maker

2, 3

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

8, 15-20, 38

102-16

Values, principles, standards, and norms of behaviour

6, 40-42

SDG 16

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

41

SDG 16

340, 342-355

4, 5

SDG 8, 10

49-53

Strategy

Ethics and integrity
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

GRI Standard

Disclosure

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

Page number(s) and/or comments
Annual Report

Sustainability Report

External
Verification

SDG Goal

Governance
102-18
102-19
102-20
102-26
102-29
102-30
102-31

Governance structure

36, 37

Delegating authority

37

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

37

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

36, 37

Identifying and managing economic, environmental, and social impacts

38, 39

Effectiveness of risk management processes

38, 39

Review of economic, environmental, and social topics

37

SDG 16

Stakeholder engagement
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

List of stakeholder groups

19, 20

Collective bargaining agreements

77

Identifying and selecting stakeholders

19, 20

Approach to stakeholder engagement

19, 20

Key topics and concerns raised

19, 20

Entities included in the consolidated financial statements

9

Defining report content and topic boundaries

9, 10

SDG 8

Reporting practice
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

List of material topics

10

Restatements of information

BTS Group has not made any
restatement in FY 2021/22

Changes in reporting

9

Reporting period

9

Date of most recent report

9

Reporting cycle

9

Contact point for questions regarding the report

101

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

9

GRI Content Index

93-99

External Assurance

100

Material topics
Economic Performance
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

78

The management approach and its components

78

Evaluation of the management approach

78
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

GRI Standard

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

Disclosure

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม
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SDG Goal

GRI 201: Economic Performance 2016
201-1
201-2

Direct economic value generated and distributed
Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

191,192

4, 78-81

SDG 2, 5, 7, 8, 9

23-24, 29

SDG 13

Indirect Economic Impacts
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

54

The management approach and its components

54

Evaluation of the management approach

54

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
203-1

Infrastructure investments and services supported

55-59

SDG 2, 5, 7, 9, 11

Procurement Practices
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

49

The management approach and its components

49

Evaluation of the management approach

49

GRI 204: Procurement Practices 2016
204-1

Proportion of spending on local suppliers

53

SDG 8

Anti-Corruption
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

41

The management approach and its components

41

Evaluation of the management approach

41

GRI 205: Anti-Corruption 2016
205-1
205-2
205-3

Operations assessed for risks related to corruption

51

SDG 16

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

41, 42

SDG 16

Confirmed incidents of corruption and actions taken

42

SDG 16

Energy
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

29

The management approach and its components

29-34

Evaluation of the management approach

31-34
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

GRI Standard

Disclosure

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม
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SDG Goal

GRI 302: Energy 2016
302-1
302-3
302-4

YES

SDG 7, 8, 12, 13

Energy consumption within the organisation

31

Energy intensity

31

SDG 7, 8, 12, 13

Reduction of energy consumption

31

SDG 7, 8, 13

Water and Effluents
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

29

The management approach and its components

30

Evaluation of the management approach

33

GRI 303: Water and Effluents 2018
303-3
303-4
303-5

Water withdrawal

33

YES

Water discharge

33

YES

Water consumption

33

YES

SDG 6, 8, 12

Emissions
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

29

The management approach and its components

30

Evaluation of the management approach

32

GRI 305: Emissions 2016
305-1
305-2
305-3

Direct (Scope 1) GHG emissions

32

YES

SDG 3, 13, 14, 15

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

32

YES

SDG 3, 12, 13, 14, 15

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

32

YES

SDG 3, 12, 13, 14, 15

Waste
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

29

The management approach and its components

30

Evaluation of the management approach

32

GRI 306: Waste 2020
306-2

Management of significant waste-related impacts

SDG 3, 6, 12

32
YES

Environmental Compliance
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary

29

The management approach and its components

30

Evaluation of the management approach

33
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� ยั่่น

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

GRI Standard

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

Disclosure

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม
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SDG Goal

GRI 307: Environmental Compliance 2016
307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

SDG 16

33

Supplier Environmental Assessment
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

49

103-2

The management approach and its components

49

103-3

Evaluation of the management approach

51-53

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

51-53

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

51-53

Employment
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

72

103-2

The management approach and its components

72

103-3

Evaluation of the management approach

73-77

GRI 401: Employment 2016
401-1

New employee hires and employee turnover

74, 75

SDG 5, 8, 10

401-2

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

77

SDG 3, 5, 8

401-3

Parental leave

76

SDG 5, 8

Occupational Health and Safety
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

65

103-2

The management approach and its components

65, 66

103-3

Evaluation of the management approach

66-69

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
403-1

Occupational health and safety management system

65, 66

SDG 8

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

65, 66

SDG 3, 8

403-3

Occupational health services

66, 68

SDG 3, 8

403-4

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

68

SDG 8

403-5

Worker training on occupational health and safety

68, 73

403-6

Promotion of worker health

67, 68

403-7

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

53, 68

403-9

Work-related injuries (including fatalities)

68
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บีทีนำา

GRI Standard

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

Disclosure

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม
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SDG Goal

Training and Education
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

72

103-2

The management approach and its components

72

103-3

Evaluation of the management approach

72

GRI 404: Training and Education 2016
404-1

Average hours of training per year per employee

SDG 4, 5, 8, 10

73

Diversity and Equal Opportunity
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

72, 76

103-2

The management approach and its components

72, 76

103-3

Evaluation of the management approach

72, 76

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
405-1

Diversity of governance bodies and employees

77, 87

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

bit.ly/3xMrYFf

SDG 5, 8
YES

SDG 5, 8, 10

Human Rights Assessment
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

70

103-2

The management approach and its components

70

103-3

Evaluation of the management approach

71

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
412-1

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

71

Supplier Social Assessment
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

49

103-2

The management approach and its components

49, 50

103-3

Evaluation of the management approach

50-53

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
414-1

New suppliers that were screened using social criteria

49, 50

SDG 5, 8, 16

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

53

SDG 5, 8, 16
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีทีนำา

GRI Standard

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

Disclosure

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม
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SDG Goal

Public Policy
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

40

103-2

The management approach and its components

40

103-3

Evaluation of the management approach

43

GRI 415: Public Policy 2016
415-1

Political contributions

43

SDG 16

Customer Privacy
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

60

103-2

The management approach and its components

60-63

103-3

Evaluation of the management approach

63

GRI 418: Customer Privacy 2016
418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data
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SDG 16

99

บีทีนำา

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

6.4 การุ๊รุ๊่บีรุ๊องจากหน่วยั่งานภายั่นอก
(GRI 102-56)
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บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
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ก่บีความยั่่ง
� ยั่่น

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านสิ� งแวด้ล้้อม

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
�
เพื่่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่ งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
� ยั่ินด้ีรุ๊บี
่ ฟัังข้อเสนอแนะต่างๆจากผูม
้ ส
ี ่วนได้้เสียั่ที๊กภาคส่วน
เพื่่� อส่งเสรุ๊ิมการุ๊ด้ำาเนินงานตามความยั่่ง
�
� ยั่่น โด้ยั่สามารุ๊ถติด้ต่อบีีทีเี อส กรุ๊๊ป
ได้้ตามช่องทีางการุ๊ติด้ต่อด้่งนี:�
ฝ่่ายั่พื่่ ฒนาเพื่่� อความยั่่ง
� ยั่่น
บีรุ๊ิษที
่ บีีทีเี อส กรุ๊๊ป
� โฮล้ด้ิง
� ส์ จำาก่ด้ (มหาชน) (สำาน่กงานใหญ่่)
ชัน
ั สิต
้ 15 อาคาร ทีเอสที เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่ วง ถนนวิภาวดีรง
แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
(+66) 2273 8511-5
โทรสาร :
(+66) 2273 8516
อีเมล :
sustainability@btsgroup.co.th
เว็บไซต์ :
www.btsgroup.co.th
LinkedIn:
https://th.linkedin.com/company/btsgroup2022
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GRI 102-3, 102-53

101

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง
้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์
เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่ วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0) 2273 8611-5
โทรสาร: +66(0) 2273 8610

