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เรามุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะเสริมุ่สร้างคุ่ณคุ�าด้้านสิ�งแวด้ล้้อมุ่ ส่งคุมุ่ แล้ะการกำาก่บ
ด้แูล้ในการด้ำาเนนิงานของเราโด้ยสอด้คุล้้องก่บหล่้กปฏิิบติ่ิสากล้ในด้้าน
แรงงาน สิที่ธิมิุ่นษ่ยชน สิ�งแวด้ล้้อมุ่ แล้ะการติ�อต้ิานการที่่จริติ 

เพื่่� อให้สอด้คุล้้องก่บกล้ย่ที่ธิ์ระยะยาวด้้านการร่บมุ่่อก่บการ
เปล่้�ยนแปล้งของสภาพื่ภมูุ่อิากาศ บ่ท่ี่เอส กร่�ปได้้ชด้เชยการปล้�อยก�าซ
เร่อนกระจกของการเดิ้นรถไฟฟ้าสายส่เข่ยวท่ี่�งหมุ่ด้ แล้ะมุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะ
จ่ด้หาพื่ล่้งงานจากแหล้�งพื่ล่้งงานหมุ่่นเว่ยนอย�างน้อยร้อยล้ะ 10 ของ
การด้ำาเนนิงานของเรา

เพราะเราให้้ความสำำาคัญกัับกัารพัฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน
บีทีีเอสำ กัร๊�ป จึึงนำาเสำนอโซลููชัั่�นสำ์ทีี�ย่ั�งย่ืนเพื�อย่กัระดัับค๊ณภาพชีั่วิตในวันนี� ไปสำู่อนาคตทีี�ดัีกัว่า 

ผ่่านนโย่บาย่ 3M - MOVE MIX MATCH ของเรา

สมาชิิกของ  
United Nations Global Compact

บรษ่ิที่ฯ เสนอขายห่น้กูส้�งเสรมิุ่คุวามุ่ย่�งยน่เปน็คุร่�งแรกมุ่ลู้คุ�ารวมุ่ 11,000 
ล้้านบาที่ ติอกยำาคุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นด้้านการพ่ื่ฒนาอย�างย่�งย่น โด้ย SLB มุ่ ่
ต่ิวช่�ว่ด้ด้้านคุวามุ่ย่�งยน่ท่ี่�มุ่ล่่้กษณะเฉพื่าะ แล้ะมุ่ก่ารเท่ี่ยบเคุ่ยงผล้การ
ด้ำาเนนิงานก่บเปา้หมุ่ายเฉพื่าะของอ่ติสาหกรรมุ่ 

บริิษััทขนส่งมวลชินทางริางแห่่งแริกและแห่่งเดีียวในโลก 
ที�มีการิปล่อยก๊าซคาริ์บอนไดีออกไซดี์สุทธิิเป็นศููนย์

ไดี้ริับการิริับริองดี้านการิกำากับดีูแลกิจการิ
ในริะดีับ “ห่้าดีาว”  ห่ริือ “ดีีเลิศู”

ติิดีอันดีับความยั�งยืนริะดีับ Gold Class ปี 2565 และไดี้ริับ 
คัดีเลือกเป็นสมาชิิกดีัชินีความยั�งยืนดีาวโจนส์โดีย S&P Global

ส่งเสริิมความห่ลากห่ลายและการิยอมริับความห่ลากห่ลาย 
ในองค์กริ (Diversity & Inclusion: D&I) 

เสนอขายหุ่้นกู้ส่งเสริิมความยั�งยืน (SLB) 
โดียมีการิจองซื�อเกิน 1.67 เท่า

คุว้าคุะแนน “หา้ด้าว” หรอ่ “ด่้เลิ้ศ” ในด้้านการกำาก่บด้แูล้กิจการจาก
สมุ่าคุมุ่ส�งเสรมิุ่สถาบน่กรรมุ่การบรษ่ิที่ไที่ยเปน็ปท่ีี่�สบิติิด้ติ�อก่น สะท้ี่อน
ถึงคุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นของเราท่ี่�จะสรา้งการเติิบโติที่างธิร่กจิติามุ่หล่้กการกำาก่บ
ด้แูล้กิจการท่ี่�ด่้ 

คุว้ารางว่ล้คุวามุ่ย่�งยน่ระด่้บ Gold Class ในหมุ่วด้อ่ติสาหกรรมุ่คุมุ่นาคุมุ่
แล้ะโคุรงสร้างพื่่�นฐานด้้านการคุมุ่นาคุมุ่ติิด้ติ�อก่นสองปซีอ้น โด้ยได้้ร่บ
คุ่ด้เล่้อกเปน็สมุ่าชกิของด่้ชนคุ่วามุ่ย่�งยน่ด้าวโจนสเ์ปน็เวล้าส่�ปติีิด้ติ�อก่น

บท่่ี่เอส กร่�ปได้้ออกแถล้งการณเ์พื่่�อสนบ่สนน่คุวามุ่หล้ากหล้ายแล้ะการ
ยอมุ่ร่บคุวามุ่หล้ากหล้ายในองค์ุกรเพ่ื่�อสร้างว่ฒนธิรรมุ่องค์ุกรท่ี่�หล้อมุ่
รวมุ่เปน็หนึ�งแล้ะพื่นก่งานท่ี่�มุ่คุ่วามุ่หล้ากหล้าย
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“เพ่ื่� อให้้สอดคล้้องกัับแนวคิดเศรษฐกัิจแบบแบ่งปััน (Sharing Economy)  
บีทีีเอส กัร๊�ปัขอเชิิญชิวนท่ีานเข้าร่วมกัารเดินทีางไปัพื่ร้อมกัับเรา เพ่ื่� อสร้างโซลู้ชัิ�นส์ 
แห้่งกัารเปัล้ี�ยนแปัล้งอย่างไร้พื่รมแดน ม๊่งสู่เศรษฐกิัจคาร์บอนต่ำำ�า โดยสถานีถัดไปั 
ค่อกัารสร้างอนาคต่ำทีี�สะอาดแล้ะยั�งย่นสำาห้รับคนไทียที๊กัคน”

1.1 สาริจากปริะธิานกริริมการิ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียท่้กท่่าน

ท่่ามกลางความท่้าท่ายท่่� บี่ท่่เอส กรุ๊๊�ปได้้เผชิิญในปี 2564  เรุ๊าม่ความภาคภูมิใจท่่�สามารุ๊ถส่งท่้าย
ปีงบีปรุ๊ะมาณด้้วยความสำาเรุ๊็จอันยิ�งใหญ่ในการุ๊ผลักด้ันผลการุ๊ด้ำาเนินงานด้้านความยั�งยืนต่่างๆ

นบ่ต่ิ�งแติ�ป ี2542 เปน็ต้ินมุ่า บท่่ี่เอส กร่�ปไมุ่�เคุยล้ะทิี่�งเปา้หมุ่ายท่ี่�จะใหบ้ริการ
แล้ะมุ่ส่�วนร�วมุ่ในการสร้างอนาคุติอ่นร่�งโรจน์ของคุนไที่ย แรงผล่้กด่้นจาก
คุวามุ่ที่่�มุ่เที่อย�างยาวนานของเราในฐานะผูใ้หบ้รกิารโซล้ชู่�นสท่์ี่�หล้ากหล้าย 
รวมุ่ถึงการด้ำาเนินธ่ิรกิจอย�างย่�งย่นแล้ะการเชิญชวนให้ผู้อ่�นมุ่่ส�วนร�วมุ่ใน
การพื่ฒ่นาอย�างย่�งยน่ไปด้้วยก่นก่บเรา นบ่เปน็คุวามุ่ภาคุภูมุ่ใิจแล้ะคุวามุ่
สข่ของเราเสมุ่อมุ่า ติล้อด้ระยะเวล้าหล้ายปมีุ่าน่�  บท่่ี่เอส กร่�ปมุ่ส่�วนร�วมุ่ใน
การช�วยใหก้ารเดิ้นที่างสู�คุวามุ่ย่�งยน่ในระด่้บประเที่ศเขา้ใกล้้คุวามุ่จรงิขึ�น
เร่�อยๆ  ประเที่ศไที่ยได้้ประกาศเจตินารมุ่ณ์ท่ี่�จะบรรล้เ่ปา้หมุ่ายคุวามุ่เป็น 
กล้างที่างคุาร์บอนภายในป ี2593 แล้ะการปล้�อยก�าซเรอ่นกระจกสท่ี่ธิเิปน็
ศูนย์ภายในปี 2608 ซึ�งเป็นส�วนหนึ�งของคุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นของประเที่ศภายใต้ิ
คุวามุ่ติกล้งปาร่ส  โด้ยกระที่รวงพื่ล่้งงานระบ่ว�ารอ้ยล้ะ 28 ของการปล้�อย
คุารบ์อนของประเที่ศไที่ยในป ี2564 มุ่าจากภาคุคุมุ่นาคุมุ่ขนส�ง ซึ�งบท่่ี่เอส 
กร่�ปติระหน่กด่้ถึงบที่บาที่สำาคุ่ญขององค์ุกรในการช�วยล้ด้การปล้�อย
คุารบ์อนของประเที่ศแล้ะพื่รอ้มุ่ยน่หยด่้เคุ่ยงข้างประเที่ศในท่ี่กย�างก้าว

จากจ่ด้เริ�มุ่ต้ินของเราท่ี่�มุ่เ่ปา้หมุ่ายในการส�งเสริมุ่การเติิบโติของการสญ่จร
ในเมุ่อ่งของประเที่ศไที่ย เราได้้ขยายธ่ิรกิจไปยง่อ่ติสาหกรรมุ่ติ�างๆ ซึ�งเปน็
ไปติามุ่กลยุุทธ์์เชิงินวััตกรรม 3M ซึ่่�งประกอบไปด้้วัยุ MOVE MIX และ 
MATCH โด้ยธิร่กิจ MOVE ของเราเปน็มุ่ากกว�าการใหบ้รกิารด้้านการขนส�ง  

ในที่ก่การเดิ้นที่างไปก่บเรา ไมุ่�ว�าจะเป็นที่างราง ถนน นำา หรอ่อากาศ เราให้
คุวามุ่สำาคุ่ญก่บการให้บริการด้้วยคุวามุ่ปล้อด้ภ่ยแล้ะด้ำาเนินธิ่รกิจอย�าง
ย่�งยน่ เราสนบ่สนน่แล้ะนอ้มุ่รบ่เปา้หมุ่ายการพ่ื่ฒนาท่ี่�ย่�งยน่ (SDGs) ขอ้ท่ี่� 
13 ว�าด้้วยการร่บมุ่อ่การเปล่้�ยนแปล้งสภาพื่ภมูุ่อิากาศมุ่าเปน็หล่้กในการ
ด้ำาเนนิธิร่กิจ โด้ยต่ิ�งแติ�เปดิ้ใหบ้รกิารรถไฟฟา้บท่่ี่เอสของเรา ที่ำาใหเ้คุร่อข�าย
การขนส�งมุ่วล้ชนของประเที่ศไที่ยสามุ่ารถหล่้กเล่้�ยงการปล้ด้ปล้�อย
คุารบ์อนได้ออกไซด์้ไปได้้กว�า 1.9 ล้้านต่ินคุาร์บอนได้ออกไซด์้เท่ี่ยบเที่�า  ด้้วย
เหติ่น่� ธ่ิรกิจ MOVE จึงสะท้ี่อนการมุ่่ส�วนร�วมุ่ของเราในการข่บเคุล่้�อน
ประเที่ศไที่ยสู�เศรษฐกิจคุารบ์อนติำา ธิร่กิจ MIX ซึ�งประกอบด้้วยแพื่ล้ติฟอรม์ุ่
ส่�อโฆษณา การชำาระเงิน แล้ะการจ่ด้จำาหน�าย เป็นด่้งต่ิวเช่�อมุ่ประสาน
ระหว�างล้กูคุ้าแล้ะแบรนด์้ แล้ะด้้วยคุวามุ่หล้ากหล้ายของธิร่กิจ MIX เราจึง
สามุ่ารถนำาเสนอโซลู้ช่�นสท่์ี่�มุ่ส่�วนช�วยในด้้านการเติิบโติที่างเศรษฐกิจ การ
มุ่่ส�วนร�วมุ่ที่างการเงิน แล้ะนำาเสนอการบริการด้้านโล้จิสติิกส์ในห�วงโซ�
อ่ปที่านท่ี่�ย่�งย่น  สำาหร่บธิ่รกิจ MATCH น่�นเป็นส�วนหนึ�งภายใต้ิแนวคิุด้
เศรษฐกิจแบบแบ�งปันของเราโด้ยมุ่่�งเน้นการสร้างโอกาสที่างธิ่รกิจใหมุ่�ๆ 
แล้ะการผนกึกำาล่้งก่บพื่น่ธิมุ่ติิรที่างธิร่กิจท่ี่�หล้ากหล้าย ซึ�งสอด้คุล้้องก่บ SDG 
ขอ้ท่ี่� 17 ว�าด้้วยคุวามุ่ร�วมุ่มุ่อ่เพื่่�อการพ่ื่ฒนาท่ี่�ย่�งยน่ โด้ยการผนกึกำาล่้งก่บ
พื่่นธิมุ่ิติรภายใต้ิ MATCH เป็นการเสริมุ่สร้างแล้ะผนึกคุวามุ่ร�วมุ่มุ่่อใน
อ่ติสาหกรรมุ่ติ�างๆ เพื่่�อสรา้งคุณ่คุ�าร�วมุ่ก่นภายใต้ิเศรษฐกิจโด้ยรวมุ่
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ด้้วยพื่่�นฐานของธิ่รกิจของเรา คุวามุ่ย่�งย่นที่างสิ�งแวด้ล้้อมุ่ย่งคุงเปน็หว่ใจ
หล่้กของการด้ำาเนนิงานท่ี่�งหมุ่ด้ เราเปน็บริษ่ที่ขนส�งมุ่วล้ชนที่างรางแห�งแรก
แล้ะแห�งเด่้ยวในโล้กท่ี่�เปน็บรษ่ิที่ท่ี่�มุ่ก่ารปล้�อยก�าซคุารบ์อนได้ออกไซด์้สท่ี่ธิิ
เปน็ศนูย ์ซึ�งเรายง่คุงปรบ่ปร่งการด้ำาเนนิงานในเชงิร่กอย�างติ�อเน่�อง แล้ะใน
ปีน่�เราได้้ประกาศกล้ย่ที่ธิ์ระยะยาวด้้านการร่บมุ่่อก่บการเปล่้�ยนแปล้ง 
ของสภาพื่ภมูุ่อิากาศ (Climate Strategy) น่�นคุ่อ การคุงไว้ซึ�งสถานะคุวามุ่
เปน็กล้างที่างคุารบ์อน แล้ะมุ่ก่ารกำาหนด้สด่้ส�วนการใชพ้ื่ล่้งงานจากแหล้�ง
พื่ล่้งงานหมุ่น่เว่ยนอย�างนอ้ยรอ้ยล้ะ 10 ของการด้ำาเนนิงานของเรา โด้ยการ
เดิ้นรถไฟฟา้ด้้วยไฟฟา้ท่ี่�มุ่าจากแหล้�งพื่ล่้งงานหมุ่น่เว่ยนน่�นเปน็เปา้หมุ่าย
ของเรามุ่าโด้ยติล้อด้ ด้้วยเหติน่่� ในปนี่�บ่ท่ี่เอส กร่�ปจึงมุ่ก่ารจ่ด้หาแล้ะล้งท่ี่น
ในใบร่บรองเคุรดิ้ติการผลิ้ติพื่ล่้งงานหมุ่่นเว่ยน (Renewable Energy  
Certificates: RECs) ซึ�งที่ำาให้เราสามุ่ารถอ้างสิที่ธิิ�การใช้ไฟฟ้าจากแหล้�ง
พื่ล่้งงานหมุ่น่เว่ยนคิุด้เปน็ร้อยล้ะ 10 ของการใชไ้ฟฟา้ท่ี่�งหมุ่ด้ ซึ�งสอด้คุล้้อง
ก่บคุวามุ่พื่ยายามุ่ขององค์ุกรในการล้ด้การปล้�อยก�าซคุารบ์อนได้ออกไซด์้
ในการด้ำาเนนิงาน

นอกจากน่� ในฐานะท่ี่�เปน็บรษ่ิที่ท่ี่�มุ่องการณไ์กล้ บทีเีอส กรุ�ปได้้เสนอขายุ
หุุ้น้ก้้สง่เสรมิควัามยุั�งยุนืระยุะยุาวั (SLB) เปน็ครั�งแรก ซึ�งถ่อเป็นการปู
ที่างสำาหรบ่การล้งที่น่ท่ี่�ย่�งยน่เพ่ื่�อพ่ื่ฒนาโคุรงสร้างพ่ื่�นฐานใหด่้้ยิ�งขึ�นสำาหรบ่
คุนไที่ย  โด้ยห่น้กู้ส�งเสริมุ่คุวามุ่ย่�งย่นระยะยาวมุ่ต่่ิวช่�ว่ด้ท่ี่�มุ่อ่งค์ุประกอบ
เฉพื่าะ 2 ส�วน ได้้แก� ต่ิวช่�ว่ด้ด้้านคุวามุ่ย่�งยน่ท่ี่�ได้้รบ่การคุ่ด้เล่้อกมุ่าอย�าง
รอบคุอบ เพื่่�อติิด้ติามุ่ผล้การด้ำาเนนิงานของเราแล้ะไว้เท่ี่ยบก่บเปา้หมุ่าย
ด้้านคุวามุ่ย่�งย่น (Sustainability Performance Targets: SPTs) ท่ี่�เราต้ิอง
บรรล่้ ในขณะเด่้ยวก่นก็เปน็การเปรย่บเท่ี่ยบผล้การด้ำาเนนิงานของเราก่บ
คุู�แข�งในอ่ติสาหกรรมุ่แล้ะก่บมุ่าติรฐานสากล้

นอกเหนอ่จากการด้ำาเนนิธิร่กิจ ในปนี่� เราได้้สนบ่สนน่โคุรงการมุ่ากมุ่ายโด้ย
มุ่จ่่ด้ประสงค์ุหล่้กในการพื่ฒ่นาคุ่ณภาพื่ชวิ่ติของคุนในช่มุ่ชนท่ี่�เราให้บรกิาร 
โด้ยมุู่ล้คุ�าของการช�วยเหล่้อที่างการก่ศล้น่�นรวมุ่กว�า 65 ล้้านบาที่ ซึ�ง
ประกอบด้้วยการสนบ่สนน่ที่างการเงนิ การบรจิาคุผลิ้ติภ่ณฑ์์แล้ะบรกิารใน
รูปแบบติ�างๆ แล้ะมุู่ล้คุ�าท่ี่�ประเมุ่ินจากช่�วโมุ่งอาสาของพื่น่กงาน  คุวามุ่
พื่ยายามุ่ติอบแที่นสง่คุมุ่ของเรามุ่ส่�วนในการช�วยแกไ้ขปญัหาท่ี่�หล้ากหล้าย 
โด้ยมุ่่�งเน้นท่ี่�การสน่บสน่นคุนท่ี่กกล้่�มุ่ให้สามุ่ารถเข้าถึงการใช้บริการ
รถไฟฟ้า รวมุ่ท่ี่�งการส�งเสริมุ่ด้้านการศึกษาแล้ะก่ฬาเป็นสำาคุ่ญ ท่ี่�งหมุ่ด้น่�
เปน็เพื่ย่งส�วนหนึ�งของคุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นของเราท่ี่�สนบ่สนน่เปา้หมุ่ายการพื่ฒ่นา
ท่ี่�ย่�งยน่

ผมุ่มุ่คุ่วามุ่ยนิด่้เปน็อย�างยิ�งท่ี่�บริษ่ที่ของเราสามุ่ารถวางรากฐานท่ี่�แขง็แกร�ง
เพื่่�อไปสู�การสร้างอนาคุติท่ี่�ด่้กว�าแล้ะเรารูสึ้กขอบคุ่ณท่ี่�ได้้รบ่การยอมุ่ร่บจาก
ท่ี่กภาคุส�วน  บ่ท่ี่เอส กร่�ปมุ่คุ่วามุ่ภาคุภมูุ่ใิจท่ี่�ได้้เปน็บรษัิัทขนส่งมวัลชิน
ทางรางแหุ้ง่แรกและแหุ้ง่เด้ยีุวัในโลกที�มกีารปล่อยุก�าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ 
สุทธิ์เปน็ศู้นยุ์ นอกจากน่� เรายง่ได้้รบ่การรบ่รองด้้านการกำาก่บด้แูล้กิจการ
ในระด่้บ “ด่้เลิ้ศ” จากสมุ่าคุมุ่ส�งเสรมิุ่สถาบน่กรรมุ่การบรษ่ิที่ไที่ยเปน็ปท่ีี่�
สิบติิด้ติ�อก่น สำาหร่บในระด่้บสากล้ ปีน่�เป็นปีท่ี่�ส่�ติิด้ติ�อก่นท่ี่�บ่ท่ี่เอส กร่�ป 
ได้้ร่บการคุ่ด้เล่้อกเป็นสมุ่าชิกของด่้ชน่คุวามุ่ย่�งย่นด้าวโจนส์โด้ย S&P  
Global แล้ะได้้ร่บการจ่ด้อ่นด่้บให้เป็นอ่นด่้บหนึ�งของโล้กในหมุ่วด้
อ่ติสาหกรรมุ่คุมุ่นาคุมุ่แล้ะโคุรงสรา้งพื่่�นฐานด้้านการคุมุ่นาคุมุ่เปน็ปท่ีี่�สอง
ติิด้ติ�อก่น  สด่้ท้ี่ายน่� เรามุ่คุ่วามุ่ยนิด่้ท่ี่�จะแจ้งใหท่้ี่กที่�านที่ราบว�า เราได้้เขา้
ร�วมุ่เปน็สมุ่าชกิของ UN Global Compact เพื่่�อเปน็ส�วนหนึ�งของเคุรอ่ข�าย
ธิร่กิจระด่้บโล้กท่ี่�มุ่เ่ปา้หมุ่ายเด่้ยวก่นในการด้ำาเนนิธิร่กิจอย�างย่�งยน่แล้ะรบ่
ผดิ้ชอบติ�อสง่คุมุ่

ป ี2564 เปน็ปท่ีี่�เราที่ก่คุนติ�างเผชิญหนา้ก่บคุวามุ่ไมุ่�แน�นอน อย�างไรก็ด่้ เรา
มุ่่�นใจว�าอนาคุติของการคุมุ่นาคุมุ่ขนส�งในเมุ่อ่งจะย่�งยน่มุ่ากขึ�น แล้ะเรามุ่่�ง
มุ่่�นท่ี่�จะเป็นผูน้ำาของการเปล่้�ยนแปล้งท่ี่�จะมุ่าถึง ท่ี่�งน่� คุวามุ่สำาเร็จของเรา
เกิด้ขึ�นได้้จากการสนบ่สนน่ของที่�าน  ในนามุ่ของคุณะกรรมุ่การบรษ่ิที่ ผมุ่
รู้สึกซาบซึ�งแล้ะขอขอบคุ่ณคุณะผู้บริหาร ผู้ถ่อห่้น พื่่นธิมุ่ิติรที่างธิ่รกิจ 
สถาบน่การเงิน แล้ะหน�วยงานภาคุรฐ่จากใจจรงิ  นอกเหนอ่ไปจากน่�น ผมุ่
ขอขอบคุ่ณลู้กคุ้าที่ก่ที่�าน ช่มุ่ชนที่ก่แห�งท่ี่�เราให้บริการ แล้ะผูมุ้่ส่�วนได้้เสย่
ท่ี่กคุนท่ี่�ใหก้ารสนบ่สนน่ในเสน้ที่างการพ่ื่ฒนาเพ่ื่�อคุวามุ่ย่�งยน่ของประเที่ศ
แล้ะเพื่่�อประโยชนใ์นอนาคุติของพื่วกเราที่ก่คุน

นายคีีรีี กาญจนพาสน์
ประธิานกรรมุ่การ
ประธิานคุณะกรรมุ่การบรหิาร
ประธิานกรรมุ่การพื่ฒ่นาเพื่่�อคุวามุ่ย่�งยน่
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652 ล้้านบาท

1.2 ภาพื่ริวมธุิริกิจบีทีเอส กริุ๊ป
(GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-16, 201-1)

บรษ่ิที่ บท่่ี่เอส กร่�ป โฮล้ดิ้�งส ์จำาก่ด้ (มุ่หาชน) (บ่ท่ี่เอส กร่�ป หรอ่ บริษ่ที่ฯ) 
เปน็บรษ่ิที่เอกชนท่ี่�ด้ำาเนนิธิร่กิจใน 3 กล่้�มุ่ธิร่กิจ ได้้แก� ธิร่กิจ MOVE, MIX 
แล้ะ MATCH โด้ยมุ่่การจด้ที่ะเบ่ยนในติล้าด้หล่้กที่ร่พื่ย์แห�งประเที่ศไที่ย 
แล้ะนบ่เปน็หนึ�งในสมุ่าชกิของห่น้ BlueChip ท่ี่�อยู�ในด่้ชน ่SET50 รวมุ่ท่ี่�ง 
MSCI Asia Pacific, FTSE4Good แล้ะ DJSI

BORDERLESS   TRANSFORM   SOLUTIONS
ริายไดี้จากการิดีำาเนินงานทั�งห่มดี

25,823 ลู้านบาที

4,298 ล้้านบาท

20,873 ล้้านบาท

ติล้อด้ 20 ปท่ีี่�ผ�านมุ่า บริษ่ที่ฯ ได้้สร้างแล้ะขยายธ่ิรกิจติ�างๆ อย�างติ�อเน่�อง 
เริ�มุ่ต้ินจากการเป็นบริษ่ที่อส่งหาริมุ่ที่ร่พื่ย์ สู�กล่้�มุ่บริษ่ที่ท่ี่�ด้ำาเนินธิ่รกิจใน
หล้ากหล้ายอ่ติสาหกรรมุ่ (คุมุ่นาคุมุ่ขนส�งแล้ะส่�อโฆษณา) โด้ยเราได้้สรา้ง
แพื่ล้ติฟอร์มุ่ท่ี่�แข็งแกร�งเพ่ื่�อรองร่บการปร่บเปล้่�ยนกล้่�มุ่บริษ่ที่ (บริษ่ที่  
บท่่ี่เอส กร่�ป โฮล้ดิ้�งส ์จำาก่ด้ แล้ะบรษ่ิที่ย�อย) รวมุ่ถึงการขยายต่ิวที่างธ่ิรกิจ
ท่ี่�ไมุ่�มุ่ท่่ี่�สิ�นส่ด้

เรามุ่่�งหว่งจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโซลู้ช่�นส ์ผ�านการแบ�งปันการเข้าถึงแพื่ล้ติฟอร์มุ่
ท่ี่�แขง็แกร�งของเรา รวมุ่ถึงฐานขอ้มุ่ลู้ท่ี่�มุ่คุ่วามุ่เฉพื่าะต่ิวแล้ะสามุ่ารถนำามุ่า
ติ�อยอด้ได้้ ซึ�งจะช�วยเพื่ิ�มุ่มุ่ลู้คุ�าใหแ้ก�กล้่�มุ่บรษ่ิที่แล้ะพื่น่ธิมุ่ติิรที่างธิร่กิจของ
เรา ด่้งสโล้แกน BORDERLESS TRANSFORM SOLUTIONS

MOVE 3,741

MIX 1,271

MATCH 107

บีทีีเอสำ กัร๊�ป 238

รวม (คน) 5,357

กำาไริสุทธิิริายไดี้ริวม

จำานวนพื่นักงาน

31,195 ลู้านบาที 3,826 ลู้านบาที
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MOVE

MATCH

MIX

MOVE 
แพื่ล้ติฟอรม์ุ่ MOVE ของเรามุ่่�งเนน้ไปท่ี่�การคุมุ่นาคุมุ่ขนส�งผูโ้ด้ยสารในแติ�ล้ะว่น ไมุ่�ว�าจะเปน็การขนส�งที่างราง 
ที่างถนนหร่อที่างนำา โด้ยเป้าหมุ่ายของเราคุ่อการอำานวยคุวามุ่สะด้วกแก�ผู้โด้ยสาร เพื่่�อให้การเดิ้นที่างแบบ  
door-to-door ของผูโ้ด้ยสารท่ี่�อยู�ในระบบ MOVE ของเราน่�นสมุ่บูรณอ์ย�างไรร้อยติ�อ

ในอด่้ติเรามุ่่�งเนน้แติ�เพื่ย่งการขนส�งที่างราง ซึ�งเราได้้เปน็ท่ี่�งผูพ้ื่ฒ่นาแล้ะผูใ้หบ้ริการโคุรงข�ายด่้งกล้�าวภายใต้ิรูป
แบบส่ญญาระยะยาว โด้ยมุ่่จำานวนเท่ี่�ยวการเดิ้นที่างประมุ่าณ 8 แสนเท่ี่�ยวติ�อว่น (ก�อนการแพื่ร�ระบาด้ของ 
โคุวิด้-19) ติล้อด้เสน้ที่างรถไฟฟา้ระยะที่าง 70 กิโล้เมุ่ติรในเขติกร่งเที่พื่มุ่หานคุร ในส�วนของการคุมุ่นาคุมุ่ขนส�ง
อ่�นๆ น่�น เราเปน็ผูใ้หบ้รกิาร หรอ่เปน็เจ้าของเคุรอ่ข�าย หรอ่เป็นผูใ้หบ้รกิารการรบ่ชำาระเงิน ท่ี่�คุรอบคุล้มุ่่ท่ี่�งรถ 
ประจำาที่าง เรอ่ด้�วนข้ามุ่ฟาก ที่างหล้วงพิื่เศษระหว�างเมุ่อ่ง แล้ะสนามุ่บิน โด้ยเราคุาด้ว�าจำานวนเท่ี่�ยวการเดิ้น
ที่างในระบบของเรา ท่ี่�งในส�วนของการขนส�งที่างรางแล้ะการคุมุ่นาคุมุ่ขนส�งอ่�นๆ จะเพื่ิ�มุ่ขึ�นเปน็ 3 ล้้านเท่ี่�ยวติ�อ
ว่น ในป ี2568

MIX 
แพื่ล้ติฟอรม์ุ่ MIX ของเราเปน็การผสมุ่ผสานระหว�างการวิเคุราะหข์อ้มุู่ลู้ ภายใน แล้ะกระบวนการหาองค์ุคุวามุ่รู้
ใหมุ่�จากคุล่้งข้อมุู่ล้ เพ่ื่��อใช้ข้อมุู่ล้ให้เกิด้ประโยชน์ แล้ะสร้างมุู่ล้คุ�าติ�อธิ่รกิจหร่อองค์ุกร (หร่อท่ี่��เร่ยกว�า Data 

 

science) เขา้ก่นก่บ การใหบ้ริการแบบ Offline-to-Online (O2O) โซล้ชู่�นส ์ท่ี่��คุรอบคุล้มุ่่ธ่ิรกิจ ส่�อโฆษณา ธิร่กิจ
บรกิารชำาระเงิน แล้ะธิร่กิจการจ่ด้จำาหน�าย โด้ยการใหบ้ริการอย�างมุ่เ่อกล่้กษณเ์ฉพื่าะต่ิวแล้ะเปน็ผูน้ำาในติล้าด้
กล้่�มุ่น่� เปน็การใหบ้รกิารผ�านบริษ่ที่ย�อยของเราอย�าง บรษ่ิที่ ว่จ่ ไอ จำาก่ด้ (มุ่หาชน) (ว่จ่ ไอ)

นอกเหนอ่จากคุวามุ่สามุ่ารถในการเขา้ถึงล้กูคุ้าผ�าน O2O แล้้ว MIX ยง่มุ่ข้่อมุ่ลู้ท่ี่�มุ่เ่อกล่้กษณแ์ล้ะมุ่ก่รรมุ่สทิี่ธิิ�ใน
ขอ้มุ่ลู้ หล้ากหล้ายประเภที่คุรอบคุล้มุ่่ในหล้ายประเภที่ธิร่กิจ อ่กท่ี่�งยง่มุ่คุ่วามุ่สามุ่ารถในการวิเคุราะหข์อ้มุ่ลู้ติ�างๆ 
เหล้�าน่� เพื่่�อใหเ้กิด้ประโยชนต์ิ�อท่ี่�งกล้่�มุ่บรษ่ิที่ คุู�คุ้า รวมุ่ไปถึงล้กูคุ้าของว่จ่ไอ อย�างไรก็ด่้ การบรหิารจ่ด้การแล้ะ
การใชข้อ้มุ่ลู้ติ�างๆ เปน็ไปติามุ่ขอ้กฎหมุ่ายท่ี่�กำาหนด้

MATCH 
แพื่ล้ติฟอรม์ุ่ MATCH ของเราเปน็จ่ด้เริ�มุ่ต้ินของพื่น่ธิมุ่ติิรที่างธิร่กิจ โด้ยเราใชป้ระโยชนจ์ากคุวามุ่เปน็เอกล่้กษณ์
แล้ะกรรมุ่สิที่ธิิ�ในแพื่ล้ติฟอร์มุ่ MOVE แล้ะ MIX ท่ี่�เรามุ่เ่พื่่�อส�งมุ่อบการเข้าถึงฐานลู้กคุ้าแล้ะข้อมุ่ลู้เชิงลึ้กท่ี่�เพื่ิ�มุ่ขึ�น
แก�พื่น่ธิมุ่ติิรของเรา นอกจากน่� จากรูปแบบธิร่กิจท่ี่�หล้ากหล้าย เรายง่ได้้รบ่ผล้ประโยชนร์�วมุ่ก่น ไมุ่�ว�าจะเปน็ใน
รูปแบบส�วนแบ�งรายได้้ หรอ่รายได้้จากการเปน็ผูถ่้อห่น้ (หรอ่เงินปนัผล้)

คาด้การีณ์์จำำานวนเท่ี�ยวเด้ินท่าง /วัน 
ในปี ี2568

กล้่มีล้กค�าเป้ีาหุ้มีายท่ี�เข้�าถืึง
(Unique Audience Reach)

>40

พัันธมีิตรีท่างธ้รีกิจำ

3ล�านเท่ี�ยว

ล�านคน
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การิสร้ิางมูลค่า 
ของผูู้้ถืือหุ้่น

จุดีมุ่งห่มายของเริา

Our Ambition

เรามุ่่คุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะเพิื่�มุ่มุู่ล้คุ�าของผู้ถ่อห่้นผ�าน 
การเติิบโติของผล้ประกอบการ แล้ะการปร่บปร่ง
ประสิที่ธิิภาพื่ในการปฏิิบ่ติิงาน เรามุ่่จ่ด้มุ่่�งหมุ่ายท่ี่� 
จะให้ผล้ติอบแที่นระยะยาวท่ี่�ด่้กว�าการล้งที่่นอ่�นท่ี่�มุ่่
คุวามุ่เส่�ยงคุล้้ายก่นแก�ผูถ่้อห่น้ของเรา

ฐานลู้กคุ้าแล้ะมุ่ลู้คุ�าของผูถ่้อห่น้จะเติิบโติอย�างย่�งยน่
จากการด้ำาเนินธ่ิรกิจในแนวที่างปฏิิบ่ติิท่ี่�ช�วยล้ด้ 
ผล้กระที่บติ�อสิ�งแวด้ล้้อมุ่เมุ่่�อเปร่ยบเท่ี่ยบก่บสินคุ้า
หร่อบริการของคุู�แข�ง

การิสนับสนุน 
การิเติิบโติอย่างยั�งยืน

การิพัื่ฒนาชิุมชิน

พัื่นธิกิจ

ค่านิยม

การให้บ้รกิารแกชุ่มุชุนด้ว้ยโซลููชุ่�นส์ท์ี่่�ย่�งยนื 
แลูะมเ่อกลูก่ษณ์เ์ฉพาะต่ัว เพื�อส์ง่เส์ริม 
แลูะยกระด้บ่คณุ์ภาพชุว่ติัของประชุาชุน

เรามุง่ม่�นในการพ่ฒนาระบบโครงส์รา้งพื�นฐาน 
ที่่�ครอบคลูมุแลูะมแ่พลูตัฟอรม์ที่่�ห้ลูากห้ลูาย  
รวมที่่�งส์รา้งส์รรคก์ารให้บ้รกิารที่่�มค่ณุ์ภาพ 
ตัอ่ชุมุชุนของเราด้ว้ยแนวที่างที่่�ย่�งยนื

คุวามุ่สำาเร็จของเราขึ�นอยู�ก่บคุวามุ่สามุ่ารถของเราใน
การพื่่ฒนาคุวามุ่ส่มุ่พื่่นธิก่์บลู้กคุ้าใหย้่นยาว ซึ�งการท่ี่�
จะสำาเร็จได้้ต้ิองเกิด้จากการร่บฟัง เข้าใจแล้ะคุาด้
การณค์ุวามุ่ต้ิองการของล้กูคุ้า แล้ะส�งมุ่อบสนิคุ้าหรอ่
บริการท่ี่�ติอบสนองคุวามุ่ต้ิองการเหล้�าน่�นได้้ เราเปน็
องค์ุกรท่ี่�มุ่คุ่วามุ่เปน็มุ่อ่อาชพ่ื่ รบ่ผดิ้ชอบ โปร�งใส แล้ะ
มุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะติอบสนองคุวามุ่ต้ิองการของล้กูคุ้าอยู�เสมุ่อ

การิส่งมอบความ
พึื่งพื่อใจให่้ลูกค้า

วิสัยทัศูน์

|   1.2 ภาพรวมธ๊รกิัจึบีทีีเอสำ กัร๊�ป

เราเป็นส�วนสำาคุ่ญของช่มุ่ชนท่ี่�เราด้ำาเนินธิ่รกิจอยู�  
เรานำาเสนอโซล้ชูน่สท่์ี่�มุ่เ่อกล่้กษณเ์ฉพื่าะต่ิวซึ�งมุ่ส่�วน
ช�วยที่ำาใหลู้้กคุ้ามุ่จิ่ติสำานกึท่ี่�ด่้ติ�อช่มุ่ชน เราสนบ่สนน่
รายได้้แล้ะที่ร่พื่ยากรติ�างๆ เพื่่�อที่ำางานร�วมุ่ก่บช่มุ่ชน
แล้ะท้ี่องถิ�นในเร่�องการศึกษาแล้ะสว่สดิ้การของเด็้ก 
รวมุ่ท่ี่�งส�งเสริมุ่ในด้้านส่ขภาพื่แล้ะคุวามุ่เป็นอยู�ท่ี่�ด่้
ของพื่นก่งานแล้ะคุรอบคุร่ว
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กลยุทธิ์ 

|   1.2 ภาพรวมธ๊รกิัจึบีทีีเอสำ กัร๊�ป

บ่ท่ี่เอส กร่�ป เป็นผู้ให้บริการโซลู้ช่�นส์ ภายใต้ิแนวคิุด้การแบ่่งปัันการเข้้าถึึง
แพลตฟอร์มของหน�วยธิ่รกิจ MATCH ท่ี่�มุ่่เอกล่้กษณ์เฉพื่าะต่ิว ด้้วยการ 
แบ�งปันการเข้าถึงในเคุร่อข�าย MOVE (การเข้าถึงผู้โด้ยสาร) แล้ะเคุร่อข�าย 
MIX (การเข้าถึงกล้่�มุ่เป้าหมุ่ายท่ี่�กว้างแล้ะติรงจ่ด้) แก�พื่่นธิมุ่ิติรที่างธิ่รกิจ

เคุร่อข�าย MOVE เป็นแนวคิุด้ท่ี่�เราบ่กเบิกในด้้านการเดิ้นที่าง เรามุ่่�งมุ่่�นใน 
การให้บริการการเดิ้นที่างรูปแบบ door-to-door solutions เพื่่�ออำานวย 
คุวามุ่สะด้วกแล้ะคุวามุ่ปล้อด้ภ่ยแก�ผู้ใช้บริการ โด้ยมุ่่จ่ด้ประสงค์ุเพื่่�อพื่่ฒนา
สภาพื่คุวามุ่เปน็อยู�ของผูคุ้น รวมุ่ถึงสนบ่สนน่เปา้หมุ่ายการพื่ฒ่นาท่ี่�ย่�งยน่โด้ย 
UNSDG ข้อ 13 ว�าด้้วยการร่บมุ่่อก่บการเปล่้�ยนแปล้งสภาพื่ภูมุ่ิอากาศ ด้้วย
การล้ด้การปล้�อยคุาร์บอนได้ออกไซด์้

เคุร่อข�าย MIX ของเราได้้ก้าวไปไกล้อ่กข่�น นอกเหน่อจากการเป็นเพื่่ยงผู้นำา
ในการใหบ้ริการส่�อโฆษณานอกบ้าน สู�การเป็นผูใ้ห้บริการ O2O โซลู้ช่�นส์แบบ
คุรบวงจรท่ี่�คุรอบคุล้่มุ่ธิ่รกิจส่�อโฆษณา ธิ่รกิจบริการชำาระเงินแล้ะธ่ิรกิจ 
การจ่ด้จำาหน�าย รวมุ่ถึงการผสมุ่ผสานการใช้ฐานข้อมุู่ล้ท่ี่�ชาญฉล้าด้ (smart 
DATA) เพื่่�อเพื่ิ�มุ่ประสิที่ธิิภาพื่ของข้อมุู่ล้ในเชิงลึ้กแล้ะเพื่่�อคุวามุ่พื่ึงพื่อใจของ
ผู้ใช้บริการ

บีีทีีเอส	กรุ�ป	ได็้พัฒนาและสร้างสรรคุ์	“กลยุทีธ์
เช้ิงนวัต่กรรม	–	กลยุทีธ์	3M	ทีี�ประกอบีไปด็้วย	
MOVE,	MIX	และ	MATCH”	โด็ยใช้้ประโยช้น์จาก
เคุรือข่าย	MOVE	และ	MIX	ทีี�บีริษัทีฯ	ริเริ�มมา 
ต่ั�งแต่่แรกและถืือคุรองกรรมสิทีธิ�แต่่เพียงผู้้้เด็ียว
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ทุนำ/ 
ปััจจัยนำำ�เข้้�

คุุณคุ่�ท่�เกิิดข้้�นำต่่อกิลุุ่่มบริิษััทการพัฒนาและให่้บีริการ 
เคุรือข่ายระบีบีคุมนาคุม 

ห่ลายร้ปแบีบี

การให่้บีริการ 
สื�อโฆษณา	 

การช้ำาระเงิน	และ 
การจัด็จำาห่น่าย

	พันธมิต่รเช้ิงกลยุทีธ์โด็ย
การใช้้เคุรือข่าย	MOVE	 
และเคุรือข่าย	MIX	

ทรพัยุากรมนุษัยุ์และองค์ควัามร้:้
• การปฏิิบ่ติิติามุ่มุ่าติรฐานการปฏิิบ่ติิงาน
• การยอมุ่ร่บในด่้ชนคุ่วามุ่ย่�งย่นระด่้บประเที่ศ  

แล้ะระด่้บสากล้
• การวางแผนแล้ะการจ่ด้การแบบบูรณาการ
• พื่นก่งานท่ี่�มุ่ท่่ี่กษะแล้ะคุวามุ่รู้
• สภาพื่แวด้ล้้อมุ่การที่ำางานท่ี่�ปล้อด้ภ่ย
• การเติิบโติในอาช่พื่ของพื่นก่งาน
• อ่ติราคุวามุ่ผกูพื่น่ของพื่นก่งานท่ี่�มุ่ต่ิ�อองค์ุกร ท่ี่� 80%

ทรพัยุากรมนุษัยุ์และองค์ควัามร้:้
• พื่นก่งานรวมุ่ จำานวน 5,357 คุน โด้ยมุ่ก่ารฝึกึอบรมุ่ในที่่ก

ระด่้บขององค์ุกร
• คุ�าใช้จ�ายพื่นก่งาน: 2,572 ล้้านบาที่
• นโยบาย กรอบงาน แล้ะกระบวนการภายในท่ี่�เข้มุ่แข็ง
• ฐานข้อมุ่ลู้การด้ำาเนนิงาน
• คุวามุ่เช่�ยวชาญด้้านวิศวกรรมุ่โยธิาโคุรงสร้างพื่่�นฐาน

ทรพัยุากรธ์รรมชิาติ:
• ล้ด้การปล้�อยมุ่ล้พื่ิษ ของเส่ย  

ปริมุ่าณการใช้พื่ล่้งงานติ�อหน�วย  
แล้ะคุาร์บอนฟ่ติพื่ริ�นท์ี่ของบริษ่ที่

• ผล้ติอบแที่นจากการล้งที่่นด้้าน 
สิ�งแวด้ล้้อมุ่ โด้ยล้ด้ต้ินที่่นไปได้้  
จำานวน 220,000 บาที่

ทรพัยุากรธ์รรมชิาติ:
• ปริมุ่าณการใช้นำาท่ี่�งหมุ่ด้ 208,800 ลู้กบาศก์เมุ่ติร
• ปริมุ่าณการใช้ไฟฟ้าท่ี่�งหมุ่ด้ 145,720 เมุ่กะว่ติต์ิ-ชมุ่.
• ท่ี่�ดิ้น
• คุวามุ่หล้ากหล้ายที่างช่วภาพื่แล้ะระบบนเิวศรอบ

พื่่�นท่ี่�ปฏิิบ่ติิงานของบริษ่ที่ฯ
• การล้งที่่นด้้านสิ�งแวด้ล้้อมุ่ จำานวน 0.71 ล้้านบาที่

ต้นทุนทางสังคมและควัามสัมพันธ์์:
• คุวามุ่พื่ึงพื่อใจของผูโ้ด้ยสารท่ี่� 86%
• การมุ่ส่�วนร�วมุ่เชิงร่กแล้ะร�วมุ่มุ่อ่ก่บคุู�คุ้า

แล้ะช่มุ่ชน
• การสร้างโคุรงสร้างพื่่�นฐานท่ี่�เที่�าเท่ี่ยมุ่

ก่นแล้ะเข้าถึงสำาหร่บผูโ้ด้ยสาร

ต้นทุนทางสังคมและควัามสัมพันธ์์:
• การสนบ่สนน่เพื่่�อการพื่่ฒนาส่งคุมุ่แล้ะช่มุ่ชน 

จำานวน 65 ล้้านบาที่
• การมุ่ส่�วนร�วมุ่อย�างสมุ่ำาเสมุ่อก่บผูมุ้่ส่�วนได้้เส่ย
• กิจกรรมุ่ CSR ก่บช่มุ่ชน
• คุวามุ่ส่มุ่พื่่นธิใ์นการที่ำางานก่บคุู�คุ้าอย�างใกล้้ชิด้

ทุนการผลิต:
• โคุรงสร้างพื่่�นฐานท่ี่�เช่�อถ่อได้้แล้ะ

ปล้อด้ภ่ย ที่ำาใหบ้ริษ่ที่กล้ายเปน็ผูน้ำา
ด้้านระบบขนส�งมุ่วล้ชนของไที่ย

• การขยายเคุร่อข�ายเพื่่�อคุรอบคุล้่มุ่
พื่่�นท่ี่�เพื่ิ�มุ่ขึ�น

ทุนการผลิต:
• โคุรงข�ายรถไฟฟ้าปจัจ่บ่น รวมุ่ระยะที่าง 70 กมุ่. 

คุรอบคุล้่มุ่ 3 จ่งหว่ด้
• โคุรงข�ายขนส�งอ่�นๆ (BRT, ที่างหล้วงพื่ิเศษ

ระหว�างเมุ่อ่ง, สนามุ่บินนานาชาติิอู�ติะเภา)
• ระบบฐานข้อมุ่ลู้ท่ี่�ชาญฉล้าด้ (Smart Data)

ทุนทางการเงิน:
• รายได้้รวมุ่ จำานวน 31,195 ล้้านบาที่
• กำาไรส่ที่ธิ ิจำานวน 3,826 ล้้านบาที่
• ผล้ติอบแที่นผูถ่้อห่น้

ทุนทางการเงิน:
• ส�วนของผูถ่้อห่น้ จำานวน 86,128 ล้้านบาที่
• สนิที่ร่พื่ยร์วมุ่ จำานวน 255,867 ล้้านบาที่
• ห่น้กูเ้พื่่�ออนร่่กษ์สิ�งแวด้ล้้อมุ่ มุ่ลู้คุ�า 21,600 ล้้านบาที่
• ห่น้กูส้�งเสริมุ่คุวามุ่ย่�งยน่ มุ่ลู้คุ�า 11,000 ล้้านบาที่

• การเติิบโติของบริษ่ที่
• คุวามุ่ย่ด้หย่�นติ�อคุวามุ่เส่�ยงที่างเศรษฐกิจแล้ะการ

เปล่้�ยนแปล้งสภาพื่อากาศในอนาคุติ
• การด้ำาเนนิงานติามุ่จรรยาบรรณธิ่รกิจ
• ร่กษาคุวามุ่อยู�ด่้มุ่ส่่ขของพื่นก่งานในระยะยาวใน

สภาพื่แวด้ล้้อมุ่ของการที่ำางานท่ี่�สนบ่สนน่การเติิบโติ
• ผูน้ำาด้้านคุวามุ่ย่�งย่นในอ่ติสาหกรรมุ่ด้้านขนส�งของ

ประเที่ศไที่ย

หุ้น่วัยุงานภาครฐั:
• ร่บรองคุวามุ่โปร�งใสของข้อมุ่ลู้
• ร่บรองการปฏิิบ่ติิติามุ่กฎระเบ่ยบ ข้อบ่งคุ่บ 

ชุิมชิน:
• คุวามุ่เปน็อยู�ท่ี่�ด่้ขึ�นของช่มุ่ชน
• การมุ่ส่�วนร�วมุ่แล้ะการเสรมิุ่พื่ล่้งของช่มุ่ชนท่ี่�เพื่ิ�มุ่ขึ�น 

กลุ่มผ้้ลงทุน (ผ้้ถืือหุุ้้น นักลงทุน นักวิัเคราะหุ้์ เจ้้าหุ้นี� 
สถืาบันจั้ด้อันดั้บควัามน่าเชิื�อถืือ ค้่ค้าทางธุ์รกิจ้):
• การด้ำาเนนิงานท่ี่�ผ�านการร่บรอง นำาไปสู�คุวามุ่ไว้

วางใจในการล้งที่่นแล้ะผล้ติอบแที่นระยะยาว
• ร่บรองคุวามุ่โปร�งใสของข้อมุ่ลู้
• ได้้รบ่ที่ราบข้อมุ่ลู้สำาคุ่ญหรอ่ข�าวสารติ�างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง

ล้กค้า:
• มุ่่�นใจในคุวามุ่น�าเช่�อถ่อ (reliability) คุวามุ่ปล้อด้ภ่ย 

แล้ะใหคุ้วามุ่ไว้วางใจ (trustworthiness) 
• ผล้ผลิ้ติที่างเศรษฐกิจท่ี่�มุ่ากขึ�นจากเวล้าเดิ้นที่างท่ี่�ล้ด้ล้ง
• ได้้ร่บข้อมุ่ลู้สำาคุ่ญหร่อข�าวสารติ�างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง 

ค้่ค้าและผ้้รบัเหุ้มา:
• คุวามุ่เข้าใจในคุวามุ่ร่บผดิ้ชอบติ�อส่งคุมุ่แล้ะ 

สิ�งแวด้ล้้อมุ่
• การที่ำางานในสภาวะท่ี่�ปล้อด้ภ่ย

ภาคประชิาสังคม / สื�อ / หุ้น่วัยุงานวิัชิาการ:
• การยอมุ่ร่บในคุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นของบริษ่ที่ 

ในด้้านคุวามุ่ย่�งย่น
• การร่บแล้ะเข้าถึงข้อมุ่ลู้สำาคุ่ญหร่อข�าวสารติ�างๆ  

ท่ี่�เก่�ยวข้องของบริษ่ที่

ผลผลิตในทางบวัก:
• จำานวนเท่ี่�ยวการเดิ้นที่างมุ่ากกว�า 800,000 เท่ี่�ยวติ�อว่น  

(ก�อนโคุวิด้-19)
• พื่่�นท่ี่�โฆษณาท่ี่�คุรอบคุล้่มุ่
• บ่ติรแรบบิที่ในระบบ จำานวนมุ่ากกว�า 14 ล้้านใบ แล้ะผูใ้ช้

บริการแรบบิที่ไล้นเ์พื่ย์ จำานวนมุ่ากกว�า 8.8 ล้้านราย
• ส�งพื่่สด้่มุ่ากกว�า 1.2 ล้้านชิ�นติ�อว่น
• ใหก้ารสนบ่สนน่เชิงกล้ย่ที่ธิแ์ล้ะประสานกำาล่้งก่บกล้่�มุ่ แรบบิที่ 

แล้ะพื่่นธิมุ่ติิรที่างธิ่รกิจ

ผลผลิตที�ไมพ่่งประสงค์:
• การปล้�อยก�าซเร่อนกระจกจาก 

การใช้พื่ล่้งงานไมุ่�หมุ่น่เว่ยน
• ขยะแล้ะของเส่ย (waste by-products)  

แล้ะการกำาจ่ด้ของเส่ย

MOVE

MIX

MATCH

คุุณคุ่�ท่�เกิิดข้้�นำต่่อผู้้้ม่ส่่วนำได้เส่่ยพันธกจิ
การให่้บีริการแก่ชุ้มช้นด็้วยโซ่ล้ช้ั�นส์ 
ทีี�ยั�งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะต่ัว	
เพื�อส่งเสริมและยกระด็ับี 
คุุณภาพช้ีวิต่ของประช้าช้น

เรามุ่งมั�นในการพัฒนาระบีบี 
โคุรงสร้างพื�นฐานทีี�คุรอบีคุลุมและ
แพลต่ฟอร์มทีี�ห่ลากห่ลาย	รวมทีั�ง 

สร้างสรรคุ์การให่้บีริการทีี�มีคุุณภาพ 
ต่่อชุ้มช้นของเราด็้วยแนวทีางทีี�ยั�งยืน

วิสิยัทศัน์

ผู้ลุ่ผู้ลุ่ิต่

ผู้ลุ่ลุ่ัพธ์์

1.3 ห่่วงโซ่คุณค่าของบีทีเอส กริุ๊ป
(GRI 102-15)

08

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยั่ั�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ



บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

(GRI 102-45, 102-46, 102-47, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

การิริับปริะกันจากบุคคลที�สาม 
(GRI 102-56 การิริับปริะกัน
ภายนอก)

ตััวชี้้�วัดผลการดำาเนิินิงานิด้านิสัังคม 
และสัิ�งแวดล้อมท้ี่�เปิิดเผยในิรายงานิความยั�งยืนิ
ฉบัับัน้ิ�ได้รับัการตัรวจสัอบัโดยผ้้ตัรวจสัอบัอิสัระ  
บัริษััที่ แอลอาร์คิวเอ (ปิระเที่ศไที่ย) จำากัด 
(LRQA) เพื่ื�อรับัรองความสัมบ้ัรณ์์ ความถู้กต้ัอง 
และความนิ่าเชี้ื�อถืูอ สัำาหรับัข้้อม้ลเพื่ิ�มเติัม  
โปิรดด้บัที่ท้ี่� 6.4 การรับัรองจาก 
หนิ่วยงานิภายนิอก

บท่่ี่เอส กร่�ป ยดึ้มุ่่�นในคุวามุ่โปร�งใส การติรวจสอบได้้ แล้ะการเปดิ้เผยขอ้มุ่ลู้
ท่ี่�งเชงิบวกแล้ะเชงิล้บของบรษ่ิที่ฯ โด้ยในรายงานคุวามุ่ย่�งยน่ของบรษ่ิที่ฯ มุ่่
การจ่ด้ล้ำาด่้บคุวามุ่สำาคุ่ญของปญัหาแล้ะข้อก่งวล้ติ�างๆ ติล้อด้จนรายงานถึง
ประสทิี่ธิภิาพื่แล้ะคุวามุ่คุ่บหนา้ในการด้ำาเนนิงานของบรษ่ิที่ฯ เพื่่�อการบรรล้่
เปา้หมุ่ายด้้านการพื่ฒ่นาอย�างย่�งยน่ในที่ก่แง�มุ่มุ่่

ปนี่�นบ่เปน็ปท่ีี่� 9 ติิด้ติ�อก่นท่ี่�บท่่ี่เอส กร่�ป เปดิ้เผยข้อมุ่ลู้ด้้านคุวามุ่ย่�งยน่ผ�าน
รายงานคุวามุ่ย่�งย่นของบรษ่ิที่ฯ โด้ยรายงานฉบบ่ล้�าสด่้ถกูเผยแพื่ร�ในเด่้อน
มุ่ิถ่นายน 2564 ท่ี่�งน่� รายงานคุวามุ่ย่�งย่นของบ่ท่ี่เอส กร่�ป ประจำา
ปงีบประมุ่าณ 2564/65 คุรอบคุล้มุ่่ถึงผล้การด้ำาเนนิงานของบ่ท่ี่เอส กร่�ป 
รวมุ่ถึงการรายงานถึงการติอบสนองติ�อประเด็้นติ�างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้องก่บการ
กำาก่บด้แูล้ เศรษฐกิจ สง่คุมุ่ แล้ะสิ�งแวด้ล้้อมุ่ โด้ยให้คุวามุ่สำาคุ่ญจากมุ่มุ่่มุ่อง
ท่ี่�ได้้รบ่จากพื่นก่งาน (ผูมุ้่ส่�วนได้้เสย่ภายใน) รวมุ่ถึงผูมุ้่ส่�วนได้้เสย่ภายนอก 
ซึ�งแสด้งใหเ้หน็ถึงคุวามุ่โปร�งใสแล้ะคุวามุ่รบ่ผดิ้ชอบติ�อการด้ำาเนนิงาน ซึ�ง
เปน็ส�วนหนึ�งของคุวามุ่มุ่่�งมุ่่�นติ�อการพ่ื่ฒนาท่ี่�ย่�งยน่ของบรษ่ิที่ฯ

ว่ติถ่ประสงค์ุหล่้กของรายงานคุวามุ่ย่�งย่นของบริษ่ที่ฯ คุ่อการเปิด้เผย 
ผล้การด้ำาเนนิงานด้้านการกำาก่บด้แูล้ เศรษฐกิจ รวมุ่ถึงผล้การด้ำาเนนิงาน
ด้้านสง่คุมุ่แล้ะสิ�งแวด้ล้้อมุ่ ท่ี่�ผ�านมุ่าในรอบปบ่ีญช่ต่ิ�งแติ�ว่นท่ี่� 1 เมุ่ษายน 
2564 ถึง 31 มุ่น่าคุมุ่ 2565 โด้ยคุรอบคุล้มุ่่ 3 หน�วยธิร่กิจ ได้้แก� MOVE, 

MIX, แล้ะ MATCH ท่ี่�งน่� ข้อมุู่ล้ด้้านการกำาก่บดู้แล้ รวมุ่ท่ี่�งข้อมุู่ล้ที่าง
เศรษฐกิจแล้ะส่งคุมุ่คิุด้เป็นร้อยล้ะ 100 ของรายได้้จากการด้ำาเนินงาน
ท่ี่�งหมุ่ด้ ยกเว้นข้อมุู่ล้ด้้านอาช่วอนามุ่่ยแล้ะคุวามุ่ปล้อด้ภ่ยท่ี่�คุรอบคุล้่มุ่
รอ้ยล้ะ 81 ของรายได้้จากการด้ำาเนนิงานท่ี่�งหมุ่ด้ แล้ะคุวามุ่คุรอบคุล้มุ่่ของ
ข้อมุู่ล้ด้้านสิ�งแวด้ล้้อมุ่คิุด้เป็นร้อยล้ะ 81 ของรายได้้จากการด้ำาเนินงาน
ท่ี่�งหมุ่ด้ (สำาหร่บข้อมุู่ล้เพื่ิ�มุ่เติิมุ่ โปรด้ดู้บที่ท่ี่� 6.1 ขอบเขติการรายงาน
ข้อมุ่ลู้)

บท่่ี่เอส กร่�ป ได้้จ่ด้ที่ำารายงานฉบ่บน่�ติามุ่มุ่าติรฐานการรายงานคุวามุ่ย่�งยน่
ของ GRI (Global Reporting Initiative) ติามุ่หล่้กเกณฑ์์แบบที่างเล่้อกหล่้ก 
(Core Option) รวมุ่ท่ี่�งสอด้คุล้้องก่บกรอบการบริหารคุวามุ่ย่�งยน่ในระด่้บสากล้ 
เช�น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) แล้ะ CDP 

บ่ท่ี่เอส กร่�ป จ่ด้ที่ำารายงานฉบบ่น่�โด้ยพิื่จารณาจากมุ่มุ่่มุ่องแล้ะคุวามุ่คิุด้เหน็
ท่ี่�งภายนอกแล้ะภายในองค์ุกรเพื่่�อระบ่ประเด็้นสาระสำาคุ่ญด้้านคุวามุ่ย่�งยน่ 
โด้ยกำาหนด้เน่�อหารายงานติามุ่มุ่าติรฐาน GRI (ซึ�งบรบิที่ในรายงานประกอบ
ด้้วย เน่�อหาสาระ คุวามุ่สมุ่บูรณข์องขอ้มุ่ลู้ แล้ะการมุ่ส่�วนร�วมุ่ของผูมุ้่ส่�วน
ได้้เส่ยท่ี่�เก่�ยวเน่�องก่บคุวามุ่ย่�งย่น) แล้ะสอด้คุล้้องก่บหล่้กการกำาหนด้
คุณ่ภาพื่รายงาน (ซึ�งประกอบด้้วย คุวามุ่ถกูต้ิอง คุวามุ่สมุ่ด้ล่้ คุวามุ่ชด่้เจน 
คุวามุ่สามุ่ารถในการเปรย่บเท่ี่ยบ คุวามุ่น�าเช่�อถ่อ แล้ะคุวามุ่ติรงติามุ่เวล้า)

1.4 เกี�ยวกับริายงานฉบับนี�และการิปริะเมินปริะเด็ีนสำาคัญ

1.2 ภาพื่ริวมธิุริกิจ
กลุ่มบริิษััทบีทีเอส
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ความยั�งยืน 
ดี้านสิ�งแวดีล้อม

- ส์ุขภาวะแลูะความปลูอด้ภ่ยของทีุุ่กฝ่่าย
- การบริห้ารจั่ด้การที่ร่พยากรบุคคลู
- การพ่ฒนาส์่งคมแลูะชุุมชุน
- การบริห้ารจั่ด้การด้้านส์ิที่ธิิมนุษยชุน

ความียั�งยืน 
ด้�านเศรีษฐกิจำ

ความยั�งยืน 
ดี้านเศูริษัฐกิจ

ความียั�งยืน 
ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี

ความียั�งยืน 
ด้�านส่ังคมี
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คีวิามีสำาคีัญต่่อิผู้้้มีีส่วินได้้เสียภายใน

ความยั�งยืน 
ดี้านสังคม
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กัลูย่๊ทีธ์ดั้านกัารรับมือ 
กัับกัารเปลูี�่ย่นแปลูง 
ของสำภาพภูมิอากัาศ

สำ๊ขภาวะแลูะความ
ปลูอดัภัย่ของที๊กัฝ่่าย่

กัารบริห้ารจึัดักัาร 
ดั้านสำิทีธิมน๊ษย่ชั่น

กัารพัฒนา 
สำังคมแลูะชั่๊มชั่น

ความน่าเชั่ื�อถืือของ
กัารให้้บริกัาร

โครงสำร้างพื�นฐานแลูะ 
กัารเข้าถืึงของผู่้โดัย่สำาร

กัารบริห้ารจึัดักัารความเสำี�ย่ง

จึริย่ธรรมใน 
กัารดัำาเนินธ๊รกัิจึ

กัารบริห้ารจึัดักัาร 
ห้่วงโซ่อ๊ปทีาน

กัารกัำากัับ 
ดัูแลูกัิจึกัาร

กัารบริห้ารจึัดักัาร 
ทีรัพย่ากัรบ๊คคลู

ประสำิทีธิภาพกัารใชั่้ 
พลูังงานแลูะกัารเปิดัเผ่ย่

ข้อมูลูกัารปลู่อย่ 
กั�าซเรือนกัระจึกั

ขั�นติอนที� 2:  
การิจัดีลำาดีับ 
ความสำาคัญ

ขั�นติอนที� 1: การิริะบุ
ปริะเด็ีนและกำาห่นดี
ขอบเขติของริายงาน

บริษ่ที่ฯ ระบ่ห่วข้อท่ี่�เป็นสาระสำาคุ่ญโด้ย
พื่ิจารณาจากมุ่าติรฐานสากล้ด้้านคุวามุ่
ย่� ง ย่ น  ก า ร เ ท่ี่ ย บ เ คุ่ ย ง ก่ บ คุู� แ ข� ง ใ น
อ่ติสาหกรรมุ่เด่้ยวก่น การศกึษารายงานจาก
ส่�อติ�างๆ การพิื่จารณาแนวโน้มุ่ของติล้าด้
โล้กแล้ะเป้าหมุ่ายการพ่ื่ฒนาคุวามุ่ย่�งยน่ของ
สหประชาชาติิ (SDGs) รวมุ่ท่ี่�งที่บที่วน
ประเด็้นสาระสำาคุ่ญท่ี่�เปิด้เผยในรายงาน
คุวามุ่ย่�งย่นประจำาปี 2564/65  โด้ยระบ่
ประเด็้นท่ี่�งสิ�น 25 ประเด็้น แล้ะคุ่ด้เล่้อก 13 
ประเด็้น ซึ�งพื่จิารณาจากผล้กระที่บติ�อธิร่กิจ
แล้ะคุวามุ่สนใจของผู้มุ่่ส�วนได้้เส่ย

บริษ่ที่ฯ ได้้ที่ำาการสำารวจคุวามุ่คิุด้เห็นของผู้
มุ่่ส�วนได้้เส่ยภายในแล้ะภายนอกองค์ุกรเพ่ื่�อ
เร่ยนรู้คุวามุ่คุาด้หว่ง คุวามุ่สนใจ แล้ะผล้ 
กระที่บของประเด็้นท่ี่�มุ่่ติ�อผู้มุ่่ส�วนได้้เส่ย 
จากน่�นบริษ่ที่ฯ ได้้จ่ด้ล้ำาด่้บคุวามุ่สำาคุ่ญของ
ประเด็้นเพื่่�อเปิด้เผยในรายงานฉบ่บน่� รวมุ่
ถึงกำาหนด้ขอบเขติการรายงานของเน่�อหาใน
แติ�ล้ะห่วข้อ โด้ยพื่ิจารณาจากผล้กระที่บติ�อ
การด้ำาเนินธิ่รกิจแล้ะผล้กระที่บติ�อผู้มุ่่ส�วน
ได้้เส่ย

บริษ่ที่ฯ มุ่่�งเน้นการพ่ื่ฒนารายงานคุวามุ่
ย่�งย่นอย�างติ�อเน่�องแล้ะเปิด้ร่บข้อเสนอแนะ
แล้ะคุวามุ่คิุด้เหน็จากผูมุ้่ส่�วนได้้เสย่ผ�านช�อง
ที่างติ�างๆ เพื่่�อปร่บปร่งรายงานติ�อไป รวมุ่
ท่ี่� งย่งที่บที่วนนโยบายคุวามุ่ย่� ง ย่นเป็น 
ระยะๆ เพื่่�อบรรล้ว่่ติถ่ประสงค์ุแล้ะเปา้หมุ่าย
ของบ่ท่ี่เอส กร่�ป ติ�อไปในอนาคุติ

ขั�นติอนที� 4:  
การิปริับปริุง 
อย่างติ่อเนื�อง

บริษ่ที่ฯ ที่บที่วนประเด็้นสาระสำาคุ่ญด้้านคุวามุ่ย่�งย่นเป็นประจำาท่ี่กปี เพ่ื่�อวิเคุราะห์คุวามุ่
เก่�ยวข้องแล้ะคุวามุ่สำาคุ่ญของประเด็้นติ�างๆ ติ�อบริษ่ที่ฯ ผ�านมุ่่มุ่มุ่องของผู้มุ่่ส�วนได้้เส่ย

- การกำาก่บดู้แลูกิจัการ
- จัริยธิรรมในการด้ำาเนินธิุรกิจั
- ความน่าเชุื�อถืือของการให้้บริการ
- การบริห้ารจั่ด้การความเส์่�ยง
- โครงส์ร้างพื�นฐานแลูะการเข้าถืึงของผูู้้โด้ยส์าร
- การบริห้ารจั่ด้การห้่วงโซ่อุปที่าน
- ความปลูอด้ภ่ยด้้านเที่คโนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ 
   แลูะความเป็นส์่วนตั่วของข้อมูลู

- กลูยุที่ธิ์ด้้านการร่บมือก่บการเปลู่�ยน 
 แปลูงของส์ภาพภููมิอากาศ
- ประส์ิที่ธิิภาพการใชุ้พลู่งงานแลูะการ 
 เปิด้เผู้ยข้อมูลูการปลู่อยก๊าซเรือนกระจัก

ปริะเดี็นสาริะสำาคัญดี้านความยั�งยืน

ความปลูอดัภัย่ดั้าน
เทีคโนโลูย่ีสำารสำนเทีศ
แลูะความเป็นสำ่วนตัว
ของข้อมูลู

ขั�นติอนที� 3: 
การิติริวจสอบ
ความถืูกติ้อง

บริษ่ที่ฯ ติรวจสอบคุวามุ่ถูกต้ิองของการจ่ด้
ล้ำาด่้บคุวามุ่สำาคุ่ญของประเด็้นสาระสำาคุ่ญ 
โด้ยนำาเสนอติ�อประธิานเจ้าหน้าท่ี่�ด้้านการ
ล้งที่่นท่ี่�ดู้แล้ประเด็้นด้้านคุวามุ่ย่�งย่นของ
กล้่�มุ่บริษ่ที่ฯ แล้ะเสนอให้คุณะกรรมุ่การ
พื่ฒ่นาเพื่่�อคุวามุ่ย่�งยน่ติรวจสอบแล้ะรบ่รอง
ผล้การประเมิุ่นประเด็้นสาระสำาคุ่ญ จากน่�น
จึงเสนอรายงานติ�อคุณะกรรมุ่การบรษ่ิที่เพื่่�อ
ร่บที่ราบแล้ะล้งนามุ่ ข้อมุู่ล้คุวามุ่ย่�งย่นแล้ะ
ข้อมุู่ล้ท่ี่�งหมุ่ด้ท่ี่�แสด้งในรายงานน่�ได้้ร่บการ
ติรวจสอบแล้้ว
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
กับีความยั่ั�งยั่ืน
2.1	 กลยุุทธ์์ด้้านความยุ่�งยุืน
2.2	 รางว่ลและความสำำาเร็จ 
	 ด้้านความยุ่�งยุืน
2.3	 ความมุ�งม่�นต่�อการพ่ัฒนา	
	 อยุ�างยุ่�งยุืน
2.4	 การมีสำ�วนร�วมของผู้้มี้สำ�วนได้เ้สำยีุ
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2.1 กลยุุทธ์์ด้้านความยุ่�งยุืน
ความยั่่�งยั่นืเป็น็ป็ร่ัชญาท่ี่�หย่ั่�งรัากลึึกในการัดำำาเนนิธุรุักิจของบ่ีท่ี่เอส 
กรุั�ป็ เสมอมา โดำยั่เป็น็แนวคิดำท่ี่�สนบ่ีสนนุการัขยั่ายั่ผลึกรัะที่บีเชิง
บีวกผ่านการัสร้ัางมูลึค่าให้ก่บีผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ เรัาใช้ป็รั่ชญาความ
ยั่่�งยั่ืนเป็็นแนวป็ฏิิบี่ติิในการัดำำาเนินธุุรักิจแลึะดำำาเนินการัต่ิางๆ 
ป็รัะจำาว่น แลึะป็ร่ัชญาน่�เองช่วยั่ให้เรัาสร้ัางสรัรัค์ผลิึติภ่ัณฑ์์แลึะ
บีรักิารัภัายั่ใต้ิกลึยุั่ที่ธุเ์ชิงนว่ติกรัรัม 3M: MOVE, MIX แลึะ MATCH 
เพื่ื�อส่งผลึกรัะที่บีเชิงบีวกให้ก่บีผู้คน ชุมชน แลึะส่งคมท่ี่�เรัาให้
บีริัการั  เรัาม่ความมุ่งม่�นต่ิอการัพื่่ฒนาท่ี่�ย่ั่�งยืั่นมาอย่ั่างยั่าวนาน 
แลึะเรัายั่ดึำสิ�งน่�เป็น็หล่ึกคิดำเพื่ื�อใชใ้นการัต่ิดำสนิใจเชงิธุรุักิจ ด้ำวยั่เหติุ
น่�เอง เรัาจึงสามารัถบูีรัณาการัการัดำำาเนนิการัต่ิางๆ เพื่ื�อความยั่่�งยั่นื
ในด้ำานสิ�งแวดำล้ึอม เศรัษฐกิจ การักำาก่บีดูำแลึแลึะสง่คม เขา้เป็น็สว่น
หนึ�งของการัดำำาเนนิงานที่างธุุรักิจเพื่ื�อการัเติิบีโติท่ี่�ยั่่�งยั่ืน 

บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ สนบ่ีสนนุเป็า้หมายั่การัพื่่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่ืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดำยั่ใหค้วามสำาค่ญก่บี 6 เป็า้หมายั่
หล่ึกท่ี่�สอดำคล้ึองก่บีการัดำำาเนนิงานที่างธุรุักิจแลึะกรัอบีการัดำำาเนนิ
งานด้ำานความยั่่�งยั่ืนของเรัา

ความยั่่�งยั่ืนด้้านเศรุ๊ษฐกิจความยั่่�งยั่ืนด้้านสิ�งแวด้ล้้อม ความยั่่�งยั่ืนด้้านส่งคม

แผนการุ๊ด้ำาเนินงาน แผนการุ๊ด้ำาเนินงาน

ความม๊�งม่�นความม๊�งม่�นความม๊�งม่�น

แผนการุ๊ด้ำาเนินงาน
• พื่่ฒนาผลิึติภ่ัณฑ์์แลึะบีรัิการัคารั์บีอนติำา
• ติิดำติามป็รัะสทิี่ธุภิัาพื่การัใชพ้ื่ล่ึงงานแลึะผลึกรัะที่บี 

จากการัดำำาเนนิงานต่ิอสิ�งแวดำล้ึอมอยั่่างใกล้ึชิดำ
• การัสรั้างความรั่วมมอืก่บีหนว่ยั่งานภัายั่นอก
• การับีรัิหารัจ่ดำการัแลึะการัลึดำความเส่�ยั่งด้ำาน 

สิ�งแวดำล้ึอม

• ใหค้วามสำาค่ญก่บีสุขภัาพื่แลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่
•  สนบ่ีสนนุแลึะช่วยั่อำานวยั่ความสะดำวกใหพ้ื่นก่งาน

มค่วามเป็น็อยูั่่ท่ี่�ด่ำ
• พื่่ฒนาคุณภัาพื่ช่วิติของคนในชุมชน 
• ขยั่ายั่ขอบีเขติการัช่วยั่เหลืึอส่งคมแลึะความ

ครัอบีคลึุมที่างส่งคม 
• เคารัพื่สิที่ธุมินษุยั่ชนแลึะความหลึากหลึายั่

• ส่งมอบีบีรัิการัท่ี่�มคุ่ณภัาพื่แก่ลึูกค้า
• ส่งเสรัิมการัลึงทีุ่นอยั่่างยั่่�งยั่ืนเพื่ื�อการัพื่่ฒนาที่าง

เศรัษฐกิจ
• ติอกยั่ำาความโป็รั่งใสด้ำานการัดำำาเนนิงาน
• เสรัิมสรั้างกรัะบีวนการัภัายั่ในใหม้ป่็รัะสิที่ธุภิัาพื่

แลึะส่งเสรัิมการักำาก่บีดำูแลึกิจการัท่ี่�ด่ำ

การเด้ินหน้ากลยุุทธ์์ระยุะยุาวด้้านการ
ร่บมือก่บการเปลี�ยุนแปลงของสำภาพั 
ภ้มิอากาศเพืั�อมุ�งขจ่ด้คาร์บอนออกจาก
สำ่งคมโด้ยุรวม

การยุอมรบ่ความหลากหลายุและการสำรา้ง
ความครอบคลุมทางส่ำงคม	(Diversity	 
&	Social	Inclusion)	เพืั�อสำรา้งผู้ลกระทบ
เชิงิบวกต่�อชิมุชินและพันก่งาน	

การสำนบ่สำนนุแนวปฏิบิติ่่ทาง 
การเงนิที�ยุ่�งยุนืและการกำาก่บ 
ด้้แลกจิการที�ด้ี

ลึดำผลึกรัะที่บีด้ำานสิ�งแวดำล้ึอมโดำยั่เป็น็ไป็ติามความ
ติกลึงป็ารั่ส แลึะช่วยั่ใหป้็รัะเที่ศไที่ยั่บีรัรัลึุเป็า้หมายั่
การัลึดำก�าซเรัือนกรัะจกของป็รัะเที่ศ (NDC)

เดิินหน้าส่่งเส่ริิมให้ชุุมชุนท่ี่�เริาดิำาเนินงานอยู่่่ ริวมถึึง
บุุคลากริของเริาให้เติิบุโติอยู่่างยู่่�งยู่ืน

ผนวกแนวปฏิิบุ่ติิที่างการิเงินท่ี่�ยู่่�งยู่ืนเพื่ื�อส่่งเส่ริิม
การิเติิบุโติที่างเศริษฐกิจอยู่่างแข็งแกริ่ง ริวมถึึงให้ม่
การิกำาก่บุดิ่แลกิจการิท่ี่�ด่ิ

กลยุุทธ์์ระยุะยุาวด้้านการร่บมือก่บการเปล่�ยุนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบ่ท่เอส กรุ�ป

คงสถานะบริษั่ทท่�ม่การปล่อยุก�าซ
คาร์บอนได้ออกไซด้์สุทธ์ิเป็นศูนยุ์
(Carbon Neutral) 

ม่ส่ด้ส่วนการใช้้พล่งงานจาก 
แหล่งพล่งงานหมุนเว่ยุนอยุ่างน้อยุ 
ร้อยุละ 10 ของการด้ำาเนินงาน
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

(GRI 102-12, 102-13)

บริษั่ทในกลุ�มขนสำ�งทางราง 
แห�งแรกและแห�งเด้ียุวในโลก 
ที�มีการปล�อยุคาร์บอนได้ออกไซด้์
สำุทธ์ิเป็นศ้นยุ์	

ผู้้้นำาอ่นด้่บหน่�งของโลกในกลุ�มอุต่สำาหกรรมคมนาคม
และโครงสำร้างพืั�นฐานด้้านคมนาคมของ	 
DJSI	(DJSI	INDUSTRY	LEADER)

บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ ม่ความมุ่งม่�นในการัดำำาเนินธุุรักิจอย่ั่างย่ั่�งยั่ืน  เรัาม่การัป็รัะเมินผลึการัดำำาเนินงานของเรัาโดำยั่เท่ี่ยั่บีก่บีกรัอบีการัดำำาเนินงานด้ำานความยั่่�งยั่ืนในรัะด่ำบีสากลึ โดำยั่บีริัษ่ที่ฯ ได้ำรั่บีการัยั่อมรั่บีอยั่่างกว้างขวาง
จากสถาบี่นช่�นนำาท่ี่�วโลึก  อนึ�ง แม้ว่าการัได้ำรั่บีการัยั่อมร่ับีจะไม่ใช่เป็้าหมายั่หล่ึก แต่ิบีรัิษ่ที่ฯ ก็ม่ความภัาคภัูมิใจท่ี่�ความพื่ยั่ายั่ามแลึะความก้าวหน้าในการัพื่่ฒนาอย่ั่างยั่่�งยืั่นของเรัาได้ำรั่บีการัยั่อมร่ับีท่ี่�งในรัะด่ำบี
ป็รัะเที่ศแลึะรัะด่ำบีสากลึ

บีริัษ่ที่ฯ ใหค้วามสำาค่ญก่บีการัพ่ื่ฒนาด้ำานสิ�งแวดำล้ึอมอยั่า่งยั่่�งยั่นืมายั่าวนาน  แลึะการัดำำาเนนิงานภัายั่ใต้ิกลึยุั่ที่ธุ์
รัะยั่ะยั่าวด้ำานการัรั่บีมอืก่บีการัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงของสภัาพื่ภัมูอิากาศ ยั่่งคงเป็น็ส่วนสำาค่ญท่ี่�ช่วยั่ใหบ้ีรัิษ่ที่ฯ บีรัรัลึุ
เป็้าหมายั่ท่ี่�ต่ิ�งไว้  โดำยั่ในป็ี 2564/65 บีรัิษ่ที่ฯ ยั่่งคงรั่กษาสถานะการัเป็็นบีรัิษ่ที่ท่ี่�ม่การัป็ล่ึอยั่ก�าซ
คารั์บีอนไดำออกไซด์ำสุที่ธุเิป็็นศูนยั่์  ด้ำวยั่การัเข้ารั่วมโครังการัสน่บีสนุนคารั์บีอนเครัดิำติท่ี่�ได้ำรั่บีการัร่ับีรัองจาก
องค์การับีริัหารัจ่ดำการัก�าซเรืัอนกรัะจก (องค์การัมหาชน)  เหนือไป็กว่าน่�น เรัายั่่งได้ำจ่ดำหาแลึะลึงทุี่นในใบี 
รับ่ีรัองเครัดิำติการัผลิึติพื่ล่ึงงานหมุนเว่ยั่น (REC) เพืื่�ออ้างสิที่ธุิ�การัใช้ไฟฟ้าจากแหล่ึงพื่ล่ึงงานหมุนเว่ยั่นคิดำเป็น็
รั้อยั่ลึะ 10 ของการัดำำาเนินงาน โดำยั่ท่ี่�งโครังการัคาร์ับีอนเครัดิำติแลึะการัจ่ดำหา REC ในป็ีน่� มาจากโครังการั 
โรังไฟฟ้าพื่ล่ึงงานแสงอาทิี่ติยั่์ท่ี่�บีางป็ะอินของบีรัิษ่ที่ บี่ซ่พื่่จ่ จำาก่ดำ (มหาชน) (บี่ซ่พื่่จ่) ซึ�งนบ่ีเป็น็ความรั่วมมอื 
รัะหว่างบีรัิษ่ที่ฯ ก่บีบี่ซ่พื่่จ่ในการัดำำาเนนิกิจกรัรัมด้ำานสิ�งแวดำล้ึอมเพื่ื�อการัพื่่ฒนาอยั่่างยั่่�งยั่ืน

บีรัิษ่ที่ฯ เป็็นบริษัิัทขนส่่งมวลชนทางริางแห่่งแริกและแห่่งเดีียวในโลกที�มกีาริปล่อยคาริบ์อนไดีออกไซด์ี
สุ่ทธิิเป็นศููนย์  ซึ�งเรัารูั้สึกเป็็นเก่ยั่รัติิอยั่่างยั่ิ�งท่ี่�การัดำำาเนินการัภัายั่ใต้ิกลึยุั่ที่ธุร์ัะยั่ะยั่าวด้ำานการัรั่บีมือก่บีการั
เป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงของสภัาพื่ภัมูอิากาศของเรัา ได้ำสรั้างผลึกรัะที่บีที่างสิ�งแวดำล้ึอมในเชิงบีวกต่ิอผูม้ส่่วนได้ำเส่ยั่  เรัา
ย่ั่งคงมุง่ม่�นท่ี่�จะพื่ฒ่นากลึยุั่ที่ธุร์ัะยั่ะยั่าวด้ำานการัร่ับีมอืก่บีการัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงของสภัาพื่ภัมูอิากาศ ใหเ้ป็น็แรังขบ่ี
เคลืึ�อนไป็สู่อนาคติท่ี่�ป็รัาศจากคารั์บีอนสำาหรั่บีเรัาทีุ่กคน

บีรัิษ่ที่ฯ รูั้สึกยั่ินด่ำเป็น็อยั่่างยั่ิ�งท่ี่�ได้ำรั่บีการัค่ดำเลืึอกจากด่ำชนค่วามยั่่�นยั่ืนของดำาวโจนส์ (DJSI) ในกลึุ่มติลึาดำเกิดำ
ใหมเ่ป็น็รัะยั่ะเวลึา 4 ป็ติีิดำต่ิอก่นต่ิ�งแต่ิป็ ี 2561-2564 โดำยั่เฉพื่าะในป็นี่� บีริัษ่ที่ฯ ได้ีริบัการิจััดีอันดัีบให้่เปน็
อันดัีบห่น่�งของโลกในห่มวดีอุตส่าห่กริริมคมนาคมและโคริงส่ริา้งพื้้�นฐานด้ีานการิคมนาคม (กลุ่ม TRA) 
เปน็ปทีี�ส่องติดีต่อกัน โดำยั่เรัาเป็น็บีริัษ่ที่ขนสง่มวลึชนที่างรัางแหง่เด่ำยั่วของไที่ยั่ท่ี่�ติิดำอ่นด่ำบีในสมาชกิด่ำชน ่DJSI 
ซึ�งเป็น็ท่ี่�ยั่อมรั่บีในรัะด่ำบีโลึก นอกจากน่� บีรัิษ่ที่ฯ ยั่่งได้ำอยูั่่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 
และเปน็เพื้ยีงบริษัิัทเดียีวที�ได้ีริบัริางวัลริะดัีบ Gold Class  ท่ี่�งน่� การัป็รัะเมนิความยั่่�งยั่ืนขององค์กรัท่ี่�วโลึก
ท่ี่�จ่ดำโดำยั่ S&P ป็รัะกอบีด้ำวยั่บีรัิษ่ที่ท่ี่�งหมดำ 7,500 บีรัิษ่ที่ (จาก 61 อุติสาหกรัรัม) ซึ�งมเ่พื่่ยั่ง 75 บีรัิษ่ที่ท่ี่�ได้ำรั่บี
การัค่ดำเลืึอกในรัะด่ำบี Gold Class

บริษั่ทเด้่ยุว 
ท่�ได้้ร่บรางว่ล

2.2 รางว่ลและความสำาเร็จด้้านความยุ่�งยุืน

Gold Class Honour
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65 |   2.2 รางว่ลและความสำำาเร็จำด้้านความย่�งยืน

เป็นสมาช้ิกด้่ช้น่ MSCI และ 
ได้้ร่บการจ่ด้อ่นด้่บความยุ่�งยุืน 
ระด้่บ AA (2564)

หุ้นกู้เพื่ื�ออนุรั่กษ์สิ�งแวดำล้ึอมของบีริัษ่ที่ฯ  
ชุดำท่ี่� 2 จำานวน 8,600 ล้ึานบีาที่ ได้ำร่ับีรัางว่ลึ 
Transport Deal of the Year (ป็รัะเที่ศไที่ยั่) 
จาก The Asset Triple A Infrastructure 
Awards 2564

ได้ำรับ่ีรัางว่ลึ Best Corporate Governance 
(ป็รัะเที่ศไที่ยั่) โดำยั่ Capital Finance  
International (cfi.co)

ได้ำร่ับีการัรับ่ีรัองเป็น็สมาชกิแนวรัว่มต่ิอต้ิาน
คอรัร์ัป่็ชน่ของภัาคเอกชนไที่ยั่ในการัต่ิอต้ิาน
การัทุี่จริัติแลึะได้ำรับ่ีการัป็รัะเมินในรัะด่ำบี ‘ห้า
ดำาว’ หรัอื ‘ด่ำเลิึศ’ ในการัใหค้ะแนนการักำาก่บี
ดำแูลึกิจการัเป็น็ป็ท่ีี่� 10 ติิดำต่ิอก่น

ได้ำร่ับีการัจ่ดำอ่นด่ำบี ในรัะด่ำบี B ในการัเข้า
รัว่มการัป็รัะเมิน CDP ครั่�งแรักของบีริัษ่ที่ฯ  
(2564) โดำยั่เป็น็ 1 ใน 12 บีรัิษ่ที่ไที่ยั่ท่ี่�ได้ำ
คะแนนรัะด่ำบี A แลึะ B จากจำานวนบีรัิษ่ที่
ท่ี่�เข้ารั่วมการัป็รัะเมนิท่ี่�งหมดำ 44 บีรัิษ่ที่

ได้ำรับ่ีการัค่ดำเลืึอกโดำยั่ Financial Times ฉบีบ่ี 
Inaugural ให้เป็็นผู้นำาของเอเช่ยั่แป็ซิฟิก 
ในด้ำานการัรั่บีมือก่บีการัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึง 
สภัาพื่ภัมูอิากาศ ป็รัะจำาป็ ี2565 โดำยั่บีรัษ่ิที่ฯ
เป็น็ 1 ใน 6 บีรัษ่ิที่ไที่ยั่ แลึะเป็น็บีริัษ่ที่ใน
อุติสาหกรัรัมคมนาคมขนส่งของไที่ยั่เพ่ื่ยั่ง
รัายั่เด่ำยั่วท่ี่�ได้ำร่ับีการัค่ดำเลืึอกจาก 200 บีรัษ่ิที่
ในเอเช่ยั่แป็ซฟิิก

รัางว่ลึการัเป็ิดำเผยั่ข้อมูลึความย่ั่�งยั่ืน
ป็รัะจำาป็ ี2564 จากสถาบีน่ไที่ยั่พื่ฒ่น ์จาก
การัเป็ิดำเผยั่ผลึการัดำำาเนินงานด้ำานความ
ยั่่�งยั่ืนของบีริัษ่ที่อยั่่างโป็รั่งใสในรัายั่งาน
ความยั่่�งยั่ืน

บริษั่ทท่�ม่การปล่อยุก�าซ
คาร์บอนได้ออกไซด้์สุทธ์ิเป็นศูนยุ์ 

การประเมินผลการด้ำาเนินงานด้้าน
การเปล่�ยุนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของ CDP (ระด้่บ B) 

รายุช้ื�อหุ้นยุ่�งยุืน (Thailand  
Sustainability Investment  
หรือ THSI)

The Asset ESG -  
รางว่ลระด้่บ ‘Platinum’

รางว่ล Best Corporate  
Governance (ประเทศไทยุ) 2564

รางวล่ Transport Deal of the Year 
(ประเทศไทยุ)

เป็นสมาช้ิกด้่ช้น่ FTSE4Good 
Index Series

ผลประเมินระด้่บ “ห้าด้าว” หรือ  
“ด้่เลิศ” ในด้้านธ์รรมาภิบาล

Climate Leaders  
Asia-Pacific 2565

รางว่ลการเปิด้เผยุข้อมูลความยุ่�งยุืน
ประจำาปี 2564

อ่นด้่บ 1 ในด้่ช้น่ความยุ่�งยุืนของด้าวโจนส์ (DJSI) รางว่ลความยุ่�งยุืนระด้่บ ‘Gold Class’ ในหมวด้อุตสาหกรรมคมนาคมและ
โครงสร้างพื�นฐานด้้านการคมนาคม (2565)

บีรัษ่ิที่ในกลุ่ึมขนสง่มวลึชนที่างรัางแหง่แรัก
แลึะแหง่เด่ำยั่วในโลึกท่ี่�ได้ำท่ี่�มก่ารัป็ล่ึอยั่ก�าซ
คารับ์ีอนไดำออกไซด์ำสทุี่ธุเิป็น็ศนูยั่์

เป็น็รัะยั่ะเวลึา 3 ป็ติีิดำต่ิอก่นท่ี่�บีรัษ่ิที่ฯ ได้ำร่ับี 
การัค่ดำเลืึอกใหอ้ยู่ั่ใน THSI โดำยั่ติลึาดำหล่ึก 
ที่รัพ่ื่ยั่แ์หง่ป็รัะเที่ศไที่ยั่ (ป็ ี2562-2564) นบ่ี 
เป็น็หนึ�งในบีริัษ่ที่จดำที่ะเบีย่ั่นในป็รัะเที่ศไที่ยั่
ท่ี่�มผ่ลึการัดำำาเนนิงานด้ำานความยั่่�งยั่นืท่ี่�โดำดำเด่ำน

เป็น็รัะยั่ะเวลึา 3 ป็ท่ีี่�ได้ำร่ับีรัางว่ลึ the Asset 
ESG รัะด่ำบี Platinum (2562-2564) แลึะ
เป็็นหนึ� ง ในบีริัษ่ที่รัะด่ำบีแนวหน้าใน
ป็รัะเที่ศไที่ยั่ท่ี่�ได้ำรั่บีการัยั่อมร่ับีอ่นที่รัง
เก่ยั่รัติิน่�

เป็น็รัะยั่ะเวลึา 5 ป็ท่ีี่�บีรัิษ่ที่ฯ ได้ำรั่บีการัค่ดำ
เลืึอกใหเ้ป็น็สมาชิกของด่ำชน ่MSCI ในกลึุม่
ติลึาดำเกิดำใหม่ โดำยั่ม่อ่นด่ำบีในด้ำานการั
ดำำาเนินงานความยั่่�งยั่ืนอยูั่่ท่ี่�รัะด่ำบี AA 
(2564)

ได้ำรั่บีการัค่ดำเลืึอกให้เป็็นสมาชิกของด่ำชน ่
FTSE4Good Index Series เป็็นป็ีท่ี่� 5  
ติิดำต่ิอก่น

ได้ำรั่บีการัค่ดำเลืึอกให้อยูั่่ในด่ำชน่ DJSI เป็็นรัะยั่ะเวลึา 4 ป็ีติิดำต่ิอก่น (2561-2564) แลึะได้ำ
รั่บีการัจ่ดำอ่นด่ำบีให้เป็็นท่ี่� 1 ของโลึกในหมวดำคมนาคมแลึะโครังสร้ัางพื่ื�นฐานด้ำานการั
คมนาคม (กลึุ่ม TRA) เป็็นรัะยั่ะเวลึา 2 ป็ีติิดำต่ิอก่น (2563-2564)

ได้ำร่ับีการัค่ดำเลืึอกให้อยูั่่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 แลึะเป็็นเพ่ื่ยั่ง
บีรัิษ่ที่เด่ำยั่วท่ี่�ได้ำร่ับีการัจ่ดำอ่นด่ำบี Gold Class ในกลึุ่ม TRA เป็็นเวลึา 2 ป็ีติิดำต่ิอก่น
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยัั่�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

ขอบีเขต 
ผล้กรุ๊ะทีบี

การักำาก่บีดำูแลึองค์กรัด้ำวยั่หล่ึกธุรัรัมาภิับีาลึท่ี่�ด่ำ 
สามารัถสรั้างคุณค่าแลึะสรั้างผลึติอบีแที่น
อยั่่างยั่่�งยั่ืนในรัะยั่ะยั่าวได้ำ รัวมถึงสรั้างความ
เชื�อม่�นแลึะความไว้วางใจใหแ้ก่นก่ลึงทีุ่น ผูถื้อ
หุน้ ติลึอดำจนผูม้ส่่วนได้ำส่วนเส่ยั่ทีุ่กภัาคส่วน

การัดำำาเนนิธุุรักิจด้ำวยั่ความซื�อส่ติยั่์ สุจรัิติ 
โป็รั่งใส แลึะติรัวจสอบีได้ำเป็น็หว่ใจสำาค่ญของ
การัข่บีเคลืึ�อนองค์กรัใหเ้ติิบีโติได้ำอยั่่างยั่่�งยั่ืน 
เพื่ื�อสรั้างความเชื�อม่�นแลึะความไว้วางใจใหแ้ก่
นก่ลึงทีุ่น ผูถื้อหุน้ ติลึอดำจนผูม้ส่่วนได้ำส่วนเส่ยั่
ทีุ่กภัาคส่วน

การัดำำาเนนิการัท่ี่�ด่ำจะสะท้ี่อนภัาพื่ล่ึกษณข์อง
องค์กรัในด้ำานความเป็น็เลิึศในการัใหบ้ีรักิารัแลึะ
ความป็ลึอดำภ่ัยั่ออกสู่สาธุารัณชน เพื่ื�อใหไ้ด้ำรับ่ี
การัยั่อมรับ่ีจากส่งคม (License to Operate) 
แลึะเป็ดิำโอกาสในการัต่ิอยั่อดำที่างธุรุักิจ โดำยั่
การันำาเสนอผลิึติภ่ัณฑ์์แลึะบีรักิารัเพืื่�อสรัา้ง
ความพื่งึพื่อใจสูงสุดำของลูึกค้า แลึะการัติอบี
สนองความต้ิองการัของลึกูค้า มค่วามสำาค่ญต่ิอ
การัดำำาเนนิธุรุักิจ

• ผลึการัป็รัะเมนิการักำาก่บีดำูแลึ
กิจการัในรัะด่ำบี “ด่ำเลิึศ” จาก
หนว่ยั่งานกำาก่บีดำูแลึภัายั่นอก

• จำานวนพื่นก่งานเข้ารั่วมการั
ป็รัะเมนิความเข้าใจเรัื�อง
จรัิยั่ธุรัรัมการัดำำาเนนิธุุรักิจท่ี่�รั้อยั่
ลึะ 85 จากจำานวนพื่นก่งาน
ท่ี่�งหมดำ

• เป็า้หมายั่คะแนนความเข้าใจ
เรัื�องจรัิยั่ธุรัรัมการัดำำาเนนิธุุรักิจ
ของพื่นก่งานเฉล่ึ�ยั่ 80 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ิม 100)

• ความติรังต่ิอเวลึาในการัเดิำนที่าง
ของผูโ้ดำยั่สารั รัอ้ยั่ลึะ 99.50

• ความนา่เชื�อถือของการัเดิำนรัถ
ไฟฟา้ 35,000 ติูกิ้โลึเมติรัการั
เดิำนรัถต่ิอความขด่ำข้อง

• ความนา่เชื�อถือของต่ิ�วโดำยั่สารัไม่
ติำากว่า 15,000 ธุรุักรัรัมต่ิอข้อผดิำ
พื่ลึาดำ 1 ครั่�ง

• คะแนนความพื่งึพื่อใจของผูโ้ดำยั่สารั 
ต่ิอการัใหบ้ีรักิารัรัถไฟฟา้บีท่่ี่เอส  
ท่ี่�รัอ้ยั่ลึะ 79 หรืัอมากกว่า

• ผลึการัป็รัะเมนิการักำาก่บีดำูแลึ
กิจการัในรัะด่ำบี “ด่ำเลิึศ” จาก
สมาคมส่งเสรัิมสถาบี่น 
กรัรัมการับีรัิษ่ที่ไที่ยั่

• ผลึการัป็รัะเมนิคุณภัาพื่การัจ่ดำ
ป็รัะชุมผูถื้อหุน้ป็รัะจำาป็ ี2564 
100 คะแนนเต็ิม โดำยั่สมาคมส่ง
เสรัิมผูล้ึงทีุ่นไที่ยั่ 

• จำานวนพื่นก่งานเขา้รัว่มการั
ป็รัะเมนิความเขา้ใจเรัื�อง
จรัยิั่ธุรัรัมการัดำำาเนนิธุรุักิจท่ี่�รัอ้ยั่
ลึะ 100 จากจำานวน 
พื่นก่งานท่ี่�งหมดำ

• พื่นก่งานมค่ะแนนความเขา้ใจ
เรัื�องจริัยั่ธุรัรัมการัดำำาเนนิธุรุักิจ
เฉล่ึ�ยั่ 91.09 คะแนน

• ความติรังต่ิอเวลึาในการัเดิำนที่าง
ของผูโ้ดำยั่สารั รัอ้ยั่ลึะ 99.88

• ความนา่เชื�อถือของการัเดิำนรัถ
ไฟฟา้ 162,123 ติู้กิโลึเมติรัการั
เดิำนรัถต่ิอความขด่ำขอ้ง

• ความนา่เชื�อถือของต่ิ�วโดำยั่สารั 
195,781 ธุรุักรัรัมต่ิอขอ้ผดิำพื่ลึาดำ 
1 ครั่�ง

• คะแนนความพึื่งพื่อใจของผู้
โดำยั่สารัต่ิอการัใหบ้ีรักิารัรัถไฟ
ฟา้บีท่่ี่เอส ท่ี่�รัอ้ยั่ลึะ 86

กรัอบีการัดำำาเนนิงานด้ำานความยั่่�งยั่ืนของบี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ ครัอบีคลึุมการัดำำาเนนิงานท่ี่�งด้ำานเศรัษฐกิจ ส่งคม แลึะสิ�งแวดำล้ึอม แลึะสอดำคล้ึองก่บีป็รัะเด็ำนสำาค่ญด้ำานความยั่่�งยั่ืน (Materiality) ของบีรัิษ่ที่ฯ ซึ�งรัะบุีจากการัม่
ส่วนรั่วมก่บีผูม้ส่่วนได้ำเส่ยั่ โดำยั่ภัาพื่รัวมการัดำำาเนนิงานในป็รัะเด็ำนท่ี่�สำาค่ญ ป็ ี2564/65 มผ่ลึการัดำำาเนนิงานติามเป็า้หมายั่แลึะแผนงานด่ำงน่�

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65 

เป้าหมายั่
2564/65 แนวทีางการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ ความสำาค่ญต�อการุ๊ด้ำาเนินธุ๊รุ๊กิจห่วข้อรุ๊ายั่งาน

เป้าหมายั่ 
ด้้านความยั่่�งยั่ืนของ
องค์กรุ๊สหปรุ๊ะชาชาติ 

ปรุ๊ะเด้็น 
ด้้านความยั่่�งยั่ืน 
ตามแนวทีางของ 
GRI Standards

• คณะกรัรัมการับีรัษ่ิที่ในฐานะต่ิวแที่นของผูถื้อหุน้ มบ่ีที่บีาที่ 
หนา้ท่ี่�สำาค่ญในการักำาหนดำนโยั่บีายั่ต่ิางๆ เก่�ยั่วก่บีการักำาก่บีดำแูลึ
กิจการั โดำยั่เฉพื่าะอย่ั่างยิั่�งนโยั่บีายั่การักำาก่บีดำแูลึกิจการัแลึะ
จรัยิั่ธุรัรัมที่างธุุรักิจ

• กำาก่บีดำแูลึแลึะสื�อสารัใหก้รัรัมการั ผูบ้ีรัหิารั แลึะพื่นก่งานที่กุคน
รับ่ีที่รัาบีแลึะป็ฏิิบ่ีติิติามนโยั่บีายั่

• การัจ่ดำที่ำากฎบ่ีติรัโดำยั่ได้ำมก่ารัรัะบุีถึง โครังสรัา้ง รัะเบีย่ั่บีการั
ป็รัะชุม รัวมถึงหนา้ท่ี่�แลึะความรับ่ีผดิำชอบีของคณะกรัรัมการั
แต่ิลึะชุดำ

• การัป็ฏิิบี่ติิติามนโยั่บีายั่การักำาก่บีดำูแลึกิจการัแลึะจรัิยั่ธุรัรัมที่าง
ธุุรักิจอยั่่างเข้มงวดำสำาหรั่บีกรัรัมการั ผูบ้ีรัิหารั แลึะพื่นก่งาน 
ของบี่ท่ี่เอส กรุั�ป็แลึะบีรัิษ่ที่ยั่่อยั่ท่ี่�งหมดำ

• สื�อสารัแลึะเผยั่แพื่รั่ข้อมลูึด้ำานการักำาก่บีดำูแลึกิจการัแลึะ
จรัิยั่ธุรัรัมที่างธุุรักิจ เพื่ื�อส่งเสรัิมความเข้าใจของผูม้ส่่วนได้ำเส่ยั่ 
ท่ี่�งภัายั่ในแลึะภัายั่นอกองค์กรั

• รัะบีบีควบีคุมการัเดิำนรัถไฟฟา้จากสว่นกลึาง แลึะการัเดิำนรัถด้ำวยั่
รัะบีบีสญ่ญาณควบีคุม มฝ่่า่ยั่ป็ฏิิบ่ีติิการัเป็น็ผูร้ับ่ีผดิำชอบีในการั
ดำำาเนนิงาน เพื่ื�อใหร้ัะบีบีการัเดิำนรัถเป็น็ไป็อย่ั่างมป่็รัะสทิี่ธุภิัาพื่มาก
ยั่ิ�งขึ�น ท่ี่�งในเรัื�องของความติรังต่ิอเวลึาแลึะความเชื�อถือต่ิอการัเดิำนรัถ

• วางแผนการัซอ่มบีำารุังเชงิรุัก แลึะติิดำติามผลึการัดำำาเนนิงานซอ่ม
บีำารุังเป็น็ป็รัะจำาที่กุเดืำอน เพื่ื�อใหม้่�นใจว่ามค่วามพื่รัอ้มในการัให้
บีรักิารั แลึะลึดำป็ญัหาความขด่ำขอ้งรัะหว่างการัเดิำนรัถ

• พื่ฒ่นาสนิค้าแลึะบีรักิารัเพื่ื�อติอบีสนองความต้ิองการัแลึะความคาดำ
หว่งของลึกูค้าผูใ้ชบ้ีรักิารัที่กุกลึุม่ 

• ผสานศก่ยั่ภัาพื่ของธุรุักิจในกลึุม่บีรัษ่ิที่ โดำยั่การัใช้เที่คโนโลึย่ั่เขา้มาม่
บีที่บีาที่ในการัพื่ฒ่นาสินค้าแลึะบีรักิารัอย่ั่างเหมาะสม สะดำวก แลึะ
รัวดำเรัว็ สอดำคล้ึองก่บีความต้ิองการัของลึกูค้า

• ป็รัะเมนิความพื่งึพื่อใจของลึกูค้าอย่ั่างสมำาเสมอ เพื่ื�อพ่ื่ฒนา 
การัใหบ้ีรักิารั

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

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)

Management 
Approach (GRI 103)

การักำาก่บีดำูแลึกิจการั

จรัิยั่ธุรัรัมใน 
การัดำำาเนนิธุุรักิจ

ความนา่เชื�อถือ 
ของการัใหบ้ีรัิการั 
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยัั่�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

ขอบีเขต 
ผล้กรุ๊ะทีบี

-

-

• ไมม่ข่้อรั้องเรั่ยั่นเรัื�องการัทีุ่จรัิติด้ำาน
การัจ่ดำซื�อจ่ดำจ้าง

• คู่ค้า Critical Tier 1 ได้ำรั่บีการัป็รัะเมนิ
ความเส่�ยั่งด้ำาน ESG ครับีทีุ่กรัายั่

• คู่ค้าท่ี่�ต้ิองเข้าพื่ื�นท่ี่�ในรัะบีบีรัถไฟฟ้า 
บี่ท่ี่เอสได้ำรั่บีการัอบีรับีแลึะผา่นการั
ที่ดำสอบีการัป็ฏิิบี่ติิงานด้ำานความ
ป็ลึอดำภ่ัยั่ครับีทีุ่กรัายั่

-

-

• ไมม่ข่้อรั้องเรั่ยั่นเรัื�องการัทีุ่จรัิติด้ำาน
การัจ่ดำซื�อจ่ดำจ้าง

• คู่ค้า Critical Tier 1 ได้ำรั่บีการัป็รัะเมนิ
ความเส่�ยั่งด้ำาน ESG ครับีทีุ่กรัายั่

• คู่ค้าท่ี่�ต้ิองเข้าพื่ื�นท่ี่�ในรัะบีบีรัถไฟฟ้า 
บี่ท่ี่เอสได้ำรั่บีการัอบีรับีแลึะผา่นการั
ที่ดำสอบีการัป็ฏิิบี่ติิงานด้ำานความ
ป็ลึอดำภ่ัยั่ครับีทีุ่กรัายั่

• บีรัษ่ิที่ฯ ได้ำจ่ดำต่ิ�งคณะกรัรัมการับีรัหิารัจ่ดำการัความเส่�ยั่งเพื่ื�อ
พื่จิารัณาแลึะกำาหนดำนโยั่บีายั่สำาหรับ่ีกรัอบีการับีรัหิารัจ่ดำการัความ
เส่�ยั่งขององค์กรั รัวมถึงการักำาก่บีดำแูลึหนว่ยั่งานของบีท่่ี่เอส กรุั�ป็  
ใหป้็ฏิิบีติ่ิติามนโยั่บีายั่แลึะกรัอบีการับีรัหิารัจ่ดำการัความเส่�ยั่งของ
องค์กรัป็รัะจำาป็ี

• บีรัษ่ิที่ฯ ได้ำกำาหนดำนโยั่บีายั่แลึะกรัอบีการับีรัหิารัจ่ดำการัความเส่�ยั่ง
องค์กรัเพื่ื�อใหม้่�นใจว่าผูเ้ก่�ยั่วข้องได้ำติรัะหนก่ถึงหล่ึกการับีรัิหารั
จ่ดำการัความเส่�ยั่งแลึะสามารัถนำาไป็ใช้ได้ำอยั่่างเหมาะสม

• บีรัษ่ิที่ฯ ได้ำสรัา้งว่ฒนธุรัรัมองค์กรัท่ี่�แขง็แกรัง่เพืื่�อสง่เสรัมิใหพ้ื่นก่งาน
ติรัะหนก่ถึงความเส่�ยั่งท่ี่�สามารัถเกิดำขึ�นได้ำรัะหว่างการัที่ำางานแลึะ
สามารัถบีรัหิารัจ่ดำการัความเส่�ยั่งเหล่ึาน่�นได้ำอย่ั่างเหมาะสม

• ต่ิวช่�ว่ดำหล่ึกสำาหรั่บีป็รัะสิที่ธุภิัาพื่การัดำำาเนนิงาน ได้ำแก่  
ความนา่เชื�อถือของการับีรัิการั ความนา่เชื�อถือของรัถไฟ แลึะ
ความนา่เชื�อถือของต่ิ�วโดำยั่สารั ผลึการัดำำาเนนิงานโดำยั่รัวมจะได้ำ
รั่บีการัติรัวจสอบีโดำยั่ฝ่า่ยั่วางแผนการับีำารุังรั่กษาแลึะโลึจิสติิกส์
ของบีรัิษ่ที่ ติลึอดำจนการัติรัวจสอบีภัายั่ในแลึะการัติรัวจสอบีจาก
ฝ่า่ยั่บีรัิหารัในภัายั่หล่ึง

• บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็เป็ดิำเผยั่จรัิยั่ธุรัรัมที่างธุุรักิจสำาหรั่บีคู่ค้า แลึะนโยั่บีายั่
การัติิดำต่ิอธุุรักิจติามมาติรัการัต่ิอต้ิานทีุ่จรัิติคอรั์รั่ป็ช่นสำาหรั่บีคู่
ค้าของบีรัิษ่ที่ เพื่ื�อแสดำงความมุง่ม่�นในการัลึดำความเส่�ยั่งจากการั
ลึะเมดิำข้อกำาหนดำด้ำาน ESG ในหว่งโซ่อุป็ที่านของเรัา

• บูีรัณาการั โป็รัแกรัมการัป็รัะก่นความยั่่�งยั่ืนของคู่ค้า (Supply 
Chain Sustainability Assurance Program) เข้าก่บีการัดำำาเนนิ
งานของบี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ เพื่ื�อสรั้างมลูึค่ารัะยั่ะยั่าวรั่วมก่นก่บีคู่ค้า 
ด้ำวยั่การับีรัิหารัจ่ดำการัผลึกรัะที่บี ติลึอดำวงจรัช่วิติของสินค้า 
แลึะบีรัิการั

ความเส่�ยั่งต่ิางๆ ท่ี่�อาจจะเกิดำขึ�นในอนาคติ
สามารัถส่งผลึกรัะที่บีต่ิอการัดำำาเนนิธุรุักิจ
ของเรัา ซึ�งมผ่ลึต่ิอท่ี่�งความต่ิอเนื�องในการั
ดำำาเนนิธุรุักิจ รัวมถึงสถานะการัเงินของ 
บีรัษ่ิที่ฯ บีท่่ี่เอส กรุั�ป็ เชื�อว่าแนวที่างการั
บีรัหิารัจ่ดำการัความเส่�ยั่งเชิงรุักเป็น็หว่ใจ
สำาค่ญในการับีรัหิารัธุรุักิจใหย้ั่่�งยั่นืแลึะ
สามารัถสร้ัางผลึติอบีแที่นภัายั่ใต้ิรัะด่ำบี
ความเส่�ยั่งท่ี่�เหมาะสม ซึ�งจะดึำงดำดูำเงินลึงที่นุ
แลึะยั่ง่ป็รัะโยั่ชนต่์ิอผูม้ส่ว่นได้ำเสย่ั่ท่ี่�งหมดำ
ในรัะยั่ะยั่าว

การัพื่่ฒนาโครังสรั้างพื่ื�นฐานท่ี่�สรั้างการั
เขา้ถึงใหแ้ก่ที่กุคน ถือเป็น็ค่านยิั่มหล่ึกของ 
บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ การัขยั่ายั่เครัือข่ายั่โครังสรั้าง 
พื่ื�นฐานท่ี่�ครัอบีคลึมุแลึะคำานงึถึงผูโ้ดำยั่สารั
ที่กุกลึุม่ของเรัาจะชว่ยั่เพื่ิ�มความสามารัถใน
การัเข้าถึงแลึะเพื่ิ�มผลิึติภัาพื่ที่างเศรัษฐกิจ 
ซึ�งท้ี่ายั่ท่ี่�สุดำจะนำาไป็สู่การัพื่่ฒนาที่าง
เศรัษฐกิจแลึะส่งคมในวงกว้างขึ�น

การับีรัหิารัหว่งโซอุ่ป็ที่านด้ำวยั่หล่ึก 
ธุรัรัมาภิับีาลึแลึะจรัรัยั่าบีรัรัณในการั
ดำำาเนนิธุรุักิจท่ี่�คำานงึถึงผลึกรัะที่บีต่ิอ
เศรัษฐกิจ ส่งคม แลึะสิ�งแวดำล้ึอม ช่วยั่
ป็อ้งก่นความเส่�ยั่งท่ี่�อาจส่งผลึกรัะที่บีต่ิอ
ภัาพื่ล่ึกษณแ์ลึะการัดำำาเนนิงานของบีท่่ี่เอส 
กรุั�ป็ ท่ี่�งที่างติรังแลึะที่างอ้อม ขณะเด่ำยั่วก่น
ย่ั่งเป็น็การัเพื่ิ�มโอกาสในการัดำำาเนนิธุรุักิจ
ใหม่ๆ  ผา่นหว่งโซอุ่ป็ที่านของบ่ีท่ี่เอส กรุั�ป็

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

Indirect Economic 
Impacts
(GRI 203-1)

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

การับีรัิหารัจ่ดำการั 
ความเส่�ยั่ง

โครังสรั้างพื่ื�นฐานแลึะ
การัเข้าถึงของผูโ้ดำยั่สารั

การับีรัิหารัจ่ดำการั 
หว่งโซ่อุป็ที่าน

• ไมม่ก่รัณก่ารัลึะเมดิำความป็ลึอดำภ่ัยั่ของ
ขอ้มลูึหรัอืเหติกุารัณค์วามป็ลึอดำภ่ัยั่ที่าง
ไซเบีอรัอื์�นๆ

• ไมม่ข่อ้ร้ัองเรัย่ั่นจากบุีคคลึภัายั่นอกแลึะ
หนว่ยั่งานกำาก่บีดำแูลึ

• รัอ้ยั่ลึะ 80 ของโครังสร้ัางพืื่�นฐานด้ำาน
ไอท่ี่แลึะรัะบีบีการัจ่ดำการัความป็ลึอดำภ่ัยั่
ของขอ้มลูึได้ำร่ับีการัรับ่ีรัอง ISO 27001

• 1 กรัณก่ารัลึะเมดิำความป็ลึอดำภ่ัยั่ของ
ขอ้มลูึหรัอืเหติกุารัณค์วามป็ลึอดำภ่ัยั่ที่าง
ไซเบีอร์ัอื�นๆ

• ไมม่ข่อ้รัอ้งเรัย่ั่นจากบุีคคลึภัายั่นอก
แลึะหนว่ยั่งานกำาก่บีดำแูลึ

• รัอ้ยั่ลึะ 97 ของโครังสรัา้งพืื่�นฐานด้ำาน
ไอท่ี่แลึะรัะบีบีการัจ่ดำการัความป็ลึอดำภ่ัยั่
ของขอ้มลูึได้ำรับ่ีการัรับ่ีรัอง ISO 27001

• มาติรัการัควบีคมุแลึะรัก่ษาสมดำลุึการัใชข้อ้มลูึภัายั่ใต้ิธุรุักิจ MIX
• จ่ดำที่ำานโยั่บีายั่การัรัก่ษาความป็ลึอดำภ่ัยั่ของขอ้มลูึของ BSS แลึะ

การัจ่ดำการัเหตุิการัณ์การัร่ักษาความป็ลึอดำภ่ัยั่ของขอ้มลูึ
• จ่ดำที่ำานโยั่บีายั่ความเป็น็สว่นต่ิวของข้อมลูึของบีท่่ี่เอส กรุั�ป็

การัเสรัมิสรัา้งความม่�นใจด้ำานความป็ลึอดำภ่ัยั่ 
แลึะความเป็น็สว่นต่ิวสำาหรับ่ีลึกูค้าเป็น็
หว่ใจสำาค่ญแลึะว่ติถปุ็รัะสงค์ที่างธุรุักิจท่ี่�
สำาค่ญท่ี่�สดุำของเรัา เพื่ื�อลึดำผลึกรัะที่บีท่ี่�อาจ
เกิดำขึ�นต่ิอชื�อเสย่ั่งแลึะต้ินที่นุจากความผดิำ
พื่ลึาดำอ่นเกิดำจากการัดำำาเนนิงาน

Customer Privacy 
(GRI 418-1)

ความป็ลึอดำภ่ัยั่ด้ำาน
เที่คโนโลึยั่่สารัสนเที่ศ
แลึะความเป็น็ส่วนต่ิว 
ของข้อมลูึ

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65 

เป้าหมายั่
2564/65 แนวทีางการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ ความสำาค่ญต�อการุ๊ด้ำาเนินธุ๊รุ๊กิจห่วข้อรุ๊ายั่งาน

เป้าหมายั่ 
ด้้านความยั่่�งยั่ืนของ
องค์กรุ๊สหปรุ๊ะชาชาติ 

ปรุ๊ะเด้็น 
ด้้านความยั่่�งยั่ืน 
ตามแนวทีางของ 
GRI Standards
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยัั่�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

• คงสถานะการัเป็น็บีรัษ่ิที่ท่ี่�มก่ารัป็ล่ึอยั่
คารับ์ีอนไดำออกไซด์ำสทุี่ธุเิป็น็ศนูยั่์

• เป็ดิำเผยั่ขอ้มลูึที่างการัเงินท่ี่�เก่�ยั่วขอ้งก่บี
สภัาพื่ภัมูอิากาศ (TCFD) แลึะบีรัหิารั
จ่ดำการัติามขอ้กำาหนดำของ TCFD

• คงสถานะการัเป็น็บีรัษ่ิที่ท่ี่�มก่ารัป็ล่ึอยั่
คารับ์ีอนไดำออกไซด์ำสทุี่ธุเิป็น็ศนูยั่์

• บีรัษ่ิที่ฯ เป็น็ผูส้นบ่ีสนนุการัเป็ดิำเผยั่
ขอ้มลูึที่างการัเงินท่ี่�เก่�ยั่วขอ้งก่บีสภัาพื่
ภัมูอิากาศ (TCFD) แลึะบีรัหิารัจ่ดำการั
ติามขอ้กำาหนดำของ TCFD

• ป็รัิมาณการัใช้ไฟฟ้า <2.80 กิโลึ
ว่ติต์ิ-ชม. ต่ิอรัะยั่ะที่าง 1 กิโลึเมติรั 
ของติู้โดำยั่สารั (Car-km)

• ส่ดำส่วนการัใช้ไฟฟ้าท่ี่�มาจากแหล่ึง
พื่ล่ึงงานหมนุเว่ยั่นอยั่่างนอ้ยั่รั้อยั่ลึะ 
10

• ป็รัิมาณการัป็ล่ึอยั่ก�าซเรัือนกรัะจก
ท่ี่�งหมดำ <99,137 ต่ิน
คารั์บีอนไดำออกไซด์ำเท่ี่ยั่บีเท่ี่า

• ไมม่ก่ารัรั้องเรั่ยั่นด้ำานผลึกรัะที่บีต่ิอ 
สิ�งแวดำล้ึอมจากชุมชนใกล้ึเค่ยั่ง แลึะ
หนว่ยั่งานด้ำานสิ�งแวดำล้ึอม

• อ่ติรัาการับีาดำเจ็บีข่�นรุันแรังของ 
ผูโ้ดำยั่สารัไมเ่กิน 0.04 ครั่�งต่ิอการัให้
บีรัิการัล้ึานเท่ี่�ยั่ว

• อ่ติรัาการับีาดำเจ็บีถึงข่�นหยุั่ดำงานของ
พื่นก่งาน (LTIFR) ไมเ่กิน 2.50 ครั่�ง  
ต่ิอล้ึานช่�วโมงการัที่ำางาน

• อ่ติรัาการับีาดำเจ็บีถึงข่�นหยุั่ดำงานของ
ผูร้ั่บีเหมา (LTIFR) ไมเ่กิน 2.50 ครั่�ง 
ต่ิอล้ึานช่�วโมงการัที่ำางาน

• ป็รัิมาณการัใช้ไฟฟ้าอยูั่่ท่ี่� 2.27 กิโลึ
ว่ติต์ิ-ชม. ต่ิอรัะยั่ะที่าง 1 กิโลึเมติรัของ
ติู้โดำยั่สารั (Car-km)

• ส่ดำส่วนการัใช้ไฟฟ้าท่ี่�มาจากแหล่ึง
พื่ล่ึงงานหมนุเว่ยั่นรั้อยั่ลึะ 10

• ป็รัิมาณการัป็ล่ึอยั่ก�าซเรัือนกรัะจก
ท่ี่�งหมดำ 142,571 ต่ิน
คารั์บีอนไดำออกไซด์ำเท่ี่ยั่บีเท่ี่า

• ไมม่ก่ารัรั้องเรั่ยั่นด้ำานผลึกรัะที่บีต่ิอสิ�ง
แวดำล้ึอมจากชุมชนใกล้ึเค่ยั่ง แลึะ
หนว่ยั่งานด้ำานสิ�งแวดำล้ึอม

• อ่ติรัาการับีาดำเจ็บีข่�นรุันแรังของ 
ผูโ้ดำยั่สารัท่ี่� 0 ครั่�งต่ิอการัใหบ้ีรัิการั 
ล้ึานเท่ี่�ยั่ว

• อ่ติรัาการับีาดำเจ็บีถึงข่�นหยุั่ดำงานของ
พื่นก่งาน (LTIFR) ท่ี่� 0.2774 ครั่�ง ต่ิอ
ล้ึานช่�วโมงการัที่ำางาน

• อ่ติรัาการับีาดำเจ็บีถึงข่�นหยุั่ดำงานของ
ผูร้ั่บีเหมา (LTIFR) ท่ี่� 0.3269 ครั่�ง ต่ิอ
ล้ึานช่�วโมงการัที่ำางาน

• จ่ดำที่ำากลึยุั่ที่ธุร์ัะยั่ะยั่าวด้ำานการัรั่บีมอืก่บีการั
เป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงของสภัาพื่ภัมูอิากาศของบี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ 
เพื่ื�อจ่ดำการัก่บีความเส่�ยั่งแลึะโอกาสท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บี
สภัาพื่ภัมูอิากาศท่ี่�สอดำคล้ึองก่บีลึำาด่ำบีความสำาค่ญ
เชิงกลึยุั่ที่ธุข์องบีรัิษ่ที่ฯ

• บีรัิษ่ที่ฯ ได้ำพื่่ฒนากรัอบีการับีรัิหารัจ่ดำการัด้ำาน 
สิ�งแวดำล้ึอมแลึะนโยั่บีายั่การัจ่ดำการัสิ�งแวดำล้ึอม เพื่ื�อท่ี่�
จะรัะบุีป็จัจ่ยั่ความเส่�ยั่งที่างกายั่ภัาพื่แลึะความเส่�ยั่ง
จากการัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงรูัป็แบีบีท่ี่�สำาค่ญ รัวมถึงผลึกรัะ
ที่บีที่างธุุรักิจท่ี่�อาจจะเกิดำขึ�น

• บีรัิษ่ที่ฯ ได้ำจ่ดำต่ิ�งคณะที่ำางานเพื่ื�อบีรัิหารัจ่ดำการัด้ำาน
พื่ล่ึงงานโดำยั่เฉพื่าะต่ิ�งแต่ิป็ ี2557/58 ซึ�งมห่นา้ท่ี่�
กำาหนดำนโยั่บีายั่การัอนรุั่กษ์พื่ล่ึงงาน ป็รัะเมนิความ
สามารัถในการัป็รัะหยั่่ดำพื่ล่ึงงาน กำาหนดำเป็า้หมายั่
แลึะแผนการัอนรุั่กษ์ ติลึอดำจนการัติรัวจสอบีแลึะ
วิเครัาะหก์ารัดำำาเนนิงานเพื่ื�อใหแ้นใ่จว่าจะบีรัรัลึุเป็า้
หมายั่แลึะแผนท่ี่�วางไว้

• การัลึงทีุ่นในโครังการัเพื่ื�อป็รัะหยั่่ดำพื่ล่ึงงาน
• ป็ฏิิบี่ติิติามนโยั่บีายั่การัจ่ดำการัสิ�งแวดำล้ึอมแลึะ 

กรัอบีการับีรัิหารัจ่ดำการัด้ำานสิ�งแวดำล้ึอม
• ป็ฏิิบี่ติิติามกฎหมายั่แลึะข้อบี่งค่บีท่ี่�เก่�ยั่วข้องอยั่่าง

เครั่งครั่ดำติามมาติรัฐานสากลึ เช่น มาติรัฐานรัะบีบี
การัจ่ดำการัสิ�งแวดำล้ึอม (ISO 14001) แลึะมาติรัฐาน
การัจ่ดำการัอาช่วอนามย่ั่แลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่ (ISO 
45001) แลึะต่ิวอยั่่างการัป็ฏิิบี่ติิท่ี่�ด่ำ

• คำานงึถึงความสำาค่ญด้ำานความป็ลึอดำภ่ัยั่ท่ี่�งใน
กรัะบีวนการัดำำาเนนิงาน (Process Safety) ต่ิ�งแต่ิรูัป็
แบีบีการัก่อสรั้างโครังการั แลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่ของ
บุีคคลึ (Personal Safety) ท่ี่�ครัอบีคลึุมถึงผูใ้ช้บีรัิการั 
พื่นก่งานแลึะผูร้ั่บีเหมา ผา่นรัะบีบีการัจ่ดำการั 
อาช่วอนามย่ั่แลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่ ISO 45001

• สรั้างว่ฒนธุรัรัมความป็ลึอดำภ่ัยั่ท่ี่�วท่ี่�งองค์กรัผา่นการั
อบีรัมแลึะการัสื�อสารั

การัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงสภัาพื่ภัมูอิากาศจะส่งผลึกรัะที่บี
ต่ิอบีรัิษ่ที่ต่ิางๆ ไมว่่าโลึกจะเผชิญก่บีสถานการัณ์
ใดำในอนาคติ บีรัิษ่ที่ฯ จึงมุง่ม่�นท่ี่�จะสนบ่ีสนนุ
รัะบีบีขนส่งคารั์บีอนติำาในป็รัะเที่ศไที่ยั่ การัเป็ดิำ
เผยั่ข้อมลูึท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บีสภัาพื่ภัมูอิากาศมค่วาม
สำาค่ญสำาหรั่บีบีรัิษ่ที่ฯ ในการัติอบีสนองความคาดำ
หว่งท่ี่�เพื่ิ�มขึ�นของนก่ลึงทีุ่นแลึะผูม้ส่่วนได้ำเส่ยั่อื�นๆ 
เพื่ื�อรั่บีมอืก่บีความเส่�ยั่งท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บีสภัาพื่ภัมูิ
อากาศในอนาคติ แลึะเพื่ื�อแสดำงใหเ้หน็ถึงความ
เป็น็ผูน้ำาผา่นการัดำำาเนนิงานท่ี่�สอดำคล้ึองก่บีกรัอบี
ความยั่่�งยั่ืนภัายั่นอก

บีรัษ่ิที่ฯ ติรัะหนก่ถึงความจำาเป็น็ในการัใชไ้ฟฟา้ใน
การัดำำาเนนิงาน โดำยั่การัดำำาเนนิงานของบีรัษ่ิที่ฯ ใช้
พื่ล่ึงงานไฟฟา้เป็น็หล่ึก บีรัษ่ิที่ฯ จึงใหค้วามสำาค่ญ
ก่บีการัใช้พื่ล่ึงงานอยั่า่งมป่็รัะสทิี่ธุภิัาพื่ในเชงินเิวศ
เศรัษฐกิจ แลึะการัลึดำผลึกรัะที่บีต่ิอสิ�งแวดำล้ึอมให้
ได้ำมากท่ี่�สดุำ บีรัษ่ิที่ฯ ใหค้วามสำาค่ญก่บีการัพื่ฒ่นา
แลึะป็รับ่ีป็รุังการัดำำาเนนิงาน เพื่ื�อท่ี่�จะก่อใหเ้กิดำการั
อนรุัก่ษ์พื่ล่ึงงาน ติลึอดำจนแสวงหาแลึะศกึษาความ
เป็น็ได้ำในการันำาแหล่ึงพื่ล่ึงงานหมนุเว่ยั่นมาใชเ้พื่ื�อ
ก่อใหเ้กิดำป็รัะโยั่ชนส์งูสุดำต่ิอการัดำำาเนนิงานของเรัา 
แลึะมุง่หว่งใหบ้ีท่่ี่เอส กรุั�ป็เติิบีโติไป็อยั่า่งย่ั่�งยืั่นแลึะ
เป็น็มติิรัต่ิอสิ�งแวดำล้ึอม

ท่ี่�งน่� ที่กุอุติสาหกรัรัมสามารัถมบ่ีที่บีาที่สำาค่ญใน
การัลึดำผลึกรัะที่บีต่ิอสิ�งแวดำล้ึอมแลึะอำานวยั่ความ
สะดำวกในการัเป็ล่ึ�ยั่นผา่นไป็สู่ส่งคมท่ี่�มก่ารัป็ล่ึอยั่
คารับ์ีอนติำา ในขณะท่ี่�การัรับ่ีรัองความถกูต้ิองของ
ขอ้มลูึท่ี่�เป็ดิำเผยั่จะได้ำรับ่ีความไว้วางใจจากผูม้ส่ว่น
ได้ำเส่ยั่ท่ี่�เก่�ยั่วขอ้งท่ี่�งหมดำ

สุขภัาวะแลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่นบ่ีเป็น็เป็า้หมายั่
สูงสุดำของการัดำำาเนนิธุุรักิจ อ่กท่ี่�งยั่่งเป็น็ต่ิวช่�ว่ดำ
หล่ึกในการัว่ดำความสำาเรั็จขององค์กรั การัรั่กษาไว้
ซึ�งการัจ่ดำการัด้ำานความป็ลึอดำภ่ัยั่อยั่่างม่
ป็รัะสิที่ธุภิัาพื่จะช่วยั่เสรัิมสรั้างความเชื�อม่�นต่ิอ
ภัาครั่ฐแลึะหนว่ยั่งานกำาก่บีดำูแลึ ผูใ้หส้่มป็ที่าน 
ติลึอดำจนผูถื้อหุน้ นก่ลึงทีุ่น ผูโ้ดำยั่สารัแลึะผูใ้ช้
บีรัิการั ผูร้ั่บีเหมา พื่นก่งานภัายั่ในองค์กรั  
รัวมถึงชุมชนแนวเส้นที่างรัถไฟฟ้า

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

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)

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)

กลึยุั่ที่ธุด้์ำานการัรั่บีมอื 
ก่บีการัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึง 
ของสภัาพื่ภัมูอิากาศ

ป็รัะสิที่ธุภิัาพื่การัใช้
พื่ล่ึงงานแลึะการัเป็ดิำเผยั่
ข้อมลูึการัป็ล่ึอยั่ก�าซ 
เรัือนกรัะจก

สุขภัาวะแลึะ 
ความป็ลึอดำภ่ัยั่ 
ของทีุ่กฝ่า่ยั่

ขอบีเขต 
ผล้กรุ๊ะทีบี

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65 

เป้าหมายั่
2564/65 แนวทีางการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ ความสำาค่ญต�อการุ๊ด้ำาเนินธุ๊รุ๊กิจห่วข้อรุ๊ายั่งาน

เป้าหมายั่ 
ด้้านความยั่่�งยั่ืนของ
องค์กรุ๊สหปรุ๊ะชาชาติ 

ปรุ๊ะเด้็น 
ด้้านความยั่่�งยั่ืน 
ตามแนวทีางของ 
GRI Standards
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยัั่�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

Economic 
Performance
(GRI 201-1) 

|   2.3 ความมุ�งม่�นต่�อการพ่ัฒนาอย�างย่�งยืน

การัพื่่ฒนาส่งคม 
แลึะชุมชน

• การัดำำาเนนิงานของบีรัิษ่ที่ฯ รัวมถึง 
คู่ค้า ผูร้ั่บีเหมา รั้อยั่ลึะ 100 ผา่นการั
ป็รัะเมนิความเส่�ยั่งป็รัะเด็ำนด้ำาน 
สิที่ธุมินษุยั่ชน

• รั้อยั่ลึะ 90 ของพื่นก่งานติอบีแบีบี
สำารัวจความผกูพื่่นของพื่นก่งาน

• รั้อยั่ลึะ 80 ของพื่นก่งานรูั้สึกผกูพื่่นก่บี
บีรัิษ่ที่ 

• รัะด่ำบี HCROI มากกว่าหรัือเท่ี่าก่บี 5.2
• สด่ำสว่นพื่นก่งานผูห้ญงิท่ี่�อยูั่ใ่นติำาแหนง่

งานท่ี่�สรั้างรัายั่ได้ำใหแ้ก่องค์กรั รั้อยั่ลึะ 
50

• การัดำำาเนนิงานของบีรัิษ่ที่ฯ รัวมถึง 
คู่ค้า ผูร้ั่บีเหมา รั้อยั่ลึะ 100 ผา่นการั
ป็รัะเมนิความเส่�ยั่งป็รัะเด็ำนด้ำาน 
สิที่ธุมินษุยั่ชน

• รั้อยั่ลึะ 100 ของพื่นก่งานติอบีแบีบี
สำารัวจความผกูพื่่นของพื่นก่งาน

• รั้อยั่ลึะ 80 ของพื่นก่งานรูั้สึกผกูพื่่น
ก่บีบีรัิษ่ที่ 

• รัะด่ำบี HCROI ท่ี่� 5.32
• ส่ดำส่วนพื่นก่งานผูห้ญิงท่ี่�อยูั่่ใน

ติำาแหนง่งานท่ี่�สรั้างรัายั่ได้ำใหแ้ก่
องค์กรั รั้อยั่ลึะ 56

• ค่าใช้จ่ายั่ท่ี่�ใช้ในกิจกรัรัมเพื่ื�อส่งคมแลึะ
ชุมชนท่ี่�งสิ�น 65.2 ล้ึานบีาที่ แบี่งเป็น็
• การัลึงทีุ่นเพื่ื�อชุมชนแลึะส่งคม 

รั้อยั่ลึะ 1
• การัลึงทีุ่นเชิงพื่าณิชยั่์เพื่ื�อส่งคม  

รั้อยั่ลึะ 98
• การับีรัิจาครั้อยั่ลึะ 1 
• ช่�วโมงอาสาของพื่นก่งาน อยูั่่ท่ี่� 

2,697 ช่�วโมง เป็น็เงิน 283,847 บีาที่

• พื่ฒ่นาศก่ยั่ภัาพื่ของพื่นก่งานอยั่า่งต่ิอเนื�อง แลึะรัก่ษา
พื่นก่งานท่ี่�มค่วามรูัค้วามสามารัถใหอ้ยู่ั่ก่บีองค์กรั โดำยั่
ดำแูลึที่กุคนอย่ั่างเท่ี่าเท่ี่ยั่มบีนพื่ื�นฐานของการัเคารัพื่
สทิี่ธุมินษุยั่ชนแลึะสทิี่ธุแิรังงาน ติลึอดำจนมอบีโอกาส
ความก้าวหนา้ในสายั่อาช่พื่อยั่า่งเท่ี่าเท่ี่ยั่มก่น เพื่ื�อให้
พื่นก่งานรูัสึ้กถึงความผกูพื่น่แลึะภัาคภัมูใิจในองค์กรั

• สง่เสรัมิคณุภัาพื่ช่วิติแลึะความเป็น็อยู่ั่ท่ี่�ด่ำของพื่นก่งาน 
บีนพื่ื�นฐานของความเท่ี่าเท่ี่ยั่มแลึะเป็น็ธุรัรัมแลึะ
เคารัพื่ในสทิี่ธุขิองพื่นก่งานที่กุคน 

• สรัา้งเสรัมิสขุภัาพื่ อาช่วอนามย่ั่ ความป็ลึอดำภ่ัยั่ในชวิ่ติ
แลึะที่รัพ่ื่ย์ั่สิน แลึะสภัาพื่แวดำล้ึอมในการัที่ำางานของ
พื่นก่งาน 

• ทิี่ศที่างกลึยุั่ที่ธุ ์CSR กำาหนดำกรัอบีโดำยั่คณะกรัรัมการั
บีรัษ่ิที่แลึะคณะกรัรัมการัพื่ฒ่นาเพืื่�อความยั่่�งยั่นื

• คณะกรัรัมการัพ่ื่ฒนาเพื่ื�อความยั่่�งยั่นืมห่นา้ท่ี่�รับ่ีผดิำ
ชอบีในการัติรัวจสอบีการัดำำาเนนิกิจกรัรัมแลึะโครังการั
ต่ิางๆ ท่ี่�มุง่พื่ฒ่นาคณุภัาพื่ชวิ่ติแลึะความเป็น็อยู่ั่ท่ี่�ด่ำของ
ชุมชนโดำยั่รัวม

• ฝ่า่ยั่พื่ฒ่นาเพื่ื�อความย่ั่�งยืั่นได้ำรัเิรัิ�มโครังการัเขา้ถึง
ชุมชน เชน่ การัสำารัวจเพืื่�อที่ำาความเขา้ใจความต้ิองการั
ของชุมชนในพื่ื�นท่ี่�เป็า้หมายั่ แลึะจ่ดำโครังการัแลึะ
กิจกรัรัมต่ิางๆ เพืื่�อติอบีสนองความต้ิองการัของชุมชน

• คณะกรัรัมการับีรัิษ่ที่พื่ิจารัณา ที่บีที่วน แลึะให้
แนวที่างในการัดำำาเนนิงานด้ำานสิที่ธุมินษุยั่ชน รัวมถึง
การักำาหนดำนโยั่บีายั่

• บีรัษ่ิที่ฯ ป็รัะเมนิป็รัะเด็ำนความเส่�ยั่งด้ำานสทิี่ธุมินษุยั่ชน 
เพื่ื�อนำาไป็รัวมแลึะที่ำาการัป็รั่บีป็รุังที่ะเบี่ยั่นความเส่�ยั่ง
ด้ำานสิที่ธุมินษุยั่ชน

พื่นก่งานท่ี่�มค่วามสามารัถ แลึะความรูัใ้นการัดำำาเนนิ
ธุรุักิจของบีท่่ี่เอส กรุั�ป็ เป็น็ที่รัพ่ื่ยั่ากรัสำาค่ญท่ี่�มค่ณุค่า 
ต่ิอองค์กรั แลึะเป็น็หว่ใจหล่ึกท่ี่�ขบ่ีเคลืึ�อนใหอ้งค์กรั
ป็รัะสบีความสำาเรัจ็

บีรัษ่ิที่ฯ มุง่ม่�นท่ี่�จะพื่ฒ่นาความสามารัถแลึะท่ี่กษะของ
พื่นก่งานของเรัาแลึะสง่เสรัมิคณุภัาพื่ชวิ่ติแลึะความเป็น็
อยู่ั่ท่ี่�ด่ำของพื่นก่งานบีนพื่ื�นฐานของสทิี่ธุมินษุยั่ชนแลึะ
สทิี่ธุแิรังงาน ซึ�งจะนำาไป็สูค่วามมุง่ม่�นแลึะความภัาค
ภัมูใิจในองค์กรั

สภัาพื่ความเป็น็อยูั่่ท่ี่�ด่ำของชุมชนแลึะส่งคม มบ่ีที่บีาที่
สำาค่ญต่ิอความสำาเรั็จในการัดำำาเนนิของธุุรักิจ  
การัยั่อมรั่บีจากชุมชนแลึะส่งคม ส่งเสรัิมการัสรั้าง
รัากฐานที่างธุุรักิจใหแ้ข็งแกรั่งแลึะยั่่�งยั่ืน อ่กท่ี่�งยั่่ง 
ช่วยั่กรัะติุ้นการัเติิบีโติที่างเศรัษฐกิจชุมชนอ่กด้ำวยั่

บีรัษ่ิที่ฯ ติรัะหนก่เป็น็อยั่า่งยิั่�งว่าการัเคารัพื่สทิี่ธุมินษุยั่ชน
เป็น็ความรับ่ีผดิำชอบีสงูสุดำขององค์กรัแลึะในฐานะ
มนษุยั่ค์นหนึ�ง โดำยั่เก่�ยั่วขอ้งก่บีพื่นก่งาน ลึกูค้า คู่ค้า 
แลึะกิจการัร่ัวมค้า กิจกรัรัมที่างธุุรักิจของเรัาน่�นอาจท่ี่�ง
สามารัถป็อ้งก่นหรัอืสนบ่ีสนนุใหเ้กิดำการัลึะเมดิำสทิี่ธุิ
มนษุยั่ชน บีรัษ่ิที่ฯ ร่ับีรัองว่าเรัาดำำาเนนิการัติามหล่ึก
การัช่�แนะขององค์การัสหป็รัะชาชาติิว่าด้ำวยั่ธุรุักิจแลึะ
สทิี่ธุมินษุยั่ชน

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)

Human Rights 
Assessment
(GRI 412-1)

การับีรัิหารัจ่ดำการั
ที่รั่พื่ยั่ากรับุีคคลึ

การับีรัิหารัจ่ดำการัด้ำาน
สิที่ธุมินษุยั่ชน

-

ขอบีเขต 
ผล้กรุ๊ะทีบี

ผล้การุ๊ด้ำาเนินงาน
2564/65 

เป้าหมายั่
2564/65 แนวทีางการุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จ่ด้การุ๊ ความสำาค่ญต�อการุ๊ด้ำาเนินธุ๊รุ๊กิจห่วข้อรุ๊ายั่งาน

เป้าหมายั่ 
ด้้านความยั่่�งยั่ืนของ
องค์กรุ๊สหปรุ๊ะชาชาติ 

ปรุ๊ะเด้็น 
ด้้านความยั่่�งยั่ืน 
ตามแนวทีางของ 
GRI Standards

ภา
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยัั่�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65 |   2.4 การมีสำ�วนร�วมของผู้้้มีสำ�วนได้้เสำีย

• การัป็รัะกาศผลึการัดำำาเนนิงานรัายั่ไติรัมาส รัวมถึงผลึการัดำำาเนนิงานป็รัะจำาป็ ีแลึะการัเป็ดิำเผยั่ขอ้มลูึบีนเว็บีไซต์ิของ บีท่่ี่เอส กรุั�ป็
• การัป็รัะชุมสามญ่ผูถื้อหุน้ป็รัะจำาป็ ี(AGM)
• การัป็รัะชุมใหญวิ่สามญ่ (EGM) (ถ้าม)่
• การัป็รัะชุมนก่วิเครัาะหร์ัายั่ไติรัมาส
• โรัดำโชว์สำาหรับ่ีนก่ลึงที่นุ
• คำาอธุบิีายั่แลึะการัวิเครัาะหข์องฝ่า่ยั่จ่ดำการัการั (MD&A) รัายั่ไติรัมาส แลึะขา่วจากนก่ลึงที่นุสม่พื่น่ธุ์
• รัายั่งานป็รัะจำาป็ี
• การัเยั่่�ยั่มชมบีรัษ่ิที่ของผูถื้อหุน้ (ติามคำาขอ)
• การัติรัวจสอบีอ่นด่ำบีเครัดิำติป็รัะจำาป็ี
• ชอ่งที่างการัสื�อสารัของบีรัษ่ิที่ฯ ได้ำแก่ เว็บีไซต์ิของบีรัษ่ิที่ฯ อ่เมลึ โที่รัศพ่ื่ท์ี่ แพื่ลึติฟอร์ัมโซเชย่ั่ลึมเ่ด่ำยั่ (Line Official นก่ลึงที่นุสม่พื่น่ธุข์อง บีท่่ี่เอส กรุั�ป็)
• การัเป็ดิำเผยั่ขอ้มลูึผา่นรัะบีบี SETLink ของติลึาดำหล่ึกที่รัพ่ื่ยั่แ์หง่ป็รัะเที่ศไที่ยั่ รัวมถึงการัป็รัะกาศต่ิาง  ๆจากภัายั่ในแลึะภัายั่นอกบีริัษ่ที่ฯ
• ใหก้ารัสนบ่ีสนนุแลึะติอบีคำาถามของนก่ลึงที่นุ

• การัดำำาเนนิงานท่ี่�โป็รั่งใสแลึะสามารัถติรัวจสอบีได้ำ
• การัดำำาเนนิงานท่ี่�ม่�นคงแลึะยั่่�งยั่ืน
• การักำาก่บีดำูแลึกิจการัท่ี่�ด่ำแลึะความแข็งแกรั่งที่างการัเงิน
• การัเป็ดิำเผยั่ข้อมลูึท่ี่�ถูกต้ิองแลึะโป็รั่งใส
• ผลึการัดำำาเนนิงานท่ี่�เติิบีโติอยั่่างยั่่�งยั่ืน แลึะสรั้างผลึติอบีแที่นจากการัลึงทีุ่น
• การัแบี่งป็นัความรูั้เก่�ยั่วก่บีกฎรัะเบี่ยั่บีใหมข่องหนว่ยั่งานกำาก่บีดำูแลึ
• สื�อสารัถึงมาติรัการัต่ิางๆ ของ บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ ในการัรั่บีมอืก่บีการัรัะบีาดำของโควิดำ-19 ติลึอดำจนผลึกรัะที่บีต่ิอสถานะที่างการัเงินของบีรัิษ่ที่ฯ

• การัที่ำางานรั่วมก่นแลึะการัใหข้้อมลูึท่ี่�ถูกต้ิองแก่ผูม้ส่่วนได้ำเส่ยั่ผา่นกิจกรัรัมต่ิางๆ
• จ่ดำป็รัะชุมสามญ่ผูถื้อหุน้ 1 ครั่�ง
• จ่ดำป็รัะชุมนก่วิเครัาะห ์4 ครั่�ง
• จ่ดำโรัดำโชว์สำาหรั่บีนก่ลึงทีุ่น 10 ครั่�ง
• จ่ดำใหม้ก่ารัที่บีที่วนอ่นด่ำบีเครัดิำติป็รัะจำาป็ ี1 ครั่�ง
• จ่ดำที่ำาคำาอธุบิีายั่แลึะการัวิเครัาะหข์องฝ่า่ยั่จ่ดำการั (MD&A) แลึะจดำหมายั่ข่าวจากนก่ลึงทีุ่นส่มพื่่นธุอ์ยั่่างลึะ 4 ฉบี่บี
• เป็ดิำเผยั่ข้อมลูึต่ิอกลึุ่มผูล้ึงทีุ่นแลึะ SET ผา่นกิจกรัรัมในรูัป็แบีบีต่ิางๆ รัวมถึงมช่่องที่างการัสื�อสารัเพื่ื�อแสดำงถึงความโป็รั่งใส 

แลึะสามารัถติรัวจสอบีได้ำ
• บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ มก่ารัเผยั่แพื่รั่แลึะสื�อสารัเก่�ยั่วก่บีมาติรัการัป็อ้งก่นแลึะผลึกรัะที่บีจากโควิดำ-19 อยั่่างต่ิอเนื�อง เพื่ื�อเพื่ิ�มความเชื�อม่�นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
• สื�อสารัก่บีนก่ลึงทีุ่นแลึะนก่วิเครัาะหอ์ยั่่างต่ิอเนื�องเก่�ยั่วก่บีผลึกรัะที่บีจากโควิดำ-19 แลึะช่�แจงมมุมองการับีรัิหารัจ่ดำการัผา่นคำาอธุบิีายั่แลึะการั

วิเครัาะหข์องฝ่า่ยั่จ่ดำการั (MD&A) เป็น็รัายั่ไติรัมาส รัวมถึงจ่ดำที่ำารัายั่งานป็รัะจำาป็แีลึะเอกสารัอื�นๆ โดำยั่แผนกนก่ลึงทีุ่นส่มพื่่นธุ์

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

บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็ ให้ความสำาค่ญแลึะความใส่ใจต่ิอผลึป็รัะโยั่ชน์ของผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ การัเคารัพื่ซึ�งสิที่ธุิของผู้ม่
ส่วนได้ำเส่ยั่เหล่ึาน่�น รัวมถึงการัดำำาเนินงานด้ำวยั่ความยุั่ติิธุรัรัมแลึะความโป็รั่งใส โดำยั่ท่ี่�บีรัิษ่ที่ฯ ได้ำกำาหนดำ 
รัะบุี แลึะวิเครัาะห์ ผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ออกเป็็น 7 ป็รัะเภัที่ ซึ�งครัอบีคลึุมท่ี่�งในรูัป็แบีบีบุีคคลึแลึะรูัป็แบีบีการั
จ่ดำต่ิ�งอื�นๆ บีรัิษ่ที่ฯ จ่ดำให้ม่ช่องที่างต่ิางๆ เพื่ื�อให้ผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ม่ส่วนรั่วมในการัติรัวจสอบีข้อมูลึในแต่ิลึะ

หน�วยั่งานภาครุ๊่ฐ
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ช๊มชน กล้๊�มผ้้ล้งที๊น 
(ผู้้�ถืือหุ้้�น นักลงทุ้น นักวิิเคราะหุ้์  
เจ้�าหุ้น้� สถืาบัันจ้ัดอันดับัควิามน่าเชื่ื�อถืือ ค้่ค�าทุางธุ้รกิจ้) 

ห่วข้อ แลึะเสรัิมสรั้างความเข้าใจให้แก่ทีุ่กฝ่่ายั่ให้มากยั่ิ�งขึ�น จากน่�น จึงนำาข้อเสนอแนะมาป็รั่บีใช้ในการั
ดำำาเนินงานต่ิอไป็ โดำยั่บีรัิษ่ที่ฯ ได้ำนำามาติรัฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement Standard 
(AA1000SES) มาใช้เพื่ื�อสรั้างการัม่ส่วนรั่วมของผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ผ่านหน่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วข้อง รัวมถึงออกแบีบี
กรัะบีวนการัเพื่ื�อรัะบุีความต้ิองการัแลึะข้อก่งวลึผ่านกิจกรัรัมในรูัป็แบีบีต่ิางๆ ด่ำงน่�

• การัป็รัะชุมก่บีหนว่ยั่งานภัาครั่ฐในป็รัะเด็ำนแลึะกรัณ่ต่ิางๆ
• การัจ่ดำที่ำารัายั่งานผลึการัป็ฏิิบี่ติิงานแลึะการัดำำาเนนิงานไป็ยั่่งหนว่ยั่งานภัาครั่ฐ

ท่ี่�เก่�ยั่วข้อง
• การัสื�อสารัก่บีเจ้าหนา้ท่ี่�หนว่ยั่งานภัาครั่ฐเพื่ื�อที่ำาความเข้าใจความคาดำหว่ง
• การัมส่่วนรั่วมในกิจกรัรัมแลึะโครังการัของหนว่ยั่งานภัาครั่ฐอยั่่างสมำาเสมอ
• การัมส่่วนรั่วมก่บีหนว่ยั่งานกำาก่บีดำูแลึแลึะหนว่ยั่งานภัาครั่ฐในการัดำำาเนนิ

โครังการัลึดำผลึกรัะที่บีจากการัเป็ล่ึ�ยั่นแป็ลึงที่างสภัาพื่ภัมูอิากาศ รัวมถึง
กำาหนดำกรัอบีการัที่ำางานสำาหรั่บีกลึุ่มธุุรักิจขนส่งมวลึชน

• การัเข้ารั่วมการัป็รัะชุมเพื่ื�อรั่บีที่รัาบีนโยั่บีายั่แลึะแนวที่างการักำาก่บีดำูแลึ

• กิจกรัรัมเพื่ื�อชุมชนแลึะส่งคม
• การัรั้องเรั่ยั่นผา่นช่องที่างต่ิางๆ  

ของบี่ท่ี่เอส กรุั�ป็

• การัอยูั่่รั่วมก่นอยั่่างยั่่�งยั่ืน
• การัพื่่ฒนาชุมชนแลึะส่งคม 
• การัช่วยั่เหลืึอแลึะสนบ่ีสนนุผูค้นแลึะชุมชน 

ท่ี่�ได้ำรั่บีผลึกรัะที่บีจากเหติุฉุกเฉินแลึะ
สถานการัณ์วิกฤติต่ิางๆ 

• การัมส่่วนรั่วมของชุมชนผา่น 17 กิจกรัรัม 
ซึ�งรัวมถึงการัช่วยั่เหลืึอผูป้็ว่ยั่โควิดำ-19 ก่บี  
ผูป้็รัะสบีภ่ัยั่นำาท่ี่วม

•  ไมม่ข่้อรั้องเรั่ยั่นเก่�ยั่วก่บีชุมชนแลึะส่งคม

• การัป็ฏิิบี่ติิงานเป็น็ไป็ติามกฎหมายั่แลึะข้อบี่งค่บี
• มค่วามโป็รั่งใสแลึะป็ฏิิบี่ติิติามกฎหมายั่ในการัดำำาเนนิงานทีุ่กข่�นติอน
• การัดำำาเนนิธุุรักิจโดำยั่ยั่ึดำหล่ึกการักำาก่บีดำูแลึกิจการัแลึะการัพื่่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่ืน โดำยั่ม่

การัป็ฏิิบี่ติิติามกฎหมายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องแลึะภัายั่ใต้ิขอบีเขติการับีรัิหารัจ่ดำการัความ
เส่�ยั่งท่ี่�เหมาะสม

• การัป็ฏิิบี่ติิติามกฎหมายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องอยั่่างเครั่งครั่ดำ
•  การัสื�อสารัก่บีเจ้าหนา้ท่ี่�หนว่ยั่งานภัาครั่ฐเพื่ื�อเสรัิมสรั้างความเข้าใจแลึะ 

ติอบีสนองต่ิอความคาดำหว่งของหนว่ยั่งานภัาครั่ฐได้ำอยั่่างถูกต้ิอง
• การัมส่่วนรั่วมก่บีหนว่ยั่งานภัาครั่ฐแลึะองค์กรัผา่นกิจกรัรัมต่ิางๆ
•  หารัือก่บีหนว่ยั่งานของรั่ฐท่ี่�เก่�ยั่วข้องต่ิอไป็ เช่น สำานก่งานนโยั่บีายั่แลึะ

แผนการัขนส่งแลึะจรัาจรั (สนข.) แลึะองค์การับีรัิหารัจ่ดำการัก�าซเรัือนกรัะจก 
(อบีก.) เรัื�องโครังการัลึดำการัป็ล่ึอยั่มลึพื่ิษโดำยั่สมค่รัใจ (T-VER) เพื่ื�อหล่ึกเล่ึ�ยั่ง
การัป็ล่ึอยั่มลึพื่ิษในภัาคขนส่งมวลึชนที่างรัาง

2.4 การม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้้เส่ยุ

19



บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
กับีความยัั่�งยั่ืน

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65
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ค้�ค้าแล้ะผ้้รุ๊่บีเหมา

พน่กงาน ภาคปรุ๊ะชาส่งคม/
สื�อ/ หน�วยั่งานวิชาการุ๊

• งานเสวนาก่บีป็รัะธุานแลึะป็รัะธุานกรัรัมการับีรัิหารั
• การัป็รัะเมนิผลึการัป็ฏิิบี่ติิงานป็รัะจำาป็ี
• การัสำารัวจความผกูพื่่นของพื่นก่งานต่ิอองค์กรัป็รัะจำาป็ี
• การัรั้องเรั่ยั่นท่ี่�ส่งผา่นหว่หนา้งานแลึะรัะบีบีรั่บีเรัื�องรั้องเรั่ยั่นของ 

บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็
• การัสื�อสารัผา่นช่องที่างต่ิางๆ ใหแ้ก่สาธุารัณชน รัวมถึงวิธุก่ารัสื�อสารั

ภัายั่ในองค์กรั
• จ่ดำป็ฐมนเิที่ศสำาหรั่บีพื่นก่งานทีุ่กรัะด่ำบี
•  สอบีถามความต้ิองการัของพื่นก่งานแลึะหว่หนา้งานเพื่ื�อจ่ดำที่ำา

หล่ึกสูติรัการัเรั่ยั่นรูั้ท่ี่�เหมาะสมแลึะสอดำคล้ึองก่บีรูัป็แบีบีธุุรักิจของ 
บี่ท่ี่เอส กรุั�ป็

• มช่่องที่างในการัรั่บีความคิดำเหน็แลึะข้อเสนอแนะ

• สิที่ธุแิลึะผลึป็รัะโยั่ชน์
• ค่าติอบีแที่น
• การัรั่กษาพื่นก่งาน
• การัพื่่ฒนาพื่นก่งาน
• ความเท่ี่าเท่ี่ยั่มก่นที่างเพื่ศแลึะความก้าวหนา้ในสายั่อาช่พื่
• การัดำูแลึสุขภัาพื่แลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่รัะหว่างการัที่ำางาน
• มอุ่ป็กรัณ์ท่ี่�จำาเป็น็เพื่ื�ออำานวยั่ความสะดำวกในการัป็ฏิิบี่ติิงานของ

พื่นก่งาน
• จ่ดำหาสิ�งอำานวยั่ความสะดำวกเพื่ื�อใหม้่�นใจได้ำว่าพื่นก่งานได้ำรั่บีความ

ป็ลึอดำภ่ัยั่ ถูกหล่ึกอนามย่ั่ แลึะเป็น็สถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ป็รัาศจากโควิดำ-19

• อ่ติรัาการัมส่่วนรั่วมของพื่นก่งานอยูั่่ท่ี่� รั้อยั่ลึะ 80
• ไมม่ม่ก่ารัรั้องเรั่ยั่นท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บีการัลึะเมดิำจรัิยั่ธุรัรัมที่างธุุรักิจแลึะ

การัต่ิอต้ิานการัทีุ่จรัิติของบีรัิษ่ที่ฯ โดำยั่ท่ี่�กรัณ่ท่ี่�งหมดำในอด่ำติได้ำรั่บีการั
พื่ิจารัณาแลึะแก้ไขเป็น็ท่ี่�เรั่ยั่บีรั้อยั่

• สื�อสารัข้อมลูึใหแ้ก่พื่นก่งานผา่นอ่เมลึแลึะอินที่รัาเนต็ิรัวมท่ี่�งหมดำ 
144 ครั่�ง

• ป็รัะกาศถ้อยั่แถลึงการัณ์ว่าด้ำวยั่ความหลึากหลึายั่แลึะการัยั่อมรั่บี
ความหลึากหลึายั่

• การัจ่ดำสรัรัว่คซ่นโควิดำ-19 แลึะการัจ่ดำหาชุดำติรัวจเชื�อโควิดำ-19  
ใหแ้ก่พื่นก่งานอยั่่างสมำาเสมอ

• แพื่ลึติฟอรั์มการัสื�อสารัแลึะช่องที่างการัแจ้งเบีาะแสเพื่ื�อ
รัวบีรัวม ข้อเสนอแนะ ข้อคิดำเหน็ ข้อรั้องเรั่ยั่น ฯลึฯ

• งานแถลึงข่าว / ข่าวป็รัะชาส่มพื่่นธุ์
• ส่มภัาษณ์พื่ิเศษ
• เยั่่�ยั่มชมสื�อ
• กิจกรัรัม Open House แลึะเยั่่�ยั่มชมบีรัิษ่ที่ฯ

• เข้ารั่วมป็รัะชุมหรัือหารัือก่บีสมาชิกของภัาครั่ฐ / เอกชน
• การัเป็ดิำเผยั่ข้อมลูึท่ี่�ถูกต้ิองแลึะโป็รั่งใส
• ความจำาเป็น็ในการัมข่้อมลูึท่ี่�ท่ี่นสมย่ั่แลึะเพื่่ยั่งพื่อ 

ต่ิอการัใช้งาน

• การัเยั่่�ยั่มชมบีรัิษ่ที่ฯ โดำยั่หนว่ยั่งานภัายั่นอก 1 ครั่�ง
• งานส่มภัาษณ์สื�อมวลึชนแลึะงานแถลึงข่าว 20 ครั่�ง
• ข่าวป็รัะชาส่มพื่่นธุท่์ี่�เก่�ยั่วข้องก่บีข้อมลูึของบีรัิษ่ที่ฯ 

ผา่นอ่เมลึ LINE แลึะเว็บีไซต์ิของบีรัิษ่ที่ฯ 80 ครั่�ง
• สื�อมวลึชนเข้าชมบีรัิษ่ที่ฯ 10 ครั่�ง

• แบีบีสำารัวจความพื่ึงพื่อใจของลึูกค้าป็รัะจำาป็ี
• กิจกรัรัมสรั้างความส่มพื่่นธุก่์บีลึูกค้า เช่น กิจกรัรัมการั 

ส่งเสรัิมการัขายั่ กิจกรัรัมที่างการัติลึาดำ เป็น็ต้ิน
• การัใหข้้อมลูึผา่นโซเช่ยั่ลึมเ่ด่ำยั่
• ช่องที่างสำาหรั่บีลึูกค้าในการัยั่ื�นข้อเสนอแนะ มมุมองที่าง

ธุุรักิจ แลึะข้อรั้องเรั่ยั่น

• บีรัิการัท่ี่�มป่็รัะสิที่ธุภิัาพื่แลึะติรังเวลึา
• การัใหบ้ีรัิการัท่ี่�มม่าติรัฐานสูงในด้ำาน สิ�งแวดำล้ึอม สุขภัาพื่ 

แลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่
• สินค้าแลึะบีรัิการัท่ี่�มคุ่ณภัาพื่สูง
• การัใหข้้อมลูึผา่นโซเช่ยั่ลึมเ่ด่ำยั่
• ความสามารัถในการัแก้ป็ญัหาอยั่่างถูกต้ิอง เหมาะสม 

แลึะท่ี่นท่ี่วงท่ี่
• การัเป็ดิำเผยั่ข้อมลูึท่ี่�ถูกต้ิอง
• ความเป็น็ส่วนต่ิวของลึูกค้าแลึะความป็ลึอดำภ่ัยั่ของข้อมลูึ
• มาติรัการับีรัรัเที่าผลึกรัะที่บีจากโควิดำ-19
• ความพื่รั้อมแลึะความรัวดำเรั็วในการัติอบีสนองต่ิอความ

ต้ิองการัของลึูกค้า

• คะแนนความพื่ึงพื่อใจของลึูกค้าอยูั่่ท่ี่� รั้อยั่ลึะ 86
• การัสื�อสารัข้อมลูึสินค้าแลึะบีรัิการัผา่น Facebook, 

Instagram, YouTube, LINE แลึะ Twitter 2,930 ครั่�ง 
• แก้ไขข้อรั้องเรั่ยั่นเก่�ยั่วก่บีบีรัิการัท่ี่�งหมดำ 300 ครั่�ง
• ไมม่ก่ารัรั้องเรั่ยั่นเก่�ยั่วก่บีความเป็น็ส่วนต่ิว 

ของข้อมลูึลึูกค้า
• จ่ดำใหม้ก่ารัฝ่กึอบีรัมพื่นก่งานเพื่ื�อรั่กษาคุณภัาพื่ 

ในการัใหบ้ีรัิการั
• ส่งมอบีผลิึติภ่ัณฑ์์แลึะบีรัิการัท่ี่�ติอบีสนองต่ิอความ

ต้ิองการัแลึะไลึฟ์สไติล์ึของลึูกค้า
• ออกมาติรัการับีรัรัเที่าทีุ่กข์เพื่ื�อช่วยั่ลึูกค้าท่ี่�ได้ำรั่บีผลึกรัะ

ที่บีจากโควิดำ-19

• กรัะบีวนการัค่ดำเลืึอกแลึะการัป็รัะเมนิคู่ค้าอยั่่างต่ิอเนื�องเป็น็ป็รัะจำา
• การัป็รัะเมนิความเส่�ยั่ง รัวมถึงการัป็รัะเมนิคู่ค้าแลึะผูร้ั่บีเหมา
• การัป็รัะชุมคู่ค้าป็รัะจำาป็เีพื่ื�อแลึกเป็ล่ึ�ยั่นข้อมลูึแลึะความคิดำเหน็
• การัป็รัะเมนิป็รัะสิที่ธุภิัาพื่ด้ำานความยั่่�งยั่ืนของคู่ค้าเป็น็ป็รัะจำาทีุ่กป็ี

• การัจ่ดำซื�อจ่ดำจ้างท่ี่� โป็รั่งใส ยุั่ติิธุรัรัม แลึะสามารัถติรัวจสอบีได้ำ
• การัเป็ดิำเผยั่ข้อมลูึท่ี่�ถูกต้ิองแลึะการัใหค้วามสำาค่ญแก่ความป็ลึอดำภ่ัยั่

รัะหว่างการัป็ฏิิบี่ติิงาน
• นโยั่บีายั่แลึะรัะเบี่ยั่บีการัจ่ดำซื�อจ่ดำจ้าง แนวที่างการัจ่ดำการัคู่ส่ญญา  

แลึะข่าวสารัท่ี่�เก่�ยั่วข้อง
• มาติรัการัช่วยั่เหลืึอเพื่ื�อบีรัรัเที่าผลึกรัะที่บีจากโควิดำ-19

• สรั้างเกณฑ์์การัสรัรัหาแลึะค่ดำเลืึอกคู่ค้าโดำยั่พื่ิจารัณาจากป็จัจ่ยั่ 
ด้ำานความยั่่�งยั่ืน

• สรั้างกรัะบีวนการัติรัวจสอบีท่ี่�ช่ดำเจนติามท่ี่�รัะบุีไว้ในจรัิยั่ธุรัรัมที่างธุุรักิจ
สำาหรั่บีคู่ค้า

• ที่บีที่วนแลึะป็รั่บีป็รุังข่�นติอนการัจ่ดำซื�อจ่ดำจ้าง รัวมถึงวิธุก่ารัสื�อสารั 
เพื่ื�อใหบ้ีรัรัลึุเป็า้หมายั่รั่วมก่น

• ดำำาเนนิการัติรัวจสอบีแลึะแก้ไขป็ญัหาอยั่่างท่ี่นท่ี่วงท่ี่แลึะเหมาะสม 
 เพื่ื�อป็อ้งก่นป็ญัหาท่ี่�อาจจะเกิดำขึ�นในอนาคติ

• ใหค้วามรูั้ด้ำานต่ิางๆ เพื่ื�อการัพื่่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่ืนแก่คู่ค้า
• ออกมาติรัการัช่วยั่เหลืึอเพื่ื�อบีรัรัเที่าผลึกรัะที่บีจากโควิดำ-19
• การัฝ่กึอบีรัมใหก่้บีคู่ค้า
• แบีบีสำารัวจการัป็รัะเมนิความพื่ึงพื่อใจของคู่ค้า
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ความเสี�ยงจากการุ๊เปลี่ี�ยนแปลี่งรุู๊ปแบีบี 
(Transition Risk):

ความืเส่�ยุงท่�เก่�ยุวข้องกับการ
เปล่�ยุนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำำ�า		
รวมืถึึงข้อกำาหนด้ด้้านการบรรเทา 

และการปรับต่ำัวท่�จะเกิด้ขึ�น

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

(GRI 102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 201-2)

3.1 กลยุุทธ์์ด้้านการรับมืือกับการเปล่�ยุนแปลง 
ของสภาพภูมืิอากาศ

เมื่่�อผลกระทบของการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมื่ิอากาศปรากฏ
ชัดัเจนทั�วทั�งเศรษฐกิจโลก ธุุรกิจต่่างๆ ได้แสวงหาวิธุก่ารท่�จะ
ปรบัตั่วใหเ้ขา้กับผลกระทบของการเปล่�ยนแปลงสภาพภมูื่อิากาศ 
เมื่่�ออุณหภูมื่ิโลกสูงข้�น ธุุรกิจยิ�งต้่องเพิ�มื่ความื่มืุ่่งมื่ั�นต่ลอดทั�ง
การดำาเนนิงาน ด้วยเหตุ่น่� บ่ท่เอส กรุ�ป และบริษัทต่่าง  ๆทั�วโลกจ้ง
ต่ระหนกัถ้ึงภัยคกุคามื่ต่่อการเปล่�ยนแปลงสภาพภมูื่อิากาศท่�กำาลัง
เกิดข้�น เราได้ดำาเนนิธุรุกิจเปน็ไปต่ามื่กลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับ
การเปล่�ยนแปลงของสภาพภูมื่อิากาศของบรษัิทฯ อยา่งต่่อเน่�อง
เร่�อยมื่า เพ่�อใหม้ื่ั�นใจว่าการดำาเนนิงานและอนาคต่ของเราจะ
เติ่บโต่อยา่งยั�งย่น

การเปิดเผยข้อมืู่ลท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภูมื่ิอากาศเป็นองค์
ประกอบท่�สำาคัญสำาหรบัความื่ยั�งยน่ขององค์กร ซ้ึ่�งแสดงให้เหน็
ถ้ึงความื่มืุ่ง่มื่ั�นของบริษัทฯ ท่�มื่ต่่่อนกัลงทุนและผูม้ื่ส่่วนได้เสย่
ในการรกัษาคำาสญัญาของเราในการดำาเนนิธุรุกิจอย่างยั�งยน่ ใน
ขณะเด่ยวกัน บริษัทฯ ยังปฏิบัติ่ต่ามื่กรอบการรายงานความื่
ยั�งยน่ระดับสากล บ่ท่เอส กรุ�ป สมัื่ครและรว่มื่เปน็ผูส้นบัสนนุการ
เปิดเผยข้อมืู่ลทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภูมื่อิากาศ (Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures or TCFD) และ
ดำาเนินการบริหารจัดการความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับ
สภาพภมูื่อิากาศต่ามื่มื่าต่รฐานของ TCFD ซึ่้�งบรษัิทฯ ได้เปน็
หน้�งในบริษัทไทยท่�สนบัสนนุ TCFD ตั่�งแต่่เด่อนมิื่ถึนุายน 2564 

นอกจากน่� บริษัทฯ ได้มื่่ส่วนร่วมื่ในแนวปฏิบัติ่ด้านการเงินท่�
ยั�งย่นเพ่�อสนับสนุนและมืุ่่งสู่การเติ่บโต่ของกิจกรรมื่และ
โครงการทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำาภายใต้่กลยุทธุ ์3M ของเรา 
บท่่เอส กรุ�ปออกหุน้กูเ้พ่�ออนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่ (Green Bonds) 
และหุน้กู้สง่เสรมิื่ความื่ยั�งย่น (Sustainability-linked Bonds) เปน็
ตั่วอย่างของแนวปฏิบัติ่อย่างยั�งย่นของเราในการปรับปรุงผล
การดำาเนนิงานท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศ และเพ่�อจัดการกับ
ความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ จากการออก
หุ้นกู้ท่�เก่�ยวกับความื่ยั�งย่นเหล่าน่� นับเป็นการเชิัญชัวนให้ 

1. ความืเส่�ยุงและโอกาสท่�เก่�ยุวข้องกับสภาพภูมืิอากาศ

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ได้้ทีำ�ก�รุ๊ปรุ๊ะเมิินคว�มิเสี�ยงและโอก�สทีี�เกี�ยวข้อ้งกับีสภ�พภูมิิอ�ก�ศ เพ่�อรุ๊ะบ๊ีปจัจัยคว�มิ
เสี�ยงที�งก�ยภ�พ (Physical Risk) และคว�มิเสี�ยงจ�กก�รุ๊เปลี�ยนแปลงรูุ๊ปแบีบี (Transition Risk) ทีี�สำ�คัญ 
รุ๊วมิถึึงผลกรุ๊ะทีบีที�งธุ๊รุ๊กิจทีี�อ�จจะเกิด้ข้ึ�น

1. รุ๊ะบี๊ความเสี�ยงแลี่ะโอกาสทีี� 
เกี�ยวข้้องกับีสภาพภูมิอากาศ

2. พัฒนากลี่ยท๊ีธ์ด์้า้นการุ๊รัุ๊บีมอื 
กบัีการุ๊เปลีี่�ยนแปลี่งข้อง 

สภาพภมูอิากาศ

3. กำาหนด้โครุ๊งสรุ๊า้งบีรุ๊รุ๊ษัทัีภิบีาลี่
เพื�อรุ๊บัีมอืกบัีการุ๊เปลีี่�ยนแปลี่ง 

ข้องสภาพภมูอิากาศ

ความเสี�ยงทีางกายภาพ  
(Physical Risk): 

ความืเส่�ยุงท่�เก่�ยุวข้องกับการทว่ความื
รุนแรงของการเปล่�ยุนแปลงของสภาพ
ภูมืิอากาศและการเปล่�ยุนแปลงรูปแบบ

สภาพภูมืิอากาศในระยุะยุาว

ข้ั�นตอนทีี� 1: รุ๊ะบี๊ความเสี�ยงแลี่ะโอกาส
ความืเส่�ยุงท่�เก่�ยุวข้องกับ 
สภาพภูมืิอากาศ	2	ประเภท

ข้ั�นตอนทีี� 2: ปรุ๊ะเมินผลี่กรุ๊ะทีบีความเสี�ยงแลี่ะโอกาส
โด้ยุใช้้การวิเคราะห์การจำาลองสถึานการณ์์

1) สถานการุ๊ณ์์นโยบีายปัจจ๊บีัน:  
สถึานการณ์์ปัจจุบันของโลก	อ้างอิงจากความืมืุ่งมืั�น 

ของนโยุบายุท่�ประกาศใช้้ในปัจจุบัน	

2) สถานการุ๊ณ์์การุ๊พัฒนาอย่างยั�งยืน:  
สอด้คล้องกับความืต่ำกลงปาร่สท่�จะ	“จำากัด้การเพิ�มืขึ�น 
ของอุณ์หภูมืิเฉล่�ยุทั�วโลกให้ต่ำำ�ากว่า	2	องศาเซลเซ่ยุส	 
และมืุ่งมืั�นท่�จะจำากัด้ให้ต่ำำ�ากว่า	1.5	องศาเซลเซ่ยุส”

1) พื�นฐานการุ๊วิเครุ๊าะห์:  
ข้อมืูลในอด้่ต่ำของภัยุพิบัต่ำิทางธ์รรมืช้าต่ำิ	

2) RCP 8.5:  
การจำาลองสถึานการณ์์การปล่อยุมืลพิษสูง	ท่�พัฒนา 

โด้ยุคณ์ะ	กรรมืการสภาวะการเปล่�ยุนแปลงสภาพภูมืิอากาศ
โลกนานาช้าต่ำิ	(IPCC)	ซึ�งแสด้งถึึงการเปล่�ยุนแปลงท่�คาด้
การณ์์ไว้ในอนาคต่ำ	จากต่ำัวแปรทางภูมืิอากาศต่ำ่างๆ	

แนวทางการจััด้การท่�เก่�ยุวขอ้งกบัสภาพภมูือิากาศของบท่เ่อส กรุ�ปนักลงทุนและผู้มื่่ส่วนได้เส่ยในต่ลาดทนุไทยมื่ส่่วนรว่มื่ในการ
ระดมื่เงินทุนในโครงการต่่างๆ ท่�มืุ่ง่เนน้การบรรเทาผลกระทบท่�
เก่�ยวขอ้งกับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศ

บท่่เอส กรุ�ป เปน็ผูบุ้กเบกิในการพฒันาโครงการเพ่�อสรา้งผลกระ
ทบต่่อสิ�งแวดล้อมื่ในเชิังบวกผ่านการมื่่ส่วนร่วมื่เชิังรุกกับผู้มื่ ่
ส่วนได้เส่ยหลายฝ่่ายในประเทศ เราเล็งเห็นความื่สำาคัญใน 
ความื่ร่วมื่มื่่อระหว่างภาครัฐบาลและเอกชัน เพ่�อสร้างความื่
แขง็แกรง่ ความื่ยด่หยุน่และความื่สามื่ารถึในการปรบัตั่วของ
ประเทศไทยต่่อการเปล่�ยนแปลงของสภาพภูมื่อิากาศและผลกระ
ทบจากการเปล่�ยนแปลงดังกล่าว ซ้ึ่�งสอดคล้องกับความื่มืุ่ง่มื่ั�น
ระยะยาวของเราต่่อเปา้หมื่ายการพัฒนาท่�ยั�งยน่ (SDG) ขอ้ท่� 13 
การดำาเนนิการด้านสภาพภมูื่อิากาศ (Climate Action) และเปา้
หมื่ายขอ้ท่� 17 การเสรมิื่สรา้งความื่รว่มื่มื่อ่ (Partnerships for the 
Goals) โดยท่�ผา่นมื่า เรามื่ค่วามื่รว่มื่มื่อ่กับหนว่ยงานภาครัฐท่�
เก่�ยวขอ้งกับสภาพภมูื่อิากาศ อาทิ องค์การบรหิารจัดการก�าซึ่
เรอ่นกระจก (องค์การมื่หาชัน) (อบก. หรอ่ TGO) สำาหรับการ
รบัรองสถึานะการปลอ่ยก�าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์สทุธุเิปน็ศนูย์
ของบรษัิทฯ รวมื่ทั�งรว่มื่พัฒนาระเบย่บวิธุเ่ร่�องการลดก�าซึ่เร่อน
กระจกจาก “การเปล่�ยนรูปแบบการเดินทางโดยใชัร้ถึไฟฟา้ขนสง่
มื่วลชันแบบราง” ภายใต้่โครงการลดก�าซึ่เรอ่นกระจกภาคสมื่คัร
ใจต่ามื่มื่าต่รฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Programme หร่อ T-VER) ของอบก. รวมื่ทั�งมื่ก่ารเขา้
รว่มื่หาร่อกับสำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร 
(สนข. หรอ่ OTP) เพ่�อพฒันาต่่อยอดโครงขา่ยระบบขนสง่มื่วลชัน
ของประเทศไทยในประเด็นท่�เก่�ยวขอ้งกับความื่ยั�งย่น ด้วยความื่
ร่วมื่มื่อ่เหล่าน่� เปน็เคร่�องต่อกยำาถ้ึงความื่ต่ระหนกัรู้ท่�เพิ�มื่ข้�น 
ของบรษัิทฯ ในประเด็นความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพ
ภูมื่ิอากาศ รวมื่ถ้ึงความื่สามื่ารถึของประเทศไทยในการมืุ่่งสู่ 
เป้าหมื่ายการปลดปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกสุทธุเิป็นศูนย์ (Net 
Zero) ภายในป ี2608 ต่ามื่ท่�ได้ใหส้ตั่ยาบนัในความื่ต่กลงปารส่

|   3.1 กลยุทธ์์ด้้านการร่บมือก่บการเปล่�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 22



บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

ความืเส่�ยุงและโอกาสจัากการเปล่�ยุนแปลงรูปแบบ (Transition Risks & Opportunities)

ความืเส่�ยุงทางกายุภาพ

ความเสี�ยง โอกาส

ความเสี�ยง

ความตึึงเครียีดทีี่�เกีี่�ยวกัี่บน้ำำา

ตึลาด

ความรีอ้น้ำสูงู

เที่คโน้ำโลยี

ชื่่�อเสูยีง

น้ำโยบาย 
และ 
กี่ฏหมาย

น้ำำาท่ี่วมภายใน้ำพื้่�น้ำทีี่�และชื่ายฝั่่� ง

พื้ายุไซโคลน้ำและลมแรีง

ผลี่กรุ๊ะทีบีต่อบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

ความื่ต้่องการระบบขนสง่คารบ์อนต่ำาท่�ประหยดั
พลังงานมื่ากข้�น และ/หรอ่ใช้ัพลังงานหมื่นุเว่ยน

- พ่�นท่�โอกาสทางการต่ลาดใหมื่่ๆ
- ค่าใชัจ่้ายในการดำาเนนิงานเพิ�มื่ข้�น ในกรณ่ท่�ต้่นทนุพลังงานหมื่นุเว่ยนยงัไมื่เ่ท่า 
  ต้่นทนุการซ่ึ่�อไฟฟา้จากผูจ้ำาหนา่ยไฟฟา้ในระบบปกติ่
- ผลกระทบท่�อาจเกิดข้�นต่่อกลยุทธุพ์อร์ต่โฟลิโอในอนาคต่

- ค่าใชัจ่้ายในการดำาเนนิงานลดลงเมื่่�อราคาพลังงานหมื่นุเว่ยนลดลง
- เทคโนโลย่ใหมื่่ๆ  ท่�จำาเปน็ต้่องมื่แ่ผนการดำาเนนิงานในรูปแบบใหมื่ห่รอ่ขอ้มื่ลู   
  จำาเพาะของรถึไฟ
- ความื่อ่อนไหวต่่อการเปล่�ยนแปลงราคาในอนาคต่ของเทคโนโลยพ่ลังงานหมื่นุเว่ยน

- รายได้ท่�เพิ�มื่ข้�น
- ความื่พรอ้มื่ในการลงทนุ

- ค่าใชัจ่้ายท่�เพิ�มื่ข้�น
- การลงทนุท่�เพิ�มื่ข้�น เพ่�อนำาไปสู่แนวปฏิบติั่การลดก�าซึ่เรอ่นกระจกในภาคขนสง่

สนบัสนนุการเปล่�ยนผา่น
สูร่ะบบขนสง่คารบ์อนต่ำา
ในประเทศไทย

ความื่ก้าวหนา้ทางเทคโนโลย่ชั่วยลดต้่นทุนของ
แหล่งพลังงานหมื่นุเว่ยนและ/หร่อการพัฒนา
เทคโนโลย่ใหมื่่

การวิจัย พฒันา และการ 
นำาพลังงานหมื่นุเว่ยน/ 
เทคโนโลยไ่ฮโดรเจนมื่าใช้ั

ความื่กังวลและความื่คาดหวังของผูม้ื่ส่่วนได้เส่ยท่�
เพิ�มื่ข้�นเก่�ยวกับการดำาเนนิการด้านสภาพภมูื่ิ
อากาศขององค์กรและการรับรู้เชัิงลบต่่อธุุรกิจท่�
ใชั้เชั่�อเพลิงฟอสซึ่ิล

ปรบัปรุงภาพลักษณ์
ของบรษัิทต่่อผูม้ื่ส่่วนได้
เสย่หลักและเปน็การ
ด้งดดูการเขา้ลงทนุ

- การเปล่�ยนแปลงโครงสร้างภาษ่สรรพสามื่ติ่ 
  ของรถึยนต์่ต่ามื่ปรมิื่าณการปล่อยก�าซึ่เรอ่น กระจก
- เปา้หมื่ายการลดก�าซึ่เรอ่นกระจกของประเทศ 
  (Nationally Determined Contribution หรอ่  
  NDCC) ต่่อขอ้กำาหนดของ UNFCCC สำาหรบัภาค   
  การขนส่ง
- การพฒันานโยบายการกำาหนดราคาคาร์บอนใน  
  ประเทศไทย

แรงจูงใจในการลงทุน
ด้านการขนสง่มื่ลพษิต่ำา

- ปรมิื่าณนำาท่�นอ้ยลงสำาหรบัการเขา้ถ้ึงนำาด่�มื่ สขุอนามื่ยั และการซึ่อ่มื่บำารุงสำาหรบัลกูค้าและพนกังาน
- ค่าใชัจ่้ายในการจัดหาและบำาบดันำา

- การหยุดชัะงักการใหบ้รกิารเน่�องจากความื่เส่ยหายของโครงสรา้งพ่�นฐาน
- ความื่ต้่องการพลังงานท่�เพิ�มื่ข้�นสำาหรบัการทำาความื่เยน็
- สขุภาพและความื่ปลอดภัยของพนกังานเน่�องจากความื่เครย่ดจากความื่รอ้น / การเจ็บปว่ยท่�เก่�ยวข้อง 

- สถึาน ่สำานกังาน และศนูยจ์อดและซึ่อ่มื่บำารุง อาจไมื่ส่ามื่ารถึเขา้ถ้ึงได้
- เศษซึ่ากบนถึนน / ความื่เส่ยหายต่่อผวิถึนนอาจทำาใหร้ถึโดยสารหยุดชัะงัก
- ความื่เสย่หายต่่อโครงสร้างพ่�นฐาน
- ความื่ล้มื่เหลวของวงจรรางหรอ่การต่รวจจับว่ามื่ ่/ ไมื่ม่ื่ร่ถึไฟบนราง
- อันต่รายต่่อความื่ปลอดภัยของโครงสรา้งของแต่่ละสาย

- ความื่สะดวกสบายและความื่ปลอดภัยของลูกค้าลดลง
- ความื่เสย่หายของสินทรพัย์
- ความื่ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง/ซ่ึ่อมื่บำารุง

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ม๊่งมั�นทีี�จะคงไว้ซึ่่�งสถานะความเป็นกลี่างทีางคารุ๊์บีอน  
แลี่ะมีการุ๊กำาหนด้สัด้ส่วนการุ๊ใช้้พลี่ังงานจากแหลี่่งพลี่ังงานหม๊นเวียน 

อย่างน้อยรุ๊้อยลี่ะ 10 ข้องการุ๊ด้ำาเนินงานข้องเรุ๊า

“เรุ๊าผลี่ิตแลี่ะจัด้หาผลี่ิตภัณ์ฑ์์ 
แลี่ะบีรุ๊ิการุ๊ทีี�ปลี่่อยคารุ๊์บีอนตำ�า”

“เรุ๊าด้ำาเนินการุ๊ในวิธ์ทีี �เป็นมิตรุ๊ต่อสิ� งแวด้ลี่้อม”

นำ �า
พ

ลี่ังงาน

บีรุ๊รุ๊ษััทีภิบีาลี่แลี่ะการุ๊
บีรุ๊ิหารุ๊ความเสี�ยง

การุ๊ลี่งทีน๊ทีี�เปน็มติรุ๊ 
ตอ่สิ�งแวด้ลี่อ้มแลี่ะ 

การุ๊จดั้หาแหลี่ง่เงนิทีน๊

การุ๊มีส่วนรุ๊่วม 
แลี่ะการุ๊เปิด้เผยข้้อมูลี่

ข้องเสีย

2. กลยุุทธ์์ด้้านการรับมืือกับการเปล่�ยุนแปลงของ 
สภาพภูมืิอากาศระยุะยุาวของบ่ท่เอส กรุ�ป

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ได้้พัฒน�แผนค�ด้ก�รุ๊ณ์ล่์วงหน้�เพ่�อจัด้ก�รุ๊กับีคว�มิเสี�ยง
และโอก�สทีี�เกี�ยวข้้องกับีสภ�พภูมิิอ�ก�ศทีี�สอด้คล้องกับีลำ�ดั้บี 
คว�มิสำ�คัญเชิงิกลย๊ทีธุข์้องบีรุ๊ษัิัทีฯ กลย๊ทีธุด้์้�นก�รุ๊รุ๊บัีม่ิอกับี 
ก�รุ๊เปลี�ยนแปลงข้องสภ�พภูมิิอ�ก�ศรุ๊ะยะย�วข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป  
ค่อ การคงไว้้ซึ่่�งสถานะคว้ามเป็น็กลางทางคารบ์อน และมกีารกำาหนด
สดัสว่้นการใช้พ้ลังงานจากแหล่งพลังงานหมนุเว้ยีนอยา่งน้อย 
รอ้ยละ 10 ของการดำาเนินงานของเรา

MOVE:
การุ๊ข้นส่งผู้โด้ยสารุ๊แบีบี 

door-to-door

ผู้ให้บีรุ๊ิการุ๊ O2O  
โซึ่ลีู่ช้ั�นส์ & รุ๊ะบีบีฐานข้้อมูลี่ 

ทีี�ช้าญฉลี่าด้

การุ๊ลี่งที๊นในบีรุ๊ิษััทีทีี�เป็น
พันธ์มิตรุ๊ทีางธ์๊รุ๊กิจ

MIX:

MATCH

สรุปความืเส่�ยุงและโอกาสท่�เก่�ยุวข้องกับสภาพภูมืิอากาศของบ่ท่เอส กรุ�ป

บท่่เอส กรุ�ป ได้ทำาการประเมื่นิความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพภมูื่อิากาศในการดำาเนนิงานและพอรต์่โฟลิโอของบรษัิทฯ ความื่เส่�ยงและ
โอกาสดังต่่อไปน่� มื่ค่วามื่เก่�ยวขอ้งมื่ากท่�สดุกับบ่ท่เอส กรุ�ปต่ามื่กระบวนการประเมื่นิความื่เส่�ยง

ผลี่กรุ๊ะทีบีต่อบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

การด้ำาเนินการหลักท่�เก่�ยุวข้องกับสภาพภูมืิอากาศของบ่ท่เอส กรุ�ป 

กลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศระยะยาวของบ่ท่เอส กรุ�ป 
ได้ระบุการดำาเนนิการท่�มื่ล่ำาดับความื่สำาคัญโดยเนน้ท่� 5 ด้านต่่อไปน่�

การุ๊ด้ำาเนินการุ๊

เราผลิิตแลิะจััดหา
ผลิิตภััณฑ์์แลิะบรกิาร
ที่่�ปล่ิอยคารบ์อนตำา

เราดำาเนินการ 
ในวิิธีท่ี่่�เปน็มิติรต่อ 
สิ่ิ�งแวิดล้ิอมิ

บรรษััที่ภิับาลิแลิะ 
การบรหิารควิามิเสิ่่�ยง

การลิงทุี่นที่่�เปน็มิติร
ต่อสิิ่�งแวิดล้ิอมิแลิะ
การจััดหาแหล่ิงเงินทุี่น

การมิส่ิ่ว่ินรว่ิมิแลิะ
การเปดิเผยข้อ้มิลูิ

• MOVE: โซึ่ลูชัั�นการเดินทางท่�สะอาด ปลอดภัย และมื่ค่วามื่เชั่�อมื่ต่่อกัน ซึ่้�งลด
คาร์บอนในภาคการขนส่งของประเทศไทย โดยมืุ่ง่เนน้การปรับปรุงประสิทธุภิาพ
การใชั้พลังงานอย่างต่่อเน่�อง และใชั้เทคโนโลย่คาร์บอนต่ำาท่�เปน็นวัต่กรรมื่ใหมื่่

• MIX: การวิเคราะหข์้อมื่ลูเพ่�อสร้างการรับรู้แก่สาธุารณชัน เพ่�อส่งเสริมื่พฤติ่กรรมื่
ท่�เปน็มื่ติ่รกับสภาพอากาศของผูบ้ริโภค

• MATCH:  การสรา้งการรบัรู้ในประเด็นด้านสภาพภมูื่อิากาศสำาหรบัพนัธุมื่ติ่ร
ปจัจุบนัและใหมื่ข่องบรษัิทฯ

• พื้ลังงาน้ำ: มื่าต่รการประหยัดพลังงานในการดำาเนนิงาน เพิ�มื่การใช้ัพลังงาน
หมื่นุเว่ยน อาทิ การซึ่่�อใบรบัรองเครดิต่การผลิต่พลังงานหมื่นุเว่ยน (REC) เปน็ต้่น

• น้ำำา: มื่าต่รการประหยัดนำาในการดำาเนนิงาน
• ของเสูยี: การลดของเสย่จากการปฏิบติั่งานและการจัดการของเส่ยอันต่ราย 

อยา่งปลอดภัย
• กี่ารีชื่ดเชื่ย (เชื่น่้ำ T-VER): การชัดเชัยเพ่�อใหก้ารปล่อยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์สทุธุ ิ

เปน็ศนูย ์และใชัพ้ลังงานจากแหล่งพลังงานหมื่นุเว่ยนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ของ 
การดำาเนนิงานของเรา

• รีาคาคารีบ์อน้ำภายใน้ำองค์กี่รี (ICP): การพัฒนาแนวทางเพ่�อกำาหนดราคาคาร์บอน
ภายในองค์กรของบริษัทฯ การนำาร่องและการประยุกต์่ใชั้ในการตั่ดสินใจใน 
การลงทุน

• กี่ารีลงที่นุ้ำทีี่�ชื่าญฉลาดทีี่�เกีี่�ยวขอ้งกัี่บสูภาพื้ภมูอิากี่าศ: ข้อกำาหนดท่�เก่�ยวข้องกับ
สภาพภมูื่อิากาศสำาหรับการต่รวจสอบวิเคราะหส์ถึานะในการลงทุนใหมื่่

• แน้ำวปฏิบติัึด้าน้ำกี่ารีเงิน้ำทีี่�ยั�งยน่้ำและหุน้้ำกีู่เ้พื้่�ออนุ้ำรีกัี่ษ์์สูิ�งแวดล้อม: ประเมื่นิและ
รายงานผลกระทบต่่อสิ�งแวดล้อมื่จากการออกหุน้กู้เพ่�ออนรุักษ์สิ�งแวดล้อมื่ของ 
บ่ท่เอส กรุ�ป และระบุเคร่�องมื่อ่ทางการเงินท่�เปน็มื่ติ่รต่่อสิ�งแวดล้อมื่และเชั่�อมื่
โยงกับความื่ยั�งย่นอ่�นๆ หร่อหุน้กู้ส่งเสริมื่ความื่ยั�งย่นท่�เก่�ยวข้องสำาหรับบริษัทฯ  
ในอนาคต่ เพ่�อเพิ�มื่ส่วนแบ่งในการจัดหาเงินทุนท่�เปน็มื่ติ่รต่่อสิ�งแวดล้อมื่

• โครงสร้างการกำากับดูแลสภาพภมูื่อิากาศ บทบาท ความื่รับผดิชัอบ และการ
กำาหนดค่าต่อบแทน

• ความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศประเมื่นิผา่นอนกุรมื่วิธุานความื่เส่�ยง 
ของกลุ่มื่บริษัทบ่ท่เอส

• การประเมื่นิความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศของระดับสินทรัพย ์
และแผนบรรเทา

• การรายงานและเปดิเผยข้อมื่ลูท่�เปน็ไปต่ามื่คณะทำางานด้านการเปดิเผยข้อมื่ลู
ความื่เส่�ยงทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศ (TCFD)

• การมื่ส่่วนร่วมื่ในการจัดลำาดับและดัชันวั่ดด้าน ESG ต่่างๆ เชั่น DJSI, CDP
• การมื่ส่่วนร่วมื่กับผูม้ื่ส่่วนได้เส่ย (นกัลงทุน ผูก้ำาหนดนโยบาย ลูกค้า) เพ่�อส่ง

เสริมื่การร่วมื่มื่อ่กันในเร่�องของการรับมื่อ่และบรรเทาการเปล่�ยนแปลงของ
สภาพภมูื่อิากาศ อย่างเชั่น การมื่ส่่วนร่วมื่หาร่อกับทาง สนข. ในเร่�องการวัด
ปริมื่าณการปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกท่�หล่กเล่�ยงได้ของภาคขนส่งมื่วลชัน 
ทางรางโดยรวมื่

บ่ท่เอส กรุ�ป เป็นบริษััทในกลุ�มืขนส�งทางรางแห�งแรกและแห�งเด้่ยุวในโลกท่�มื่การปล�อยุ
คาร์บอนได้ออกไซด้์สุทธ์ิเป็นศูนยุ์

พลังงานหมืุนเว่ยุนและการจััด้ซื�อใบรับรองเครด้ิตการผลิตพลังงานหมืุนเว่ยุน (REC)

บ่ท่เอส กรุ�ป ใหค้วามื่สำาคัญกับความื่ยั�งย่นด้านสิ�งแวดล้อมื่มื่าอย่างยาวนาน และกลยุทธุด้์าน
การรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของเรายงัคงเปน็สว่นสำาคัญของการบรรลุ
เปา้หมื่ายนั�น ก่อนการประกาศกลยุทธุน์่� บรษัิทฯ ได้ตั่�งเปา้ในป ี2563/64 ในการมื่ส่ถึานะการ
ปล่อยก�าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์สุทธุิเป็นศูนย์ นอกจากการดำาเนินการต่่างๆ ในการปรับปรุง
ประสิทธุภิาพในการใชั้พลังงาน บริษัทฯ ได้ทำาการชัดเชัยการปล่อยคาร์บอนของเราทั�งหมื่ด
ผา่นการเข้าร่วมื่โครงการคาร์บอนเครดิต่จากโครงการผลิต่พลังงานชั่วมื่วลของมื่ติ่รผล (มื่ติ่ร
ผลไบโอ-เพาเวอร์) ภายใต้่โครงการ T-VER ของอบก. ส่งผลให ้อบก. ได้รับรองว่าบ่ท่เอส กรุ�ป 
ว่าเปน็บรษัิทท่�มื่ก่ารปล่อยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์สทุธุเิปน็ศนูย ์หรอ่ carbon neutral company 
โดยโครงการ T-VER มืุ่่งลดการปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกของประเทศไทยโดยส่งเสริมื่และ
สนบัสนนุการค้าขายคาร์บอนเครดิต่ภายในประเทศ

ต่่อมื่าในปี 2564/65 หลังจากประสบความื่สำาเร็จในการเป็นบริษัทท่�มื่ก่ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซึ่ด์
สทุธุเิปน็ศนูย์แล้ว บริษัทฯ ได้พฒันาและประกาศกลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของ
สภาพภมูื่อิากาศระยะยาว เพ่�อแสดงใหเ้หน็ถ้ึงความื่ตั่�งใจและมืุ่ง่มื่ั�นในการลดและชัดเชัยการปล่อย
ก�าซึ่เรอ่นกระจกอย่างต่่อเน่�อง ในปนี่� บรษัิทฯ ยงัคงดำาเนนิการเข้ารว่มื่โครงการสนบัสนนุคารบ์อน
เครดิต่ภายใต้่โครงการ T-VER ของอบก. รวมื่ทั�งจัดหาและลงทนุในใบรบัรองเครดิต่การผลิต่พลังงาน
หมื่นุเว่ยน (REC) จากบริษัท บ่ซึ่พ่จ่่ จำากัด (มื่หาชัน) (บ่ซ่ึ่พจ่่) ซึ่้�งทำาใหป้นี่�เปน็ปท่ี� 2 ท่�บรษัิทฯ ได้รบั
การรับรองจาก อบก. ว่าเปน็บริษัทท่�มื่ก่ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซึ่ด์สทุธุเิปน็ศนูย ์สอดคล้องความื่
มืุ่ง่มื่ั�นของเราท่�จะบรรเทาผลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงสภาพภมูื่อิากาศอยา่งยั�งยน่

นอกเหนอ่จากโครงการชัดเชัยคาร์บอนแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความื่สำาเร็จในการจัดหาและ
ลงทุนในใบรับรองเครดิต่การผลิต่พลังงานหมืุ่นเว่ยน (REC) ท่�ได้มื่าจากโครงการผลิต่ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิต่ย์ท่�เกิดจากโครงการ BPI Solar Photovoltaic ของบ่ซึ่่พ่จ่ โดย REC 
เป็นเคร่�องมื่่อทางการต่ลาดท่�ชั่วยให้ผู้ซึ่่�อ REC สามื่ารถึย่นยันสิทธุิการใชั้ไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมื่นุเว่ยนได้ โดยไฟฟ้า 1 เมื่กะวัต่ต์่ชัั�วโมื่ง (MWh) มื่ค่่าเท่ากับ 1 REC โดยองค์กร
มื่าต่รฐานสากล The International REC Standard Foundation (I-REC Standard) ได้สร้าง
มื่าต่รฐานสำาหรับการซึ่่�อขาย REC ท่�เปน็ท่�ยอมื่รับทั�วโลก ทั�งน่� การจัดซึ่่�อ REC ของบริษัทฯ 
เพ่�ออ้างถ้ึงสทิธุกิารใช้ัพลังงานท่�มื่าจากแหล่งพลังงานหมุื่นเว่ยนครอบคลุมื่ 10% ของปริมื่าณ
การใชั้ไฟฟ้าทั�งหมื่ดในปนี่� ส่งผลใหก้ารปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกโดยรวมื่ของบริษัทลดลง และ
ยังชั่วยสนบัสนนุการใชั้พลังงานหมื่นุเว่ยนในต่ลาดไทยใหเ้ติ่บโต่ข้�น 

นอกจากการจัดหาและลงทุนใน REC แล้ว บริษัทฯ กำาลังสำารวจและศก้ษาความื่เปน็ไปได้ใน
การผลิต่พลังงานจากแหลง่พลังงานหมื่นุเว่ยนและปอ้นเขา้การดำาเนนิงานของเราโดยต่รง โดย
ในขั�นต้่น บรษัิทฯ กำาลังศก้ษาโครงการไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ยส์ำาหรบัเสน้ทางรถึไฟฟา้สาย
ใหมื่ ่หากมื่ข่้อมื่ลูเพิ�มื่เติ่มื่เก่�ยวกับโครงการน่� จะมื่ก่ารรายงานในรายงานฉบับปหีนา้
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เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

จุดมืุ่ง่หมื่ายของเราค่อการสรา้งสรรค์วิธุใ่หมื่่ๆ  ในการลงทนุเพ่�ออนาคต่ท่�ด่กว่า ในป ี2563/64 ท่�ผา่นมื่า บรษัิทฯ เสนอ
ขายหุน้กูเ้พ่�ออนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่ (Green Bonds) ครั�งแรก มื่ลูค่า 13,000 ล้านบาท ในเด่อนพฤษภาคมื่ 2562 วัต่ถุึประสงค์
เพ่�อใชัช้ัำาระหน่�เดิมื่จากการลงทนุในโครงการรถึไฟฟา้สายสช่ัมื่พู (แคราย-มื่น่บุร;่ ระยะทาง 34.5 กมื่. 30 สถึาน)่ และ
สายสเ่หล่อง (ลาดพรา้ว-สำาโรง; ระยะทาง 30.4 กมื่. 23 สถึาน)่ ซึ่้�งเปน็โครงการระบบรถึไฟฟา้รางเด่�ยว (monorail) ท่�
มื่บ่ทบาทสำาคัญในการช่ัวยลดการปล่อยคาร์บอน อ่กทั�งยงัช่ัวยลดปัญหามื่ลภาวะทางอากาศในเขต่กรุงเทพมื่หานคร
และปรมิื่ณฑล ต่่อมื่าในเด่อนพฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ออกหุน้กูชุ้ัดท่�สอง มื่ลูค่า 8,600 ล้านบาท โดยบรษัิทฯ นำาเงิน
ท่�ระดมื่ทนุได้ลงทนุและใชัช้ัำาระหน่�คงค้างในโครงการรถึไฟฟา้สายสช่ัมื่พูและสายสเ่หล่องท่�กล่าวมื่าแล้วขา้งต้่น

จากความื่สำาเรจ็ในการออก Green Bonds ของบท่่เอส กรุ�ป ทั�ง 2 ชุัดแรก บท่่เอสซึ่ ่(บรษัิทยอ่ย) ได้ออก Green Bonds 
มื่ลูค่า 10,200 ล้านบาท ในเด่อนพฤศจิกายน 2564 ซึ่้�งได้รบัการต่อบรบัอยา่งด่ โดยมื่น่กัลงทุนจองซึ่่�อเกินกว่า 2 เท่า 
โดยบ่ท่เอสซึ่่จะนำาเงินท่�ได้จากการออกหุน้กู้ในครั�งน่�ไปชัำาระหน่�ในการลงทุนในโครงการรถึไฟฟ้าส่วนต่่อขยายสายส่
เขย่วเหนอ่และใต้่

3. บรรษััทภิบาลเพื�อรับมืือกับการเปล่�ยุนแปลงสภาพภูมืิอากาศ

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ได้้ให้คว�มิสำ�คัญกับีบีทีบี�ทีและคว�มิรุ๊บัีผดิ้ชิอบีสำ�หรุ๊บัีก�รุ๊จัด้ก�รุ๊คว�มิเสี�ยงทีี�เกี�ยวข้อ้ง
กับีสภ�พภูมิิอ�ก�ศและมีิผลก�รุ๊ด้ำ�เนนิง�นทีี�สอด้คล้องกับีกลย๊ทีธุด้์้�นก�รุ๊เปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิิ
อ�ก�ศ ดั้งนี�

4. ผลงานด้้านสภาพภูมืิอากาศ (Climate Journey) ของบ่ท่เอส กรุ�ป

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ได้้ว�งรุ๊�กฐ�นและนำ�เสนอผลง�นด้้�นสภ�พภูมิิอ�ก�ศข้องบีรุ๊ษัิัทีฯ ในปี 2564 โด้ยกำ�หนด้กลย๊ทีธุ์
ด้้�นก�รุ๊รุ๊บัีม่ิอกับีก�รุ๊เปลี�ยนแปลงข้องสภ�พภูมิิอ�ก�ศเพ่�อจัด้ก�รุ๊กับีคว�มิเสี�ยงและโอก�สทีี�เกี�ยวข้้องกับีสภ�พ
ภูมิิอ�ก�ศ ในอน�คต เสน้ที�งสูค่ว�มิเป็นผู้นำ�ด้้�นสภ�พภูมิิอ�ก�ศข้องเรุ๊� ครุ๊อบีคล๊มิ:-

บีทีบีาที ความรุ๊ับีผิด้ช้อบีทีี�เกี�ยวข้้องกับีสภาพภูมิอากาศ 

คณะกี่รีรีมกี่ารีบรีษัิ์ที่ (BoD)

คณะกี่รีรีมกี่ารีพื้ฒัน้ำา 
เพื้่�อความยั�งยน่้ำ

คณะกี่รีรีมกี่ารีบรีหิารี 
ความเสูี�ยง

กี่รีรีมกี่ารีผูู้อ้ำาน้ำวยกี่ารีใหญ่

ผูู้อ้ำาน้ำวยกี่ารีใหญ ่
สูายกี่ารีลงที่นุ้ำ 

ฝั่า่ยพื้ฒัน้ำาเพื้่�อความยั�งยน่้ำ

ทีี่มที่ำางาน้ำด้าน้ำความเสูี�ยง

ฝั่า่ยพื้ฒัน้ำาธุุรีกิี่จ

ฝั่า่ยนั้ำกี่ลงที่นุ้ำสูมัพื้นั้ำธ์ุ

ฝั่า่ยสู่�อสูารี/PR

ฝั่า่ยพื้ฒัน้ำาเพื้่�อความยั�งยน่้ำ 
รีว่มกัี่บผูู้อ้ำาน้ำวยกี่ารีใหญธุุ่รีกิี่จ 
MOVE, MIX, MATCH

• การอนมุื่ติั่กลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบ่ท่เอส กรุ�ป
การกำากับดแูลการดำาเนนิงานและความื่ค่บหนา้

• การรวมื่เร่�องท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศเขา้กับกระบวนการตั่ดสินใจขององค์กรและค่า
ต่อบแทนผูบ้รหิาร

• จัดทำาและเผยแพร่แผนการดำาเนนิการในการปล่อยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์สทุธุเิปน็ศนูย์
• การเปดิเผยข้อมื่ลูต่ามื่กรอบของ TCFD และ CDP
• การวิเคราะหเ์ชังิปรมิื่าณเชังิล้กเก่�ยวกับความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศ เชัน่ ความื่เส่�ยงทางการเงิน  

การพิจารณาระดับของสนิทรพัย์
• การเชั่�อมื่โยงกลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศเข้ากับกลยุทธุด้์านความื่ยั�งยน่ของบรษัิทฯ
• การบูรณาการตั่วชั่�วัดท่�เก่�ยวกับสภาพภมูื่อิากาศกับการประเมื่นิประสทิธุภิาพ ผลการดำาเนนิการและค่าต่อบแทน
• ประสานงานและรว่มื่มื่อ่กับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชันท่�เก่�ยวขอ้งในการบรรเทาผลกระทบจากความื่เส่�ยงด้านสิ�งแวดล้อมื่

• รายงานการพฒันาท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศไปยงัคณะกรรมื่การบรษัิท เพ่�อใหแ้นใ่จว่า
กลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศสอดคล้องกับมื่าต่รฐานสากล

• ติ่ดต่ามื่การดำาเนนิงานของกลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศ

• ดแูลการประเมื่นิ ติ่ดต่ามื่ และจัดการความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ
• รายงานความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศต่่อคณะกรรมื่การบรษัิทเปน็ประจำาทกุปี

• ต่รวจสอบและอนมุื่ติั่กลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของ 
บท่่เอส กรุ�ป การกำากับดแูลการดำาเนนิงานและความื่ค่บหนา้อยา่งสมื่ำาเสมื่อ รวมื่ถ้ึงมื่ก่าร 
กำาหนดความื่รบัผดิชัอบในการส่งมื่อบการดำาเนนิงานท่�สอดคล้องกับกลยุทธุ ์

• รวมื่ประเด็นท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศเขา้กับกระบวนการตั่ดสินใจขององค์กร

• กำากับดูแลกลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบ่ท่เอส 
กรุ�ป ในแต่่ละวัน

• รวมื่ประเด็นท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศเข้ากับการพัฒนาธุุรกิจและการศก้ษาความื่เปน็
ไปได้ของโครงการ ลำาดับความื่สำาคัญด้านความื่ยั�งย่นและการตั่ดสินใจ การปฏิบัติ่งาน
ของนกัลงทุนสัมื่พันธุ ์และวัฒนธุรรมื่องค์กร

• หนว่ยงานประสานงานภายในบ่ท่เอส กรุ�ป เพ่�อดำาเนนิการต่ามื่กลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับ
การเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศ

• ทบทวนและปรับปรุงประสิทธุภิาพโปรแกรมื่ด้านสภาพอากาศของบ่ท่เอส กรุ�ป
• เสนอต่่อคณะกรรมื่การพัฒนาเพ่�อความื่ยั�งย่นเพ่�อขอใหค้ณะกรรมื่การบริษัทอนมุื่ติั่

โปรแกรมื่ท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศภายใต้่กลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลง
ของสภาพภมูื่อิากาศ

• สร้างศกัยภาพและเสริมื่สร้างความื่รู้ด้านสภาพภมูื่อิากาศใหกั้บพนกังานในฝ่า่ย รวมื่ถ้ึง
การมื่ส่่วนร่วมื่ของผูม้ื่ส่่วนได้เส่ยและการเปน็พันธุมื่ติ่รทางธุุรกิจ

• การเปน็เจ้าของอนกุรมื่วิธุานความื่เส่�ยงของบ่ท่เอส กรุ�ป รวมื่ถ้ึงการบูรณาการความื่เส่�ยง 
ท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศ

• รวมื่ความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศเปน็ปจัจัยในการวิเคราะหก์าร
พัฒนาธุุรกิจ การเข้าซึ่่�อกิจการ และการเข้าเปน็พันธุมื่ติ่รทางธุุรกิจ

• ส่�อสารกับกลุม่ื่นกัลงทุนเก่�ยวกับประเด็นท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ ต่อบแบบสอบถึามื่
ของนกัลงทุนในประเด็นด้าน ESG

• ส่�อสารกลยุทธุด้์านการรบัมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศใหกั้บกลุ่มื่ผูม้ื่ส่ว่น
ได้เสย่ท่�เก่�ยวขอ้ง

• พัฒนาและดำาเนนิโครงการท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศภายใต้่กลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับ
การเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบ่ท่เอส กรุ�ป ร่วมื่กับผูม้ื่ส่่วนได้เส่ยภายในและ
ภายนอก

• รวบรวมื่ข้อมื่ลูท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศ จัดทำารายงานและรายงานต่่อคณะ
กรรมื่การพัฒนาเพ่�อความื่ยั�งย่นเปน็ระยะ

กลยุทุธ์ด์้า้นการรบัมือืกบัการเปล่�ยุนแปลงของสภาพภูมือิากาศระยุะยุาว ผ�านแนวปฏิิบตัทิางการเงินท่�ยุั�งยุนื

ในฐานะบริษัทท่�มื่ก่ารปล่อยก�าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์สุทธุเิปน็ศนูย์ บ่ท่เอส กรุ�ป ได้สร้างผลงานในการจัดสรรเงินทุน
ในการพฒันาโครงสร้างพ่�นฐานคารบ์อนต่ำาท่�ยั�งยน่ เพ่�อสง่เสรมิื่การเติ่บโต่อยา่งยั�งยน่ของชุัมื่ชันท่�เราใหบ้ริการ บท่่เอส 
กรุ�ป คาดว่าต้่นทนุของเงินทนุจะยงัคงแบง่เปน็ 2 ประเภทต่่อไปในอนาคต่ โดยโครงการและบรษัิทท่�ดำาเนนิธุรุกิจอยา่ง
ยั�งย่นจะมื่่ต้่นทุนการเงินท่�ต่ำากว่าเมื่่�อเท่ยบกับโครงการหร่อบริษัทท่�ดำาเนินธุุรกิจอย่างไมื่่ยั�งย่น ความื่สามื่ารถึของ 
บริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการให้เติ่บโต่อย่างยั�งย่น รวมื่ถ้ึงได้รับการรับรองและมื่่ความื่น่าเช่ั�อถ่ึอนั�น ก่อให้เกิด
ประโยชันต่์่อผูถ่้ึอหุน้ รวมื่ไปถ้ึงนกัลงทุนท่�สามื่ารถึมื่ส่่วนร่วมื่ในการลงทุนจากการออกต่ราสารหน่�ของบริษัทฯ ได้

โปรด้ดู้ท่�น่�  
สำาหรับรายุละเอ่ยุด้เพิ�มืเติมืเก่�ยุวกับหุ้นกู้เพื�ออนุรักษั์สิ�งแวด้ล้อมื bit.ly/3QEFcMT

การออกหุ้นกู้เพื�ออนุรักษั์สิ�งแวด้ล้อมื (Green Bonds) ของบ่ท่เอส กรุ�ป และบ่ท่เอสซ่

|   3.1 กลยุทธ์์ด้้านการร่บมือก่บการเปล่�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 25



บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

การตรวจัสอบกรอบหุ้นกู้เพื�ออนุรักษั์สิ�งแวด้ล้อมืของบ่ท่เอส กรุ�ป และบ่ท่เอสซ่

หุ้นกู้ส�งเสริมืความืยุั�งยุืน (Sustainability-linked Bonds) ของบ่ท่เอส กรุ�ป

กรอบหุน้กูเ้พ่�ออนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่ของบ่ท่เอส กรุ�ป ได้ผา่นการต่รวจสอบรวมื่ถ้ึงได้รบั
ความื่คิดเหน็ของผูช้ัำานาญการอิสระ (Second Party Opinion) จาก Sustainalytics 
ซึ่้�งเปน็องค์กรวิจัยอิสระชัั�นนำา โดยได้ใหค้วามื่เหน็ว่ากรอบหุน้กู้เพ่�ออนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่
น่�มื่ค่วามื่นา่เชั่�อถ่ึอ มื่น่ยัสำาคัญต่่อการอนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่ และเปน็ไปต่ามื่มื่าต่รฐาน 
International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ 
ASEAN Green Bond Principles

กรอบหุน้กูเ้พ่�ออนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่ของบท่่เอสซึ่ ่ได้ผา่นการต่รวจสอบจาก Sustainalytics 
เช่ันกัน โดย Sustainalytics ได้ใหค้วามื่เหน็ว่ากรอบหุน้กูเ้พ่�ออนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่น่�มื่่
ความื่นา่เชั่�อถ่ึอ มื่น่ยัสำาคัญต่่อการอนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมื่ และเปน็ไปต่ามื่มื่าต่รฐาน Green 
Bond Principles 2021 (GBP) นอกจากน่� Sustainalytics ได้คำานวณและรายงานก�าซึ่
เรอ่นกระจกท่�หล่กเล่�ยงได้จากโครงการรถึไฟฟา้สว่นต่่อขยายสเ่ขย่วขยายฝ่ั� งเหนอ่และ
ใต้่ จำานวน 1,331 ตั่นคารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ยบเท่า ซึ่้�งเท่ยบเท่ากับการกักเก็บคารบ์อน
ของต้่นไมื่ก้ว่า 88,000 ต้่นต่่อปี

เหนอ่สิ�งอ่�นใด ในฐานะบรษัิทโฮลดิ�งส ์บ่ท่เอส กรุ�ป มืุ่ง่มื่ั�นท่�จะดำาเนนิการด้านการเงินท่�ยั�งยน่อยา่งต่่อเน่�อง ในเด่อนพฤษภาคมื่ 
2565 ท่�ผา่นมื่า บท่่เอส กรุ�ป ได้ประสบความื่สำาเร็จในการออกหุน้กูส้ง่เสรมิื่ความื่ยั�งยน่ (Sustainability-linked Bonds หรอ่ 
SLBs) ชุัดแรก เพ่�อระดมื่ทนุสำาหรบัโครงการท่�มื่ตั่่วชั่�วัดและมื่ก่ารคำานง้ถ้ึงผลกระทบทางสงัคมื่และสิ�งแวดล้อมื่ท่�อาจจะเกิด
ข้�น การออกหุน้กูส้ง่เสรมิื่ความื่ยั�งยน่ของเราได้รบัการสนบัสนนุจากนกัลงทนุสถึาบนัและนกัลงทนุรายใหญ ่โดยมื่จ่ำานวนการ
จองซึ่่�อเกิน 1.67 เท่า ทำาใหบ้รษัิทฯ สามื่ารถึระดมื่ทุนรวมื่ได้ถ้ึง 11 พนัล้านบาท จากการออกหุน้กูใ้นครั�งน่� สะท้อนใหเ้หน็
ความื่มืุ่ง่มื่ั�นด้านความื่ยั�งยน่ของเรา โดยหุน้กูน้่�มื่ตั่่วชั่�วัดเฉพาะตั่วและเปน็การเปรย่บเท่ยบผลการดำาเนนิงานของเรากบัเปา้
หมื่ายเฉพาะของอุต่สาหกรรมื่

รายุละเอ่ยุด้เพิ�มืเติมืเก่�ยุวกับรายุงานผลการหล่กเล่�ยุงก�าซเรือนกระจักจัากโครงการ
รถไฟฟา้ส�วนต�อขยุายุส่เข่ยุวขยุายุฝ่ั่� งเหนือและใต้ท่�คำานวณโด้ยุ Sustainalytics  
โปรด้กด้ท่�น่� bit.ly/3OePAcC 

โปรด้กด้ท่�น่�  
สำาหรับรายุละเอ่ยุด้เพิ�มืเติมืเก่�ยุวกับหุ้นกู้ส�งเสริมืความืยุั�งยุืน bit.ly/3bcRa05

บท่ี่เ่อสิ่ กรุ�ป

บท่ี่เ่อสิ่ กรุ�ป

บท่ี่เ่อสิ่ซี่

บท่ี่เ่อสิ่ กรุ�ป

เงินทุนจัากแนวปฏิิบัติทางการเงินท่�ยุั�งยุืน รวมื

บีรุ๊ิษััที วันทีี�ออกปรุ๊ะเภที จำานวน (ลี่้านบีาที)

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออน้รัักู้ษ์์สิ่่�งแวดล้�อม

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออน้รัักู้ษ์์สิ่่�งแวดล้�อม

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออน้รัักู้ษ์์สิ่่�งแวดล้�อม

หุ้้�นกู้้�สิ่ง่เสิ่รั่มความยั่ั�งยั่่น

พื่ฤษ์ภาคม 2562

พื่ฤศจ่ิกู้ายั่น 2563

พื่ฤศจ่ิกู้ายั่น 2564

พื่ฤษ์ภาคม 2565

13,000

8,600

10,200

11,000

การตรวจัสอบกรอบหุ้นกู้ส�งเสริมืความืยุั�งยุืนของบ่ท่เอส กรุ�ป

กรอบหุน้กูส่้งเสริมื่ความื่ยั�งยน่ของบท่่เอส กรุ�ป 
ได้ผา่นการต่รวจสอบรวมื่ถ้ึงได้รบัความื่คิดเหน็
จากบุคคลภายนอก (Second Party Opinion) 
โดย DNV Business Assurance Australia Pty 
Ltd. (DNV) ซ้ึ่�งเปน็บริษัทจดทะเบย่นท่�ได้รบัการ
รับรองระดับสากลและมื่่ความื่เชั่�ยวชัาญด้าน
เทคนคิในสาขาท่�เก่�ยวขอ้งกับความื่ยั�งยน่ โดยได้
ให้ความื่เห็นว่า กรอบหุน้กู้ส่งเสริมื่ความื่ยั�งย่น
ของบท่่เอส กรุ�ป เปน็ไปต่ามื่เกณฑ์ท่�กำาหนดใน
พิธุส่ารการประเมื่ินและสอดคล้องกับหลักการ
ของสมื่าคมื่ต่ลาดเงนิกู้ (LMA) และหลักการของ
สมื่าคมื่ต่ลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA)

|   3.1 กลยุทธ์์ด้้านการร่บมือก่บการเปล่�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

42,800 ล้านบาท
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

อธุบิายการกำากับดแูลของคณะกรรมื่การบรษัิทฯ เก่�ยว
กับความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพภมูื่อิากาศ

อธุบิายความื่เส่�ยงและโอกาสในระยะสั�น ระยะกลาง 
และระยะยาวท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศ 
ท่�องค์กรระบุ

อธุิบายกระบวนการขององค์กรในการระบุและประเมิื่น
ความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภูมื่ิอากาศ

เปิดเผยตั่วชั่�วัดท่�ใชั้โดยองค์กรเพ่�อประเมื่ินความื่เส่�ยง
และโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภูมื่ิอากาศ โดย
สอดคล้องกับกลยุทธุ์และกระบวนการจัดการความื่
เส่�ยง

อธุบิายผลกระทบความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับ
สภาพอากาศท่�มื่ต่่่อธุุรกิจ กลยุทธุ ์และการวางแผน
ทางการเงินขององค์กร

อธุิบายกระบวนการขององค์กรในการจัดการความื่
เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภูมื่ิอากาศ

เปดิเผยการปล่อยก�าซึ่เรอ่นกระจกขอบเขต่ท่� 1, 2 และ 3 
รวมื่ถ้ึงความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวขอ้ง

อธุบิายความื่ย่ดหยุน่ของกลยุทธุข์ององค์กร โดยคำานง้ถ้ึง
สถึานการณ์ท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศท่�แต่กต่่างกัน 
รวมื่ถ้ึงสถึานการณ์อุณหภมูื่เิฉล่�ยเพิ�มื่ข้�น 2°C หรอ่นอ้ยกว่า

อธุิบายว่ากระบวนการในการระบุ ประเมื่ิน และจัดการ
ความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภูมื่ิอากาศถึูกรวมื่เข้า
กับการจัดการความื่เส่�ยงโดยรวมื่ขององค์กรอย่างไร

อธุิบายเป้าหมื่ายท่�องค์กรใชั้เพ่�อจัดการความื่เส่�ยงและ
โอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศและประสิทธุิภาพ
เท่ยบกับเป้าหมื่าย

อธุบิายบทบาทของผูบ้ริหารในการประเมื่นิและจัดการ
ความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ

การจัดการความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศนั�นรวมื่อยู่ในความื่รับผดิชัอบของคณะกรรมื่การบริษัทและกรรมื่การผูอ้ำานวยการใหญ่ ซึ่้�งรวมื่ถ้ึงการอนมุื่ติั่กลยุทธุด้์านการ
รับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบริษัทฯ การกำากับดูแล การดำาเนนิการ ความื่ค่บหนา้ และการบูรณาการเร่�องท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศเข้ากับกระบวนการตั่ดสินใจของ
องค์กรและค่าต่อบแทนของผูบ้ริหาร  
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดูสำว่นทีี่� 3. บรัรัษััที่ภ่ิบ�ลเพิ่่�อีรับัม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศในบที่นี�

กรรมื่การผูอ้ำานวยการใหญ่ต่รวจสอบและอนมุื่ติั่กลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบริษัทฯ ดำาเนนิการติ่ดต่ามื่การดำาเนนิงานและความื่ค่บหนา้อย่าง
สมื่ำาเสมื่อ มื่อบหมื่ายความื่รับผดิชัอบ และสร้างความื่มื่ั�นใจว่ามื่ก่ารบูรณาการเร่�องท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศเข้ากับกระบวนการตั่ดสินใจขององค์กร

ผูอ้ำานวยการใหญ่สายการลงทุน กำากับดูแลการดำาเนนิการต่ามื่แผนกลยุทธุด้์านสภาพอากาศของบริษัทฯ ในแต่่ละวัน โดยบูรณาการการจัดลำาดับความื่สำาคัญท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ 
เข้ากับกระบวนการตั่ดสินใจภายในกับฝ่า่ยพัฒนาธุุรกิจ ฝ่า่ยพัฒนาเพ่�อความื่ยั�งย่น และฝ่า่ยนกัลงทุนสัมื่พันธุ์
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดูสำว่นทีี่� 3. บรัรัษััที่ภ่ิบ�ลเพิ่่�อีรับัม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศในบที่นี�

บริษัทฯ ได้ระบุความื่เส่�ยงและโอกาสทางกายภาพและการเปล่�ยนแปลงรูปแบบซึ่้�งมื่ส่าระสำาคัญต่่อธุุรกิจในระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว 
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดูสำรุัปคว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำทีี่�เกีั�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศข้อีงบทีีี่เอีสำ กัรุั�ปในบที่นี� และกั�รัเปดิเผยกัลยุที่ธ์ด้์�นกั�รัรับัม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงข้อีง
สำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศทีี่�นี� bit.ly/3zRhze7

บริษัทฯ ได้ดำาเนนิการวิเคราะห ์‘ฮอต่สปอต่’ ความื่เส่�ยงเชัิงคุณภาพเพ่�อทำาความื่เข้าใจความื่เส่�ยงทางกายภาพและการเปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญและโอกาสสำาหรับบริษัทฯ ในอนาคต่ บริษัทฯ 
จะประเมื่นิความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศผา่นการวิเคราะหท์างการเงิน
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดูสำว่นทีี่� 1. คว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำทีี่�เกีั�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศในบที่นี� และกั�รัเปดิเผยกัลยุที่ธ์ด้์�นกั�รัรับัม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงข้อีงสำภิ�พิ่ 
ภิูม่อี�กั�ศทีี่�นี� bit.ly/3zRhze7

บริษัทฯ ประเมื่นิผลกระทบของความื่เส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงรูปแบบท่�มื่ต่่่อธุุรกิจโดยใชั้เกณฑ์การใหค้ะแนนความื่เส่�ยงขององค์กร บริษัทฯ ประเมื่นิผลกระทบของความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้อง
กับสภาพภมูื่อิากาศท่�มื่ต่่่อธุุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบ 7 ประเภท ได้แก่ สุขภาพและความื่ปลอดภัย สินทรัพย์และโครงสร้างพ่�นฐาน การเงิน สิ�งแวดล้อมื่และพลังงาน กฎระเบ่ยบ 
กำาหนดการ และชั่�อเส่ยง กลุ่มื่บริษัทบ่ท่เอส พิจารณาผลกระทบต่่อต้่นทุนการดำาเนนิงานและทุน

บริษัทฯ กำาลังวางแผนท่�จะเปดิตั่วการกำาหนดราคาคาร์บอนภายในเพ่�อจูงใจการลงทุนในโครงการท่�สนบัสนนุระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำา
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดูได้ทีี่�กั�รัเปดิเผยกัลยุที่ธ์ด้์�นกั�รัรับัม่อีกัับกั�รัเปลี�ยนแปลงข้อีงสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศทีี่�นี� bit.ly/3zRhze7

กลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบริษัทฯ สรุปผลกระทบของความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศท่�มื่ต่่่อการดำาเนนิงานของบริษัทฯ 
ผลิต่ภัณฑ์และบริการ หว่งโซึ่่อุปทานการดำาเนนิงานในการบรรเทาผลกระทบ รวมื่ถ้ึงการวิจัยและการพัฒนา บริษัทฯ มื่ก่ารประเมื่นิความื่เส่�ยงทางการเงินและผลกระทบทั�งจากความื่เส่�ยง
ทางกายภาพและการเปล่�ยนแปลงและกำาหนดลำาดับความื่สำาคัญในการดำาเนนิงานท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดูสำรุัปคว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำทีี่�เกีั�ยวข้้อีงกัับสำภิ�พิ่ภิูม่อี�กั�ศข้อีงบทีีี่เอีสำ กัรุั�ปในบที่นี�

บริษัทฯ จัดการกับความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศผา่นกลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการเปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศของบริษัทฯ และมื่อบหมื่ายใหห้นว่ยงานท่�เก่�ยวข้องข้�นอยู่
กับความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศแต่่ละอย่าง
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดกูั�รัดำ�เนน่กั�รัหลักัทีี่�เกีั�ยวข้อ้ีงกัับสำภิ�พิ่ภูิมอ่ี�กั�ศข้อีงบทีีี่เอีสำ กัรุั�ปในบที่นี�

บริษัทฯ ได้ทำาการเปดิเผยข้อมื่ลูการปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกไว้ในรายงานความื่ยั�งย่นประจำาป ี
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดบูที่ทีี่� 3.2 ปรัะสำท่ี่ธ์ภ่ิ�พิ่กั�รัใช้พ้ิ่ลังง�นและกั�รัเปดิเผยข้อ้ีมูลเกีั�ยวกัับกั�รัปล่อียกั��ซเรัอ่ีนกัรัะจกั สำว่น: กั�รัปล่อียกั��ซเรัอ่ีนกัรัะจกั

บริษัทฯ ได้ตั่�งเปา้หมื่ายการลดการปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกแล้ว ซึ่้�งรวมื่ถ้ึงความื่มืุ่ง่มื่ั�นในการชัดเชัยเพ่�อใหก้ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซึ่ด์สุทธุเิปน็ศนูย์ท่�กว้างข้�น เปา้หมื่ายถึูกกำาหนดเพ่�อสร้าง
แรงจูงใจในการขยายพอร์ต่ธุุรกิจของบริษัทฯ โดยคำานง้ถ้ึงความื่เส่�ยงและโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับสภาพอากาศ
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดบูที่ทีี่� 3.2 ปรัะสำท่ี่ธ์ภ่ิ�พิ่กั�รัใช้พ้ิ่ลังง�นและกั�รัเปดิเผยข้อ้ีมูลเกีั�ยวกัับกั�รัปล่อียกั��ซเรัอ่ีนกัรัะจกั สำว่น: กั�รัปล่อียกั��ซเรัอ่ีนกัรัะจกั

บรษัิทฯ ได้พจิารณาความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพภมูื่อิากาศทั�ง 2 ประเภท ได้แก่ สถึานการณน์โยบายปจัจุบนัและสถึานการณ์การพฒันาท่�ยั�งยน่ ไว้ในกลยุทธุด้์านการรับมื่อ่กับการ
เปล่�ยนแปลงของสภาพภมูื่อิากาศ และดำาเนนิการท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศต่ามื่ลำาดับความื่สำาคัญโดยพิจารณาจากความื่รับผดิชัอบของแต่่ละบทบาทท่�เก่�ยวขอ้งกับสภาพอากาศ
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดสูำว่นทีี่� 1. คว�มเสำี�ยงและโอีกั�สำทีี่�เกีั�ยวข้อ้ีงกัับสำภิ�พิ่ภูิมอ่ี�กั�ศในบที่นี�

ความื่เส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับสภาพภมูื่อิากาศได้รับการประเมื่นิและจัดการผา่นการประเมื่นิความื่เส่�ยงประจำาปขีองบริษัทฯ ซึ่้�งบริษัทฯ ได้จัดทำาอนกุรมื่วิธุานความื่เส่�ยงเพ่�อจำาแนกความื่เส่�ยง
ต่ามื่ประเภทต่่อไปน่� ความื่เส่�ยงด้านกลยุทธุ ์ความื่เส่�ยงด้านปฏิบัติ่การ ความื่เส่�ยงด้านการเงิน ความื่เส่�ยงด้านการปฏิบัติ่ต่ามื่กฎระเบ่ยบ

ข้อมื่ลูเก่�ยวกับสภาพภมูื่อิากาศถึูกรวมื่เข้ากับหมื่วดหมืู่ต่่่างๆ ภายในอนกุรมื่วิธุานน่� เพ่�อใหบ้ริษัทฯ สามื่ารถึระบุความื่เส่�ยงด้านสภาพภมูื่อิากาศประเภทต่่างๆ ท่�อาจส่งผลกระทบต่่อธุุรกิจได้
สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเพิ่่�มเต่ิม โปรัดดไูด้ทีี่�รั�ยง�นปรัะจำ�ป ี2564/65 (แบบ 56-1 One Report) ข้อีง บทีีี่เอีสำ กัรุั�ป บที่ทีี่� 4.3 กั�รับรัห่�รัจัดกั�รัคว�มเสำี�ยง
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การเปิด้เผยุข้อมืูลทางการเงินท่�เก่�ยุวข้องกับสภาพภูมืิอากาศ (TCFD) 

สรุุปความคืบหน้้าของบีทีีเอส 
กรุุ�ป ใน้การุดำำาเนิ้น้งาน้ตาม 
คำาแน้ะน้ำาของ TCFD  
ดัำงตารุางต่อไปน้ี�
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ความืมืุ�งมืั�นต�อการอนุรักษั์และปกป้องความืหลากหลายุทางชี่วภาพ

บท่่เอส กรุ�ปใหค้วามื่สำาคัญกับความื่ยั�งยน่ด้านสิ�งแวดล้อมื่มื่ายาวนาน  เราต่ระหนักด่ถ้ึงความื่เส่�ยงจากการดำาเนนิงานท่�อาจกระทบ
ต่่อความื่หลากหลายทางชั่วภาพ  บ่ท่เอส กรุ�ปขอแสดงความื่มืุ่ง่มื่ั�นในการส่งมื่อบผลกระทบเชัิงบวกต่่อชุัมื่ชันและสิ�งแวดล้อมื่โดย
รอบอยา่งต่่อเน่�อง โดยความื่มืุ่ง่มื่ั�นครอบคลมุื่ถ้ึงการดำาเนนิงานของเรา รวมื่ถ้ึงไมื่ม่ื่ส่ถึานประกอบการใดของ บท่่เอส กรุ�ป ตั่�งอยู่ใน
พ่�นท่�ท่�ได้รับการยอมื่รับในระดับประเทศหร่อระดับสากลว่ามื่คุ่ณค่าความื่หลากหลายทางชั่วภาพสูง

แมื่้ว่ากิจกรรมื่การดำาเนินงานส่วนใหญ่ของเราจะอยู่ในเขต่เมื่่อง แต่่ความื่มืุ่่งมื่ั�นต่่อการพัฒนาอย่างยั�งย่นด้านสิ�งแวดล้อมื่ของเรา
นั�นขยายไปถ้ึงการอนุรักษ์ความื่หลากหลายทางชั่วภาพ โดยสอดคล้องกับหลักการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Hierarchy 
Principles) ซึ่้�งประกอบด้วย การหลิก่เลิ่�ยง การลิด การชดเชย และการฟื้้� นฟื้ ูในพ่�นท่�ท่�มื่ค่วามื่เส่�ยงสูงท่�เราดำาเนนิงานอยู่ทั�งใน
ปจัจุบันและในอนาคต่  นอกจากน่� บ่ท่เอส กรุ�ปยังคาดว่าจะมื่ก่ารร่วมื่มื่อ่กับพันธุมื่ติ่รภายนอกเพ่�อสร้างความื่มื่ั�นใจว่าการดำาเนนิ
งานต่ามื่ความื่มืุ่ง่มื่ั�นว่าด้วยความื่หลากหลายทางชั่วภาพของเราเปน็ไปอย่างเหมื่าะสมื่

เรามืุ่่งมื่ั�นท่�จะสร้างความื่ก้าวหน้าในการอนุรักษ์และฟ้� นฟูความื่หลากหลายทางชั่วภาพ โดยจะดำาเนินงานผ่านโครงการท่�หลาก
หลายเพ่�อผลักดันการดำาเนนิงานสู่อนาคต่ท่�ยั�งย่น

โปรด้คลิกท่�น่�สำาหรับความืมืุ�งมืั�นต�อการอนุรักษั์และปกป้องความืหลากหลายุทางชี่วภาพของบ่ท่เอส กรุ�ป  
https://bit.ly/3HK4KEq
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3.2 ประสิทธ์ิภาพการใชี้พลังงานและการเปิด้เผยุข้อมืูล
การปล�อยุก�าซเรือนกระจัก
(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)

ภายใต้่ธุุรกิจ MOVE ของเราท่�มื่่ บ่ท่เอสซึ่่ (บริษัทย่อย
ของบ่ท่เอส กรุ�ป) เป็นผู้ดำาเนินระบบขนส่งมื่วลชันซ้ึ่�งใช้ั
พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก บ่ท่เอส กรุ�ป ต่ระหนักถ้ึงความื่
จำาเป็นในการใชั้ไฟฟ้าในการดำาเนินงาน จ้งให้ความื่
สำาคัญแก่การใชั้พลังงานอย่างมื่่ประสิทธุิภาพและลด
ผลกระทบต่่อสิ�งแวดล้อมื่ให้ได้มื่ากท่�สุด บ่ท่เอส กรุ�ป ให้
ความื่สำาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงาน
เพ่� อท่�จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ต่ลอดจน
แสวงหาและศ้กษาความื่เป็นได้ในการนำาแหล่งพลังงาน
หมืุ่นเว่ยนมื่าใชั้เพ่�อก่อให้เกิดประโยชัน์สูงสุดต่่อการ
ดำาเนนิงานของเรา และมืุ่ง่หวังใหบ้ริษัทฯ เติ่บโต่ไปอย่าง
ยั�งย่นและเป็นมื่ิต่รต่่อสิ�งแวดล้อมื่

แมื่้บริษัทฯ จะมื่่การขยายเส้นทางเดินรถึเพิ�มื่ข้�นอย่าง
ต่่อเน่�อง แต่่แนวโน้มื่ปริมื่าณการใชั้ไฟฟ้าในการดำาเนิน
งานและการบริการบำารุงรักษาต่่อหน่วยยังอยู่ในเกณฑ์
ท่�ด่ เปา้หมื่ายระยะยาวจนถ้ึงป ี2568/69 ค่อการควบคุมื่
ปรมิื่าณการใชัพ้ลังงานไฟฟา้ใหไ้มื่เ่กิน 2.8 กิโลวัต่ต์่-ชัมื่. 

ต่่อระยะทาง 1 กิโลเมื่ต่รของตู่้โดยสาร (Car-km) ขณะ
ท่�เป้าหมื่ายระยะสั�นในปี 2564/65 ค่อการควบคุมื่
ปรมิื่าณการใช้ัพลังงานไฟฟ้าใหไ้มื่เ่กิน 2.31 กิโลวัต่ต์่-ชัมื่. 
ต่่อระยะทาง 1 กิโลเมื่ต่รของตู่้โดยสาร (Car-km) น่�เป็น
ตั่วชั่�วัดสำาคัญท่�สอดคล้องกับดัชัน่ชั่�วัดของฝ่่ายบริหาร
ของเราและดัชัน่ชั่�วัดของหุ้นกู้ส่งเสริมื่ความื่ยั�งย่นท่�
บริษัทฯ ได้ออกในเด่อนพฤษภาคมื่ 2565 ในขณะ
เด่ยวกัน เพ่� อเป็นการประเมื่ินการบริหารจัดการ
ประสิทธุภิาพของการใช้ัพลังงาน บ่ท่เอสซึ่่จะต่รวจสอบ
การดำาเนินงานต่ามื่ตั่วชั่�วัดการใช้ัพลังงานขับเคล่�อน
ของตู้่โดยสารและการใชั้ ไฟฟ้าในอาคาร โดยมื่่
กระบวนการรวบรวมื่ข้อมืู่ลและวิเคราะห์ความื่ผิดปกติ่
ในการใชั้พลังงาน ผลการรายงานจะถึูกส่งให้แก่คณะ
กรรมื่การดำาเนินงานในทุกๆ เด่อน นอกจากน่� บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ักรอบงาน 
“การลดต้่นทุนหน่วยสุดท้าย” (Marginal Abatement 
Cost) เพ่�อให้เข้าใจสถึานการณ์การลงทุนท่�แต่กต่่างกัน
ได้ด่ข้�น

เพ่�อให้บรรลุเป้าหมื่ายในการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ 
ได้จัดตั่�งคณะทำางานเพ่�อบริหารจัดการด้านพลังงานโดย
เฉพาะตั่�งแต่่ปี 2557/58 ซ้ึ่�งมื่่หน้าท่�กำาหนดนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงาน ประเมื่ินความื่สามื่ารถึในการประหยัด
พลังงาน กำาหนดเป้าหมื่ายและแผนการอนุรักษ์ ต่ลอด
จนการต่รวจสอบและวิเคราะห์การดำาเนินงานเพ่�อให้
แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมื่ายและแผนท่�วางไว้ คณะ
กรรมื่การยังมื่่หน้าท่�ในการต่รวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขความื่ผิดปกติ่เก่�ยวกับการบริหารจัดการพลังงาน 
โดยมื่ป่ระธุานเจ้าหนา้ท่�บริหารของบ่ท่เอสซึ่่เปน็หวัหนา้
คณะกรรมื่การ โดยมื่่การจัดประชุัมื่ภายในทุกๆ สามื่
เด่อน และมื่่บุคคลภายนอกเพ่�อดำาเนินการต่รวจสอบ
และรับรองผลการนำาเสนอต่่อกรมื่พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเด่อนมื่่นาคมื่ของทุกปี

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

•	 สัดส่วันการิใช้้พลังงานหมุนเวัียน 
ทั�งหมดอย่างน้อย	ริ้อยละ	10

•	 ปริิมาณการิใช้้ไฟฟา้.	 
<2.31	กิโลวัตัต-์ช้ม.	ต่อริะยะทาง	 
1	กิโลเมตริของต้้โดยสาริ	(Car-km)

•	 สัดส่วันการิใช้้ไฟฟา้ท่�มาจาก 
แหล่งพลังงานหมุนเว่ัยน 
อย่างน้อย	ริ้อยละ	10

เป้าหมืายุ
ความืยุั�งยุนื
ระยุะยุาว 
2568/69

เป้าหมืายุ 
2564/65

ผลการด้ำาเนินงาน 
2564/65

•	 ปริิมาณการิใช้้ไฟฟา้อยู่่�ที่่�	 
2.27	กโิลวัตัต-์ช้ม.	ต�อริะยู่ะที่าง	 
1	กิโลเมตริของต่้โดยู่สาริ	(Car-km)

•	 สัดส�วันการิใช้้ไฟฟา้ที่่�มาจาก 
แหล�งพลังงานหมุนเวั่ยู่น 
ริ้อยู่ละ	10
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นโยุบายุการบริหารจััด้การสิ�งแวด้ล้อมื

ประเด้็นสำาคัญของนโยุบายุประกอบด้้วยุ

ระบบการจััด้การด้้านสิ�งแวด้ล้อมืของบ่ท่เอส กรุ�ป

บริษัทฯ มื่่นโยบายการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมื่ซึ่้�งครอบคลุมื่บ่ท่เอส กรุ�ป และบริษัทย่อยทั�งหมื่ด เพ่�อให้กลุ่มื่
บรษัิทดำาเนนิงานด้านสิ�งแวดล้อมื่อยา่งมื่ป่ระสิทธุภิาพและประสิทธุผิล ครอบคลมุื่ประเด็นดังน่� การวัด การจัดการ 
การวางแผน และการต่รวจสอบปริมื่าณการปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจก ต่ามื่หลักการ การวัดได้ การรายงานผล และ
การต่รวจสอบพิสูจนไ์ด้ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) รวมื่ถ้ึงแนวทางการจัดทำารายงาน
ท่�เปน็มื่าต่รฐาน โดยนโยบายการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมื่กำาหนดแนวทางท่�ครอบคลมุื่กลุ่มื่บรษัิทในการดำาเนนิ
ธุุรกิจโดยคำานง้ถ้ึงผลกระทบต่่อสิ�งแวดล้อมื่ ซึ่้�งสอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละพันธุกิจเพ่�อการพัฒนาท่�ยั�งย่น ต่ลอด
จนการเปน็ส่วนหน้�งของการพัฒนาโครงสรา้งพ่�นฐานท่�ใหบ้ริการแก่ทกุคน นโยบายการบรหิารจัดการสิ�งแวดล้อมื่
น่�ครอบคลุมื่ถ้ึงพนกังาน คู่ค้า ผูร้ับเหมื่า และผูม้ื่ส่่วนได้เส่ยทั�งหมื่ด

บท่่เอส กรุ�ป ได้พฒันาระบบการจัดการด้านสิ�งแวดล้อมื่ต่ามื่ระบบการจัดการ (Plan-Do-Check-Act) กระบวนการน่�
ได้รบัการออกแบบมื่าเพ่�อใหเ้หมื่าะสมื่กับลักษณะการดำาเนนิงานของบริษัทฯ เพ่�อใหม้ื่ั�นใจว่ามื่ก่ารดำาเนนิงานด้าน
สิ�งแวดล้อมื่อย่างต่่อเน่�อง

ระบบการจัดการด้านสิ�งแวดล้อมื่มืุ่่งเน้นไปท่�การวัดผล การจัดการประสิทธุิภาพงาน รวมื่ถ้ึงผลลัพธุ์ด้านสิ�ง
แวดล้อมื่ ระบบได้รับการรับรองมื่าต่รฐาน ISO 14001:2015

• ดำาเนนิงานและใหบ้ริการภายใต้่กรอบการพัฒนาอย่างยั�งย่นและเปน็มื่ติ่รต่่อสิ�งแวดล้อมื่
• ปฏิบัติ่ต่ามื่กฎหมื่ายด้านสิ�งแวดล้อมื่ ภายใต้่ข้อบังคับและข้อกำาหนดท่�เก่�ยวข้อง
• ดำาเนนิกิจกรรมื่ทางธุุรกิจในลักษณะท่�ลดผลกระทบทั�งทางต่รงและทางอ้อมื่ต่่อสิ�งแวดล้อมื่ต่ลอดวงจรธุุรกิจ
• มืุ่ง่มื่ั�นท่�จะใชั้ทรัพยากรอย่างมื่ป่ระสิทธุภิาพ ลดการก่อใหเ้กิดขยะ ลดการปล่อยมื่ลพิษ ลดการปล่อยของเส่ย

ลงสู่นำา และลดการปล่อยคาร์บอนทั�งทางต่รงและทางอ้อมื่
• มื่ก่ารพิจารณาถ้ึงปจัจัยด้านสิ�งแวดล้อมื่ ในการเล่อกและจัดหาผูผ้ลิต่ ผูจั้ดหาสินค้าและบริการภายนอก  

รวมื่ถ้ึงพันธุมื่ติ่รทางธุุรกิจและการกระจายสินค้าและการขนส่ง
• พิจารณาถ้ึงปจัจัยด้านสิ�งแวดล้อมื่ต่ลอดการต่รวจสอบสถึานะบริษัทก่อนทำาธุุรกรรมื่ รวมื่ถ้ึงการเข้าซึ่่�อและ

การควบรวมื่กิจการ และหลังการเข้าซึ่่�อ 
และการควบรวมื่กิจการ

• กำาหนดวัต่ถึุประสงค์และเปา้หมื่ายท่�ส่งเสริมื่ผลการปฏิบัติ่งานด้านสิ�งแวดล้อมื่และลดผลกระทบต่่อสิ�ง
แวดล้อมื่ต่ลอดหว่งโซึ่่คุณค่า

• ต่รวจสอบว่ามื่ก่ารกำาหนดความื่คาดหวังด้านสิ�งแวดล้อมื่ทั�วทั�งองค์กรและมื่ก่ารปรับปรุงเพ่�อใหส้อดคล้อง 
กับการดำาเนนิงานอย่างต่่อเน่�อง

• ส่งเสริมื่ความื่ต่ระหนกัในด้านสิ�งแวดล้อมื่ใหแ้ก่พนกังานของเราและกับผูม้ื่ส่่วนได้เส่ยภายในและภายนอก 
ผา่นการฝ่กึอบรมื่ การแบ่งปนัความื่รู้ รวมื่ถ้ึงสำารวจนวัต่กรรมื่ใหมื่่ๆ  เพ่�อนำามื่าเปน็แนวทางการปฏิบัติ่งาน
ด้านสิ�งแวดล้อมื่

• กำาหนดบทบาทและความื่รับผดิชัอบของหนว่ยงานท่�เก่�ยวข้องเพ่�อรองรับว่านโยบายการจัดการสิ�งแวดล้อมื่
ได้มื่ก่ารปฏิบัติ่ ติ่ดต่ามื่ และรายงานอย่างสมื่ำาเสมื่อต่่อคณะกรรมื่การบริษัท ซึ่้�งกำากับดูแลการปฏิบัติ่ต่ามื่
นโยบายโดยรวมื่และการตั่ดสินใจเพ่�อใหม้ื่ก่ารปรับปรุงประสิทธุภิาพด้านสิ�งแวดล้อมื่โดยรวมื่

MOVE MATCHMIX

โปรด้กด้ท่�น่�  
สำาหรับนโยุบายุการบริหารจััด้การสิ�งแวด้ล้อมืของบริษััทฯ bit.ly/3tRQoMu

ทีิศทีางข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
1. วิส่ยท่ศน์และพ่นธ์กิจำ    2. จำริยธ์รรมในการด้ำาเนินธ์ุรกิจำ   3. นโยบายการบริหารจำ่ด้การสิ�งแวด้ล้อม    

4. ประเด้็นด้้านสิ�งแวด้ล้อมท่�สำาค่ญ   5. กรอบการบริหารจำ่ด้การด้้านสิ�งแวด้ล้อม

การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊
ความเสี�ยง
แลี่ะโอกาส

การุ๊พัฒนา
ธ๊์รุ๊กิจแลี่ะ
การุ๊ลี่งท๊ีน

การุ๊ติด้ตาม
แลี่ะปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
ปรุ๊ะสิทีธ์ิภาพ

ทีบีทีวนโด้ยบีรุ๊ิษััทีฯ หรุ๊ือบี๊คคลี่ภายนอก

วัตถ๊ปรุ๊ะสงค์
เป้าหมายแลี่ะ 

แผนงาน
สิ�งแวด้ล้ี่อม

กลี่๊่มธ์๊รุ๊กิจข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊ความเสี�ยงแลี่ะโอกาส

การุ๊ปรุ๊ะเมินตนเอง

|   3.2 ประสิทธิ์ภาพการใช้้พล่งงานและการเปิด้เผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 30



บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

การเปิิดเผยข้้อมูลูผลการดำาเนิินิงานิดา้นิสิิ่�งแวดลอ้มูข้องบีทีีเีอสิ่ กร๊�ปิ

การลดฟุุตพร้�นท์์ด้านส้ิ่�งแวดล้อมจากการดำาเน้นงานของบร้ษััท์ฯ 
เป็็นส้ิ่�งท่์�เราให้้ความสิ่ำาคัญย้ิ่�ง นอกจากน่� ความเส่ิ่�ยิ่งท์างการเง้น
และความเสิ่่�ยิ่งด้านชื่่�อเสิ่ย่ิ่งท่์�เชื่่�อมโยิ่งกับการถูกูดำาเนน้คด่ด้านสิ่้�ง
แวดล้อมจะเพ้�มมากข้�นเร่�อยิ่ๆ ดังนั�นการรักษัาการเต้บโตและการ
ขยิ่ายิ่ตัวของบร้ษััท์ฯ โดยิ่ใชื่้ท์รัพยิ่ากรลดลงเป็็นสิ่้�งจำาเป็็นสิ่ำาห้รับ
ท์ุกอุตสิ่าห้กรรมเน่�องจากการขาดแคลนท์รัพยิ่ากรธรรมชื่าต้ท่์�
รุนแรงข้�นเร่�อยิ่ๆ  ด้วยิ่เห้ตุน่� ท์ุกอุตสิ่าห้กรรมจ้งม่บท์บาท์สิ่ำาคัญ
ในการลดผลกระท์บต่อสิ่้�งแวดล้อมและสิ่ามารถูม่สิ่่วนร่วมในการ
เป็ล่�ยิ่นผ่านไป็สิู่่สิ่ังคมท่์�ม่การป็ล่อยิ่คาร์บอนตำา โดยิ่จะชื่่วยิ่ให้้
ป็ระเท์ศไท์ยิ่บรรลคุวามมุง่มั�นในการดำาเนน้การตามแผนการลดก๊าซ
เรอ่นกระจกของป็ระเท์ศ (Nationally Determined Contribution 
ห้ร่อ NDC) ซ้�งเป็็นสิ่่วนห้น้�งของความตกลงป็าร่สิ่ 

แมว่้าก้จกรรมท์างธุรก้จห้ลักของเราจะใชื่ไ้ฟุฟุา้เป็น็แห้ล่งพลังงาน
ห้ลัก แต่เราได้รวบรวมและตรวจสิ่อบพารามเ้ตอรด้์านสิ่้�งแวดล้อม 
อ่�นๆ อยิ่่างเคร่งครัด เพ่�อกำาห้นดท้์ศท์างเชื่้งกลยุิ่ท์ธใ์นการลดการ
ใชื่้พลังงานอยิ่่างต่อเน่�อง นอกจากน่� เรายัิ่งดำาเน้นการซ่อมบำารุง
ครั�งให้ญ่ (overhaul) และป็รับป็รุงรถูไฟุ ซ้�งเป็็นการดำาเน้นการท่์�
เก่�ยิ่วขอ้งกับการใช้ื่ไฟุฟุา้ เช่ื่น การเป็ล่�ยิ่นห้ลอดไฟุ LED การเป็ล่�ยิ่น
ฉนวน การอัป็เกรดเคร่�องป็รับอากาศ ฯลฯ และการซ่อมให้ญ่ใน
ชื่่วงกลางของอายุิ่การใชื่้งาน (mid-life refurbishment) ของรถูไฟุ 
4 ตู้ จำานวน 35 ขบวน ท่์�ซ่�อมาครั�งแรก เช่ื่น ป็รับป็รุงซ่อมแซม
ระบบฉุดลาก ระบบระบายิ่อากาศและเคร่�องป็รับอากาศ เป็็นต้น 
และเราใช้ื่ห้น่วยิ่งานภายิ่นอกในการตรวจสิ่อบป็ระสิ่้ท์ธภ้าพด้าน
สิ่้�งแวดล้อมทั์�งห้มดเพ่�อรับรองความถููกต้องของข้อมูล 

ในแง่ของผลการดำาเน้นการเม่�อเท่์ยิ่บกับเป็้าห้มายิ่ บ่ท่์เอสิ่ซ่สิ่ามารถูควบคุมการใช้ื่พลังงานไฟุฟุ้าท่์�น้อยิ่กว่าเป็้าห้มายิ่ท่์�ตั�งไว้ท่์�ไม่เก้น  
2.31 ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อระยิ่ะท์าง 1 ก้โลเมตรของตูผู้ด้้วยิ่สิ่าร (Car-km) แสิ่ดงให้เ้ห้น็ถู้งป็ระส้ิ่ท์ธภ้าพของการใช้ื่พลังงานตลอด 4 ป็ท่ี์�ผา่นมา 
พบว่ามก่ารควบคมุการใชื่พ้ลังงานไฟุฟุา้เป็น็อย่ิ่างด่ แมว่้าจะมก่ารขยิ่ายิ่เสิ่น้ท์างการให้บ้ร้การอยิ่า่งมน่ยัิ่สิ่ำาคัญ

อย่ิ่างไรก็ตาม ในปี็ 2563/64 บ่ท่์เอสิ่ซ่ได้ใช้ื่พลังงานขับเคล่�อนมากกว่าป็ีท่์�แล้ว เน่�องจากบ่ท่์เอสิ่ซ่ได้รับการร้องขอจากห้น่วยิ่งานของ
กรุงเท์พมห้านครให้เ้ป็ดิบร้การเด้นรถูไฟุฟุ้าให้ม้ค่วามถู่�ยิ่้�งข้�น โดยิ่ท่์�จำานวนผูโ้ดยิ่สิ่ารลดลง เพ่�อเพ้�มความพร้อมในการให้บ้ร้การในชื่่วงการ
ระบาดของโคว้ด-19 ซ้�งยิ่งัคงต่อเน่�องมาถู้งป็ ี2564/65 ด้วยิ่เห้ตุน่� จ้งมก่ารใชื่พ้ลังงานเท่์ากับ 107.04 ก้โลวัตต์ชัื่�วโมงต่อ 1,000 ผูโ้ดยิ่สิ่าร-กม. 
สิ่ง่ผลให้ผ้ลการดำาเนน้งานตำากว่าเป็า้ห้มายิ่ ในขณะเด่ยิ่วกัน พลังงานทั์�งห้มดท่์�ใชื่ใ้นแต่ละวันของสิ่ถูานร่ถูไฟุฟุ้าบท่่์เอสิ่อยู่ิ่ท่์� 85,342 ก้โลวัตต์-
ชื่ม. เน่�องจากจำานวนสิ่ถูานท่่์�เพ้�มข้�น แต่ยิ่งัคงสิ่อดคล้องกับเป็า้ห้มายิ่ท่์�ตั�งไว้

ปิรมิูาณการใช้้
ไฟฟา้ต่อ่หน่ิวย

ปิรมิูาณการใช้้
พลงังานิ

ป็รม้าณการใช้ื่ไฟุฟุา้ต่อรายิ่ได้การเด้นรถู-กม. 
(ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อระยิ่ะท์าง 1 ก้โลเมตรของตู้โดยิ่สิ่าร (Car-km))

พลังงานขบัเคล่�อน 
(ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อระยิ่ะท์าง 1,000 ผูโ้ดยิ่สิ่าร-ก้โลเมตร)

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

ป็รม้าณการซ่�อใบรบัรองเครด้ตการผล้ตพลังงานห้มนุเว่ยิ่น (REC) (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

การใชื่้เชื่่�อเพล้งท่์�ผล้ตจากพลังงานแบบไมห่้มนุเว่ยิ่น (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

ค่่าใช้้จ่่ายพลัังงานที่่�ใช้้ทัี่�งหมด (บาที่)

ป็รม้าณการใช้ื่ไฟุฟุา้ท่์�สิ่ถูานร่ถูไฟุทั์�งห้มด (ก้โลวัตต์-ชื่ม. ต่อวัน)

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

สััดสัว่นการใช้้ไฟฟ้าทัี่�งหมดที่่�มาจ่ากแหล่ังพลัังงานหมุนเวย่น

การใช้้พลัังงานหมุนเวย่นทัี่�งหมด (เมกะวัตต์-ช้ม.)

การใช้้พลัังงานที่่�ไมห่มุนเวย่นทัี่�งหมด (เมกะวัตต์-ช้ม.)

ค่วามค่รอบค่ลัุมของข้อมูลั (ร้้อยละของร้ายได้้ท้ั้�งหมด้)

2.73

117,139

117,139

41.40

75,263

0

0

13,773

443,748,874

62,794

41,876

n/a

130,912

86%

2.56

140,451

140,451

46.33

91,321

0

0

13,016

528,932,449

69,728

49,130

n/a

153,467

80%

2.24

140,562

140,562

71.02

91,392

0

0

11,869

515,166,397

80,335

49,170

n/a

152,431

81% 81%

2.27

145,720

145,720

107.04

96,769

14,688

14,688

10,178

564,894,185

85,342

48,951

10 10

14,572

14,572

155,898 182,917

<2.31

<50

<94,000 

ปรมิาณการใช้้ไฟฟ้าทัี่�งหมด (เมกะวัตต์-ช้ม.)

การใชื่้ไฟุฟุ้าท่์�ผล้ตจากพลังงานแบบไมห่้มนุเว่ยิ่น (เมกะวัตต์-ชื่ม.)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมาย
2562/63 2563/64 2564/65 2564/652561/62

ตััวชี้้�วัดำ

ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมาย
2562/63 2563/64 2564/65 2564/652561/62

ตััวชี้้�วัดำ

|   3.2 ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานแลัะการเปิดเผยข้้อมููลัการปลั่อยก๊าซเรือนกระจก 31



บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

หมายเหตุุ: 
1. ข้อมลูการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจกท์างอ้อมอ่�นๆ (ขอบเขตท่์� 3) ในป็ ี2564/65 ครอบคลุมการซ่�อท์รัพยิ่์สิ่้นขบวนรถูไฟุฟุ้าสิ่ำาห้รับรถูไฟุฟุ้าสิ่ายิ่สิ่่เข่ยิ่ว ซ้�งได้ถููกป็ระเมน้ว่ามน่ยัิ่สิ่ำาคัญต่อบร้ษััท์ฯ
2. ผลการดำาเนน้งานครอบคลุมโครงการรถูไฟุฟุ้าสิ่ายิ่สิ่่เข่ยิ่ว สิ่ายิ่สิ่่ท์อง และรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT ซ้�งเป็น็ข้อมูลูท่์�ได้ผา่นการท์วนสิ่อบ (Verification) โดยิ่ LRQA ตามมาตรฐาน GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2 และ GRI 305-3
3. ข้อมลูท่์�ใชื่้ในการคำานวณห้าป็ร้มาณการป็ล่อยิ่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิ่ำาห้รับการใชื่้พลังงานไฟุฟุ้า (emission factor) ค่อ 0.499 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่์ยิ่บเท่์าต่อ เมกะวัตต์-ชื่ั�วโมง (tCO2e/MWh) โดยิ่อ้างอ้งข้อมลู emission 

factor จากองค์การบร้ห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก (TGO) ในเด่อนเมษัายิ่น 2565 ข้อมลูป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าทั์�งห้มดไมร่วมข้อมลูป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าของ VGI
4. ข้อมลูท่์�ใชื่้ในการคำานวณห้าป็ร้มาณการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจกท์างตรง (ขอบเขตท่์� 1) รวบรวมจากการใชื่้นำามนัเชื่่�อเพล้งทั์�งในสิ่่วนงานอาคารและรถูยิ่นต์สิ่ำาห้รับการเด้นท์าง การใชื่้เชื่่�อเพล้งจากรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT และสิ่าร

ท์ำาความเยิ่็นท่์�ใชื่้ในระบบป็รับอากาศในอาคารและในขบวนรถูไฟุฟุ้า ตัวเลขการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจกท์างตรงในป็ ี2563/64 เพ้�มข้�นอยิ่่างมากเม่�อเท่์ยิ่บกับในป็ ี2562/63 เน่�องจากเราเพ้�มการเก็บข้อมลูให้ค้รอบคลุมไป็ถู้งการใชื่้
เคร่�องป็รับอากาศในอาคารและรถูไฟุ

5. ข้อมลูป็ร้มาณการใชื่้นำามนัเชื่่�อเพล้งในสิ่่วนของรถูยิ่นต์สิ่ำาห้รับการเด้นท์างมก่ารรวบรวมไว้ตั�งแต่ป็ ี2561
6. ข้อมลูค่าใชื่้จ่ายิ่พลังงานท่์�ใชื่้ทั์�งห้มดเป็น็การรวมค่าใชื่้จ่ายิ่ทั์�งโครงการรถูไฟุฟุ้าสิ่ายิ่สิ่่เข่ยิ่ว สิ่ายิ่สิ่่ท์องและรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT
7. ข้อมลูท่์�ใชื่้คำานวณการป็ล่อยิ่ก๊าซเร่อนกระจก ขอบเขตท่์� 3 ในป็ ี2563/64 ครอบคลุมป็ร้มาณการใชื่้นำาของอาคารและสิ่ถูานบ่่ท่์เอสิ่ ซ้�งรวมถู้งรถูโดยิ่สิ่ารด่วนพ้เศษั BRT และป็ร้มาณการใชื่้ไฟุฟุ้าของผูเ้ชื่่าในสิ่ถูาน่

ตััวชี้้�วัดำ

ตััวชี้้�วัดำ

ผลการดำำาเนิินิงานิ

ผลการดำำาเนิินิงานิ

เป้้าหมาย

ปรมิาณการปล่ัอยก๊าซเรอืนกระจ่กทัี่�งหมด (ตันค่ารบ์อนไดออกไซด์ เที่ย่บเท่ี่า)

ปรมิาณของเสัย่ที่่�เกิดข้�นทัี่�งหมด (เมตรกิตัน)

ท์างตรง (ขอบเขตท่์� 1) 

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท่์�ถููกนำามาใชื่้ให้ม/่ ร่ไซเค้ล

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท่์�ถููกฝังักลบ

ท์างอ้อม (ขอบเขตท่์� 2) 

ปรมิาณของเสัย่ที่่�ถููกกำาจั่ดทัี่�งหมด (เมตรกิตัน)

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่อันตรายิ่ท่์�ถููกกำาจัด

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ท่์�ถููกเผาท์ำาลายิ่ โดยิ่ไมน่ำากลับมาใชื่้เป็น็พลังงาน

ท์างอ้อม (ขอบเขตท่์� 3) 

ป็ร้มาณของเสิ่่ยิ่ทั์�วไป็ท่์�ถููกกำาจัด

63,979

97.82

1,227

0.00

97.82

62,752

97.82

86%

85.81

0.00

n/a

12.01

75,463

568.52

729

49.63

518.89

74,734

518.89

80%

68.91

0.00

n/a

499.61

74,600

656.49

3,570

34.68

621.81

66,820

621.81

81%

116.33

0.00

4,210

540.16

142,571

598.31

3,487

53.00

545.05

73,421

545.32

81%

95.09

0.27

65,6631 

505.23 

99,137 

n/a

4,284

n/a

n/a

89,801

746.15

n/a

139.60

n/a

5,052

648.19

การปิลอ่ยก�าซ 
เรือนิกระจก

การบีรหิารจัดการ 
ข้องเสีิ่ย

ค่วามค่รอบค่ลัุมของข้อมูลั (ร้้อยละของร้ายได้้ท้ั้�งหมด้)

2562/63 2563/64 2564/65

เป้้าหมาย
2564/652561/62

2562/63 2563/64 2564/65 2564/652561/62
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
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บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

การุ๊จ่ายค่าปรุ๊ับีจาก
การุ๊ลี่ะเมิด้ด้้าน 
สิ�งแวด้ลี่้อมทีี�เกิด้
ข้่�นกับีบีรุ๊ิษััทีฯ ใน 
สี�ปีทีี�ผ่านมาเป็น

ผลี่การุ๊ด้ำาเนินงาน เป้าหมาย
2562/63 2563/64 2564/65 2564/652561/62

ปรมิืาณการใชีน้ำ�า

เงินลงทุนสำาหรับโครงการประหยัดพลังงาน

ค่าใชั้จ่ายในการดำาเนนิงาน

ค่าใช้จ่ัายทัี่�งหมิด (= เงินลงทุน + ค่าใชั้จ่ายในการดำาเนนิงาน)

ค่าใชั้จ่ายในการดำาเนนิงานท่�สามื่ารถึลดได้ หร่อสิทธุปิระโยชันท์างภาษ่

1.34

1.25

2.59

86%

0.62

0.55

0.044

0.59

80%

0.026

1.33

3.95

5.27

81%

0.84

0.29

0.42

0.71

81%

0.22

ควิามิครอบคลิุมิข้องข้้อมิูลิ (ร้้อยละของร้ายได้้ท้ั้�งหมด้) 

ผลตอบแทนจัาก 
การลงทุนด้้าน 
สิ�งแวด้ล้อมื

ประสิทธุภิาพเชัิงนเิวศเศรษฐกิจในการดำาเนนิงาน (Operational eco-efficiency) เปน็แนวคิดพ่�นฐานในการดำาเนนิ
ธุุรกิจ ดังนั�น บ่ท่เอส กรุ�ป จ้งลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานเพ่�อชั่วยลดการปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกท่�เกิดข้�นจาก
การดำาเนินงานทั�งทางต่รงและทางอ้อมื่ ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อมื่ (EMS) ทำาให้บริษัทฯ สามื่ารถึติ่ดต่ามื่ข้อมืู่ล
ทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับโครงการและโปรแกรมื่ด้านสิ�งแวดล้อมื่ได้

บท่่เอส กรุ�ป ติ่ดต่ามื่การลงทนุ ค่าใชัจ่้าย การประหยดัต้่นทนุ และการหล่กเล่�ยงการลงทนุท่�มื่ผ่ลกระทบต่่อสิ�งแวดล้อมื่ 
ดังแสดงในต่ารางด้านล่าง

ปรุ๊ิมาณ์การุ๊ใช้้นำ�า (ลี่้านลีู่กบีาศก์เมตรุ๊)

การด้งนำามื่าใชั้: ปริมื่าณการใชั้นำาประปาจากเทศบาลทั�งหมื่ด  
(หร่อจากระบบสาธุารณูปโภคอ่�นๆ)

การด้งนำามื่าใชั้: ปริมื่าณการใชั้นำาจ่ดผวิดิน (ทะเลสาบ แมื่น่ำา ฯลฯ)

การปล่อย: นำากลับสูแ่หล่งนำา โดยมื่ค่ณุภาพใกล้เค่ยงหรอ่ด่กว่าเมื่่�อ
เท่ยบกับนำาดิบ

การด้งนำามื่าใชั้: นำาบาดาล

ปรมิิาณการใช้นำาจืัดสิุ่ที่ธิีทัี่�งหมิด

0.1520 0.2097

0.2097

0

0

0

86% 81%

0.1520

0.1958 0.2088 0.2200

0.2088 0.2200 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

80% 81% -

0.1958

ควิามิครอบคลิุมิข้องข้้อมิูลิ (รอ้ยละของรายได้ทั�งหมื่ด) 

บ่ท่เอส กรุ�ป ปฏิบัติ่ต่ามื่กฎหมื่ายและข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และดำาเนินการทั�งหมื่ดต่ามื่มื่าต่รฐานสากล
เพ่�อลดความื่ผดิพลาดใหไ้ด้มื่ากท่�สุด โดยมื่่กรอบการทำางาน
ด้านสิ�งแวดล้อมื่เปน็กลไกในการลดความื่เส่�ยงจากการละเมิื่ด
กฎหมื่ายสิ�งแวดล้อมื่ นอกจากน่� นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมื่และ
ระบบการจัดการ (EMS) ท่�รัดกุมื่ ทำาให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะ
ปรับปรุงประสิทธุภิาพด้านสิ�งแวดล้อมื่เพ่�อลดการใช้ัวัต่ถึุดิบ 
และเพ่�อป้องกันความื่เส่�อมื่โทรมื่ของสิ�งแวดล้อมื่จากการ
ปล่อยของเส่ยและอุบัติ่เหตุ่ท่�อาจเกิดข้�น บ่ท่เอสซึ่่ ยังจัดใหม้ื่่
ชั่องทางการร้องเร่ยนจากชุัมื่ชันและผู้โดยสาร ในกรณ่ท่�มื่่ผู้
ได้รบัผลกระทบจากการดำาเนนิงานของเรา ในปท่ี�ผา่นมื่า บท่่
เอสซึ่่ไมื่่ได้รับเร่�องร้องเร่ยนเก่�ยวกับความื่ปลอดภัยและสิ�ง
แวดล้อมื่ นอกจากน่� ยังไมื่ม่ื่ก่ารถึูกปรับเน่�องจากปญัหาด้าน
สิ�งแวดล้อมื่หร่อระบบนเิวศในชั่วงส่�ป ีงบประมื่าณท่�ผา่นมื่า

การปฏิบิตัติามืกฎระเบ่ยุบ 
ด้า้นสิ�งแวด้ล้อมืของบท่เ่อส กรุ�ป

0 

n/a

n/a

n/a

ผลี่การุ๊ด้ำาเนินงาน

2562/63 2563/64 2564/652561/62
สก๊ลี่เงิน (ลี่้านบีาที)
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เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65

บรษัิทฯ ได้จัดการประชุัมื่สามื่ญัผูถ่้ึอหุน้ประจำาป ีผา่นส่�ออิเล็กทรอนกิส์ 
(E-AGM) ในเด่อนกรกฎาคมื่ 2564 ซึ่้�งเปน็ครั�งแรกท่�บรษัิทฯ จัดงาน 
ในรูปแบบน่�เน่�องจากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การ
ประชุัมื่สามื่ญัผูถ่้ึอหุน้ประจำาปคีรั�งน่�ได้รบัการรบัรองว่าเปน็การประชุัมื่
ท่�มื่ก่ารปล่อยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์สทุธุเิปน็ศนูยโ์ดย อบก. ซ้ึ่�งต่อกยำา
ความื่มืุ่ง่มื่ั�นของบริษัทฯ ในการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่�ยนแปลง
ของสภาพภมูื่อิากาศ

การประชีุมืสามืัญผู้ถือหุ้นประจัำาปี ท่�มื่การ
ปล�อยุคาร์บอนได้ออกไซด้์สุทธ์ิเป็นศูนยุ์

บท่่เอส กรุ�ป รว่มื่กับ อบก. เพ่�อพัฒนา
ระเบย่บวิธุใ่นการลดก�าซึ่เรอ่นกระจกภาย
ใต้่ T-VER สำาหรับระบบขนส่งมื่วลชัน 
เรย่กว่า “การเปล่�ยนรูปแบบการเดินทาง
โดยใชัร้ถึไฟฟา้ขนสง่มื่วลชันแบบราง” 
ต่ามื่สมื่มืุ่ติ่ฐาน องค์กรควรจะสามื่ารถึ
บันท้กปริมื่าณการปล่อยก�าซึ่เร่อน
กระจกท่�ลดลงจากการท่�ผูสั้ญจรเปล่�ยน
รูปแบบการเดินทางจากรถึยนต์่ส่วน
บุคคลมื่าใชั้ระบบขนส่งมื่วลชันท่�มื่ก่าร
ปล่อยก�าซึ่เร่อนกระจกท่�ต่ำากว่าการเดิน
ทางในรูปแบบอ่�นๆ 

เพ่�อให้สอดคล้องกับกลยุทธุ์ระยะยาวด้านการรับมื่่อกับการ
เปล่�ยนแปลงของสภาพภูมื่อิากาศของเรา บท่่เอส กรุ�ป ได้รบัการ
รบัรองจาก อบก. ว่าเปน็บริษัทท่�มื่ก่ารปล่อยก�าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์
สทุธุเิปน็ศนูย ์ โดยเราชัดเชัยการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์ของเรา
ทั�งหมื่ด ทำาใหบ่้ท่เอส กรุ�ปฯ เปน็บรษัิทขนสง่มื่วลชันทางรางแหง่แรก
และแหง่เด่ยวในโลกท่�มื่ก่ารปล่อยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์สทุธุเิปน็ศนูย์ 
ในปนี่� เรายังคงรักษาสถึานะน่�ไว้ด้วยการเขา้รว่มื่โครงการ คาร์บอน 
เครดิต่กับ บซ่ึ่พ่จ่่

ใบรับรองการปล�อยุคาร์บอนท่�เป็นกลางโด้ยุ อบก.

กจิักรรมืของบ่ทเ่อส กรุ�ป ท่�เก่�ยุวกบัการเปล่�ยุนแปลงของสภาพภมูือิากาศ

บท่่เอส กรุ�ป ได้รบัการรับรอง “คาร์บอน
ฟุต่พริ�นท์สำาหรับองค์กร” เน่�องจากมื่่
การวัดปรมิื่าณคารบ์อนท่�ปล่อยออกจาก
องค์กร ท่� 76,908 ตั่นคาร์บอนไดออกไซึ่ด์
เท่ยบเท่า โดยฉลากคารบ์อนฟตุ่พริ�นท์
ได้รบัการจดทะเบย่นโดย อบก.

ใบรบัรองจัากองคก์ารบรหิาร
จัดั้การก�าซเรอืนกระจัก (อบก.) 
“คารบ์อนฟุตพริ�นทส์ำาหรบัองคก์ร”

การร�วมืพัฒนาระเบ่ยุบวิธ์่ในการ
ลด้ก�าซเรือนกระจักสำาหรับ
รถไฟฟา้ขนส�งมืวลชีนแบบราง
ภายุใต้ T-VER

บท่่เอส กรุ�ป พร้อมื่ด้วย 10 องค์กรชัั�นนำา รว่มื่ก่อตั่�งเครอ่ขา่ย Carbon 
Markets Club เพ่�อรว่มื่มื่่อสนบัสนนุการซึ่่�อขายคารบ์อนเครดิต่
ผา่นระบบ T-VER ของ อบก. และ การซึ่่�อขาย REC โดย การไฟฟ้า
ฝ่า่ยผลิต่แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เครอ่ข่าย Carbon Markets Club 
มื่่เป้าหมื่ายท่�จะสร้างความื่ต่ระหนักถ้ึงการซึ่่�อขายคาร์บอนใน
ประเทศไทย เพ่�อการลดก�าซึ่เรอ่นกระจกในการมืุ่ง่สูส่งัคมื่การปลด
ปล่อยก�าซึ่เรอ่นกระจกสุทธุเิปน็ศนูยห์รอ่ Net Zero

Carbon Markets Club

ในป ี2564 ว่จ่ไอเข้าร่วมื่โครงการ Care the 
Bear โดยต่ลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
มื่วั่ต่ถึุประสงค์เพ่�อใหภ้าครัฐ เอกชัน และ
วิสาหกิจเพ่�อสงัคมื่รว่มื่มื่อ่กันลดการปล่อย
ก�าซึ่เรอ่นกระจกจากการจัดกิจกรรมื่ต่่างๆ 
ขององค์กร โดยโครงการฯ ได้รณรงค์การ
ปรับเปล่�ยนพฤติ่กรรมื่ใน 6 มื่ติิ่ เพ่�อชัว่ยลด
การเปล่�ยนแปลงของสภาพภููมื่ิอากาศ 
ได้แก่ การเดินทางด้วยรถึไฟฟ้าหร่อระบบ
ขนส่งสาธุารณะ การลดการใช้ักระดาษ
และพลาสติ่ก การงดใชัภ้าชันะโฟมื่ การลด
การใชั้พลังงาน การใชั้วัสดุุท่�นำากลับมื่าใช้ั
ใหมื่่ในการจัดงานต่่าง ๆ และการลดขยะ
เหล่อทิ�งในงาน ทั�งน่� การเข้าร่วมื่โครงการ 
Care the Bear สามื่ารถึชั่วยให้พนักงาน
ของว่จ่ไอมื่่ส่วนร่วมื่ในการลดการปล่อย
ก�าซึ่เร่อนกระจก และแสดงใหเ้หน็ถ้ึงความื่
มืุ่ง่มื่ั�นของบริษัทฯ ในการแก้ไขปญัหาการ
เ ป ล่� ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มื่ิ อ า ก า ศ เ พ่� อ
ประโยชันใ์นวงกว้าง

โครงการ Care the Bear

ว่จ่ไอยังคงเดินหน้าโครงการอัพไซึ่เคิล 
ไวนิลท่�ใช้ัแล้วจากป้ายโฆษณา ต่ามื่ความื่ 
มืุ่่งมื่ั�นในการลดขยะโดยการประยุกต์่ใช้ั
หลักเศรษฐกิจหมืุ่นเว่ยน ในปี 2564/65  
ว่จ่ไอสามื่ารถึนำาขยะไวนิลจำานวน 0.195 
ตั่นท่�จะต้่องถูึกกำาจัดไปอัพไซึ่เคิลและจัด
จำาหนา่ย

โครงการอัพไซเคิลไวนิลจัาก 
ป้ายุโฆษัณาท่�ใชี้แล้ว

ในป ี2564/65 ว่จ่ไอได้ดำาเนนิโครงการปลูกูต้่นไมื่ส้ำาหรบัชุัมื่ชันท่�
จังหวัดยโสธุรประมื่าณ 200 ต้่น ซึ่้�งรวมื่เปน็พ่�นท่�สเ่ขย่วถ้ึง 1,600 
ต่ารางเมื่ต่ร

Tree Planting 
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|   4.1	การกำากับดููแลกิจการ

(GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-26, 102-31, 103-1, 103-2, 103-3)

4.1 การกำากับดูแูลกจิการ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปให้้ความสำาคัญกับีการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�ดีูเพรุ๊าะเรุ๊าเชื่่�อมั�น
เปน็อย่่างย่ิ�งว่า การุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�ดีูจะทีำาให้บ้ีรุ๊ิษััทีฯ สามารุ๊ถบีรุ๊ิห้ารุ๊
จัดูการุ๊องค์กรุ๊ไดู้อย่่างมีปรุ๊ะสิทีธิิภาพและก่อให้้เกิดูปรุ๊ะโย่ชื่น์ต่่อผูู้้มีส่วน
ไดู้เสีย่ บีรุ๊ิษััทีฯ มีแนวทีางการุ๊ต่รุ๊วจสอบีและถ่วงดู๊ลทีี�เห้มาะสมเพ่�อเป็น
กลไกสนับีสน๊นให้้คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษััทีสามารุ๊ถควบีค๊มและกำากับีดููแล
กิจการุ๊ไดู้อย่่างมีปรุ๊ะสิทีธิภิาพ รุ๊ะบีบีการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�เข้้มงวดูข้อง 
บีริุ๊ษััทีฯ สะท้ีอนให้้เห้็นถึงความม๊่งมั�นทีี�จะต่รุ๊วจสอบีปรุ๊ะสิทีธิิผู้ลข้อง
นโย่บีาย่และการุ๊ตั่ดูสินใจทัี�งในรุ๊ะดัูบีคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษััทีและผูู้้บีริุ๊ห้ารุ๊
รุ๊ะดัูบีสงู บีรุ๊ษัิัทีฯ เชื่่�อว่ารุ๊ะบีบีการุ๊กำากับีดูแูลกิจการุ๊ทีี�ดีูและเข้ม้งวดูสามารุ๊ถ
สรุ๊า้งปรุ๊ะสทิีธิภิาพในการุ๊ดูำาเนนิงาน เพิ�มความนา่เชื่่�อถ่อและความโปรุ่๊งใส 
รุ๊วมถึงช่ื่วย่ลดูความเสี�ย่งจากการุ๊สูญเสีย่ความไว้วางใจและช่ื่�อเสีย่งจาก 
ผูู้ถ่้อห้๊น้และนกัลงที๊น อีกทัี�งย่ังลดูความความเสี�ย่งจากการุ๊ถูกปรุ๊ับีและไดู้
รุ๊บัีการุ๊ลงโทีษัจากห้น่วย่งานกำากับีดูแูล ความห้ลากห้ลาย่ข้องปรุ๊ะสบีการุ๊ณ์
ข้องคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สรุ้๊างความมั�นใจว่ามกีารุ๊รุ๊บัีฟังัมม๊มองทีี�ห้ลากห้ลาย่เพ่�อ
นำาไปใช้ื่ปรุ๊ะโย่ชื่น์ในการุ๊ตั่ดูสินใจ นอกจากนี� ความรัุ๊บีผู้ิดูชื่อบีข้องคณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊ย่งัสามารุ๊ถสรุ๊า้งความสอดูคล้องกับีผู้ลปรุ๊ะโย่ชื่นข์้องผูู้ถ่้อห้๊น้ใน
การุ๊บีรุ๊รุ๊ล๊เปา้ห้มาย่ดู้านความย่ั�งย่่นสูงส๊ดูข้ององค์กรุ๊

บีรุ๊ิษััทีฯ ให้ค้วามสำาคัญกับีการุ๊พัฒนาห้ลักการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ใน 5 ดู้าน 
ดัูงนี� สิทีธิิข้องผูู้้ถ่อห้๊้น การุ๊ปฏิิบีัติ่ต่่อผูู้้ถ่อห้๊้นอย่่างเท่ีาเทีีย่มกัน บีทีบีาที
ข้องผูู้้มีส่วนไดู้เสีย่ การุ๊เปิดูเผู้ย่ข้้อมูลและความโปรุ๊่งใส และความรุ๊ับีผู้ิดู
ชื่อบีข้องคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ผู่้านรุ๊ะบีบีการุ๊จัดูการุ๊และห้ลักธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล ซึึ่�ง
รุ๊วมไปถึงการุ๊มีคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ทีี�มีข้้อมูลครุ๊บีถ้วนต่่อการุ๊ตั่ดูสินใจและการุ๊
รุ๊ับีผู้ดิูชื่อบีต่่อผู้ลลัพธิ์

บีรุ๊ิษััทีฯ แบี่งโครุ๊งสรุ้๊างองค์กรุ๊ออกเป็น 3 ข้ั�นเพ่�อให้้สามารุ๊ถกำากับีดููแล
ไดู้อย่่างมีปรุ๊ะสิทีธิิภาพ ปรุ๊ะกอบีดู้วย่ โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊ปรุ๊ะกอบีธ๊ิรุ๊กิจทีี�ดีู 
รุ๊ะบีบีการุ๊จัดูการุ๊ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล และการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�ดีู โดูย่ทัี�งห้มดู
นี�สอดูคล้องกับีห้ลักธิรุ๊รุ๊มาภิบีาลทีี�ดีูข้องต่ลาดูห้ลักทีรัุ๊พย่แ์ห้ง่ปรุ๊ะเทีศไทีย่ 
(ต่ลที.) สำานักงานคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊กำากับีห้ลักทีรุ๊ัพย่์และต่ลาดูห้ลักทีรุ๊ัพย่์ 
(ก.ล.ต่.) และข้อ้เสนอแนะโดูย่สมาคมสง่เสรุ๊มิสถาบีนักรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ษัิัทีไทีย่ 
และในข้ณะเดีูย่วกันย่ังส่งเสรุ๊ิมการุ๊พัฒนาทีี�ย่ั�งย่่นข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

คณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการ
ท่�ปรึกษัา

สำำานัักตรวจสำอบภายในั

คณะกรรมการ
ตรวจสำอบ

คณะกรรมการสำรรหา 
และกำาหนัดูค่าตอบแทนั

สำำานักัประธานั
คณะกรรมการบริหาร

สำำานักักรรมการ 
ผูู้�อำานัวยการใหญ่่

สำำานักัเลขานักุารบรษิัทั

สำำานักั 
ส่ำ�อสำารองค์กร

เจ�าหนั�าท่�คุ�มครอง
ข�อมลูส่ำวนับคุคล

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ 
ผูู้�อำานัวยการใหญ่่*

รองกรรมการ 
ผูู้�อำานัวยการใหญ่่*

คณะกรรมการ 
พััฒนัาเพ่ั�อความยั�งย่นั

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ำ�ยง

โครงสำร�างการจัดูการ

* ผู้้�บริิหาริตามบทนิิยามของปริะกาศคณะกริริมการิกำากับหลัักทริัพย์ เริ่�อง การิกำาหนิดบทนิิยามในิปริะกาศเก่�ยวกับการิออกแลัะเสนิอขายหลัักทริัพย์

ระบบการจัดูการธรรมาภิบาล

รุ๊ะบีบีการุ๊จัดูการุ๊ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาลข้องบีรุ๊ิ ษััทีฯ 
กำาห้นดูการุ๊แบี่งแย่กอำานาจ ห้น้าทีี� และความ 
รุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีข้องห้น่วย่งานกำากับีดููแลอย่่างชื่ัดูเจน 
โดูย่กำาห้นดูห้นา้ทีี�ในดู้าน (1) ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล (2) การุ๊
จัดูการุ๊ และ (3) การุ๊ดูำาเนนิงานภาย่ในบีรุ๊ิษััที รุ๊วม
ทัี�งการุ๊สรุ๊า้งกลไกในการุ๊ต่รุ๊วจสอบีและถ่วงดูล๊เพ่�อ
ให้เ้กิดูความโปรุ๊่งใสและสามารุ๊ถต่รุ๊วจสอบีไดู้ 

โครงสำร�างการประกอบธุรกิจท่�ดู่

บีรุ๊ษัิัทีฯ ดูำาเนนิธิรุ๊๊กิจห้ลัก 3 ปรุ๊ะเภที ไดู้แก่ MOVE, 
MIX และ MATCH (ผู้่านบีรุ๊ิษััทีย่่อย่ และรุ๊่วมกับี
พันธิมิต่รุ๊) ซึ่ึ�งเป็นไปต่ามกลย๊่ทีธิ์และเป้าห้มาย่ 
ทีางธิ๊รุ๊กิจทีี�สอดูคล้องกับีวิสัย่ทัีศน์  พันธิกิจ 
วัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์ และเป้าห้มาย่รุ๊ะย่ะย่าวข้องกล่๊ม
บีรุ๊ิษััที 

การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่

บีรุ๊รุ๊ลไ๊ดู้จากนโย่บีาย่ต่่างๆ ข้องบีรุ๊ษัิัทีฯ ซึึ่�งสง่เสรุ๊มิ
และสนับีสน๊นธิรุ๊รุ๊มาภิบีาลทีี�ดีู เช่ื่น นโย่บีาย่ 
ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาลองค์กรุ๊และจรุ๊รุ๊ย่าบีรุ๊รุ๊ณในการุ๊ดูำาเนิน
ธิ๊รุ๊กิจ นโย่บีาย่ดู้านความรุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีต่่อสังคม 
นโย่บีาย่ดู้านความยั่�งย่่น นโย่บีาย่จรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีาง
ธิ๊รุ๊กิจ นโย่บีาย่การุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี�ย่งข้ององค์กรุ๊  
และมาต่รุ๊การุ๊ปอ้งกันการุ๊ที๊จรุ๊ิต่

ฝ่่ายพััฒนัาเพ่ั�อ 
ความยั�งย่นั

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่ 
สำายปฏิิบัติการ*

ฝ่่านัทรัพัยากรมนัุษัย์  
และธุรการ

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่ 
สำายธุรกิจ 
MATCH*

ฝ่่ายพััฒนัาธุรกิจ

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่ 
สำายธุรกิจ

MIX*

ฝ่่ายการเงินั

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่
สำายธุรกิจ
MOVE*

ฝ่่ายบัญ่ชี่

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่ 
สำายงานักฎหมาย*

ฝ่่ายเทคโนัโลย่
สำารสำนัเทศ

ฝ่่ายกฎหมายฝ่่ายนัักลงทุนั
สัำมพัันัธ์

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่ 
สำายการลงทุนั*

ผูู้�อำานัวยการใหญ่่ 
สำายการเงินั*
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|   4.1	การกำากับดููแลกิจการ

โปรดูกดูท่�นั่�  
เพ่ั�อดููกฎบัตรคณะกรรมการพััฒนัาเพ่ั�อความยั�งย่นั bit.ly/3Oif6xN 

โปรดูกดูท่�นั่�  
เพ่ั�ออ่านันัโยบายดู�านัความยั�งย่นั bit.ly/3tUXLCV 

บีทีบีาทีและความรุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีทีี�ไดู้มอบีห้มาย่ให้้แก่คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊และคณะอน๊กรุ๊รุ๊มการุ๊มีความสำาคัญสูงส๊ดู
ต่่อการุ๊พัฒนาทีี�ย่ั�งย่่นข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
คำานงึถึงปรุ๊ะโย่ชื่นส์งูสดู๊ต่่อบีรุ๊ษัิัทีและผูู้ม้สีว่นไดู้เสยี่ ดัูง
นั�น จึงมกีารุ๊จัดูทีำากฎบีัต่รุ๊โดูย่ไดู้มกีารุ๊รุ๊ะบ๊ีถึงโครุ๊งสรุ๊้าง 
รุ๊ะเบีีย่บีการุ๊ปรุ๊ะช๊ื่ม รุ๊วมถึงห้นา้ทีี�และความรัุ๊บีผู้ดิูชื่อบี
ข้องคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊แต่่ละช๊ื่ดู เชื่น่ กฎบีตั่รุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
บีรุ๊ิษััที กฎบีัต่รุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ต่รุ๊วจสอบี กฎบัีต่รุ๊คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊การุ๊สรุ๊รุ๊ห้าและการุ๊กำาห้นดูค่าต่อบีแทีน 
กฎบีัต่รุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพ่�อความย่ั�งย่่น กฎบัีต่รุ๊
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊ และกฎบัีต่รุ๊คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊
ความเสี�ย่ง

องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการ 
และค์ณะอนุุกรรมการ

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ต้่องปรุ๊ะกอบีดู้วย่สมาชื่ิกในจำานวนทีี�
เห้มาะสมกับีข้นาดูและกลย๊่ทีธิท์ีางธิรุ๊๊กิจข้องบีรุ๊ษัิัทีฯ แต่่
ต้่องมจีำานวนไมน่อ้ย่กว่า 5 ท่ีาน กรุ๊รุ๊มการุ๊อย่า่งนอ้ย่ 1/3 
ต้่องเปน็กรุ๊รุ๊มการุ๊อิสรุ๊ะ และในกรุ๊ณีอ่�น ต้่องมกีรุ๊รุ๊มการุ๊
อิสรุ๊ะไมน่อ้ย่กว่า 3 ท่ีาน คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษััทีไดู้แต่่งตั่�ง
คณะอนก๊รุ๊รุ๊มการุ๊เพ่�อกำากับีดูแูลและติ่ดูต่ามการุ๊ดูำาเนิน
ธิ๊รุ๊กิจให้้เป็นไปต่ามห้ลักธิรุ๊รุ๊มาภิบีาลทีี�ดีู  ไดู้แก่ คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊ต่รุ๊วจสอบี คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊สรุ๊รุ๊ห้าและกำาห้นดู
ค่าต่อบีแทีน คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พฒันาเพ่�อความย่ั�งย่น่ คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ และคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี�ย่ง

คณะกริริมการิตริวจสอบ ต�องปริะกอบด�วยกริริมการิ
อิสริะทั�งหมดแลัะต�องม่ไม่นิ�อยกว่า 3 ท่านิ ในิขณะ
เด่ยวกันิต�องม่อย่างนิ�อย 1  ท่านิท่� ม่ความร้ิ�แลัะ
ปริะสบการิณ์ในิการิตริวจสอบความถู้กต�องของงบ 
การิเงินิ 

คณะกริริมการิสริริหาแลัะกำาหนิดค่าตอบแทนิ ต�อง
ปริะกอบด�วยกริริมการิอย่างนิ�อย 3 ท่านิ แต่ต�องไม่เกินิ 
5 ท่านิ โดยท่�กริริมการิส่วนิใหญ่่ต�องเป็นิกริริมการิอิสริะ 

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

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

คณะกริริมการิบริิหาริความเส่�ยง ต�องปริะกอบด�วย
กริริมการิอิสริะอย่างนิ�อย 1 ท่านิ ซึ่ึ�งต�องเป็นิกริริมการิ
ตริวจสอบ หริ่อเป็นิผู้้�บริิหาริของบริิษััทฯ แต่ไม่จำากัด
เพ่ยงหัวหนิ�าเจ�าหนิ�าท่�การิเงินิ กริริมการิตริวจสอบ
ภายในิ แลัะผู้้�บริหิาริริะดับสง้จากหนิว่ยธุุริกิจอ่�นิของกลัุ่ม
บริิษััท

นอกจากนี� คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ษััทีไดู้แต่่งตั่�งคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ทีี�
ปรุ๊ึกษัาซึึ่�งเป็นส่วนห้นึ�งข้องแผู้นผู้ังองค์กรุ๊ เพ่�อมีห้น้าทีี�ให้้คำา
ปรุ๊ึกษัาและข้้อเสนอแนะทีี�เป็นปรุ๊ะโย่ชื่น์สำาห้รุ๊ับีธ๊ิรุ๊กิจข้อง 
บีรุ๊ิษััทีฯ และบีรุ๊ิษััทีย่่อย่

กรุ๊๊ณาอ่านรุ๊าย่ละเอีย่ดูเพิ�มเติ่มเกี�ย่วกับีการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊
ไดู้ทีี�รุ๊าย่งานปรุ๊ะจำาปี 2564/65 (แบีบี 56-1 One Report)  
บีทีทีี� 5 การุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊

ค์ณะกรรมการพัฒันุาเพั่�อค์วามยั่ั�งยั่นุ่และหนุ้าท่ี่�ด้้านุค์วามยั่ั�งยั่นุ่
การุ๊จัดูการุ๊สินทีรุ๊ัพย่์ไมม่ตัี่วต่นและปรุ๊ะเด็ูนทีี�เกี�ย่วข้้องกับีความย่ั�งย่่นอย่่างมปีรุ๊ะสิทีธิภิาพ มี
ส่วนกำาห้นดูความอยู่่รุ๊อดูข้องบีรุ๊ิษััทีฯ เสรุ๊ิมสรุ๊้างความสัมพันธิกั์บีผูู้้มีส่วนไดู้เสีย่ รุ๊วมทัี�งมีผู้ล
ต่่อการุ๊เติ่บีโต่ในรุ๊ะย่ะย่าวข้องบีรุ๊ิษััทีฯ นอกจากนี� นักลงที๊นและผูู้้ถ่อห้๊้นย่ังแสดูงความสนใจ
เพิ�มมากข้ึ�นในการุ๊ให้้คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ษััทีเข้้ามามีบีทีบีาทีในการุ๊กำากับีดููแลเรุ่๊�องความย่ั�งย่่น
ดู้วย่เช่ื่นกัน กล่าวอีกนยั่ห้นึ�ง คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ษััทีควรุ๊ให้ค้วามสำาคัญต่่อการุ๊ทีำาความเข้้าใจถึง
ปญัห้าอ่�นๆ ซึ่ึ�งนอกเห้นอ่ไปจากปรุ๊ะเด็ูนดู้านการุ๊เงินทีี�สง่ผู้ลต่่อกลย๊่ทีธิแ์ละผู้ลการุ๊ดูำาเนนิงาน
ทีางธิรุ๊๊กิจมากยิ่�งขึ้�น รุ๊วมถึงการุ๊นำาเอาปจัจัย่เห้ล่านี�ไปใชื่ป้รุ๊ะโย่ชื่นเ์พ่�อเปดิูโอกาสทีางธ๊ิรุ๊กิจมาก
ข้ึ�น และลดูความเสี�ย่งทีี�อาจส่งผู้ลต่่อบีรุ๊ิษััทีฯ

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษััทีไดู้แต่่งตั่�งคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพ่� อความย่ั�งย่่น เพ่� อสนับีสน๊น 
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ษัิัทีในการุ๊บูีรุ๊ณาการุ๊ความย่ั�งย่น่เข้้ากับีวัฒนธิรุ๊รุ๊มและพฤติ่กรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊  แรุ๊ก
เรุ๊ิ�มนั�น คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พฒันาเพ่�อความย่ั�งย่น่ ค่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล ซึ่ึ�งต่่อมาไดู้ข้ย่าย่
ข้อบีเข้ต่ให้ค้รุ๊อบีคล๊มห้ลักการุ๊ดู้านความย่ั�งย่่นและเปา้ห้มาย่ความย่ั�งย่่นข้ององค์กรุ๊ เพิ�มเติ่ม
จากห้ลักการุ๊ดู้านการุ๊กำากับีดูแูลกิจการุ๊ทีี�ดีู  ซึึ่�งคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ฯ มหี้นา้ทีี�ในการุ๊กำาห้นดูนโย่บีาย่
และแนวทีางปฏิิบีัติ่ทีี�เกี�ย่วข้้องกับีความย่ั�งย่่นทีี�เห้มาะสมกับีการุ๊ดูำาเนินงานข้องบีริุ๊ษััที และ
สอดูคล้องกับีมาต่รุ๊ฐานสากล เช่ื่น นโย่บีาย่ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล จรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิ๊รุ๊กิจและจรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊ม
ข้องพนกังาน นโย่บีาย่ความรุ๊ับีผู้ดิูชื่อบีต่่อสังคม (CSR) นโย่บีาย่ดู้านความย่ั�งย่่น และการุ๊ต่่อ
ต้่านการุ๊ที๊จรุ๊ิต่และการุ๊ติ่ดูสินบีน ฯลฯ

ฝ่า่ย่พฒันาเพ่�อความย่ั�งย่น่รุ๊าย่งานต่รุ๊งต่่อผูู้อ้ำานวย่การุ๊ให้ญส่าย่การุ๊ลงทีน๊ ซึ่ึ�งไดู้รุ๊บัีมอบีห้มาย่
ให้เ้ปน็ผูู้บ้ีรุ๊ิห้ารุ๊ทีี�รุ๊ับีผู้ดิูชื่อบีงานดู้านความย่ั�งย่่นข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป  นอกจากนี� ฝ่า่ย่พัฒนาเพ่�อ
ความย่ั�งย่่นย่ังรุ๊าย่งานต่่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊พัฒนาเพ่�อความย่ั�งย่่นอย่่างน้อย่ปีละสองครัุ๊�งเพ่�อ
รุ๊าย่งานปรุ๊ะเด็ูนต่่างๆ และข้ออนม๊ติั่วารุ๊ะทีี�เกี�ย่วข้้องกับีความย่ั�งย่่น

โปรดูกดูท่�นั่�  
เพ่ั�อดููรายละเอ่ยดูกฎบัตรทั�งหมดู 
bit.ly/3xHj3oN
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บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   4.2	การบริหารจัดูการความเสี่่�ยง	

(GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)

4.2 การบรหิารจดัูการความเส่ำ�ยง 

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปให้ค้วามสำาคัญกับีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี่ย่งข้ององค์กรุ๊เพ่่อเป็นการุ๊
เต่รุ๊ีย่มความพรุ๊้อมให้้แก่บีรุ๊ิษััทีฯ ในการุ๊รุ๊ับีม่อกับีความเสี่ย่งต่่างๆ ท่ีีอาจจะเกิดูข้ึ้น
ในอนาคต่ ความไม่แน่นอนเห้ล่านี้สามารุ๊ถส่งผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อการุ๊ดูำาเนินธิ๊รุ๊กิจข้อง
เรุ๊า ซึ่ึ่งมีผู้ลต่่อความต่่อเน่่องในการุ๊ดูำาเนินธิ๊รุ๊กิจ รุ๊วมถึงสถานะการุ๊เงินข้องบีริุ๊ษััทีฯ  
บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป เชื่่่อว่าแนวทีางการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสีย่่งเชิื่งรุ๊๊กเป็นห้วัใจสำาคัญในการุ๊
บีริุ๊ห้ารุ๊ธิรุ๊๊กิจให้ย้่ัง่ย่่นและสามารุ๊ถสรุ๊า้งผู้ลต่อบีแทีนภาย่ใต้่รุ๊ะดัูบีความเสีย่่งท่ีีเห้มาะ
สม ซึ่ึ่งจะดึูงดููดูเงินลงที๊นและสรุ๊้างปรุ๊ะโย่ชื่นต่์่อผูู้ม้สี่วนไดู้เสีย่ท้ัีงห้มดูในรุ๊ะย่ะย่าว 

การุ๊มแีนวทีางการุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสีย่่งและการุ๊จัดูการุ๊วิกฤติ่ท่ีีมปีรุ๊ะสทิีธิภิาพนัน้ 
มีความสำาคัญอย่่างย่ิ่งต่่อการุ๊วางแผู้นทีางการุ๊เงินในรุ๊ะย่ะย่าว รุ๊วมถึงย่ังสรุ๊้างความ
ย่่ดูห้ย่๊่นให้้แก่องค์กรุ๊อีกดู้วย่ บีริุ๊ษััทีฯ จึงจำาเป็นต้่องควบีค๊มการุ๊ดูำาเนินงานภาย่ใน 
เพ่่อให้ส้อดูคล้องกับีกฎรุ๊ะเบียี่บี รุ๊วมถึงพัฒนากลไกการุ๊ควบีคม๊เชื่งิรุ๊๊กท่ีีทีำาให้อ้งค์กรุ๊
มคีวามย่ดู่ห้ย๊่น่มากข้ึ้น ดัูงนัน้ บีริุ๊ษััทีฯ จึงไดู้จัดูทีำารุ๊ะบีบีการุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสีย่่ง
และการุ๊กำากับีดูแูลเพ่่อใชื่ป้รุ๊ะเมนิ ติ่ดูต่าม และควบีคม๊ความเสีย่่งท่ีีอาจจะเกิดูข้ึน้และ
ส่งผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อบีรุ๊ิษััทีฯ ในอนาคต่ โดูย่รุ๊ะบีบีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี่ย่งและการุ๊
กำากับีดูแูลเป็นองค์ปรุ๊ะกอบีสำาคัญข้องทีก๊กรุ๊ะบีวนการุ๊ทีางธิรุ๊๊กิจทีี่เชื่่่อมโย่ง 3 ห้นว่ย่
ธิ๊รุ๊กิจห้ลัก ไดู้แก่ MOVE MIX และ MATCH เข้้าดู้วย่กัน

นุโยั่บายั่และกรอบการบรหิารค์วามเส่ย่ั่ง
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษััทีไดู้อน๊มัติ่นโย่บีาย่และกรุ๊อบีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งองค์กรุ๊
ข้องกล๊่มบีรุ๊ิษััที โดูย่มีวัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์เพ่่อกำาห้นดูกรุ๊อบีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งองค์กรุ๊  
(Enterprise Risk Management ห้รุ่๊อ ERM Framework) สำาห้รัุ๊บีกล่๊มบีริุ๊ษััทีท่ีีชื่ดัูเจน 
เห้มาะสม และเพีย่งพอ รุ๊วมท้ัีงมอบีห้มาย่บีทีบีาทีห้นา้ท่ีีและความรุ๊ับีผู้ดิูชื่อบี และ
กำาห้นดูภารุ๊ะความรุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีในการุ๊ปฏิิบีัติ่ห้น้าท่ีีข้องผูู้้ท่ีีเก่ีย่วข้้องเพ่่อให้้สามารุ๊ถ
บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี่ย่งองค์กรุ๊ไดู้อย่่างมปีรุ๊ะสิทีธิภิาพ

นโย่บีาย่และกรุ๊อบีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งองค์กรุ๊ข้องกล๊่มบีรุ๊ิษััทีม๊่งเน้นการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊
จัดูการุ๊ความเสี่ย่งท่ีีเข้้มแข้็ง มีกรุ๊ะบีวนการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งอย่่างเป็นรุ๊ะบีบี ต่าม
มาต่รุ๊ฐานข้อง Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (COSO) เพ่่อให้ก้รุ๊รุ๊มการุ๊ ผูู้บ้ีรุ๊ิห้ารุ๊และพนกังานที๊กรุ๊ะดัูบีข้ององค์กรุ๊ 
ครุ๊อบีคล๊มที๊กห้น่วย่ธิ๊รุ๊กิจในกล๊่มบีริุ๊ษััที สามารุ๊ถบีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเส่ีย่งไดู้อย่่างมี

ปรุ๊ะสิทีธิภิาพ โดูย่คำานึงถึงรุ๊ะดัูบีความเส่ีย่งท่ีีย่อมรัุ๊บีไดู้ (Risk Appetite) และช่ื่วง
ความเสีย่่งท่ีีย่อมรัุ๊บีไดู้ (Risk Tolerance) ในการุ๊พจิารุ๊ณาความเสีย่่งต่่างๆ ท่ีีเก่ีย่วข้้อง
เพ่่อใชื่้ปรุ๊ะกอบีการุ๊ตั่ดูสินใจทีางธิ๊รุ๊กิจ

โค์รงสรา้งการบรหิารค์วามเส่ย่ั่งองค์์กร
โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งองค์กรุ๊ข้องบีรุ๊ิษััทีฯ กำาห้นดูบีทีบีาทีห้น้าท่ีีและ
ความรัุ๊บีผู้ิดูชื่อบี และภารุ๊ะความรัุ๊บีผู้ิดูชื่อบีในการุ๊ปฏิิบีัติ่ห้น้าท่ีีข้องผูู้้ท่ีีเก่ีย่วข้้อง
ในกรุ๊ะบีวนการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊ความเสี่ย่ง รุ๊วมถึงกำาห้นดูผูู้้มีอำานาจในการุ๊ตั่ดูสินใจในการุ๊
บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งองค์กรุ๊ข้องกล๊่มบีรุ๊ิษััที โครุ๊งสรุ๊้างการุ๊จัดูการุ๊ข้้อมลูความเสี่ย่งและ
การุ๊รุ๊าย่งานความเสี่ย่ง

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ษััทีมีความรัุ๊บีผู้ิดูชื่อบีในการุ๊กำากับีดููแลนโย่บีาย่ข้องกล่๊มบีริุ๊ษััที 
และแต่่งต้ั่งกรุ๊รุ๊มการุ๊ท่ีีมคีณ๊สมบัีติ่เห้มาะสมเพ่่อดูำารุ๊งต่ำาแห้นง่คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊
ความเสี่ย่ง 

คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊ความเสี่ย่งมีความรัุ๊บีผู้ิดูชื่อบีในการุ๊สอบีทีานนโย่บีาย่การุ๊
บีรุ๊หิ้ารุ๊ความเสีย่่งข้องกล๊่มบีรุ๊ษัิัที และกำากับีดูแูลความมปีรุ๊ะสทิีธิผิู้ลข้องการุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊
ความเสีย่่งข้องกล๊ม่บีรุ๊ษัิัที ครุ๊อบีคลม๊การุ๊ดูำาเนนิงานห้ลักข้องบีรุ๊ษัิัทีฯ ทีก๊ดู้าน พรุ๊อ้ม
ท้ัีงมีการุ๊ติ่ดูต่ามความค่บีห้น้าข้องแผู้นจัดูการุ๊ความเสี่ย่งและตั่วชื่ี้วัดูความเสี่ย่งท่ีี
สำาคัญ ซึ่ึ่งเป็นเครุ่่๊องม่อในการุ๊เต่่อนภัย่ล่วงห้น้าเพ่่อกำาห้นดูมาต่รุ๊การุ๊จัดูการุ๊ความ
เสี่ย่งเพิ่มเติ่มไดู้ทัีนเห้ต่๊การุ๊ณ์ 

คณะทีำางานดู้านการุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊ความเสีย่่งมคีวามรุ๊บัีผู้ดิูชื่อบีในการุ๊สอบีทีานภาพความ
เสีย่่งข้องกล๊่มบีรุ๊ษัิัที เพ่่อให้ม้ัน่ใจว่าข้อ้มลูความเสีย่่งไดู้ปรุ๊บัีปรุ๊๊งให้เ้ป็นปัจจ๊บัีน และ
แก้ไข้ปรุ๊ับีปรุ๊๊งให้้เห้มาะสม ห้ากเกิดูการุ๊เปล่ีย่นแปลงท่ีีสำาคัญห้รุ่๊อมีความเสี่ย่งท่ีี
สำาคัญเกิดูข้ึ้นรุ๊ะห้ว่างปี รุ๊วมท้ัีงติ่ดูต่ามความค่บีห้นา้ข้องการุ๊แผู้นจัดูการุ๊ความเสี่ย่ง
ในรุ๊ะดัูบีกล๊่มบีรุ๊ิษััที และนำาเสนอรุ๊าย่งานการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่งข้องกล๊่มบีรุ๊ิษััทีต่่อ
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี่ย่ง

ความเส่ำ�ยงขององค์กรท่�สำำาคัญ่

โปรดูกดูท่�นั่� 
ดููกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ำ�ยงของบ่ท่เอสำ กรุ�ป 
bit.ly/39JkQla

ความเสี�ยงด้้านการุ๊เงิน
• ความเสี่่�ยงด้้านสี่ภาพคล่่อง
• ความเสี่่�ยงด้้านเครด้ิต
• ความเสี่่�ยงด้้านอ่ตราด้อกเบี้่�ย

• ความเสี่่�ยงจำากอ่ตราแล่กเปล่่�ยน
• ความเสี่่�ยงจำากการบี้ริหารจำ่ด้การ
เงิน

ความเสี�ยงด้้านการุ๊ปฏิิบัีติิติามกฎหมาย 
รุ๊ะเบีียบี และข้้อบัีงคับี
• ความเสี่่�ยงจำากการยกเล่ิกสี่่ญญาสี่่มปทาน แล่ะสี่่ญญาการให้บี้ริการ
เด้ินรถแล่ะซ่่อมบี้ำารุงระยะยาว

• ความเสี่่�ยงจำากการสีู่ญเสี่่ยหุ้นบี้่ท่เอสี่ซ่่ กรณี่เกิด้เหตุผิิด้น่ด้ผิิด้สี่่ญญา
ตามสี่่ญญาซ่ื�อแล่ะโอนสี่ิทธิิรายได้้สีุ่ทธิิ

ความเสี�ยงอ่�นๆ
• ความเสี่่�ยงด้้านสี่ิ�งแวด้ล่้อม
• ความเสี่่�ยงในด้้านสี่่งคมแล่ะชุุมชุน 

ความเสี�ยงด้้านการุ๊ปฏิิบัีติิการุ๊
• ความเสี่่�ยงด้้านต้นทุนการด้ำาเนินงาน
• ความเสี่่�ยงจำากการหยุด้ชุะง่กของการ
ด้ำาเนินธิุรกิจำ

• ความเสี่่�ยงจำากการพ่�งพาผิู้ให้บี้ริการ
น้อยราย

• ความเสี่่�ยงด้้านบีุ้คล่ากร
• ความเสี่่�ยงด้้านชุื�อเสี่่ยง
องค์กร

• ความเสี่่�ยงจำากการแพร่
ระบี้าด้ของโรค COVID-19

ความเสี�ยงด้้านกลย๊ทีธ์์
• ความเส่ี่�ยงจำากภาวะเศรษฐกจิำ
• ความเสี่่�ยงจำากกล่ยุทธิ์การ
ด้ำาเนินธิุรกิจำ

• ความเสี่่�ยงด้้านรายได้้
• ความเสี่่�ยงด้้านตล่าด้
• ความเสี่่�ยงด้้านการล่งทุน

ความเสี�ยงทีี�อาจเกิด้ข้้�นในอนาคติ 
(Emerging Risks)
• ความเสี่่�ยงจำากการ
เปล่่�ยนแปล่งของพฤติกรรม
ผิู้บี้ริโภค

• ความเสี่่�ยงจำากการเข้าสีู่่
สี่่งคมผิู้สีู่งอายุ

• ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโล่ย่แล่ะภ่ย
คุกคามทางเทคโนโล่ย่สี่ารสี่นเทศท่�
เพิ�มข่�น

• ความเสี่่�ยงจำากการระบี้าด้ใหญ่ใน
อนาคต
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   4.2	การบริหารจัดูการความเสี่่�ยง	

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปไดู้แก้ไข้ห้วัข้้อทีี�เกี�ย่วข้้องกับีอนก๊รุ๊ม
วิธิานความเสี�ย่งข้ององค์กรุ๊ เพ่�อให้ม้ั�นใจว่าแบีบี
ปรุ๊ะเมนิความเสี�ย่งข้องบีรุ๊ิษััทีฯ มคีวาม
ครุ๊อบีคล๊มและสามารุ๊ถรุ๊ะบ๊ีความเสี�ย่งทีี�อาจส่ง
ผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อบีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้ทัี�งห้มดู การุ๊แก้ไข้ใน
ครุ๊ั�งนี�ไดู้นำาปรุ๊ะเด็ูนดู้านความย่ั�งย่่นเข้้ามา
พิจารุ๊ณารุ๊่วมกับีความเสี�ย่งดู้านอนก๊รุ๊มวิธิาน
ข้ององค์กรุ๊เพ่�อย่กรุ๊ะดัูบีกรุ๊ะบีวนการุ๊ทัี�งห้มดู 
ข้องบีรุ๊ิษััทีฯ ให้เ้ปน็มาต่รุ๊ฐานสากล บีรุ๊ิษััทีฯ เชื่่�อ
ว่าการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่ง ปรุ๊ะกอบีกับี
ห้ลักการุ๊ดู้านความย่ั�งย่่นทีี�ดีู จะชื่่วย่ส่งเสรุ๊ิมให้้
ห้นว่ย่งานทัี�งห้มดูเข้้าใจถึงปญัห้าและปรุ๊ะเด็ูน
ความเสี�ย่งทัี�งห้มดู จากนั�นจึงสามารุ๊ถชื่่วย่กันลดู
โอกาสในการุ๊เกิดูความเสี�ย่งเห้ล่านั�นลงไดู้อย่่าง
เห้มาะสม ปรุ๊ะเด็ูนดู้านความเสี�ย่งเห้ล่านี�ไดู้ถูก
นำามารุ๊วมกับีปรุ๊ะเด็ูนดู้านความย่ั�งย่่นใน
ปงีบีปรุ๊ะมาณล่าส๊ดู เชื่่น ความต่่อเน่�องทีาง
ธิ๊รุ๊กิจ และแผู้นในการุ๊ลดูความเสี�ย่งทีี�เกี�ย่วข้้อง
กับีห้ว่งโซึ่่อ๊ปทีานไดู้ถูกนำาไปรุ๊วมเข้้ากับีการุ๊
พิจารุ๊ณาดู้านความย่ั�งย่่นข้องคู่ค้าสำาคัญ 
(Critical Supplier) ข้องบีรุ๊ิษััทีฯ

การแก�ไขอนัุกรมวิธานัความเส่ำ�ยง 
เพ่ั�อรวมกับประเดู็นัดู�านัความยั�งย่นั

และ / ห้รุ๊่อ เห้ต่๊การุ๊ณ์ทีี�มีผู้ลต่่อความปลอดูภัย่
ข้องผูู้โ้ดูย่สารุ๊ พนกังานผูู้ป้ฏิิบีติั่ห้นา้ทีี� ห้รุ่๊อความ
เสีย่ห้าย่ต่่อทีรุ๊ัพย่์สินข้องบีรุ๊ิษััทีฯ

เกณฑ์์การบริหารจััด้การค์วามเส่�ยั่ง 
ของแผนุกที่รัพัยั่ากรบุค์ค์ลสำาหรับ 
การประเมินุพันัุกงานุ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปไดู้นำาเกณฑ์์การุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความ
เสี�ย่งไปรุ๊วมอยู่่ในกรุ๊ะบีวนการุ๊ปรุ๊ะเมินพนักงาน 
เพ่�อเป็นตั่วกำาห้นดูข้อบีเข้ต่ข้องงานก่อนถูกมอบี
ห้มาย่ภารุ๊ะห้น้าทีี�และความรัุ๊บีผู้ิดูชื่อบีให้้แก่
พนักงานที๊กรุ๊าย่ ห้รุ่๊อกล่าวอีกนัย่ห้นึ�งค่อการุ๊
กำาห้นดูให้้พนักงานมีดัูชื่นีชื่ี� วัดูความสำาเร็ุ๊จทีี�
ครุ๊อบีคล๊มถึงการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่ง โดูย่
กำาห้นดูให้้เป็นตั่วบ่ีงชื่ี�ในการุ๊วัดูปรุ๊ะสิทีธิิภาพใน
การุ๊ทีำางาน ซึึ่�งพนักงานจะต้่องบีรุ๊รุ๊ล๊ข้้อกำาห้นดู
เห้ล่านั�นภาย่ใต้่การุ๊ปรุ๊ะเมินข้องฝ่่าย่ทีรุ๊ัพย่ากรุ๊
บ๊ีคคล เน่�องจากจะส่งผู้ลต่่อการุ๊ปรุ๊ะเมินผู้ลการุ๊
ปฏิิบีติั่งานและค่าต่อบีแทีนปรุ๊ะจำาปอีีกดู้วย่ ความ
เสี�ย่งทีี�กล่าวถึงอาจอยู่่ในรูุ๊ปแบีบีข้องความเสี�ย่ง
ทีางดู้านส๊ข้ภาพห้รุ๊่อความปลอดูภัย่รุ๊ะห้ว่าง
ทีำางาน โดูย่ปรุ๊ะวัติ่เห้ล่านี�จะถูกบีนัทึีกไว้และมผีู้ล
ต่่อดัูชื่นีชื่ี�วัดูความสำาเรุ๊็จข้องพนักงานแต่่ละคน
และห้นว่ย่งานทีี�พนกังานสังกัดูอยู่่ เชื่่น ต่ำาแห้นง่
ทีี�เกี�ย่วข้้องกับีความปลอดูภัย่ข้องทีีมปฏิิบีัติ่การุ๊ 
นอกจากนี� พนักงานที๊กคนมีห้น้าทีี�ในการุ๊รุ๊ับีผู้ิดู
ชื่อบีดู้านความปลอดูภัย่ต่่อที๊กภาคส่วนต่ามทีี�
รุ๊ะบ๊ีไว้ในคู่มอ่พนกังาน

สร้างสิ�งจูังใจัที่างการเงินุสำาหรับ 
การบริหารจััด้การค์วามเส่�ยั่ง

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปมอบีสิ�งจูงใจให้้แก่ผูู้้บีรุ๊ิห้ารุ๊รุ๊ะดัูบีสูง
ข้องเรุ๊าในการุ๊สอดูส่องและม๊่งห้าแนวทีางในการุ๊
ลดูความเสี�ย่งทีี�มีต่่อพนักงานและผูู้้โดูย่สารุ๊ผู้่าน
โครุ๊งการุ๊ BTS Spirit Club ซึึ่�งเปน็โครุ๊งการุ๊ทีี�สรุ๊า้ง
แรุ๊งจูงใจทีางการุ๊เงินให้้แก่ผูู้้บีริุ๊ห้ารุ๊รุ๊ะดัูบีสูงใน
การุ๊ต่รุ๊วจสอบีและทีดูสอบีปรุ๊ะสิทีธิิภาพดู้าน
ความปลอดูภัย่ในสถานทีี�ปฏิิบีติั่งาน โดูย่ในแต่่ละ
กรุ๊ะบีวนการุ๊ทีี�ก่อให้้เกิดูการุ๊ลดูความเสี�ย่งไดู้นั�น 
จะมีการุ๊ให้้คะแนนทีี�สามารุ๊ถนำามาแลกเป็นเงิน
รุ๊างวัลไดู้ต่ามรุ๊ะดัูบีข้ั�นข้องคะแนนทีี�พนักงานไดู้
รุ๊ับี ห้รุ๊่อแลกเป็นท๊ีนการุ๊ศึกษัาบ๊ีต่รุ๊ข้องพนักงาน 
ไดู้คนละ 3 สิทีธิิ� อีกทัี�งพนักงานยั่งสามารุ๊ถนำา
คะแนนมาแลกการุ๊เป็นสมาชื่ิกฟัิต่เนส เข้้าใช้ื่
บีรุ๊ิการุ๊ไดู้ฟัรุ๊ี 1 ปี ห้รุ๊่อซึ่่�อผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีริุ๊การุ๊
จากพันธิมิต่รุ๊ทีางธ๊ิรุ๊กิจข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ปไดู้ 
นอกจากนี� ผูู้้จัดูการุ๊สาย่งานข้องเรุ๊ายั่งไดู้รุ๊ับีแรุ๊ง
จูงใจเพ่�อให้้แน่ใจว่า “ผูู้้โดูย่สารุ๊สามารุ๊ถเดิูนทีาง
ไดู้ต่รุ๊งต่่อเวลา” ซึ่ึ�งเป็นความม๊่งมั�นส่วนห้นึ�งข้อ
งบีรุ๊ิษััทีฯ ในการุ๊สรุ้๊างความน่าเชื่่�อถ่อต่่อบีรุ๊ิการุ๊
ข้องเรุ๊า (โดูย่เป็นส่วนห้นึ�งข้องความเสี�ย่งดู้าน
ปฏิิบีัติ่การุ๊) โดูย่บีริุ๊ษััทีฯ มีเป้าห้มาย่ทีี�ชื่ัดูเจนใน
การุ๊ปฏิิบีัติ่งานภาย่ใต้่สถานการุ๊ณ์ทีี�ไม่ปกติ่ ต่่อ
การุ๊ให้บ้ีรุ๊กิารุ๊ ห้มาย่ถึงเห้ต่ก๊ารุ๊ณที์ี�ก่อให้เ้กิดูความ
ล่าชื่้า โดูย่มีมาต่รุ๊การุ๊การุ๊ป้องกันไม่ให้้เกิดูความ
ล่าชื่า้เกินกว่า 5 นาทีี ในการุ๊เดิูนรุ๊ถไฟัฟัา้ และ 10 
นาทีี ในการุ๊เดิูนรุ๊ถปรุ๊ะจำาทีางดู่วนพิเศษั (BRT)  

การฝึึกอบรมหลักการบริหารจััด้การ
ค์วามเส่�ยั่ง

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปมีนโย่บีาย่ให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ผูู้้บีรุ๊ิห้ารุ๊และ
พนกังานเข้้ารุ่๊วมงานสัมมนาห้รุ๊อ่การุ๊ฝึ่กอบีรุ๊มทัี�ง
ภาย่ในและภาย่นอกองค์กรุ๊ทีี�มคีวามเกี�ย่วข้้องกับี
การุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่ง ในปีทีี�ผู้่านมา 
กรุ๊รุ๊มการุ๊และผูู้บ้ีรุ๊ิห้ารุ๊ห้ลาย่ท่ีานไดู้เข้้ารุ๊่วมเวิรุ๊์ค
ชื่อ็ป Enterprise Risk Management (ERM) เพ่�อ
เสริุ๊มความเข้้าใจภาย่ใต้่กรุ๊อบีการุ๊ทีำางานข้อง 
COSO ERM 2017 และแนวทีางการุ๊ปฏิิบีัติ่ข้อง 
ERM รุ๊วมถึงปลกูฝ่งัให้ต้่รุ๊ะห้นกัถึงวัฒนธิรุ๊รุ๊มการุ๊
ป้องกันความเสี�ย่งและสามารุ๊ถนำาไปใชื่้เพ่�อลดู
เห้ต่๊การุ๊ณ์ทีี�ก่อให้ค้วามเสี�ย่งไดู้

นอกจากนี� บีริุ๊ษััทีฯ ย่งัไดู้ดูำาเนนิโครุ๊งการุ๊อย่า่งต่่อ
เน่�องเพ่�อให้้ความรูุ๊้แก่พนักงานที๊กรุ๊ะดัูบีทัี�วทัี�ง
องค์กรุ๊ เชื่่น การุ๊กำาห้นดูห้ลักสูต่รุ๊การุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊ม
เพ่�อสรุ๊า้งการุ๊รุ๊บัีรูุ้๊และจัดูให้ม้มีาต่รุ๊การุ๊ดูำาเนนิการุ๊
เกี�ย่วกับีความปลอดูภัย่และความเสี�ย่งอ่�นๆ เชื่่น 
ISO27001 ISO45001 และการุ๊ฝึ่กอบีรุ๊มในห้วัข้อ้
การุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งข้องกล๊่มธิ๊รุ๊กิจการุ๊
เดิูนรุ๊ถรุ๊างโดูย่ BMT

วัฒนัธรรมองค์กรดู�านัความเส่ำ�ยง

วัฒนธิรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ดู้านความเสี�ย่งเป็นองค์ปรุ๊ะกอบีสำาคัญข้องบีริุ๊ษััทีฯ โดูย่ทีี�บีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้สรุ๊้างวัฒนธิรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ทีี�แข้็งแกรุ่๊งเพ่�อส่งเสริุ๊มให้้พนักงานต่รุ๊ะห้นัก
ถึงความเสี�ย่งทีี�สามารุ๊ถเกิดูข้ึ�นไดู้รุ๊ะห้ว่างการุ๊ทีำางานและจึงสามารุ๊ถบีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งเห้ล่านั�นไดู้อย่่างเห้มาะสม นอกจากนี� พนักงานท๊ีกคนควรุ๊มี
ทัีศนคติ่และพฤติ่กรุ๊รุ๊มทีี�ถูกต้่องต่่อการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งเพ่�อสรุ๊้างวัฒนธิรุ๊รุ๊มองค์กรุ๊ทีี�ดีู โดูย่ไดู้รุ๊ับีการุ๊สนบัีสนน๊จากแนวปฏิิบีัติ่ดัูงต่่อไปนี�

กรุณาอ่านัรายละเอ่ยดูเพิั�มเติมเก่�ยวกับการบริหาร
จัดูการความเส่ำ�ยงไดู�ท่�รายงานัประจำาปี 2564/65  
(แบบ 56-1 One Report) บทท่� 4.3 การบริหาร 
จัดูการความเส่ำ�ยง

39

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   4.3	จริยธรรมในการดูำาเนินธุรกิจ	

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

บีรุ๊ิษััทีฯ ม๊ง่มั�นทีี�จะดูำาเนนิธิ๊รุ๊กิจดู้วย่ความซึ่่�อสัต่ย่์และโปรุ๊่งใสต่ามคติ่
ข้องปรุ๊ะธิานกรุ๊รุ๊มการุ๊ “ทีำาให้ถู้กต้่อง (Do it Right)” ซึ่ึ�งย่ำาเต่่อนเรุ๊า
ว่า เม่�อใดูก็ต่ามทีี�เรุ๊าดูำาเนนิธิรุ๊๊กิจต่ามห้ลักการุ๊กำากับีดูแูลกิจการุ๊ทีี�ดีู จะ
ทีำาให้้บีรุ๊ิษััทีฯ สามารุ๊ถเพิ�มความน่าเชื่่�อถ่อในสาย่ต่าข้องนักลงท๊ีน  
ผูู้ถ่้อห้๊น้ และผูู้ม้สีว่นไดู้เสีย่ทัี�งห้มดู สิ�งนี�เปน็ห้นึ�งในองค์ปรุ๊ะกอบีสำาคัญ
ดู้านความย่ั�งย่่นเพ่�อสรุ๊้างการุ๊เติ่บีโต่อย่่างย่ั�งย่่น และทีำาให้บ้ีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้
รุ๊ับีใบีอนญ๊าต่ทีางสังคมในการุ๊ดูำาเนนิงาน บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปให้ค้วามสำาคัญ
กับีการุ๊ส่งเสริุ๊มให้ก้รุ๊รุ๊มการุ๊ ผูู้บ้ีรุ๊หิ้ารุ๊และพนกังานทีก๊คนปฏิิบีติั่ห้นา้ทีี�
ดู้วย่ความรุ๊ับีผู้ดิูชื่อบีและอยู่่ภาย่ใต้่การุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�ดีู

บีรุ๊ิษััทีฯ ย่ึดูมั�นในการุ๊ดูำาเนนิธิ๊รุ๊กิจภาย่ใต้่ห้ลักการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�
ดีูและจริุ๊ย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธ๊ิรุ๊กิจ โดูย่ม๊ง่สูค่วามสำาเร็ุ๊จทีางธิรุ๊๊กิจและการุ๊สรุ้๊าง
ผู้ลกำาไรุ๊อย่่างยั่�งย่่นให้้กับีผูู้้มีส่วนไดู้เสีย่ทัี�งห้มดู ซึ่ึ�งรุ๊วมถึงการุ๊เคารุ๊พ
สิทีธิิมน๊ษัย่ชื่นต่ามทีี�รุ๊ะบ๊ีไว้ในนโย่บีาย่สิทีธิิมน๊ษัย่ชื่นข้องกล๊่มบีรุ๊ิษััที 
คำามั�นสัญญาข้องเรุ๊าเป็นไปต่ามแนวทีางการุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�ดีูทีี�
กำาห้นดูโดูย่สำานักงานคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊กำา กับีห้ลักทีรุ๊ัพ ย์่และ
ต่ลาดูห้ลักทีรุ๊ัพย่์ สมาคมส่งเสรุ๊ิมสถาบัีนกรุ๊รุ๊มการุ๊บีริุ๊ษััทีไทีย่ และ

ผู้ลการดูำาเนัินังานั 
2564/65

โปรดูกดูท่�นั่� 
สำำาหรับนัโยบายการกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
bit.ly/3Nh0WLT

•	 พนัักงานัทั้ั�งหมดร้้อยละ	100	เข้้าร้ับการ้อบร้ม
ผ่่านัร้ะบบ	E-learning	และทั้ำาแบบทั้ดสอบ
เก่�ยวกับนัโยบายการ้กำากับดูแลกิจการ้และ
จร้ิยธร้ร้มในัการ้ดำาเนัินัธุร้กิจ

•	 พนัักงานัร้้อยละ	85	ได้้เข้้าร้ับการ้อบร้ม 
ผ่่านัร้ะบบ	E-learning	และทำำาแบบทำด้สอบ 
เก่�ยวกับนัโยบายการ้กำากับดู้แลกิจการ้และ
จร้ิยธร้ร้มในัการ้ด้ำาเนัินัธุร้กิจ

•	 พนัักงานัได้้คะแนันัการ้ทำด้สอบด้้านัการ้ปฏิิบัติิติาม
นัโยบายการ้กำากับดู้แลกิจการ้และจร้ิยธร้ร้มทำาง
ธุร้กิจอย่างนั้อย	80	จาก	100	คะแนันั

•	 พนัักงานัทั้ั�งหมดร้้อยละ	100	เข้้าร้ับการ้อบร้ม 
ผ่่านัร้ะบบ	E-learning	และทั้ำาแบบทั้ดสอบ 
เก่�ยวกับนัโยบายการ้กำากับดูแลกิจการ้และ 
จร้ิยธร้ร้มในัการ้ดำาเนัินัธุร้กิจ

•	 พนัักงานัได้คะแนันัการ้ทั้ดสอบด้านัการ้ปฏิิบัติิติาม
นัโยบายการ้กำากับดูแลกิจการ้และจร้ิยธร้ร้มทั้าง 
ธุร้กิจเฉล่�ยอยู่ทั้่�	91.1	จาก	100	คะแนันั

มาต่รุ๊ฐานสากล รุ๊วมถึงมาต่รุ๊ฐานดู้านสิทีธิิมน๊ษัย่ชื่นทีี�เป็นทีี�ย่อมรุ๊ับีใน
รุ๊ะดัูบีสากล ซึึ่�งกรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูู้บ้ีรุ๊หิ้ารุ๊ และพนกังานข้องบีทีีีเอส กรุ๊๊�ปและบีรุ๊ษัิัที
ย่อ่ย่ต้่องปฏิิบีติั่ต่ามนโย่บีาย่การุ๊กำากับีดูแูลกิจการุ๊และจรุ๊ยิ่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิรุ๊๊กิจ
อย่่างเครุ๊่งครุ๊ัดู

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปมโีครุ๊งสรุ๊้างการุ๊กำากับีดููแลทีี�ชื่ัดูเจน ปรุ๊ะกอบีกับีกลไกในการุ๊
ต่รุ๊วจสอบีการุ๊ดูำาเนนิงานทีี�เปน็ไปต่ามนโย่บีาย่และรุ๊ะเบีีย่บีทีี�กำาห้นดูโดูย่
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ต่รุ๊วจสอบีภาย่ใน ซึ่ึ�งมคีวามเปน็อิสรุ๊ะและรุ๊าย่งานโดูย่ต่รุ๊ง
ต่่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ต่รุ๊วจสอบี ทัี�งห้มดูนี�เปน็การุ๊สนบัีสน๊นให้เ้กิดูการุ๊กำากับี
ดููแลทีี�ดีู เพ่�อให้บ้ีรุ๊ิษััทีฯ มรีุ๊ะบีบีการุ๊ควบีค๊มภาย่ในทีี�มปีรุ๊ะสิทีธิภิาพ รุ๊วม
ทัี�งปรุ๊ะเมนิความเสี�ย่งในทีก๊ข้ั�นต่อนการุ๊ปฏิิบีติั่งานข้องห้น่วย่งานใดูห้น่วย่
งานห้นึ�ง เพ่�อให้้มั�นใจว่าการุ๊ดูำาเนินงานมีปรุ๊ะสิทีธิิภาพและเป็นไปต่าม
นโย่บีาย่และแผู้นทีี�วางไว้ รุ๊วมถึงเป็นไปต่ามกฎห้มาย่และข้้อบีังคับีทีี�
เกี�ย่วข้้องทัี�งห้มดู กรุ๊ะบีวนการุ๊ต่รุ๊วจสอบีภาย่ในเป็นกรุ๊ะบีวนการุ๊ทีี�ใชื่้
ติ่ดูต่ามการุ๊ปฏิิบีัติ่งานและเพ่�อรุ๊าย่งานข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
ต่รุ๊วจสอบี ทัี�งนี� ย่งัเปน็การุ๊ต่รุ๊วจสอบีการุ๊ท๊ีจริุ๊ต่ห้รุ่๊อคอร์ุ๊รุ๊ปัชื่ั�นรุ๊ะห้ว่างการุ๊
ปฏิิบีัติ่งานต่ามแผู้นงานทีี�คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊ต่รุ๊วจสอบีอนม๊ติั่

เป้าหมาย 
ความยั�งย่นั 
ระยะยาว 
2568/69

เป้าหมาย 
2564/65

นอกจากนี� บีรุ๊ิษััทีฯ ย่ังให้ค้วามสำาคัญกับีการุ๊ส่�อสารุ๊และเผู้ย่แพรุ๊่ข้้อความ
เกี�ย่วกับีการุ๊กำากับีดูแูลกิจการุ๊และจริุ๊ย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิรุ๊๊กิจเพ่�อสรุ๊า้งความเข้า้ใจ
และส่งผู้า่นความรูุ๊้ไปย่ังผูู้ม้สี่วนไดู้เสีย่ทัี�งภาย่ในและภาย่นอกองค์กรุ๊ เชื่่น 
พนกังาน คู่ค้า และบีรุ๊ิษััทีย่่อย่ เปน็ต้่น นอกจากนี� บีรุ๊ิษััทีฯ ย่ังส่งเสรุ๊ิมและ
สนับีสน๊นให้้บีรุ๊ิษััทีย่่อย่ย่ึดูถ่อและปฏิิบีัติ่ต่ามห้ลักการุ๊และมาต่รุ๊ฐานการุ๊
กำากับีดููแลกิจการุ๊ทีี�ดีู รุ๊วมถึงการุ๊นำามาต่รุ๊การุ๊ต่่อต้่านการุ๊ที๊จรุ๊ิต่คอรุ๊์รุ๊ัปชื่ั�น 
มาใชื่้

4.3 จริยธรรมในัการดูำาเนันิัธุรกจิ 
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|   4.3	จริยธรรมในการดูำาเนินธุรกิจ	

มาตรการต่อต�านัการทุจริตคอร์รัปชีั�นั

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ฯ มีความม๊่งมั�นในการุ๊ต่่อต้่านและไม่ย่อมรุ๊ับีการุ๊ที๊จรุ๊ิต่
คอรุ๊์รุ๊ัปชื่ันในที๊กรูุ๊ปแบีบี ส่งเสริุ๊มให้้กรุ๊รุ๊มการุ๊ ผูู้้บีรุ๊ิห้ารุ๊ พนักงาน รุ๊วมถึง
บีรุ๊ิษััทีย่่อย่ในกล๊่มบีรุ๊ิษััทีบีีทีีเอส ไมเ่ข้้าไปมสี่วนรุ๊่วมในการุ๊ที๊จรุ๊ิต่คอรุ๊์รุ๊ัปชื่ัน
ทัี�งทีางต่รุ๊งและทีางอ้อม โดูย่บีรุ๊ิษััที ฯ ไดู้รุ๊ับีการุ๊รุ๊ับีรุ๊องการุ๊เปน็สมาชื่ิกแนว
รุ๊ว่มต่่อต้่านคอรุ๊ร์ุ๊ปัชื่นัข้องภาคเอกชื่นไทีย่ (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC) ตั่�งแต่่ป ีพ.ศ. 2559 เปน็ต้่นมา มกีารุ๊จัดู
อบีรุ๊มให้้ความรูุ้๊เกี�ย่วกับีนโย่บีาย่ต่่อต้่านการุ๊ที๊จรุ๊ิต่คอรุ๊์รุ๊ัปชื่ันแก่บ๊ีคลากรุ๊
ข้องบีรุ๊ิษััที ฯ เพ่�อสรุ๊้างความเข้้าใจทีี�ถูกต้่อง นอกจากนี� ย่ังมีการุ๊ทีบีทีวน 
ปรุ๊ับีปรุ๊๊งแก้ไข้ คู่ม่อบีรุ๊ิห้ารุ๊ความเสี�ย่งดู้านการุ๊ที๊จริุ๊ต่ มาต่รุ๊การุ๊ นโย่บีาย่ 
แนวทีางและข้ั�นต่อนปฏิิบีัติ่ในการุ๊ต่่อต้่านการุ๊ที๊จรุ๊ิต่คอรุ๊์ปชื่ันข้อง บีรุ๊ิษััที ฯ 
อย่่างสมำาเสมออย่า่งนอ้ย่ปลีะ 1 ครุ๊ั�ง และมสีำานกัต่รุ๊วจสอบีภาย่ในทีำาห้นา้ทีี�
ในการุ๊ต่รุ๊วจสอบีการุ๊ปฏิิบีัติ่งานต่ามมาต่รุ๊การุ๊และนโย่บีาย่ดัูงกล่าว เพ่�อให้้
มั�นใจว่าบีรุ๊ิษััที ฯ มกีารุ๊ควบีค๊มภาย่ในทีี�รุ๊ัดูก๊มเพีย่งพอ นอกจากนี� บีรุ๊ิษััที ฯ 
ย่ังจัดูให้้ผูู้้บีริุ๊ห้ารุ๊และพนักงานทีี�เกี�ย่วข้้องเข้้ารุ๊่วมการุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มในห้ลักสูต่รุ๊
ต่่างๆ ทีี�ดูำาเนนิการุ๊โดูย่ผูู้เ้ชื่ี�ย่วชื่าญภาย่นอก เพ่�อนำามาพัฒนาและปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
การุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊ความเสี�ย่งและการุ๊ดูำาเนนิงานในการุ๊ต่่อต้่านการุ๊ทีจ๊ริุ๊ต่คอรุ๊ร์ุ๊ปัชื่นั
ข้องบีรุ๊ิษััที ฯ ให้ม้คีวามรุ๊ัดูก๊มและมปีรุ๊ะสิทีธิภิาพมากย่ิ�งข้ึ�นอีกดู้วย่

ในปี 2564/65 บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ฯ ไดู้รุ๊ับีการุ๊รัุ๊บีรุ๊องต่่ออาย๊่ (2nd Re-certiic-
cation) การุ๊เป็นสมาชื่ิกแนวรุ๊่วมต่่อต้่านคอรุ๊์รุ๊ัปชื่ันข้องภาคเอกชื่นไทีย่ 
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เปน็
ทีี�เรีุ๊ย่บีรุ้๊อย่ ซึึ่�งเป็นการุ๊ไดู้รุ๊ับีการุ๊รัุ๊บีรุ๊องสมาชิื่กฯ ต่่อเน่�องเป็นครุ๊ั�งทีี� 3 ซึ่ึ�ง
บีรุ๊ิษััที ฯ ไดู้รุ๊ับีการุ๊รุ๊ับีรุ๊องฯ ครุ๊ั�งแรุ๊กเม่�อป ี2559 และไดู้รุ๊ับีการุ๊ต่่ออาย๊่สมา
ชื่ิกฯ ครุ๊ั�งทีี� 1 (1st Re-certiiccation) ในปี 2561 อันแสดูงถึงเจต่นารุ๊มณ์
อันแนว่แนข่้องกล๊่มบีรุ๊ิษััทีบีีทีีเอสทีี�จะดูำาเนนิธิ๊รุ๊กิจดู้วย่ความซึ่่�อสัต่ย่์ ส๊จรุ๊ิต่ 
โปรุ๊่งใส และเปน็ธิรุ๊รุ๊ม และไมย่่อมรุ๊ับีการุ๊ที๊จรุ๊ิต่คอรุ๊์รุ๊ัปชื่ันในที๊กรูุ๊ปแบีบีมา
อย่่างต่่อเน่�องเสมอมา

การส่ำ�อสำารนัโยบายการกำากับดููแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต�านัการทุจริต
คอร์รัปชีันั

ชี่องทางและการตรวจสำอบข�อร�องเร่ยนั

บีรุ๊ษัิัทีฯ จัดูตั่�งชื่อ่งทีางรัุ๊บีเรุ่๊�องรุ้๊องเรีุ๊ย่นเพ่�อให้พ้นกังานและบ๊ีคคลภาย่นอก
สามารุ๊ถแจ้งเห้ต่๊ เบีาะแส ห้รุ๊่อรุ๊้องเรุ๊ีย่นการุ๊กรุ๊ะทีำาทีี�ไมถู่กต้่อง อันเกิดูจาก
การุ๊ไม่ปฏิิบีัติ่ต่ามนโย่บีาย่การุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊และจริุ๊ย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิ๊รุ๊กิจ 
และมาต่รุ๊การุ๊ต่่อต้่านการุ๊ที๊จริุ๊ต่คอร์ุ๊รุ๊ัปชัื่นข้องทีางบีริุ๊ษััทีฯ โดูย่ผูู้้แจ้งเห้ต่๊
ห้รุ๊่อเบีาะแสไม่จำาเป็นต้่องเปิดูเผู้ย่ตั่วต่น และเพ่�อเป็นการุ๊ค๊้มครุ๊องสิทีธิิ
ข้องผูู้รุ้๊้องเรุ๊ีย่นและผูู้ใ้ห้ข้้้อมลู บีรุ๊ิษััทีฯ จะปกปดิูชื่่�อ ทีี�อยู่่ ห้รุ๊่อข้้อมลูใดูๆ ทีี�
สามารุ๊ถรุ๊ะบ๊ีตั่วผูู้รุ้๊้องเรุ๊ีย่นห้รุ๊่อผูู้ใ้ห้ข้้้อมลูไดู้ และเก็บีรุ๊ักษัาข้้อมลูชื่องผูู้รุ้๊้อง
เรุ๊ีย่นและผูู้้ให้้ข้้อมูลไว้เป็นความลับี โดูย่มีเพีย่งผูู้้มีห้น้าทีี�รุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีในการุ๊
ต่รุ๊วจสอบีข้้อรุ้๊องเรีุ๊ย่นเท่ีานั�นทีี�สามารุ๊ถเข้้าถึงข้้อมลูดัูงกล่าวไดู้ สำาห้รุ๊บัีกรุ๊ณี
ทีี�ไดู้รุ๊บัีการุ๊ต่รุ๊วจสอบีแล้วว่าเปน็ความจริุ๊ง ผูู้ก้รุ๊ะทีำาผู้ดิูจะต้่องถกูลงโทีษัทีาง
วินัย่ต่ามรุ๊ะเบีีย่บีข้องบีริุ๊ษััทีฯ ทัี�งนี� ผูู้้รุ๊้องเรีุ๊ย่นและผูู้้ให้้ข้้อมูลทีี�กรุ๊ะทีำาโดูย่
เจต่นาสจ๊รุ๊ติ่ ไมว่่าข้้อสงสยั่ดัูงกล่าวจะเปน็จรุ๊งิห้รุ่๊อไมก็่ต่าม จะไมถ่กูลงโทีษั
ทีางวินยั่ห้รุ๊่อไดู้รุ๊ับีผู้ลทีางลบีใดูๆ

บีรุ๊ษัิัที ฯ ย่ดึูมั�นในการุ๊กำากับีดูแูลกิจการุ๊ทีี�ดีูอย่า่งเครุ๊ง่ครุ๊ดัู โดูย่ย่ดึูห้ลักความ
โปรุ๊่งใสและเป็นธิรุ๊รุ๊ม ดัูงทีี�กำาห้นดูไว้ในนโย่บีาย่การุ๊กำากับีดููแลกิจการุ๊และ
จรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิ๊รุ๊กิจข้องบีรุ๊ิษััทีฯ ซึ่ึ�งเป็นไปต่ามทีี�กฎห้มาย่กำาห้นดู ต่ลอดูป ี
2564/65 บีรุ๊ิษััทีฯ ให้ค้วามสำาคัญกับีการุ๊ส่�อสารุ๊และการุ๊เผู้ย่แพรุ๊่มาต่รุ๊การุ๊
ต่่อต้่านการุ๊ที๊จรุ๊ิต่คอรุ๊์รุ๊ัปชื่ัน นโย่บีาย่ทีี�เกี�ย่วข้้อง นโย่บีาย่งดูรัุ๊บีข้องข้วัญ-
ข้องกำานลั ชื่อ่งทีางการุ๊รุ๊บัีข้อ้รุ๊อ้งเรุ๊ยี่น และข้อ้มลูอ่�นๆ ให้ผูู้้ส่้วนไดู้สว่นเสยี่ทัี�ง
ภาย่ในและภาย่นอกองค์กรุ๊ไดู้รุ๊บัีทีรุ๊าบี ผู้า่นช่ื่องทีางทีี�ห้ลากห้ลาย่ อาทิี อีเมล 
เว็บีไซึ่ต์่บีรุ๊ิษััที แผู้่นป้าย่และจอปรุ๊ะชื่าสัมพันธิภ์าย่ในสำานักงาน จดูห้มาย่
แจ้งนโย่บีาย่ต่่างๆ ทีี�เกี�ย่วข้้องถึงคู่ค้าข้องบีรุ๊ิษััทีฯ ทัี�งนี� เพ่�อให้้ความรูุ๊้และ
สรุ๊้างความเข้้าใจทีี�ถูกต้่องกับีผูู้ม้สี่วนไดู้เสีย่ทัี�งภาย่ในและภาย่นอกองค์กรุ๊

โปรดูกดูท่�นั่� 
สำำาหรับมาตรการต่อต�านั 
การทุจริตคอร์รัปชีั�นั 

ช่่องทางภายในองค์์กร ช่่องทางภายนอกองค์์กร 
(ดำำ�เนินิิก�รโดำยบรษิัทัรับเร่�องร้อง
เรยีนิอสิระ)

สายด้ว่น (Hotline) หนดู้ว่น
ชวนชี�ชอ่ง 
โทีรุ๊ศัพัที ์: 1 800 292 777 
และ	+66	(0)	2677	2800

อีเมล : 
tell@thailand-ethicsline.com

ไปรุ๊ษณีีย์ :  
จา่หนา้ถืงึ	BTSG	-	EthicsLine			 
ตัู	้ปณ.	2712	ท่�ทำาการไปรษณ่ย์	
บางรัก	กรงุเทพื้	10500

หนูด้่วนชวนชี�ช่องผ่่านทีางอีเมล :  
DoItRight@btsgroup.co.th

รุ๊ายงานโด้ยติรุ๊งติ่อผู่้บีังคับี
บีัญชา / ติ้นสังกัด้

ฝ่่ายทีรุ๊ัพยากรุ๊มน๊ษย์และธ์๊รุ๊การุ๊
โทีรุ๊ศััพที์ :	+66	(0)	2273	8611-5	

ไปรุ๊ษณีีย์:  
จา่หนา้ถืงึฝ่่ายทรัพื้ยากรมนษุย์ 
และธรุการ	ตัามท่�อยูข่องบริษทั
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|   4.3 จริิยธริริมในการิดำำาเนินธุริกิจ 

จริิยธริริมทางธุริกิิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
นำามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบสำารวจ
การประเมินตนเองของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำานวน 2 ครั้ง 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ การประเมิน
ครั้งแรกเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการของบริษัท มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และจริยธรรมทางธุรกิจ การประเมินครั้งท่ีสองเก่ียวกับความสามารถ
ของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมของบริษัท

จากการสำารวจในปีนี้  พนักงานร้อยละ 100 ของบริษัทฯ ได้ทำาแบบ
สำารวจการประเมินตนเองด้านการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ีร้อยละ 85 คะแนนเฉล่ียของผู้บริหาร
และพนักงานท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ คิดเป็น 91.09  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย
ท่ี 80 คะแนน จากผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนปรับปรุงนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
และสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีของผู้บริหารและพนักงาน

ในปี 2564/65 ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวเนื่ องกับการทุจริต การกระทำา
ผิดด้านจริยธรรมธุรกิจ และการละเมิดสิทธิ  โดยบริษัทฯ ได้กำาหนด
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเหมาะสมและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการ
สูญเสียสามารถดำาเนินการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังหมดเพื่อเป็นการส่ือสารและการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
ในช่วงระยะเวลาสี่ปีท่ีผ่านมา ต้ังปี 2561/62 ถึง 2564/65 บริษัทฯ ไม่มี
การโดนปรับเก่ียวกับการต่อต้านการแข่งขัน และในปัจจุบัน ไม่มีการถูก
ตรวจสอบในประเด็นซึ่งเก่ียวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน

2564/652563/642562/632561/62

02 2 1

02 35 1

00 0 1

00 0 0

03 6 6

00 0 0

ผลการดำำาเนิินิงานิ
ตััวชี้้�วัดำ

จำำ�นวนกรณีีก�รทุุจำริตของพนักง�นทุี�ได้้รับก�รตรวจำสอบแล้้ว
ว่�เป็็นจำริง (กรณีี)

จำำ�นวนพนักง�นทุี�ถููกไล้่ออกจำ�กก�รทุุจำริต(คน) 

จำำ�นวนกรณีีก�รตรวจำสอบก�รทุุจำริตจำ�กคู่ค้�ทุ�งธุุรกิจำทุี�ได้้รับ
ก�รตรวจำสอบแล้้วว่�เป็็นคว�มจำริง (กรณีี)

จำำ�นวนกรณีีทุี�ถููกระงับกับหุุ้้นส่วนทุ�งธุุรกิจำทุี�มีก�รทุุจำริต 
(กรณีี)

จำำ�นวนก�รล้ะเมิด้จำริยธุรรมทุ�งธุุรกิจำทุี�ได้้รับก�รตรวจำสอบแล้้ว
ว่�เป็็นคว�มจำริง (กรณีี)

จำำ�นวนกรณีีทุี�เกี�ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�รแข่งขัน

จำำานิวนิพนิักงานิที่้�เข้้าร่วมแบบสำำารวจำ 
การประเมินิตันิเองเก้�ยวกับ 
การกำากับดำูแลกิจำการและ 
จำริยธรรมที่างธุรกิจำ

คะแนินิเฉล้�ยข้องพนิักงานิที่้�ม้ 
ความสำามารถในิการปฏิิบัตัิตัาม 
นิโยบายและจำริยธรรมข้องบริษััที่ฯ
(จากิ 100 คะแนน)

100%

91.1
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บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   4.3	จริยธรรมในการดูำาเนินธุรกิจ	

ปรุ๊ะเภที องกรุ๊ณี์ หัวข้้อ วัติถ๊ปรุ๊ะสงค์ข้องความสัมพันธ์์
จำานวนเงินสมทีบี (บีาที)

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

การุ๊ล็อบีบีี� การุ๊รุ๊ับีสิ�งต่อบีแทีน 
ในรูุ๊ปแบีบีต่่างๆ

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมการุ๊ค้า

สมาคมการุ๊ค้า

อ่�นๆ

อ่�นๆ

อ่�นๆ

อ่�นๆ

การุ๊เมอ่ง แคมเปญ / องค์กรุ๊ / ผูู้ส้มคัรุ๊
รุ๊ะดัูบีท้ีองถิ�น รุ๊ะดัูบีภมูภิาค  
ห้รุ๊่อรุ๊ะดัูบีชื่าติ่

ไมม่ี

สมาคมส่งเสรุ๊ิมสถาบีัน 
กรุ๊รุ๊มการุ๊บีรุ๊ิษััทีไทีย่

สมาคมบีรุ๊ิษััที  
จดูทีะเบีีย่นไทีย่

สมาคมส่งเสรุ๊ิม 
ผูู้ล้งที๊นไทีย่

สถาบีันวิจัย่เพ่�อ 
การุ๊พัฒนาปรุ๊ะเทีศไทีย่

สมาคมต่ลาดู 
ต่รุ๊าสารุ๊ห้นี�ไทีย่

สมาคมผูู้ผู้้ลิต่โฆษัณา 
และปา้ย่ (ASPA)

สมาคมมเีดีูย่เอเจนซึ่ี� 
แห้ง่ปรุ๊ะเทีศไทีย่ (MAAT)

แนวรุ๊่วมปฏิิบีัติ่ข้องภาคเอกชื่น
ไทีย่ในการุ๊ต่่อต้่านคอรุ๊ัปชื่ั�น

เครุ๊่อข้่าย่เพ่�อความย่ั�งย่่น 
แห้ง่ปรุ๊ะเทีศไทีย่

องค์การุ๊ก�าซึ่เรุ๊่อนกรุ๊ะจก 
แห้ง่ปรุ๊ะเทีศไทีย่ (อบีก.)

United Nations Global 
Compact (UNGC) ปรุ๊ะเทีศไทีย่

ไมม่ี

ไมม่ี

ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล

ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล

ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาล

การุ๊ปฏิิบีติั่เพ่�อการุ๊ข้นสง่

กรุ๊นีบีอนด์ู

การุ๊ปฏิิบีติั่สำาห้รุ๊บัีส่�อโฆษัณา

การุ๊ปฏิิบีติั่สำาห้รุ๊บัีส่�อโฆษัณา

ต่่อต้่านการุ๊ทีจ๊รุ๊ติ่

การุ๊พฒันาทีี�ย่ั�งย่น่

การุ๊ลดูผู้ลกรุ๊ะทีบีจากการุ๊
เปลี�ย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

การุ๊พัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น

ไมม่ี

0

136,760

7,490

100,000

500,000

0

840,000

231,708.5

0

0

0

0

1,815,958.5

100%

0

0

92,020

7,490

0

0

159,620

125,000

107,000

8,000

0

0

0

499,130

100%

0

0

160,520

0

0

0

1,413,470

300,000

0

8,000

0

9,095

0

1,891,085

100%

0

0

10,500

26,750

0

0

1,979,500

0

0

0

0

9,095

144,375

2,170,220

100%

0

ไมม่ี

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

สนบัีสนน๊

ไมม่ี

ไมม่ี

นำานโย่บีาย่ธิรุ๊รุ๊มาภิบีาลมาปรุ๊ับีใชื่้ในองค์กรุ๊และพัฒนาความเปน็มอ่อาชื่ีพข้อง
กรุ๊รุ๊มการุ๊

เพ่�อนำานโย่บีาย่ไปปฏิิบีัติ่

เพ่�อสนบัีสนน๊กิจกรุ๊รุ๊มการุ๊ให้ค้วามรูุ๊้ความเข้้าใจดู้านการุ๊วิเครุ๊าะห้ห์้ลักทีรุ๊ัพย่์
สำาห้รุ๊ับีผูู้ล้งที๊นทัี�วไป

เพ่�อสนบัีสนน๊กิจกรุ๊รุ๊มดู้านการุ๊วิจัย่และพัฒนาเทีคโนโลย่ี

เพ่�อมสี่วนรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาและย่กรุ๊ะดัูบีการุ๊ออกกรุ๊ีนบีอนด์ูในปรุ๊ะเทีศไทีย่
ต่ลอดูจนการุ๊ใชื่้ปรุ๊ะสบีการุ๊ณ์และความรูุ๊้มาแบี่งปนัให้กั้บีสมาชื่ิกและสาธิารุ๊ณชื่น

เพ่�อนำานโย่บีาย่ข้้อมลูทีี�เกี�ย่วข้้องและปรุ๊ะโย่ชื่นม์าใชื่้ในองค์กรุ๊และมสี่วนรุ๊่วมใน
การุ๊พัฒนารุ๊ะบีบีงานและแบี่งปนัความรูุ๊้เพ่�อย่กรุ๊ะดัูบีธิ๊รุ๊กิจส่�อโฆษัณา

เพ่�อนำานโย่บีาย่ ข้้อมลูทีี�เกี�ย่วข้้องและเปน็ปรุ๊ะโย่ชื่นม์าใชื่้ในองค์กรุ๊ และมสี่วน
รุ๊่วมในการุ๊พัฒนารุ๊ะบีบีงานและแบี่งปนัความรูุ๊้เพ่�อย่กรุ๊ะดัูบีธิ๊รุ๊กิจส่�อโฆษัณา

เพ่�อสนบัีสนน๊การุ๊ดูำาเนนินโย่บีาย่ต่่อต้่านคอรุ๊์รุ๊ัปชื่ั�นทีี�มปีรุ๊ะสิทีธิภิาพเพ่�อสรุ๊้าง
ช๊ื่มชื่นธิ๊รุ๊กิจทีี�โปรุ๊่งใส

เพ่�อนำานโย่บีาย่ไปปฏิิบีัติ่ในองค์กรุ๊และมสี่วนรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาและปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
รุ๊ะบีบีงานรุ๊่วมกับีองค์กรุ๊อ่�นๆ และใชื่้ความรูุ๊้ ปรุ๊ะสบีการุ๊ณ์ และบีทีเรุ๊ีย่นทีี�ไดู้รุ๊ับี 
มารุ๊่วมสรุ๊้างผู้ลกรุ๊ะทีบีเชื่ิงบีวกในรุ๊ะดัูบีปรุ๊ะเทีศ เพ่�อต่อบีสนองต่่อ SGDs

เพ่�อสรุ๊้างความรุ๊่วมมอ่ในโครุ๊งการุ๊ลดูคารุ๊์บีอนข้ององค์กรุ๊เพ่�อชื่ดูเชื่ย่การุ๊ปล่อย่
ก�าซึ่คารุ๊์บีอนข้องบีรุ๊ิษััทีฯ ซึ่ึ�งจะเปน็ปรุ๊ะโย่ชื่นใ์นการุ๊บีรุ๊รุ๊เทีาผู้ลกรุ๊ะทีบีจากการุ๊
เปลี�ย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

แสดูงความม๊ง่มั�นในการุ๊ดูำาเนนิงานให้ส้อดูคล้องกับี SDGs และการุ๊มสี่วนรุ๊่วมกับี
เครุ๊่อข้่าย่สากลข้ององค์กรุ๊ทีี�ปฏิิญาณต่นในการุ๊ชื่่วย่ผู้ลักดัูนเปา้ห้มาย่ความย่ั�งย่่น

การุ๊มสีว่นรุ๊ว่มทัี�งห้มดูและการุ๊ใชื่จ่้าย่ต่่างๆ

ความครุ๊อบีคล๊มข้องข้อ้มลู: สดัูสว่นรุ๊าย่ไดู้

ไมม่ี

บริษััทฯ และนัโยบายสำาธารณะ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปเข้้ารุ๊่วมเป็นสมาชื่ิกข้ององค์กรุ๊ต่่างๆ ท่ีีจัดูต้ั่งข้ึ้นเพ่่อผู้ลปรุ๊ะโย่ชื่น์ทีางเศรุ๊ษัฐกิจ สิ่งแวดูล้อมและ
สังคม และไดู้นำาโครุ๊งการุ๊ต่่างๆ มาปรุ๊ะย๊่กต์่ใชื่้ในห้นว่ย่ธิ๊รุ๊กิจ บีรุ๊ิษััทีฯ มสี่วนรุ๊่วมในการุ๊พัฒนาและรุ๊ิเรุ๊ิ่มโครุ๊งการุ๊
กับีองค์กรุ๊ต่่างๆ รุ๊วมถึงไดู้นำาความรูุ๊้ ปรุ๊ะสบีการุ๊ณ์ และบีทีเรุ๊ีย่นท่ีีไดู้เรุ๊ีย่นรูุ๊้รุ๊่วมกันมาใชื่้ในการุ๊ข้ับีเคล่่อนองค์กรุ๊

ให้ก้้าวไปข้า้งห้นา้ อย่า่งไรุ๊ก็ต่าม บีรุ๊ษัิัทีฯไมไ่ดู้ให้ค้วามชื่ว่ย่เห้ล่อทีางการุ๊เงินท้ัีงทีางต่รุ๊งและทีางอ้อม และไมม่กีารุ๊
บีรุ๊ิจาคให้กั้บีพรุ๊รุ๊คการุ๊เมอ่งใดูๆ
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

บีีทีีเอสซึ่ี (บีรุ๊ิษััทีย่่อย่ข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป) ซึ่ึ�งเปน็ผูู้ดู้ำาเนนิการุ๊เครุ๊่อข้่าย่
รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอสเพีย่งรุ๊าย่เดีูย่ว บีีทีีเอสซึ่ีให้้ความสำาคัญกับีความต่รุ๊ง
ต่่อเวลาและความน่าเชื่่�อถ่อข้องการุ๊เดิูนรุ๊ถไฟัฟั้า ซึึ่�งถ่อเป็นองค์
ปรุ๊ะกอบีสำาคัญในการุ๊สรุ้๊างบีริุ๊การุ๊ทีี�ดีูสำาห้รุ๊ับีผูู้้โดูย่สารุ๊ ดู้วย่เห้ต่๊นี� 
ธิ๊รุ๊กิจ MOVE จึงม๊ง่มั�นดูำาเนนิงานเพ่�อสรุ๊้างการุ๊เดิูนทีางทีี�ปลอดูภัย่ นา่
เชื่่�อถ่อ และรุ๊าบีรุ่๊�นสำาห้รุ๊บัีผูู้โ้ดูย่สารุ๊ ไปพรุ้๊อมๆ กับีการุ๊สรุ้๊างการุ๊เติ่บีโต่
ทีางธ๊ิรุ๊กิจทีี�ยั่�งย่่น แนวปฏิิบีัติ่ทีี�ดีูข้องเรุ๊า ไม่เพีย่งแต่่สรุ๊้างความมั�นใจ
ให้้กับีผูู้้โดูย่สารุ๊เม่�อใช้ื่ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีริุ๊การุ๊ข้องเรุ๊า แต่่ย่ังข้ย่าย่ไปถึง
รุ๊ัฐบีาลไทีย่ทีี�มอบีความไว้วางใจให้้เรุ๊าเป็นผูู้้ให้้บีรุ๊ิการุ๊ข้นส่งมวลชื่นทีี�
นา่เชื่่�อถ่อและเข้้าถึงไดู้ง่าย่ โดูย่บีีทีีเอสซึ่ีกำาห้นดูแนวทีางการุ๊ดู้านการุ๊
เดิูนรุ๊ถไฟัฟั้าทีี�ห้ลากห้ลาย่ ไดู้แก่ แนวปฏิิบีัติ่ มาต่รุ๊การุ๊ กรุ๊ะบีวนการุ๊ 
และมีตั่วชีื่�วัดูทีี�เกี�ย่วข้้องกับีการุ๊ดูำาเนินงาน โดูย่มีฝ่่าย่ปฏิิบีัติ่การุ๊เป็น
ผูู้รุ้๊ับีผู้ดิูชื่อบีในการุ๊ดูำาเนนิงาน เชื่่น การุ๊ดูำาเนนิการุ๊ผู้า่นรุ๊ะบีบีควบีค๊ม
การุ๊เดิูนรุ๊ถไฟัฟั้าจากส่วนกลาง (Central Control System) และการุ๊
เดิูนรุ๊ถดู้วย่รุ๊ะบีบีสญัญาณควบีค๊ม (Signalling Control System) เพ่�อ
เพิ�มปรุ๊ะสิทีธิิภาพ ความต่รุ๊งต่่อเวลาในการุ๊เดิูนรุ๊ถไฟัฟ้ัา และความ
ปลอดูภัย่ข้องผูู้โ้ดูย่สารุ๊

การซ่อ่มบำารุงเชิิงรุก

บีนัทึีกและจัดูเก็บีข้อ้มลูแผู้นงานการุ๊ซึ่อ่มบีำารุ๊๊ง ดู้วย่โปรุ๊แกรุ๊มคอมพวิเต่อรุ๊ ์รุ๊วมถึงการุ๊จัดูการุ๊ทีรุ๊พัย่ากรุ๊และติ่ดูต่ามผู้ลการุ๊ดูำาเนนิ
งานซึ่่อมบีำารุ๊๊ง เพ่�อให้้มั�นใจว่าการุ๊ให้้บีริุ๊การุ๊รุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นดู้วย่รุ๊ถไฟัฟ้ัามีความพรุ๊้อมในการุ๊ให้้บีริุ๊การุ๊ และลดูปัญห้าความ
ข้ัดูข้้องรุ๊ะห้ว่างการุ๊เดิูนรุ๊ถ

การซ่อ่มบำารุงใหญ่ตั่ัวรถไฟฟา้
ม๊ง่เนน้ทีี�ชื่่วงล่างข้องตั่วรุ๊ถไฟัฟั้าเพ่�อให้ม้ั�นใจว่าการุ๊ให้บ้ีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าจะไมเ่กิดูความข้ัดูข้้องและมคีวามปลอดูภัย่ในการุ๊เดิูนรุ๊ถ

การตัรวจัติัด้ตัามและการวางแผนุ

ฝ่่าย่วางแผู้นให้้บีรุ๊ิการุ๊ ทีำาการุ๊ต่รุ๊วจติ่ดูต่ามผู้ลการุ๊ซึ่่อมบีำารุ๊๊งเป็นปรุ๊ะจำาท๊ีกเดู่อน เพ่�อนำาข้้อมูลมาวางแผู้นการุ๊ซ่ึ่อมบีำารุ๊๊งในดู้าน
ต่่างๆ ให้ส้อดูคล้องกับีการุ๊ให้บ้ีรุ๊กิารุ๊ ไดู้แก่ ปรุ๊มิาณผูู้โ้ดูย่สารุ๊คาดูการุ๊ณ์ในแต่่ละเส้นทีาง (Line Load) ความสามารุ๊ถและความเพีย่ง
พอสำาห้รุ๊ับีการุ๊ให้บ้ีรุ๊ิการุ๊ข้องอ๊ปกรุ๊ณ์ เชื่่น ปรุ๊ะตู่ต่รุ๊วจสอบีบีัต่รุ๊โดูย่สารุ๊อัต่โนมติั่ เปน็ต้่น 

ซึ่ึ�งผู้ลจากการุ๊ต่รุ๊วจติ่ดูต่ามนั�นจะรุ๊าย่งานผู้ลต่่อผูู้้บีริุ๊ห้ารุ๊รุ๊ะดัูบีสูงให้้รุ๊ับีทีรุ๊าบีและพิจารุ๊ณา เพ่�อให้้สามารุ๊ถวางแผู้นงานในรุ๊ะย่ะ
ย่าวไดู้อย่่างมปีรุ๊ะสิทีธิภิาพ

1ความตริงต่อเวลัาในิการิเดินิทางของผู้้�โดยสาริ หมายถึูง ริ�อยลัะของการิเดินิทางของผู้้�โดยสาริท่�เสริ็จสิ�นิโดยม่ความล่ัาชี่�านิ�อยกว่า 5 นิาท่

แผู้นังานัการบริหารงานัซ่่อมบำารุงเชีิงรุก

4.4 ความนัา่เชี่�อถ่ือของการให�บรกิาร

ผู้ลการดูำาเนัินังานั 
2564/65

•	 ความตรงต่อเวลาในการเดิินทางของ 
ผู้้�โดิยสาร1	ร�อยละ	97.50

•	 ความน่าเชื่่�อถื่อของการเดิินรถืไฟฟา้	ไม่น�อยกว่า	
35,000	ต้�กิโลเมตรการเดิินรถืต่อความขัดิข�อง 
ท่�จะเกิดิข้�น	1	ครั�ง

•	 ความน่าเชื่่�อถื่อของตั�วโดิยสารไม่ตำ�ากว่า	15,000	
ธุุรกรรมต่อข�อผู้ิดิพลาดิ	1	ครั�ง

•	 ความพ้งพอใจของผู้้�โดิยสารท่�ร�อยละ	79	 
หร่อมากกว่า

•	 ความตรงต่อเวลาในการเดิินทางของ 
ผู้้�โดิยสาร	ร�อยละ	99.50

•	 ความน่าเชื่่�อถื่อของการเดิินรถืไฟฟา้	ไม่น�อยกว่า	
35,000	ต้�กิโลเมตรการเดิินรถืต่อความขัดิข�อง 
ท่�จะเกิดิข้�น	1	ครั�ง

•	 ความน่าเชื่่�อถื่อของตั�วโดิยสารไม่ตำ�ากว่า	15,000	
ธุุรกรรมต่อข�อผู้ิดิพลาดิ	1	ครั�ง

•	 ความพ้งพอใจของผู้้�โดิยสารท่�ร�อยละ	79	 
หร่อมากกว่า

•	 ความตรงต่อเวลาในการเดิินทางของ 
ผู้้�โดิยสาร	ร�อยละ	99.88

•	 ความน่าเชื่่�อถื่อของการเดิินรถืไฟฟา้	 
162,123	ต้�กิโลเมตรการเดิินรถืต่อความขัดิข�อง 
ท่�จะเกิดิข้�น	1	ครั�ง

•	 ความน่าเชื่่�อถื่อของตั�วโดิยสารท่�	195,781	 
ธุุรกรรมต่อข�อผู้ิดิพลาดิ	1	ครั�ง

•	 ความพ้งพอใจของผู้้�โดิยสารท่�ร�อยละ	86

เป้าหมาย 
ความยั�งย่นั 
ระยะยาว 
2568/69

เป้าหมาย 
2564/65
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2564/652563/642562/632561/62

99.88 > ร้อยล่ะ 99.50  
ต่อการล่่าชุ้า 

มากกว่า 5 นาท่

99.68 99.77 99.88

ผ่ลการุ๊ด้ำาเนินงาน

2564/65

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ติัวชี�วัด้

ความติรุ๊งติ่อเวลาใน 
การุ๊เด้ินทีางข้องผู่้โด้ยสารุ๊ 
(รุ๊้อยละ)

ผู้ลการดูำาเนัินังานัดู�านัความตรงต่อเวลาในัการเดูินัทางของผูู้�โดูยสำาร

ผู้ลการดูำาเนัินังานั
ดู�านัการให�บริการเดูินัรถืไฟฟา้

บีีทีีเอสซึ่ีไดู้กำาห้นดูดัูชื่นีชื่ี�วัดูความสำาเรุ๊็จในเรุ๊่�องความต่รุ๊งต่่อเวลาในการุ๊
เดิูนทีางข้องผูู้้โดูย่สารุ๊ (Passenger Journey On-Time) ความน่าเชื่่�อถ่อ
ข้องการุ๊เดิูนรุ๊ถไฟัฟั้า (Train Reliability) และความน่าเชื่่�อถ่อข้องตั่�ว
โดูย่สารุ๊ (Ticket Reliability) เพ่�อใชื่้สำาห้รุ๊ับีติ่ดูต่ามและปรุ๊ะเมินผู้ลการุ๊
ดูำาเนนิงานในดู้านการุ๊รุ๊กัษัาเสถีย่รุ๊ภาพข้องความต่รุ๊งต่่อเวลาและความนา่
เชื่่�อถ่อต่่อการุ๊เดิูนรุ๊ถ ต่ลอดูจนใช้ื่เปรีุ๊ย่บีเทีีย่บีปรุ๊ะสิทีธิภิาพการุ๊ดูำาเนนิงาน
กับีผูู้ป้รุ๊ะกอบีการุ๊รุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นรุ๊าย่อ่�นทัี�งในและต่่างปรุ๊ะเทีศสำาห้รุ๊บัี
ในปี 2564/65 พบีว่า ผู้ลการุ๊ดูำาเนินงานสูงกว่าที๊กเป้าห้มาย่ทีี�กำาห้นดูไว้ 
โดูย่ความต่รุ๊งต่่อเวลาในการุ๊เดิูนทีางข้องผูู้โ้ดูย่สารุ๊ (Passenger Journey 
On-Time) มค่ีาเท่ีากับีรุ๊้อย่ละ 99.88 (เปา้ห้มาย่รุ๊้อย่ละ 99.50) และความ
เชื่่�อถ่อต่่อการุ๊เดิูนรุ๊ถ (Train Reliability) มค่ีาเท่ีากับี 162,123 ตู่้กิโลเมต่รุ๊
การุ๊เดิูนรุ๊ถต่่อความขั้ดูข้้อง (เป้าห้มาย่ค่อ ไม่ต่ำากว่า 35,000 ตู่้กิโลเมต่รุ๊
การุ๊เดิูนรุ๊ถต่่อความข้ดัูข้อ้งทีี�จะเกิดูข้ึ�น 1 ครุ๊ั�ง) และความนา่เชื่่�อถ่อข้องตั่�ว
โดูย่สารุ๊ทีี� 195,781 ธิ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มต่่อข้้อผู้ดิูพลาดู 1 ครุ๊ั�ง (เปา้ห้มาย่ค่อ ไมต่่ำา
กว่า 15,000 ธิ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มต่่อข้้อผู้ดิูพลาดู 1 ครุ๊ั�ง) ทัี�งนี� บีีทีีเอสซึ่ี ย่ังคงม๊ง่มั�น
พัฒนาการุ๊บีรุ๊ิการุ๊ให้ดีู้ย่ิ�งข้ึ�นอย่่างต่่อเน่�อง

2564/652563/642562/632561/62

195,781 > 15,000 ธิุรกรรม 
ต่อข้อผิิด้พล่าด้ 1 คร่�ง

67,400 172,319 194,678

ผ่ลการุ๊ด้ำาเนินงาน

2564/65

ติัวชี�วัด้

ความน่าเช่�อถ่อข้องติั�ว
โด้ยสารุ๊ (จำานวนธ์๊รุ๊กรุ๊รุ๊ม
ติ่อข้้อผ่ิด้พลาด้ 1 ครุ๊ั�ง) 

ผู้ลการดูำาเนัินังานัดู�านัความนั่าเชี่�อถื่อของตั�วโดูยสำาร

2564/652563/642562/632561/62

162,123 > 35,000 ตู้กิโล่เมตร 
การเด้ินรถต่อความข่ด้ข้อง 

ท่�จำะเกิด้ข่�น 1 คร่�ง

83,400 94,268 156,089

ผ่ลการุ๊ด้ำาเนินงาน

2564/65

ติัวชี�วัด้

ความน่าเช่�อถ่อข้องการุ๊เด้ิน 
รุ๊ถไฟฟา้ (ติู้กิโลเมติรุ๊การุ๊
เด้ินรุ๊ถติ่อความข้ัด้ข้้องทีี� 
จะเกิด้ข้้�น 1 ครุ๊ั�ง)

ผู้ลการดูำาเนัินังานัดู�านัความนั่าเชี่�อถื่อของการเดูินัรถืไฟฟา้
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มาตรการการขยายเวลา-ค่นัเท่�ยวบัตรโดูยสำาร
ในัชี่วงโควิดู-19

บีีทีีเอสซึ่ ีกำาห้นดูมาต่รุ๊การุ๊เพ่�อดูแูลผูู้โ้ดูย่สารุ๊ ดู้วย่การุ๊ข้ย่าย่เวลาและค่นเทีี�ย่วเดิูนทีางบีตั่รุ๊
ทีี�ห้มดูอาย๊่ในชื่่วงเวลาตั่�งแต่่วันทีี� 18 เมษัาย่น 2564 จนถึงวันทีี� 31 พฤษัภาคม 2564 ผูู้้
โดูย่สารุ๊สามารุ๊ถทีย่อย่นำาบีตั่รุ๊โดูย่สารุ๊ มาติ่ดูต่่อข้อรัุ๊บีสิทีธิิ�ข้ย่าย่เวลาและค่นเทีี�ย่วเดิูนทีาง 
ไดู้ทีี�ห้้องจำาห้น่าย่ตั่�วโดูย่สารุ๊ที๊กสถานี ตั่� งแต่่วันทีี�  1 มิถ๊นาย่น 2564 ถึงวันทีี�  
31 ธินัวาคม 2564
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มาตรการและแผู้นัเดูินัรถืหลังการระบาดูของโควิดู-19

ในชื่่วงท่ีีมีการุ๊แพรุ่๊รุ๊ะบีาดูข้องไวรุ๊ัสโควิดู-19 บีีทีีเอสซีึ่สนับีสน๊นและต่อบีสนองต่่อมาต่รุ๊การุ๊ข้องภาครุ๊ัฐในการุ๊ป้องกัน
การุ๊แพรุ๊รุ่๊ะบีาดู โดูย่ไดู้ปรุ๊บัีแผู้นการุ๊ให้บ้ีรุ๊กิารุ๊ผูู้โ้ดูย่สารุ๊และแผู้นเดิูนรุ๊ถเพ่่อให้ส้ามารุ๊ถให้บ้ีรุ๊กิารุ๊ผูู้โ้ดูย่สารุ๊ไดู้อย่า่งเต็่มท่ีี 
ท้ัีงนี ้ห้ลังจากการุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบีาดูท่ีีรุ๊๊นแรุ๊งไดู้คล่ีคลาย่ลง บีีทีีเอสซึ่ีไดู้กลับีมาให้บ้ีรุ๊ิการุ๊ต่ามปกติ่ โดูย่ท่ีีย่ังคงสรุ๊้างความมั่นใจ
และรุ๊ักษัาความปลอดูภัย่ข้องผูู้โ้ดูย่สารุ๊อย่่างเต็่มท่ีี ท้ัีงนี ้มาต่รุ๊การุ๊ความปลอดูภัย่ในภาวะ “New Normal” ย่ังคงม๊ง่เนน้
และให้ค้วามสำาคัญกับีความสะอาดูและการุ๊ป้องกันการุ๊แพรุ๊รุ่๊ะบีาดูข้องโควิดู-19 กรุ๊๊ณาอ่านเพิม่เติ่มท่ีีบีทีท่ีี 5.1 ส๊ข้ภาวะ
และความปลอดูภัย่ข้องที๊กฝ่่าย่ 

ทัี�งนี� แม้ว่าจะมีการุ๊ปรุ๊ับีแผู้นการุ๊ให้้บีริุ๊การุ๊ผูู้้โดูย่สารุ๊ 
และแผู้นเดิูนรุ๊ถในชื่่วงการุ๊แพรุ๊่รุ๊ะบีาดูข้องโควิดู-19  
บีทีีีเอสซีึ่ย่งัคงสามารุ๊ถบีรุ๊รุ๊ลเ๊ป้าห้มาย่ดู้านความต่รุ๊งต่่อ
เวลาในการุ๊เดิูนทีางข้องผูู้้โดูย่สารุ๊และความน่าเชื่่�อถ่อ
ข้องการุ๊เดิูนรุ๊ถ

นอกจากนี� ในเดู่อนเมษัาย่น 2565 บีีทีีเอสซึ่ีไดู้มกีารุ๊ติ่ดู
ตั่�งเครุ๊่�องฟัอกอากาศในรุ๊ถไฟัจำานวน 5 ข้บีวน ซึ่ึ�งเปน็การุ๊
ดูำาเนินงานภาย่ใต้่โครุ๊งการุ๊ข้องบีีทีีเอสซึ่ีรุ๊่วมกับี บีรุ๊ิษััที 
ไดูกิ�น อินดัูสทีรีุ๊ส์ (ปรุ๊ะเทีศไทีย่) จำากัดู (ไดูกิ�น) โดูย่
เทีคโนโลย่ีสต่รุ๊ีมเมอร์ุ๊ข้องไดูกิ�นชื่่วย่ย่ับีย่ั�งอน๊ภาคเช่ื่�อ 
โควิดู-19 ในอากาศ รุ๊วมถึงฝ่๊น่ PM2.5 แบีคทีีเรุ๊ีย่ และ
อนภ๊าคอ่�นๆ ทัี�งนี� เพ่�อมอบีอากาศทีี�สะอาดูแก่ผูู้โ้ดูย่สารุ๊
ต่ลอดูข้บีวนรุ๊ถไฟั โดูย่ในปัจจ๊บัีน บีีทีีเอสซึ่ีกำาลังติ่ดูตั่�ง
เครุ๊่�องฟัอกอากาศในรุ๊ถไฟัทัี�ง 98 ข้บีวน

ความถื่�ในัการให�บรกิาร 
(ในัชีว่งเวลาเรง่ดู่วนั)

สายส๊ข้๊มวิที

2.40 นัาท ่
ต่อขบวนั

สายสีลม

3.45 นัาท ่
ต่อขบวนั

ขบวนัรถืไฟฟา้ท่�ให�บรกิาร

สูงส๊ด้ ข้บีวนละ

98 4ขบวนั ตู�

รุ๊วม

392 ตู�

46

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
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บ่ท่เอสำ กรุ�ปกับการบริหารลูกค�าสัำมพัันัธ์

บีรุ๊ิษััทีฯ ม๊่งมั�นทีี�จะจัดูห้าผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีรุ๊ิการุ๊ทีี�เห้มาะสมกับีพฤติ่กรุ๊รุ๊ม
ข้องลูกค้า เพิ�มความย่่ดูห้ย่๊่นให้้กับีลูกค้า และส่งมอบีผู้ลปรุ๊ะโย่ชื่น์ทีี�มาก
ข้ึ�นและห้ลากห้ลาย่ให้้กับีผูู้้โดูย่สารุ๊ข้อง MOVE อย่่างทีี�ไม่เคย่ปรุ๊ากฎมา
ก่อน  ในเดู่อนพฤศจิกาย่น 2564 ห้ลังจากการุ๊ย่กเลิกบีตั่รุ๊โดูย่สารุ๊ปรุ๊ะเภที
รุ๊าย่เดู่อน บีีทีีเอสซึ่ีไดู้นำาเสนอโปรุ๊โมชื่ั�นให้ม ่“Ride | Earn Points | Get 
Free Trips” โดูย่มนีกัวิทีย่าศาสต่รุ๊ข์้อ้มลูและฝ่า่ย่การุ๊ต่ลาดูข้องธิรุ๊๊กจิ MIX 
ทีำางานรุ๊ว่มกับี MOVE ในการุ๊ออกโปรุ๊โมชื่ั�นให้มน่ี�  ผูู้โ้ดูย่สารุ๊สามารุ๊ถสะสม
คะแนนแรุ๊บีบีิที รุ๊ีวอรุ๊์ดูส เพ่�อแลกเป็นเทีี�ย่วเดิูนทีางฟัรีุ๊บีนรุ๊ถไฟัฟั้าและ
เพลิดูเพลินกับีส่วนลดูและข้้อเสนอพิเศษัต่่างๆ จากแบีรุ๊นด์ูชื่ั�นนำาผู้่าน
โปรุ๊แกรุ๊มสะสมคะแนนแรุ๊บีบีิที รุ๊ีวอรุ๊์ดูส โดูย่โปรุ๊โมชื่ั�นนี�มรีุ๊ะย่ะเวลา 1 ป ี
ตั่�งแต่่วันทีี� 1 พฤศจิกาย่น 2564 จนถึงวันทีี� 31 ต่๊ลาคม 2565

แบบสำำารวจความพึังพัอใจของผูู้�โดูยสำาร 
รถืไฟฟา้บ่ท่เอสำ

2564/65

86.0

2564/65

79.0

2561/62

75.6

2562/63

79.4

2563/64

82.4

ผู้ลการดูำาเนัินังานั เป้าหมาย
ตัวชี่�วัดู

สัำดูส่ำวนัของ
ลูกค�าท่�ม่ความ
พึังพัอใจ  
(ร�อยละ)

การุ๊สรุ้๊างความพึงพอใจให้้กับีลูกค้าผู้่านบีรุ๊ิการุ๊ทีี�มีค๊ณภาพและการุ๊ต่อบี
สนองต่่อความต้่องการุ๊ข้องลูกค้า เป็นห้ัวใจสำาคัญในการุ๊ทีำางานข้อง
พนักงานข้องเรุ๊าที๊กคน บีีทีีเอสซึ่ีจึงดูำาเนินการุ๊สำารุ๊วจความพึงพอใจข้อง
ผูู้้ใชื่้บีริุ๊การุ๊รุ๊ถไฟัฟ้ัาบีีทีีเอสเป็นปรุ๊ะจำาที๊กปีเพ่�อปรุ๊ะเมินค๊ณภาพข้องการุ๊
ให้้บีรุ๊ิการุ๊ ทัี�งนี� การุ๊จัดูอบีรุ๊มพนักงาน มาต่รุ๊ฐาน รุ๊วมถึงจรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีาง
ธิ๊รุ๊กิจทีี�บีังคับีใชื่้กับีพนักงานสถานี พนักงานรัุ๊กษัาความปลอดูภัย่ และ
พนักงานรุ๊ับีข้้อรุ๊้องเรุ๊ีย่น ทีำาให้้เรุ๊าสามารุ๊ถแก้ไข้ปัญห้าต่่างๆ ไดู้อย่่างมี
ปรุ๊ะสิทีธิิภาพ และสามารุ๊ถสรุ้๊างปรุ๊ะสบีการุ๊ณ์ทีี�น่าพึงพอใจสำาห้รัุ๊บีผูู้้ใชื่้
บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าที๊กคน

วิธิีการุ๊ทีี� ใชื่้ ในการุ๊สำารุ๊วจความพึงพอใจค่อการุ๊สัมภาษัณ์โดูย่ใชื่้
แบีบีสอบีถามทีี�ไดู้ออกแบีบีไว้ ทัี�งนี� เพ่�อให้้แน่ใจว่าการุ๊สำารุ๊วจมีความถูก
ต้่อง บีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้ดูำาเนนิการุ๊สัมภาษัณ์ผูู้้โดูย่สารุ๊กล๊่มตั่วอย่่างจำานวน 3,866 
คน ครุ๊อบีคล๊ม 60 สถานี ซึ่ึ�งคิดูเป็นรุ้๊อย่ละ 100 ข้องสัดูส่วนทีี�เห้มาะสม
ข้องจำานวนผูู้้โดูย่สารุ๊จรุ๊ิงในแต่่ละสถานี โดูย่แบีบีสอบีถามครุ๊อบีคล๊ม
ห้ัวข้้อต่่อดัูงไปนี�
(1) พฤติ่กรุ๊รุ๊มผูู้้ใชื่้บีรุ๊ิการุ๊และการุ๊ใช้ื่รุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
(2) ความถี�ข้องการุ๊ใชื่้บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
(3) เจต่คติ่และความพึงพอใจต่่อรุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
(4) ความพึงพอใจกับีตั่�วปัจจ๊บีัน
(5) รูุ๊ปแบีบีตั่�วทีี�ใชื่้งานและรุ๊าย่การุ๊ส่งเสรุ๊ิมการุ๊ข้าย่ทีี�ต้่องการุ๊มากกว่านี�
(6) ความน่าเชื่่�อถ่อข้องรุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
(7) การุ๊ปรุ๊ะชื่าสัมพันธิ์ข้้อมูล
(8) ความคิดูเห้็นและความคาดูห้วังในการุ๊ให้้บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
(9) พฤติ่กรุ๊รุ๊มผูู้้ใชื่้บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าส่วนต่่อข้ย่าย่รุ๊ถไฟัฟ้ัาบีีทีีเอส
(10) พฤติ่กรุ๊รุ๊มผูู้้ใชื่้บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอสทีี�เคย่ใชื่้บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ะบีบีรุ๊ถ
โดูย่สารุ๊ดู่วนพิเศษั (BRT)

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ย่ึดูมั�นในวิสัย่ทัีศน์ข้องเรุ๊า “การุ๊ให้้บีรุ๊ิการุ๊แก่ช๊ื่มชื่นดู้วย่ 
โซึ่ลูชื่ั�นส์ทีี�ย่ั�งย่่นและมีเอกลักษัณ์เฉพาะตั่ว เพ่�อส่งเสรุ๊ิมและย่กรุ๊ะดัูบี
คณ๊ภาพชื่วิีต่ข้องปรุ๊ะชื่าชื่น” เรุ๊าม๊่งมั�นทีี�จะรุ๊เิรุ๊ิ�มสรุ๊า้งสรุ๊รุ๊ค์ผู้ลิต่ภัณฑ์์และ
บีรุ๊ิการุ๊เพ่�อต่อบีสนองที๊กความต้่องการุ๊และไลฟั์สไต่ล์ข้องลูกค้าเสมอ 
ต่ลอดูจนการุ๊ให้้บีริุ๊การุ๊ทีี�เข้้าถึงไดู้สำาห้รุ๊ับีที๊กคน เพ่�อสอดูคล้องกับีความ
ต้่องการุ๊ข้องลูกค้าบีนพ่�นฐานข้องความเป็นธิรุ๊รุ๊ม เพ่�อความพึงพอใจสูงสดู๊
และคณ๊ภาพชื่วิีต่ทีี�ดีูข้ึ�นข้องลกูค้า โดูย่บีรุ๊ษัิัทีฯ ให้ค้วามสำาคัญกับีความคิดู
เห้็นทีี�มีค่า ต่ลอดูจนการุ๊รุ้๊องเรีุ๊ย่นข้องลูกค้าทีี�ไดู้รุ๊ับีผู้่านทีางช่ื่องทีางการุ๊
ส่�อสารุ๊ต่่างๆ 

บีรุ๊ษัิัทีฯ วางแนวทีางการุ๊ควบีคม๊คณ๊ภาพเพ่�อดูแูลความต้่องการุ๊ข้องลูกค้า 
โดูย่มีรุ๊ะบีบีการุ๊ต่รุ๊วจสอบีเพ่�อติ่ดูต่ามความพึงพอใจข้องลูกค้าอย่่าง
สมำาเสมอ เรุ๊าเชื่่�อว่าผู้ลการุ๊ดูำาเนนิงานในปจัจ๊บีันจะเปน็ปรุ๊ะโย่ชื่นต่์่อการุ๊
กำาห้นดูเป้าห้มาย่สำาห้รัุ๊บีการุ๊ดูำาเนินงานในอนาคต่ ซึึ่�งส่งผู้ลให้้มีการุ๊
ปรุ๊ับีปรุ๊๊งและพัฒนาบีริุ๊การุ๊อย่่างต่่อเน่�อง และทีำาให้้บีรุ๊ิษััทีฯ สามารุ๊ถส่ง
มอบีปรุ๊ะสบีการุ๊ณ์ทีี�เปน็เลิศให้กั้บีลูกค้าไดู้

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดูำาเนนิงานต่ามแนวทีางทีี�ม๊ง่เนน้การุ๊ให้ลู้กค้าเปน็ศนูย่์กลาง 
เพ่� อการุ๊ให้้บีรุ๊ิการุ๊ทีี�สะดูวกและรุ๊วดูเรุ๊็ว เรุ๊าใช้ื่ช่ื่องทีางดิูจิทัีลและ 
ส่�อโซึ่เชื่ีย่ล เชื่่น เฟัสบ๊ี�ค ไลน ์ทีวิต่เต่อรุ๊์ และยู่ทีูปในการุ๊ส่�อสารุ๊ เผู้ย่แพรุ๊่
ข้่าวสารุ๊และกิจกรุ๊รุ๊มกับีลูกค้า ต่ลอดูจนให้ค้วามรูุ๊้เกี�ย่วกับีผู้ลิต่ภัณฑ์์และ
บีรุ๊ิการุ๊ข้องเรุ๊า นอกจากนี� เรุ๊ายั่งให้้บีรุ๊ิการุ๊ผู้่านแอพพลิเคชื่ั�นข้องบีีทีีเอส 
“BTS SkyTrain” เพ่�อให้ข้้้อมลูการุ๊บีรุ๊ิการุ๊แบีบีเรุ๊ีย่ลไทีม์

บีริุ๊ษััทีฯ มีนโย่บีาย่ส่งเสรุ๊ิมให้้ลูกค้าที๊กท่ีานเข้้าถึงบีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส 
อย่า่งเท่ีาเทีีย่มกัน เชื่น่ กล๊ม่ครุ๊อบีครุ๊วั กล๊ม่ผูู้สู้งอาย๊่ กล๊ม่นกัท่ีองเทีี�ย่ว กล๊ม่
นกัปั� นจักรุ๊ย่าน ห้รุ๊่อผูู้พ้ิการุ๊ทีางการุ๊เคล่�อนไห้วห้รุ๊่อทีางสาย่ต่า โดูย่มกีารุ๊
ติ่ดูตั่�งสิ�งอำานวย่ความสะดูวกเพ่�อรุ๊องรุ๊ับีกล๊่มผูู้้ใช้ื่บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส 
ต่ลอดูจนการุ๊เต่รุ๊ีย่มความพรุ๊้อมข้องเจ้าห้น้าทีี�สถานีและพนักงานรุ๊ักษัา
ความปลอดูภัย่ โดูย่จัดูให้ม้กีารุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มเพ่�ออำานวย่ความสะดูวกและชื่ว่ย่
เห้ล่อผูู้ใ้ชื่้บีรุ๊ิการุ๊ต่่างๆ
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|   4.4	ความน่าเช่ื่�อถื่อของการให้บริการ	

ลูกค�าออนัไลนั์

ภาย่ใต้่กลย๊่ทีธิธ์ิรุ๊๊กิจ 3M ข้องบีริุ๊ษััทีฯ  ธิรุ๊๊กิจ MIX ให้้บีรุ๊กิารุ๊โซึ่ลช่ัูื่นออฟัไลนส์ูอ่อนไลน ์
(O2O) ท่ีีครุ๊อบีคลม๊การุ๊บีรุ๊กิารุ๊ดู้านส่่อโฆษัณา การุ๊ชื่ำารุ๊ะเงิน และการุ๊จัดูจำาห้นา่ย่ โดูย่
ผู้สมผู้สานข้อ้มลูอัจฉรุ๊ยิ่ะเพ่่อเพิม่ปรุ๊ะสทิีธิภิาพข้อ้มลูเชื่งิลึกและความพงึพอใจข้อง
ลูกค้า และเพ่่อเป็นการุ๊สรุ้๊างความแข็้งแกรุ๊่งข้องธ๊ิรุ๊กิจและเพิ่มความห้ลากห้ลาย่ใน
การุ๊ดูำาเนินงาน บีรุ๊ิษััทีฯ เชื่่่อว่าการุ๊ดูำาเนินธิ๊รุ๊กิจออนไลน์โดูย่ใชื่้เครุ๊่่องม่อออนไลน์
และการุ๊สรุ๊้างตั่วต่นบีนดิูจิทัีลจะชื่่วย่พัฒนาค๊ณภาพข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีรุ๊ิการุ๊ไดู้ 
ดัูงนั้น การุ๊ข้ย่าย่การุ๊เข้้าถึงออนไลน์จึงเป็นห้นึ่งในกลย๊่ทีธิท่ี์ีสำาคัญข้องบีรุ๊ิษััทีฯ โดูย่
มตัี่วชื่ี้วัดูท่ีีสำาคัญ ไดู้แก่ สัดูส่วนข้องลูกค้าออนไลน ์(รุ๊้อย่ละ) และสัดูส่วนข้องรุ๊าย่ไดู้
ออนไลน์ (รุ๊้อย่ละ) ซึ่ึ่งส่วนให้ญ่มาจาก แรุ๊บีบีิที กรุ๊๊�ป (รุ๊วมถึงบีัต่รุ๊แรุ๊บีบีิที แรุ๊บีบีิที 
ไลน ์เพย่์, แรุ๊บีบีิที รุ๊ีวอรุ๊์ดูส)

2564/65

20.2

3.9

2561/62

4.6

2.7

2562/63

5.5

5.1

2563/64

11.3

2.6

ผู้ลการดูำาเนัินังานั
ตัวชี่�วัดู

ลูกค้าออนไลน์1 
(สี่ัดูสี่่วนตั่อลูกค้าทั�งหมดู)2

รายไดู้ออนไลน์3 
(สี่ัดูสี่่วนจากรายไดู้ทั�งหมดู)4

หมายเหตุ: 
1. ลั้กค�าออนิไลัน์ิ ค่อ ผู้้�ใชี่�บัตริแริบบิท (ซึ่ึ�งผู้้�ใชี่� แริบบิท ไลันิ์ เพย์ สามาริถูผู้้กกับบัตริได�)
2. ลั้กค�าทั�งหมด ค่อ ลั้กค�าท่�ใชี่�บริิการิริถูไฟฟ้าบ่ท่เอสสายหลััก
3. ริายได�ออนิไลัน์ิ ค่อ ริายได�บริิการิดิจิทัลัทั�งหมด ซึ่ึ�งริวมริายได�จาก แริบบิท กรุิ�ป ทริานิส์แอดโซึ่ลั้ชี่ั�นิ ภายใต� มาสเตอริ์ แอด (MACO) ว่จ่ไอ ดิจิทัลัแล็ับ  

แริบบิท ริ่วอริ์ดส แลัะ บางกอก เพย์เมนิต์ โซึ่ลั้ชี่ันิส์
4. ริายได�ทั�งหมด ค่อ ริายได�ริวมทั�งหมดของกลัุ่มบริิษััท

สัำดูส่ำวนัลูกค�าออนัไลนั์ท่�เพิั�มขึ�นั

สัดูส่วนลูกค้าออนไลน์ท่ีีเพิ่มข้ึ้นเป็นผู้ลมาจากความพย่าย่าม
ในการุ๊การุ๊ข้ย่าย่พอร์ุ๊ต่ธ๊ิรุ๊กิจออนไลน์อย่่างต่่อเน่่อง ในปี 
2564/65 รุ๊าย่ไดู้ออนไลนจ์ากธ๊ิรุ๊กิจดิูจิทัีลและบีรุ๊กิารุ๊ออนไลน์
รุ๊วมท้ัีงสิ้น 1,228 ล้านบีาที คิดูเป็นรุ๊้อย่ละ 29 ข้องรุ๊าย่ไดู้ MIX 
ท้ัีงห้มดู ห้รุ๊่อเพิ่มข้ึ้นรุ๊้อย่ละ 14 เทีีย่บีกับีปีก่อน โดูย่ปัจจัย่
ห้ลักมาจากการุ๊เพิ่มข้ึ้นข้องรุ๊าย่ไดู้ค่าคอมมิชื่ชื่ั่น และ Lead  
generation ภาย่ใต้่การุ๊ดูำาเนินงานข้องบีริุ๊ษััที แรุ๊บีบิีที แคร์ุ๊ 
จำากัดู 

บีรุ๊ิษััที แรุ๊บีบีิที แคชื่ จำากัดู (RCash) เปิดูตั่วการุ๊ให้บ้ีรุ๊ิการุ๊สิน
เชื่่่อผู้่านแพลต่ฟัอรุ๊์มดิูจิทัีล 100% ภาย่ใต้่แนวคิดู “Money 
Rabbolution สรุ้๊างเครุ๊ดิูต่ดู้วย่ชีื่วิต่ออนไลน”์ เพ่่อให้ค้นไทีย่
สามารุ๊ถเข้้าถึงแห้ล่งเงินที๊นไดู้ง่าย่กว่าดู้วย่การุ๊ใช้ื่ข้้อมูลทีาง
เล่อกในการุ๊วิเครุ๊าะห้ส์ินเชื่่่อผู้า่นเทีคโนโลย่ีทัีนสมยั่

โปรดูกดูท่�นั่� 
เพ่ั�ออ่านัรายละเอ่ยดูเพิั�มเติม
bit.ly/3zRiA64
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|   4.5	การบริหารจัดูการห่วงโซ่่อุปทาน		

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

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ปดูำาเนนิธิรุ๊๊กิจบีนรุ๊ากฐานข้องความเคารุ๊พและซึ่่�อสัต่ย์่สจ๊รุ๊ติ่ 
เรุ๊าจึงม๊ง่มั�นสง่เสรุ๊มิให้ห้้ว่งโซ่ึ่คณ๊ค่าและห้ว่งโซ่ึ่อ๊ปทีานนำาห้ลักการุ๊ดู้าน
ความย่ั�งย่่นและความโปรุ่๊งใสไปใช้ื่เป็นแนวทีางในการุ๊ปฏิิบีัติ่งาน ใน
ข้ณะทีี�รุ๊ะบีบีเศรุ๊ษัฐกิจเข้า้สูก่รุ๊ะแสโลกาภิวัฒนม์ากข้ึ�นเรุ๊่�อย่ๆ นั�น การุ๊
ทีำาธิรุ๊๊กิจกับีคู่ค้าทีี�มแีนวปฏิิบีติั่ทีี�มจีริุ๊ย่ธิรุ๊รุ๊มและย่ั�งย่น่กลาย่เป็นความ
รุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีข้องบีริุ๊ษััที อีกทัี�งเป็นการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊อัต่ลักษัณ์ข้อง
แบีรุ๊นด์ูเพ่�อลดูต้่นทีน๊ทีางสิ�งแวดูล้อมและสงัคม ดู้วย่เห้ต่น๊ี� บีรุ๊ษัิัทีฯ จึง
มกีารุ๊กำาห้นดูกลย๊่ทีธิใ์ห้ม่ๆ  อย่า่งต่่อเน่�องเพ่�อบีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่ง
และโอกาสทีี�เกี�ย่วข้้องกับีห้่วงโซึ่่อ๊ปทีาน โดูย่เป็นการุ๊ข้ย่าย่ข้อบีเข้ต่
การุ๊ดูำาเนนิงานทีี�นอกเห้นอ่ไปจากการุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งและโอกาสใน
รูุ๊ปแบีบีเดิูมภาย่ในบีริุ๊ษััที ให้้ครุ๊อบีคล๊มกรุ๊ะบีวนการุ๊ผู้ลิต่สินค้าและ
การุ๊จัดูห้าบีรุ๊ิการุ๊ในห้ว่งโซึ่่อ๊ปทีาน 

ดู้วย่เห้ต่๊นี� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปจึงม๊ง่มั�นทีี�จะสรุ๊้างการุ๊มสี่วนรุ๊่วมกับีพันธิมติ่รุ๊
ทีางธิ๊รุ๊กิจและคู่ค้าต่ลอดูห่้วงโซ่ึ่ค๊ณค่าและห้่วงโซ่ึ่อ๊ปทีาน โดูย่การุ๊
บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊อย่่างรุ๊ับีผู้ิดูชื่อบีและย่ั�งย่่นทีำาให้้บีรุ๊ิษััทีฯ สามารุ๊ถห้ลีก
เลี�ย่ง ลดู และจัดูการุ๊ความเสี�ย่งทัี�งทีางต่รุ๊งและทีางอ้อมไดู้อย่่างมี
ปรุ๊ะสทิีธิภิาพ ซึึ่�งสง่ผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อผู้ลการุ๊ดูำาเนนิงานเชื่งิปฏิิบีติั่การุ๊และ
ทีางการุ๊เงินในรุ๊ะย่ะย่าว ทัี�งนี� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปและบีรุ๊ิษััทีย่่อย่มีการุ๊เปิดู
เผู้ย่จริุ๊ย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิ๊รุ๊กิจสำาห้รัุ๊บีคู่ค้า และส่งเสริุ๊มให้้คู่ค้าข้องเรุ๊ารัุ๊บี

ทีรุ๊าบีและแสดูงความม๊ง่มั�นทีี�จะปฏิิบีัติ่ต่ามข้้อกำาห้นดู เพ่�อลดูความเสี�ย่ง
จากการุ๊ละเมดิูปรุ๊ะเด็ูนดู้านสิ�งแวดูล้อม สงัคม เศรุ๊ษัฐกิจและการุ๊กำากับีดูแูล
กิจการุ๊ทีี�ดีู โดูย่จริุ๊ย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธ๊ิรุ๊กิจสำาห้รุ๊บัีคู่ค้าครุ๊อบีคลม๊ปรุ๊ะเด็ูนดู้าน ESG 
ทีี�ห้ลากห้ลาย่ รุ๊วมถึงมาต่รุ๊ฐานดู้านสิ�งแวดูล้อม อาชื่ีวอนามัย่และความ
ปลอดูภัย่ และจรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิ๊รุ๊กิจ

งานข้องเรุ๊า เพ่�อสรุ้๊างมลูค่ารุ๊ะย่ะย่าวรุ๊ว่มกันกับีคู่ค้าดู้วย่การุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊จัดูการุ๊
ผู้ลกรุ๊ะทีบีดู้านความย่ั�งย่่นต่ลอดูวงจรุ๊ชื่ีวิต่ข้องสินค้าและบีรุ๊ิการุ๊ ทัี�งนี�
โปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความย่ั�งย่น่ข้องคูค้่าดัูงกล่าวไดู้จัดูทีำาเปน็คูม่อ่กำาห้นดู
ความสัมพันธิแ์ละแนวทีางบีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊คู่ค้าข้องกล๊ม่บีริุ๊ษััที เพ่�อให้ม้ั�นใจ
ว่าความเสี�ย่งดู้าน ESG ในห่้วงโซ่ึ่อ๊ปทีานไดู้รุ๊ับีการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊อย่่าง
เห้มาะสม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปไดู้ออกแบีบีโปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความย่ั�งย่่นข้องคู่ค้า ซึ่ึ�ง 
สามารุ๊ถบูีรุ๊ณาการุ๊ไดู้ในท๊ีกขั้�นต่อนข้องกรุ๊ะบีวนการุ๊จัดูซึ่่�อ โดูย่เริุ๊�มต้่นจาก
การุ๊คัดูกรุ๊องคู่ค้ารุ๊าย่ให้มเ่พ่�อทีำางานรุ๊่วมกัน โปรุ๊แกรุ๊มปรุ๊ะกอบีดู้วย่ 4 ข้ั�น
ต่อน ไดู้แก่ 1) การุ๊จำาแนกปรุ๊ะเภทีคูค้่า 2) การุ๊คัดูกรุ๊องคูค้่า 3) การุ๊วิเครุ๊าะห้์
คู่ค้าสำาคัญ และ 4) การุ๊วิเครุ๊าะห้ค์ู่ค้าทีี�มคีวามเสี�ย่งสูง โปรุ๊แกรุ๊มดัูงกล่าว
ถูกนำามาใชื่้กับีคู่ค้าทัี�งรุ๊าย่ให้ม่และรุ๊าย่เก่า ซึึ่�งทีำาให้้บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปสามารุ๊ถ
รุ๊ะบ๊ีและจัดูลำากับีความเสี�ย่งดู้านความย่ั�งย่่นทีี�อยู่่ในห้ว่งโซึ่่อ๊ปทีานไดู้

จริยธรรมทางธุรกิจสำำาหรับคู่ค�า

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป วางกลย๊่ทีธิใ์นการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊รุ๊ะบีบีการุ๊จัดูซึ่่�อจัดูจ้างเพ่�อ
จัดูห้าผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีริุ๊การุ๊ทีี�มีค๊ณภาพ บีริุ๊ษััทีฯ มีกรุ๊ะบีวนการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊
จัดูการุ๊ความเสี�ย่งทีี�เข้้มข้้น โดูย่ครุ๊อบีคล๊มปรุ๊ะเด็ูนดู้านความย่ั�งย่่น เพ่�อ
กำาห้นดูแนวทีางการุ๊จัดูการุ๊ทีี�สอดูคล้องกับีรุ๊ะดัูบีความเสี�ย่ง โดูย่คำานึงถึง
ค๊ณภาพ ปรุ๊ิมาณ การุ๊ส่งมอบีสินค้าและบีรุ๊ิการุ๊ทีี�ไดู้รุ๊ับี และต้่องสอดูคล้อง
กับีกฏิห้มาย่แรุ๊งงาน กฏิห้มาย่สิ�งแวดูล้อม และรุ๊ะบีบีจัดูการุ๊คณ๊ภาพต่่างๆ 
เพ่�อปอ้งกันและลดูความเสี�ย่งทีี�อาจส่งผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อคณ๊ภาพ ปริุ๊มาณ การุ๊
สง่มอบีสินค้าและบีริุ๊การุ๊ และความไว้วางใจข้องผูู้้มสีว่นไดู้สว่นเสีย่ต่่อการุ๊
ดูำาเนนิงานข้ององค์กรุ๊

นอกจากนี� บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ไดู้ผู้นวกโปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความย่ั�งย่น่ข้องคู่ค้า 
(Supply Chain Sustainability Assurance Program) เข้้ากับีการุ๊ดูำาเนนิ

4.5 การบรหิารจดัูการหว่งโซ่อุ่ปทานั 

ผู้ลการดูำาเนัินังานั 
2564/65

•	 คู่่�คู่้าทั้้�งหมดร้้อยละ	100	ลงนามร้้บทั้ร้าบ
จร้ิยธร้ร้มคู่่�คู่้าทั้่�ร้ะบุปร้ะเด็นการ้ดำาเนินงาน
คู่ร้อบคู่ลุมด้านเศร้ษฐกิจ	สั้งคู่ม	และสัิ�งแวดล้อม	
(ESG Criteria)

•	 คู่่�คู่้าโดยตรงรายสำำาคู่ัญ	(Critical	Tier	1)	ทั้ั�งหมด
ร้อยละ	100	ได้รับการประเมินคู่วามเสำ่�ยงด้าน	ESG

•	 คู่่�คู่้าทั้ั�งหมดร้อยละ	100	ทั้่�ต้องปฏิิบัติงานในพ้ื้�นทั้่�
ของระบบรถไฟฟา้บ่ทั้่เอสำได้รับการอบรบและ 
ผ่�านการทั้ดสำอบการปฏิิบัติงานด้านคู่วามปลอดภััย
คู่รบทัุ้กราย

•	 คู่่�คู่้าโดยตรงรายสำำาคู่ัญทั้ั�งหมด 
ร้อยละ	100	ได้รับการประเมินคู่วามเสำ่�ยงด้าน	ESG

•	 คู่่�คู่้าทั้ั�งหมดร้อยละ	100	ทั้่�ต้องปฏิิบัติงานในพ้ื้�นทั้่� 
ของระบบรถไฟฟา้บ่ทั้่เอสำได้รับการอบรมและ 
ผ่�านการทั้ดสำอบการปฏิิบัติงานด้านคู่วามปลอดภััย
คู่รบทัุ้กราย

เป้าหมาย 
ความยั�งย่นั 
ระยะยาว 
2568/69

เป้าหมาย 
2564/65

โปรดูกดูท่�นั่� 
สำำาหรับจริยธรรมทางธุรกิจสำำาหรับคู่ค�า 
bit.ly/3HMhKJF
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จำาแนกคู่ค้าทีี�มศีกัย่ภาพเปน็สองกล๊่ม ค่อ

1) คู้ค้าทีี�มีเง่�อนไข้พิเศษั และมีความเสี�ย่งต่ำา  
คู่ค้ากล๊่มนี�จะจัดูอยู่่ในรุ๊าย่ชื่่�อคู่ค้าทัี�วไป

2) คู่ค้าทีี�ไมม่เีง่�อนไข้พิเศษั จะจัดูอยู่่ในรุ๊าย่ชื่่�อ
คู่ค้าโดูย่ต่รุ๊ง (Tier 1 Supplier) ซึ่ึ�งต้่องผู้า่นข้ั�น
ต่อนต่่างๆ ข้องโปรุ๊แกรุ๊มปรุ๊ะกันความยั่�งย่่น
ข้องคู่ค้า

คู่ค้าโดูย่ต่รุ๊งจะต้่องลงนามย่อมรุ๊ับีจรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊ม
ทีางธิ๊รุ๊กิจข้องคู่ ค้าข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป และ
ป รุ๊ ะ เ มิ น ต่ น เ อ ง ดู้ า น ค ว า ม ยั่� ง ย่่ น ผู้่ า น
แบีบีสอบีถามปรุ๊ะเมินต่นเองดู้านความย่ั�งย่่น
ข้องคู่ค้า เพ่�อปรุ๊ะเมินผู้ลการุ๊ปฏิิบีัติ่งานข้องคู่
ค้ากับีความคาดูห้วังข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ทีี�มีต่่อ
ความสามารุ๊ถข้องคู่ค้าเพ่�อบีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความ
เสี�ย่งดู้าน ESG ก่อนนำารุ๊าย่ชื่่�อเข้้าสู่ Approved 
Supplier List ข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

รุ๊ะบ๊ีคู่ค้าสำาคัญ (Critical Supplier) ซึ่ึ�งเปน็คู่ค้า
ทีี�มีการุ๊ใชื่้จ่าย่สูง (รุ๊้อย่ละ 85 ข้องย่อดูใชื่้จ่าย่
ปรุ๊ะจำาปี) ห้รุ๊่อคู่ค้าทีี�เป็นผูู้้ผู้ลิต่ส่วนปรุ๊ะกอบีทีี�
สำาคัญห้รุ๊อ่เปน็คู่ค้าทีี�ไมส่ามารุ๊ถทีดูแทีนไดู้ เพ่�อ
คัดูเล่อกคูค้่าทีี�มคีวามสำาคัญกับีธิรุ๊๊กิจข้องบีทีีีเอส 
กรุ๊๊�ป ในแง่ข้องย่อดูค่าใชื่้จ่าย่และการุ๊พึ�งพาทีาง
ธิ๊รุ๊กิจ เพ่�อจัดูการุ๊ความเสี�ย่งข้องคู่ค้า ทัี�งนี�การุ๊
ต่รุ๊วจปรุ๊ะเมนิคู่ค้าแบีบี on-site (supplier on-
site audit) ห้รุ๊อ่ การุ๊ต่รุ๊วจปรุ๊ะเมนิทีาง desktop 
(supplier desktop assessment review) เปน็
เครุ๊่�องม่อปรุ๊ะเมนิความสามารุ๊ถข้องคู่ค้าในการุ๊
จัดูห้าผู้ลิต่ภัณฑ์์ห้รุ๊อ่บีรุ๊กิารุ๊ทีี�ต่รุ๊งต่ามข้อ้กำาห้นดู
ข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

รุ๊ะบ๊ีและลดูความเสี�ย่งดู้าน ESG ข้องคู่ค้า เพ่�อ
ความมั�นคงและย่ั�งย่่นข้องห้่วงโซึ่่อ๊ปทีานใน
ธ๊ิรุ๊กิจข้องบีทีีีเอส กรุ๊๊�ป คู่ค้าทีี�มคีวามเสี�ย่งสงู ค่อ
คูค้่าสำาคัญทีี�ถกูพจิารุ๊ณาว่ามคีวามเสี�ย่งในรุ๊ะดัูบี
สูง ในแง่ข้องผู้ลกรุ๊ะทีบีทีี�มต่ี่อธิ๊รุ๊กิจข้องบีีทีีเอส 
กรุ๊๊�ป และถูกปรุ๊ะเมินว่ามีความเสี�ย่งดู้าน ESG 
สูงต่ามลักษัณะข้องธิ๊รุ๊กิจ ทัี�งนี� คู่ค้าทีี�มีความ
เสี�ย่งสูงจะต้่องเข้้าการุ๊ต่รุ๊วจปรุ๊ะเมินแบีบี on-
site ซึึ่�งใชื่้ปรุ๊ะเมินคู่ค้าทีี�มีความเสี�ย่งสูงในองค์
ปรุ๊ะกอบีห้ลักสามปรุ๊ะการุ๊ไดู้แก่ ความต่่อเน่�อง
ทีางธ๊ิรุ๊กิจ / การุ๊ห้ย๊่ดูชื่ะงัก ความเสี�ย่งดู้านชื่่�อ
เสยี่ง และการุ๊ดูำาเนนิงานอย่า่งมคีวามรุ๊บัีผู้ดิูชื่อบี

ขั�นัตอนัและกระบวนัการรับประกันัความยั�นัย่นัของคู่ค�าบ่ท่เอสำ กรุ�ป

การจำาแนักประเภทคู่ค�า การคัดูกรองคู่ค�า การวิเคราะห์คู่ค�าสำำาคัญ่ การวิเคราะห์คู่ค�าท่�ม่ความเส่ำ�ยงสูำง
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บีทีีีเอส กรุ๊๊�ปกำาห้นดูกลย๊่ทีธิก์ารุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊
จั ดู ก า รุ๊ ห้่ ว ง โ ซึ่่ อ๊ ป ที า น  โ ดู ย่ มี
วัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์เพ่� อเพิ�มผู้ลกำาไรุ๊ข้อง
บีรุ๊ิษััที และสรุ๊้างความต่รุ๊ะห้นกัข้องคู่
ค้าเกี�ย่วกับีความย่ั�งย่่น ซึึ่�งในข้ณะ
เดีูย่วกันจะเปน็การุ๊สรุ๊า้งความไว้วางใจ
ให้้แก่ลูกค้าข้องเรุ๊าเชื่่นกัน กลย๊่ทีธิ์นี� 
เป็นไปต่ามนโย่บีาย่การุ๊จัดูซึ่่� อข้อง 
บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โดูย่มีห้ลักการุ๊ทีี�ชื่ัดูเจน
และเปน็รุ๊ะบีบี กลย๊่ทีธิห์้ว่งโซึ่่อ๊ปทีาน
ข้องเรุ๊าปรุ๊ะกอบีดู้วย่

บีี ทีี เอส กรุ๊๊�ปย่ึดูถ่อห้ลักการุ๊ดู้าน  
สิ�งแวดูล้อม สังคม และการุ๊กำากับีดููแล 
(ESG) ในการุ๊จัดูการุ๊ห้ว่งโซึ่อ๊่ปทีานข้อ
งบีรุ๊ษัิัทีฯ ดัูงนั�นวัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์ดู้าน ESG  
จึงถูกนำามารุ๊วมอยู่่ ในกลย๊่ทีธิ์การุ๊
จัดูการุ๊ห้ว่งโซึ่อ๊่ปทีาน ซึ่ึ�งปรุ๊ะกอบีดู้วย่

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปปรุ๊ะเมินความเสี�ย่งข้องคู่ค้าและแบ่ีงกล๊่มคู่ค้าอย่่างชัื่ดูเจนเป็นปรุ๊ะจำา
ที๊กปี โดูย่พิจารุ๊ณาจากการุ๊วิเครุ๊าะห้์การุ๊ใชื่้จ่าย่ ความสำาคัญข้องคู่ค้าทีี�มีต่่อบีรุ๊ิษััที 
ต่ลอดูจนความเสี�ย่งในดู้าน ESG ข้องคู่ค้า โดูย่แบี่งออกเปน็ 3 กล๊่ม ดัูงนี�

คู่ค�าโดูยตรง (Tier 1)

ผูู้ผู้้ลิต่และจำาห้นา่ย่ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีริุ๊การุ๊ให้แ้ก่บีทีีีเอส กรุ๊๊�ปโดูย่ต่รุ๊ง
และอยู่่ในรุ๊าย่ชื่่�อคู่ค้าทีี�ไดู้รุ๊ับีการุ๊อนม๊ติั่

คู่ค�าสำำาคัญ่โดูยตรง (Critical Tier 1)

คู่ค้าทีี�มีความสำาคัญต่่อการุ๊ดูำาเนินธิ๊รุ๊กิจ เช่ื่น มีย่อดูการุ๊สั�งซึ่่�อสูง 
(รุ๊อ้ย่ละ 85 ข้องย่อดูรุ๊วมการุ๊ใชื่จ่้าย่สงูสดู๊ปรุ๊ะจำาป)ี เปน็คู่ค้าทีี�จัดูห้า
สว่นปรุ๊ะกอบีสำาคัญข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์ห้รุ๊อ่เปน็คู่ค้าทีี�ทีดูแทีนไมไ่ดู้ รุ๊วม
ทัี�ง มกีารุ๊จัดูซึ่่�อจัดูจ้างกันต่่อเน่�องมามากกว่า 1 ป ี

คู่ค�าท่�ม่ความเส่ำ�ยงสูำง (High Risk)

คู่ค้า Tier 1 ทีี�มคีวามสำาคัญซึ่ึ�งอาจมผีู้ลกรุ๊ะทีบีเชิื่งลบีต่่อการุ๊ดูำาเนนิ
งานทีี�เกี�ย่วข้้องกับีเกณฑ์์ ESG คู่ค้ากล๊่มนี�ไดู้รุ๊ับีการุ๊ปรุ๊ะเมินความ
เสี�ย่งดู้าน ESG ดู้านสิทีธิิมน๊ษัย่ชื่น ดู้านการุ๊ใชื่้แรุ๊งงานเด็ูกและ
แรุ๊งงานผู้ดิูกฎห้มาย่ มแีนวปฏิิบีัติ่ทีี�เปน็มติ่รุ๊ต่่อสิ�งแวดูล้อม มอีาชื่ีว
อนามยั่และความปลอดูภัย่ทีี�ดีู รุ๊วมถึงการุ๊ปฏิิบีัติ่ต่ามจรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีาง
ธิ๊รุ๊กิจและการุ๊ค้าทีี�เปน็ธิรุ๊รุ๊ม

(1) การุ๊ทีำางานรุ๊ว่มกนัรุ๊ะหวา่งหนว่ยธ์รุ๊๊กิจในบีทีีเีอส กรุ๊๊�ป – ซ่ึ�งมก่ารสำนับัสำนันุั
ผู้ลติภณัฑ์แ์ละบรกิารจากบรษิัทัในักลุม่ของบท่เ่อสำเพ่ั�อให�เกดิูประโยชีนัสู์ำงสุำดูภายในั
บท่เ่อสำ กรุ�ป

(2) การุ๊ปรุ๊ะหยัด้ติน้ทีน๊ – จดัูหาผู้ลติภณัฑ์แ์ละบรกิารท่�มค่ณุภาพัและคุ�มคา่ท่�สุำดู
ภายในัระยะเวลาท่�เหมาะสำม ลดูขั�นัตอนัในัการจดัูการหว่งโซ่อ่ปุทานัโดูยใชี�
แพัลตฟอรม์ดูจิทิลัเพ่ั�อเพิั�มประสิำทธภิาพัในัการจดัูซ่่�อ

(3) ความปลอด้ภยั – ส่ำงเสำริมความตระหนัักดู�านัความปลอดูภยัให�แกคู่ค่�าและ
รองรบัแนัวทางการปฏิบิตัดิู�านัความปลอดูภยัท่�ดู่

(4) การุ๊คำานง้ถง้สิ�งแวด้ล้อม - จัดูหาผู้ลติภณัฑ์แ์ละบรกิารโดูยคำานังึถืงึผู้ลกระทบ
ตอ่สิำ�งแวดูล�อม

(5) การุ๊กำากบัีด้แูล – จดัูการหว่งโซ่อ่ปุทานัโดูยยดึูตามจรยิธรรมทางธรุกจิสำำาหรบั 
คูค่�าอย่างเครง่ครดัู ซ่ึ�งบรษิัทัฯ มก่ารส่ำ�อสำารกบัคูค่�าตลอดูเวลา

กลยุทธ์การบริหาร 
จัดูการห่วงโซ่่อุปทานั 
และการบูรณาการ 
ดู�านัความยั�งย่นั

การบูรณาการ ESG เข�าไปในัการจัดูการห่วงโซ่่อุปทานัของบ่ท่เอสำ กรุ�ป

กลยุทธ์การบริหารจัดูการ
ห่วงโซ่่อุปทานั

การบูรณาการดู�านั ESG 
เข�ากับห่วงโซ่่อุปทานั

ความปลอดภััย
ส่งเสริุ๊มให้้คู่ค้าต่รุ๊ะห้นักถึงปรุ๊ะเด็ูน
ดู้านความปลอดูภัย่และใส่ใจต่่อ
แนวทีางการุ๊ปฏิิบีัติ่ให้้มีความ
ปลอดูภัย่ทีี�สูง

การคำานึึงถึึงสิ่่�งแวดล้อม
จัดูห้าผู้ลิต่ภัณฑ์์และบีรุ๊ิการุ๊โดูย่คำานึง
ถึงผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อสิ�งแวดูล้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปให้ค้วามสำาคัญกับีความปลอดูภัย่ข้อง
พนกังานและคู่ค้าที๊กรุ๊าย่ในห้ว่งโซึ่่อ๊ปทีาน เน่�องจาก
สิ�งนี�เปน็ห้นึ�งในกลย๊่ทีธิที์ี�จะชื่่วย่เสรุ๊ิมสรุ๊้างความ
มั�นใจว่าคู่ค้าและผูู้เ้กี�ย่วข้้องทัี�งห้มดูไดู้รุ๊ับีการุ๊ฝ่กึ
อบีรุ๊มเกี�ย่วกับีมาต่รุ๊ฐานความปลอดูภัย่ข้องบีีทีีเอส 
กรุ๊๊�ปและจะสามารุ๊ถปอ้งกันความเสี�ย่งดู้านความ
ปลอดูภัย่ไดู้ทัี�งห้มดู

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปม๊ง่มั�นทีี�จะจัดูห้าสินค้าและบีรุ๊ิการุ๊ทีี�มี
ผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อสิ�งแวดูล้อมในมม๊จำากัดูต่ลอดูห้ว่งโซึ่่
ค๊ณค่า รุ๊วมถึงมกีารุ๊ติ่ดูต่ามและต่รุ๊วจสอบีอย่่าง
สมำาเสมอเพ่�อให้ม้ั�นใจว่าจะไมม่ผีู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อสิ�ง
แวดูล้อมในรุ๊ะย่ะย่าว
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การุ๊แบีง่กล๊ม่ 
คูค่า้โด้ยติรุ๊ง

คู่ค้าสี่ำาคัญ 
โดูยตัรง

17.4%

ไม่ใชื่่คู่ค้าโดูยตัรง 
ท่�ม่ความสี่ำาคัญ

คูค่�าโดูยตรงทั�งหมดู 
259 ราย

คู่ค้าสี่ำาคัญโดูยตัรง 
ท่�ไม่ม่ความเสี่่�ยงสีู่ง

คู่ค้าสี่ำาคัญโดูยตัรง
ท่�ม่ความเสี่่�ยงสีู่ง

การุ๊วเิครุ๊าะห์
ความเสี�ยง 
ข้องคูค่า้

คู่ค�าสำำาคัญ่โดูยตรงทั�งหมดู 
45 ราย

ติำาแหน่งทีางภูมิศัาสติรุ๊์ข้อง
คู่ค้าความเสี�ยงสูง

จำานวนข้องคู่ค้า
ความเสี�ยงสูง (รุ๊าย)

คู่ค้าทีี�อยู่่ในปรุ๊ะเทีศไทีย่

คู่ค้าทีี�อยู่่นอกปรุ๊ะเทีศไทีย่

รวม

15

0

15

ภาพัรวมของคู่ค�าของบ่ท่เอสำ กรุ�ป

ในป ี2564/65 บีทีีีเอส กรุ๊๊�ปมคีู่ค้าทัี�งห้มดู 259 รุ๊าย่ซึ่ึ�งเปน็กล๊ม่คู่ค้าโดูย่ต่รุ๊ง 
ปรุ๊ะกอบีดู้วย่คู่ค้าข้องบีีทีีเอสจี บีีทีีเอสซึ่ี และวีจีไอ (คิดูเปน็รุ๊้อย่ละ 100) 
ซึ่ึ�งอยู่่ในรุ๊าย่ช่ื่�อคู่ค้าทีี�ไดู้รุ๊ับีอน๊มัติ่ คิดูเป็นมูลค่าการุ๊จัดูซึ่่�อจัดูจ้างรุ๊วม 
3,252ล้านบีาที ในจำานวนคู่ค้าทัี�งห้มดู มคีู่ค้าสำาคัญโดูย่ต่รุ๊งจำานวน 45 รุ๊าย่ 
ห้รุ่๊อรุ๊้อย่ละ 17.4 ข้องคู่ค้าทัี�งห้มดู โดูย่มีการุ๊จัดูซึ่่�อจัดูจ้างรุ๊วม 2,786  
ล้านบีาที ห้รุ๊อ่รุ๊อ้ย่ละ 85.7 ข้องมลูค่าการุ๊จัดูซึ่่�อจัดูจ้างทัี�งห้มดู ทัี�งนี� บีรุ๊ษัิัทีฯ 
มคีู่ค้าสำาคัญทีางอ้อม (critical non-tier 1 suppliers) ทัี�งห้มดู 4 รุ๊าย่

คู่ค้าสำาคัญโดูย่ต่รุ๊งท๊ีกรุ๊าย่ ห้รุ๊่อรุ๊้อย่ละ 100 ลงนามรัุ๊บีทีรุ๊าบีและเข้้าใจ
แนวทีางการุ๊ดูำาเนินธิ๊รุ๊กิจและห้ลักปฏิิบีัติ่สำาห้รุ๊ับีคู่ค้าข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
ครุ๊อบีคล๊มดู้าน ESG ต่ามทีี�รุ๊ะบ๊ีไว้ในจรุ๊ิย่ธิรุ๊รุ๊มทีางธิ๊รุ๊กิจสำาห้รุ๊ับีคู่ค้า โดูย่
คู่ค้าที๊กรุ๊าย่จะต้่องไม่ทีำาการุ๊ละเมิดูสิทีธิิมน๊ษัย่ชื่นจากการุ๊จ้างงาน ไม่ใชื่้
แรุ๊งงานเด็ูก ไมจ้่างงานผู้ดิูกฏิห้มาย่ มจีรุ๊ยิ่ธิรุ๊รุ๊มทีางธ๊ิรุ๊กิจ และมกีารุ๊บีรุ๊หิ้ารุ๊
จัดูการุ๊ทีี�เป็นมิต่รุ๊ต่่อสิ�งแวดูล้อม มีอาชีื่วอนามัย่และความปลอดูภัย่ทีี�ดีู 
นอกจากนี� ย่งัต้่องผู้า่นข้ั�นต่อนและกรุ๊ะบีวนข้องโปรุ๊แกรุ๊มการุ๊ปรุ๊ะกันความ
ย่ั�งย่่นข้องคู่ค้า เพ่�อปรุ๊ะเมนิความสามารุ๊ถข้องคู่ค้าในการุ๊จัดูห้าผู้ลิต่ภัณฑ์์
ห้รุ๊่อบีรุ๊ิการุ๊ทีี�ต่รุ๊งต่ามข้้อกำาห้นดูข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รุ๊วมถึงความเสี�ย่งดู้าน 
ESG

ทัี�งนี�จากผู้ลการุ๊วิเครุ๊าะห้์คู่ค้าทีี�มีความเสี�ย่งสูงผู้่านแบีบีปรุ๊ะเมินต่นเอง
ดู้านความย่ั�งย่่นข้องคู่ค้า พบีว่าในจำานวนคู่ค้าสำาคัญโดูย่ต่รุ๊งทัี�งห้มดู 45 
รุ๊าย่ มคีู่ค้าทีี�มคีวามเสี�ย่งสงูรุ๊วม 15 รุ๊าย่ ในจำานวนนี�เปน็คู่ค้าสำาคัญทีี�มฐีาน
การุ๊ผู้ลิต่ในปรุ๊ะเทีศไทีย่ 15 รุ๊าย่ ในต่่างปรุ๊ะเทีศ 0 รุ๊าย่ ซึ่ึ�งบีีทีีเอส กรุ๊๊�ปไดู้
ดูำาเนินปรุ๊ะเมินผู้ลการุ๊ดูำาเนินงานข้องคู่ค้าในปรุ๊ะเทีศผู้่านการุ๊ต่รุ๊วจ
ปรุ๊ะเมนิทีาง on-site desktop ในข้ณะทีี�คู่ค้าทีี�มฐีานการุ๊ผู้ลิต่ต่่างปรุ๊ะเทีศ
จะผู้า่นการุ๊ต่รุ๊วจปรุ๊ะเมนิทีาง desktop โดูย่ผู้ลการุ๊ต่รุ๊วจปรุ๊ะเมนิ on-site 
จะแบ่ีงต่ามรุ๊ะดัูบีความสามารุ๊ถในการุ๊ดูำาเนินงานดู้าน ESG ข้องคู่ค้า ซึึ่�ง
แบี่งออกเป็น 4 รุ๊ะดัูบี ในกรุ๊ณีทีี�คู่ค้ามีความเสี�ย่ง บีรุ๊ิษััทีฯ จะจัดูทีำาแผู้น
ปฏิิบีัติ่การุ๊แก้ไข้ (Corrective Action Plan) และคู่ค้าต้่องดูำาเนนิการุ๊แก้ไข้
ภาย่ใน 12 เดู่อน

82.6%

45

66.6%

33.3% 15

214

30

พ่ั�นัท่�ตามตำาแหนั่งทางภูมิศาสำตร์ของคู่ค�าท่�ม่ความเส่ำ�ยงสูำง
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ไม่ม่คู่ค�าท่�ไดู�รับการประเมินัอยู่ในัระดูับพัอใชี�และ 
ตำ�ากว่าเกณฑ์์ และไม่ม่คู่ค�าท่�ม่แนัวโนั�มก่อให�เกิดู 
ผู้ลกระทบทางสัำงคม หร่อสิำ�งแวดูล�อมจนัเป็นัเหต ุ
ให�บ่ท่เอสำ กรุ�ปต�องทำาการแจ�งเต่อนัเพ่ั�อปรับปรุง 
หร่อยกเลิกสัำญ่ญ่าจ�าง

0

ยกระดูับความปลอดูภัย

ความปลอดูภัย่นับีเป็นเป้าห้มาย่ห้ลักข้องการุ๊ดูำาเนินธิ๊รุ๊กิจข้องบีีทีีเอส 
กรุ๊๊�ป การุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งดู้านอาชื่ีวอนามยั่ทีี�ไมม่ปีรุ๊ะสิทีธิภิาพ
ข้องคู่ค้านบัีเปน็ความเสี�ย่งทีี�สำาคัญ บีรุ๊ิษััทีฯ จึงดูำาเนนิการุ๊เพ่�อลดูการุ๊
เกิดูอ๊บีัติ่เห้ต่๊ การุ๊บีาดูเจ็บีและการุ๊สูญเสีย่ชื่ีวิต่จากการุ๊ปฏิิบีัติ่งานข้อง 
คู่ค้าอย่่างมปีรุ๊ะสิทีธิภิาพ

ในการุ๊ติ่ดูตั่�งงานต่่างๆ ข้องคู่ค้าและผูู้รุ้๊ับีเห้มา โดูย่เฉพาะพ่�นทีี�ในรุ๊ะบีบี
รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส บีีทีีเอสซึ่ีกำาห้นดูให้ผูู้้รุ้๊ับีเห้มา ซึ่ึ�งครุ๊อบีคล๊มถึงวีจีไอ
และผูู้เ้กี�ย่วข้้องอ่�นๆ ในรุ๊ะดัูบีห้วัห้นา้ผูู้ค้วบีค๊มงานที๊กรุ๊าย่ต้่องเข้้ารุ๊ับี
การุ๊อบีรุ๊มเรุ๊่�องมาต่รุ๊ฐานการุ๊ดูำาเนินงานอย่่างปลอดูภัย่ในรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟั
ฟั้าบีีทีีเอส รุ๊วมถึงทีดูสอบีความเข้้าใจก่อน-ห้ลังการุ๊ฝ่กึอบีรุ๊ม เพ่�อ
ปรุ๊ะเมินปรุ๊ะสิทีธิิภาพข้องผูู้้ รัุ๊บีเห้มาในการุ๊ปฏิิบีัติ่งานดู้านความ
ปลอดูภัย่กับีองค์กรุ๊ โดูย่บีรุ๊ิษััทีผูู้รุ้๊ับีเห้มาทีี�ผู้า่นการุ๊ทีดูสอบีจะถูกบีันทึีก
ผู้ลการุ๊ผู้า่นห้ลักสูต่รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊บีลงโปรุ๊แกรุ๊ม Operation License System  
เพ่�อเก็บีเปน็ฐานข้้อมลู บีีทีีเอสซึ่ีส่งเสรุ๊ิม ให้ค้วามรูุ๊้และคำาแนะนำาแก่คู่
ค้าและผูู้รุ้๊ับีเห้มาให้เ้กิดูความปลอดูภัย่ในการุ๊ทีำางานอย่่างต่่อเน่�อง โดูย่
ในป ี 2565/65 คู่ค้าและผูู้รุ้๊ับีเห้มาทีี�ต้่องเข้้าพ่�นทีี�ในรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีี
เอสไดู้รุ๊ับีการุ๊อบีรุ๊มและผู้่านการุ๊ทีดูสอบีการุ๊ปฏิิบีัติ่งานดู้านความ
ปลอดูภัย่ครุ๊บีที๊กรุ๊าย่

2564/65 2564/652561/62 2562/63 2563/64

100 100100 100 100

ผู้ลการดูำาเนัินังานั เป้าหมาย
ตัวชี่�วัดู

จำำานวนคู่ค้าแล่ะผิู้ร่บี้เหมาท่�ได้้ร่บี้
การอบี้รมมาตรฐานการด้ำาเนินงาน
อย่างปล่อด้ภ่ยในระบี้บี้รถไฟฟา้ 
บี้่ท่เอสี่ (ร้อยล่ะ)

Indicator

ระดูบัดู ่3.25-2.51

ระดูบัตำ�ากวา่เกณฑ์ ์1.00

คู่่�คู้่ามีีแนวทางปฏิิบััติิงานด้้าน
คู่วามียัั่�งยืั่นในระดั้บัดี้เยีั่�ยั่มี 

ไมี�จำำาเป็นต้ิองมีีการติรวจำสอบั
คู่วามีเสี�ยั่งด้้าน ESG

คู่่�คู้่ามีีแนวทางปฏิิบััติิงานด้้าน
คู่วามียัั่�งยืั่นในระดั้บัดี้ ยัั่งสามีารถ
ปรับัปรุงการด้ำาเนินงานเพิ่ิ�มีเติิมี
ได้้อีกในบัางรายั่การ 

แติ�ไมี�จำำาเป็นต้ิองติิด้ติามีคู่วามี
เสี�ยั่งด้้าน ESG

คู่่�คู้่ามีีแนวทางการพิ่ัฒนาอยั่�าง
ยัั่�งยืั่นในระดั้บัพิ่อใช้ ้คู่่�คู้่าจำะต้ิอง
นำาเสนอแผนและระยั่ะเวลาเพิ่ื�อ
ปรับัปรุงประสิทธิภิาพิ่การด้ำาเนิน
งานในด้้าน ESG ซ่ึ่�งจำะต้ิองด้ำาเนิน
การให้เ้สร็จำภายั่ในเวลาที�กำาห้นด้

คู่่�คู้่ามีีการด้ำาเนินการด้้านคู่วามี
ยัั่�งยืั่นอย่ั่�ในระดั้บัติำากว�าเกณฑ์์  
คู่่�คู้่าจำะต้ิองเสนอแผนและระยั่ะ
เวลาเพิ่ื�อปรับัปรุงประสิทธิภิาพิ่
การด้ำาเนินงานในด้้าน ESG ก�อนที� 
จำะมีีการเสนอราคู่าใด้ๆ กับั 
บัีทีเอส กรุ�ป

ระดัูบดูเ่ย่�ยม 4.00-3.26

ระดัูบพัอใชี� 2.50-1.00
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-1)

การุ๊พัฒนาโครุ๊งสรุ้๊างพ่�นฐานทีี�ย่ั�งย่่นและมีค๊ณภาพมีความสำาคัญต่่อ 
เป้าห้มาย่ข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ในการุ๊สรุ๊้างรุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นในเม่องทีี�
ครุ๊อบีคล๊มและย่ั�งย่่น บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป มีความตั่�งใจทีี�จะสรุ๊้างการุ๊เดิูนทีางทีี� 
ไรุ้๊พรุ๊มแดูนผู่้านการุ๊เดิูนทีางทีก๊รูุ๊ปแบีบี ไมว่่าจะเปน็ทีางรุ๊าง ถนน นำา ห้รุ๊อ่
อากาศ ในข้ณะเดีูย่วกัน ก็จะสำารุ๊วจโอกาสให้ม่ๆ  ในการุ๊ให้บ้ีรุ๊ิการุ๊โซึ่ลูชื่ั�นส์
ทีี�พลิกโฉม และดูแูลช๊ื่มชื่นทีี�เรุ๊าให้บ้ีรุ๊กิารุ๊ไปพรุ๊อ้มๆ กัน รุ๊ะบีบีข้นสง่มวลชื่น
ทีี�ห้ลากห้ลาย่ภาย่ใต้่ MOVE ทีำาให้ท้ีก๊การุ๊เดิูนทีางมคีณ๊ภาพ ต่รุ๊งเวลา และ
ปลอดูภัย่สำาห้รุ๊ับีที๊กคน ธิ๊รุ๊กิจ MOVE ครุ๊อบีคล๊มเครุ๊่อข้่าย่รุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอส
ซึ่ึ�งมรีุ๊ะย่ะทีางรุ๊วม 135 กิโลเมต่รุ๊ และธิรุ๊๊กิจอ่�นทีี�นอกเห้นอ่จากรุ๊ะบีบีข้นสง่
มวลชื่นทีางรุ๊างเป็นรุ๊ะย่ะทีางรุ๊วม 307 กิโลเมต่รุ๊ (รุ๊ถโดูย่สารุ๊ดู่วนพิเศษั 
BRT ทีางห้ลวงพิเศษัรุ๊ะห้ว่างเมอ่ง) และดู้วย่เครุ๊่อข้่าย่โครุ๊งสรุ๊้างพ่�นฐานทีี�
ครุ๊อบีคล๊มรุ๊ะย่ะทีาง 442 กิโลเมต่รุ๊ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปจึงมีส่วนในการุ๊พัฒนา
เศรุ๊ษัฐกิจและสังคมข้องช๊ื่มชื่นทีี�เรุ๊าให้บ้ีรุ๊ิการุ๊

ในข้ณะเดีูย่วกัน เรุ๊าดูำาเนนิการุ๊เพ่�อทีำาให้ม้ั�นใจว่าโครุ๊งสรุ๊า้งพ่�นฐานข้องเรุ๊า
สามารุ๊ถเข้า้ถึงไดู้สำาห้รุ๊บัีกล๊ม่เปรุ๊าะบีาง โดูย่เฉพาะอย่า่งย่ิ�งภาย่รุ๊อบีช๊ื่มชื่น
รุ๊อบีการุ๊ดูำาเนนิงานข้องเรุ๊า บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ตั่�งเปา้ห้มาย่ในการุ๊พัฒนาเครุ๊่อ
ข้่าย่โครุ๊งสรุ๊้างพ่�นฐานทีี�ครุ๊อบีคล๊ม รุ๊วมถึงการุ๊อำานวย่ความสะดูวกให้ก้ารุ๊
ก่อสรุ๊้างต่รุ๊งเวลา ปลอดูภัย่ และสรุ๊้างผู้ลกรุ๊ะทีบีต่่อช๊ื่มชื่นน้อย่ทีี�ส๊ดู เรุ๊า
สนบัีสนน๊และต่อบีสนองต่่อมาต่รุ๊การุ๊ข้องรัุ๊ฐบีาลในการุ๊ปอ้งกันการุ๊รุ๊ะบีาดู

ข้อง COVID-19 อย่่างเต็่มทีี�และเครุ๊่งครุ๊ัดู โดูย่ดูำาเนนิการุ๊ต่ามแผู้นเดิูนรุ๊ถ
ทีี�ปรุ๊ับีเปลี�ย่นเพ่�อสามารุ๊ถให้้บีรุ๊ิการุ๊ผูู้้โดูย่สารุ๊อย่่างเต็่มรูุ๊ปแบีบี โดูย่มีจ๊ดู
ม๊่งห้มาย่เพ่�ออำานวย่ความสะดูวกและลดูความห้นาแน่นข้องผูู้้โดูย่สารุ๊ใน
ชื่ั�วโมงเรุ๊่งดู่วนในชื่่วงเชื่้า-เย่็น ต่ามมาต่รุ๊การุ๊เว้นรุ๊ะย่ะห้่างทีางสังคม การุ๊
ให้้บีรุ๊ิการุ๊ทีี�ถี�ข้ึ�นเป็นส่วนห้นึ�งข้องความม๊่งมั�นข้องเรุ๊าในการุ๊เพิ�มการุ๊เข้้า
ถึงแก่ผูู้โ้ดูย่สารุ๊ข้องเรุ๊า

ปจัจ๊บีัน บีีทีีเอสซึ่ี ให้บ้ีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัข้องเรุ๊าภาย่ใต้่สัญญาบีรุ๊ิการุ๊เดิูนรุ๊ถและ
บีำารุ๊๊งรุ๊ักษัา (Operations and Maintenance ห้รุ๊่อ O&M) บีีทีีเอสซึ่ีย่ังคง
รุ๊กัษัามาต่รุ๊ฐานความปลอดูภัย่และการุ๊ให้บ้ีรุ๊กิารุ๊รุ๊ะดัูบีสงูต่ลอดูการุ๊ดูำาเนนิ
งาน ในการุ๊ปรุ๊ะเมนิการุ๊จัดูการุ๊บีรุ๊ิการุ๊ดู้านการุ๊ปฏิิบีัติ่งานข้องเรุ๊า ตั่วชื่ี�วัดู
ห้ลักสำาห้รุ๊ับีปรุ๊ะสิทีธิิภาพการุ๊ดูำาเนินงาน ไดู้แก่ ความน่าเชื่่�อถ่อข้องการุ๊
บีรุ๊ิการุ๊ ความน่าเชื่่�อถ่อข้องการุ๊เดิูนรุ๊ถไฟัฟ้ัา และความน่าเชื่่�อถ่อข้องตั่�ว
โดูย่สารุ๊ โดูย่ผู้ลการุ๊ดูำาเนินงานโดูย่รุ๊วมจะไดู้รุ๊ับีการุ๊ต่รุ๊วจสอบีโดูย่ฝ่่าย่
วางแผู้นการุ๊บีำารุ๊๊งรุ๊กัษัาและโลจิสติ่กส์ข้องบีริุ๊ษััทีฯ ต่ลอดูจนการุ๊ต่รุ๊วจสอบี
ภาย่ในและการุ๊ต่รุ๊วจสอบีจากฝ่า่ย่บีรุ๊ิห้ารุ๊ในภาย่ห้ลัง

สำรุปโครงการภายใต�ธุรกิจ MOVE

ระยะทางรวมของ
ธิุรกิจำขนสี่่งอื�นๆ

307 กม.
ระยะทางรวมของ
รถไฟฟา้บี้่ท่เอสี่

135 กม.
ระยะทางรวม 442 กม.

4.6 โครงสำร�างพ่ั�นัฐานัและการเข�าถืึงของผูู้�โดูยสำาร

สำำาหรับรายละเอ่ยดูเพิั�มเติม โปรดูอ่านับทท่� 
4.4: ความนั่าเชี่�อถื่อของการให�บริการ
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ระบบขนัส่ำงมวลชีนัทางราง

ธรุกจิขนัส่ำงอ่�นัๆ

เที่่�ยวการเดิินที่างต่่อวันเพิิ่� มขึ้้�นสามเที่่าภายใน 
ปีี 2568 โดิยที่่�ร้อยละ 33 มาจากธุุรกิจขึ้นส่งอ่�นๆ

เทีี�ยวการุ๊เด้ินทีางติ่อวัน
ธุุรกิจท�งร�ง ธุุรกิจขนิส่งอ่�นิๆ

2563

0.8 ล�านัเท่�ยว

2568

3 ล�านัเท่�ยว

สำรุปโครงการภายใต�ธรุกจิ MOVE
ระบบขึ้นส่งที่่�เชื่่�อมโยงกันแบบไร้รอยต่่อ

สำายสำ่ชีมพัู

แคร�ย - มีีนิบุรี
35 กมี.
30 สถ�นิี

สำายสำ่เหล่อง
ล�ดำพร้�ว - สำ�โรง
30 กมี.
23 สถ�นิี

สายสีเขีียวอ่อน 
เคหะ – คูคต
สายสีเขีียวเข้ีม 
สนิ�มีกีฬ�แห่งช�ติ - 
บ�งหว้�
68 กมี.
60 สถ�นีิ

สำายสำ่เข่ยว สำายสำ่ทอง

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

ที่าอากาศัยาน
นานาชาติิอู่ติะเภา

ทีางหลวงพิเศัษ
รุ๊ะหว่างเม่อง

M6
M81

รุ๊ถโด้ยสารุ๊ 
ด้่วนพิเศัษ (BRT)

เรุ๊่อด้่วน
เจ้าพรุ๊ะยา

ดำำ�เนิินิก�ร ธุุรกิจท�งร�ง ธุุรกิจขนิส่งอ่�นิๆ

*ผ่่�นิก�รเป็็นิผู่้ให้บริก�รชำ�ระเงินิ

สมารุ๊์ทีบีัส*
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โครงข่ายบ่ท่เอสำ : 134.7 กม. (116 สี่ถาน่)

โครงข่ายรถืไฟฟา้บ่ท่เอสำ

โครงการรถืไฟฟา้สำายส่ำเข่ยว ส่ำวนัต่อขยายท่� 1

โครงการรถืไฟฟา้ส่ำเขย่วสำายหลกั
บีีทีีเอสซีึ่เป็นผูู้้รุ๊ับีสัมปทีานจากกรุ๊๊งเทีพมห้านครุ๊ (กทีม.) ในการุ๊ให้้บีรุ๊ิการุ๊รุ๊ถไฟัฟ้ัาสีเขี้ย่วสาย่ห้ลักแต่่เพีย่งผูู้้เดีูย่ว ซึึ่�งเป็นรุ๊ถไฟัฟ้ัาสาย่แรุ๊กใน
กรุ๊๊งเทีพมห้านครุ๊ ตั่�งแต่่ป ีพ.ศ. 2542 โครุ๊งข้่าย่ห้ลักปรุ๊ะกอบีดู้วย่สาย่ส๊ข๊้มวิที (ห้มอชื่ิต่ถึงอ่อนนช๊ื่ 17 กิโลเมต่รุ๊) และสาย่สีลม (สนามกีฬาแห้ง่ชื่าติ่ถึง
สะพานต่ากสิน 6.5 กิโลเมต่รุ๊) รุ๊วมรุ๊ะย่ะทีาง 23.5 กิโลเมต่รุ๊, 24 สถาน ีโดูย่เปน็การุ๊ดูำาเนนิงานภาย่ใต้่สัมปทีานความรุ๊่วมมอ่รุ๊ะห้ว่างภาครุ๊ัฐบีาลและ
ภาคเอกชื่นในรูุ๊ปแบีบี PPP Net Cost เปน็เวลา 30 ป ี(พ.ศ. 2542 - 2572) จากกทีม. บีีทีีเอสซึ่ีย่ังมสีัญญาให้บ้ีรุ๊ิการุ๊เดิูนรุ๊ถและซึ่่อมบีำารุ๊๊ง (O&M) จาก
บีรุ๊ิษััที กรุ๊๊งเทีพธินาคม จำากัดู (KT) ซึ่ึ�งเปน็บีรุ๊ิษััทีย่่อย่ทีี�กทีม. เปน็เจ้าข้องทัี�งห้มดู ตั่�งแต่่ป ี2572-2585 เพ่�อดูำาเนนิการุ๊และบีำารุ๊๊งรุ๊ักษัาเครุ๊่อข้่าย่ห้ลักห้ลัง
สิ�นส๊ดูสัมปทีาน PPP Net Cost ในเดู่อนเมษัาย่น 2556 บีีทีีเอสซึ่ีไดู้ข้าย่สิทีธิิ�ในรุ๊าย่ไดู้ค่าโดูย่สารุ๊ส๊ทีธิใินอนาคต่จากเครุ๊่อข้่าย่ห้ลักภาย่ใต้่สัมปทีาน PPP 
Net Cost ให้กั้บีกองที๊นโครุ๊งสรุ๊้างพ่�นฐานรุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นทีางรุ๊างบีีทีีเอส (BTSGIF) บีีทีีเอสซึ่ีย่ังคงเปน็ผูู้ใ้ห้บ้ีรุ๊ิการุ๊เครุ๊่อข้่าย่ห้ลักเพีย่งรุ๊าย่เดีูย่ว ทัี�งนี� 
บีรุ๊ิษััทีฯ ย่ังลงที๊นในสัดูส่วน 33% ข้องจำานวนห้นว่ย่ลงที๊นทัี�งห้มดูในกองที๊น BTSGIF

ส่วนข้ย่าย่เพิ�มเติ่ม 12.75 กิโลเมต่รุ๊ ต่่อจากเครุ๊่อข้่าย่ห้ลักเรุ๊ิ�มดูำาเนนิการุ๊
ในป ี2552 ซึ่ึ�งปรุ๊ะกอบีดู้วย่สองส่วนต่่อข้ย่าย่ ครุ๊อบีคล๊ม 11 สถาน;ี ส่วน
ต่่อข้ย่าย่สาย่สลีม (สะพานต่ากสนิถึงบีางห้ว้า 7.45 กิโลเมต่รุ๊ 6 สถาน)ี และ
ต่่อสาย่ส๊ข๊้มวิที (อ่อนนช๊ื่ถึงแบีรุ๊ิ�ง 5.3 กิโลเมต่รุ๊ 5 สถาน)ี ต่่อมาในป ี2555 
บีรุ๊ิษััที กรุ๊๊งเทีพธินาคม จำากัดู ไดู้มอบีสัญญา O&M ให้บ้ีีทีีเอสซึ่ีเปน็เวลา 
30 ป ี (พ.ศ. 2555-2585) นอกจากนี� ข้้อต่กลงให้บ้ีรุ๊ิการุ๊เดิูนรุ๊ถและซึ่่อม
บีำารุ๊๊ง (O&M) นี�ย่ังครุ๊อบีคล๊มรุ๊ะย่ะทีาง 23.5 กิโลเมต่รุ๊ ข้องเครุ๊่อข้่าย่ห้ลัก
ห้ลังห้มดูอาย๊่สัมปทีานตั่�งแต่่เดู่อนธินัวาคม 2572

โครงการรถืไฟฟา้สำายส่ำเข่ยว ส่ำวนัต่อขยายท่� 2
สญัญาเพิ�มเติ่ม 32 กิโลเมต่รุ๊ ข้องสว่นต่่อข้ย่าย่สาย่สเีข้ยี่วไดู้รุ๊บัีการุ๊จัดูสรุ๊รุ๊
ในเดู่อนมีนาคม 2560 ภาย่ใต้่ข้้อต่กลงให้้บีรุ๊ิการุ๊เดิูนรุ๊ถและซ่ึ่อมบีำารุ๊๊ง 
(O&M) 25 ป ี(2560-2585) ปรุ๊ะกอบีดู้วย่ 2 ส่วนต่่อข้ย่าย่ ไดู้แก่ส่วนต่่อ
ข้ย่าย่สาย่สเีขี้ย่วใต้่ (แบีรุ๊ิ�งไปเคห้ะ 13.0 กิโลเมต่รุ๊) สว่นต่่อข้ย่าย่สาย่สีเข้ยี่ว
เห้นอ่ (ห้มอชิื่ต่-คคูต่ 19.0 กิโลเมต่รุ๊) สว่นต่่อข้ย่าย่สาย่สีเข้ยี่วใต้่เรุ๊ิ�มดูำาเนนิ
การุ๊อย่่างเต็่มรูุ๊ปแบีบี 9 สถาน ี เม่�อวันทีี� 6 ธินัวาคม พ.ศ. 2561 สำาห้รุ๊ับี
ส่วนต่่อข้ย่าย่สาย่สีเข้ีย่วเห้นอ่เรุ๊ิ�มดูำาเนนิการุ๊เต็่มรูุ๊ปแบีบี 16 สถาน ีในวัน
ทีี� 16 ธินัวาคม 2563

สำายส่ำทอง
กรุงธุนิบุรี – 
คลองส�นิ
1.8 กมี.

ส่ำวนัต่อขยาย 2
ส�ยสีเขียวเหนิ่อ
หมีอชิต - คูคต 19 กมี.

ส่ำเข่ยวสำายหลัก
หมีอชิต – อ่อนินิุช 
(17 กมี.) 

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

ส่ำวนัต่อขยาย 1
อ่อนินิุช – แบริ�ง
5.3 กมี.

สำายส่ำเหล่อง
ล�ดำพร้�ว –   
สำ�โรง
30.4 กมี.

สำายส่ำชีมพูั
แคร�ย – มีีนิบุรี
34.5 กมี.

ส่ำวนัต่อขยาย 2
ส�ยสีเขียวใต้
แบริ�ง – เคหะ 
13.0 กมี.

ส่ำวนัต่อขยาย 1
สะพ�นิต�กสินิ –  
บ�งหว้� 7.45 กมี.

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

สะพ�นิต�กสินิ –  
บ�งหว้� 

อ่อนินิุช – แบริ�ง

แบริ�ง – เคหะ

หมีอชิต - คูคต

กรุงธุนิบุรี – คลองส�นิ

แคร�ย – มีีนิบุรี 

ล�ดำพร้�ว –  สำ�โรง

สีเขียวส�ยหลัก

ส่วนิต่อขย�ย 
ส�ยสีเขียว 1

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

ส�ยสีชมีพู

ส�ยสีเหล่อง

ดำำ�เนิินิก�ร 
70.1 กมี.

อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
64.9 กมี.
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โครงการรถืไฟฟา้สำายส่ำทอง
เม่�อวันทีี� 31 กรุ๊กฎาคม พ.ศ. 2561 บีรุ๊ิษััที กรุ๊๊งเทีพธินาคมจำากัดูไดู้มอบี
สญัญาให้บ้ีริุ๊การุ๊เดิูนรุ๊ถและซึ่อ่มบีำารุ๊๊ง (O&M) ข้องบีีทีีเอสซึ่เีปน็รุ๊ะย่ะเวลา 
30 ปี สำาห้รัุ๊บีรุ๊ถไฟัฟ้ัาสาย่สีทีอง รุ๊ะย่ะทีี� 1 (กรุ๊๊งธินบ๊ีรีุ๊ถึงคลองสาน 1.8 
กิโลเมต่รุ๊ 3 สถาน)ี รุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีทีองมจ๊ีดูเปลี�ย่นกับีรุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีเข้ีย่ว
ทีี�สถานกีรุ๊๊งธินบ๊ีรุ๊แีละเชื่่�อมต่่อกับีศนูย่ก์ารุ๊ค้าไอคอนสย่าม เรุ๊ิ�มดูำาเนนิการุ๊
เชื่ิงพาณิชื่ย่์ในวันทีี� 16 ธินัวาคม 2563 

โครงการรถืไฟฟา้สำายส่ำชีมพูัและสำายส่ำเหล่อง
เม่่อวันท่ีี 16 มิถ๊นาย่น 2560 บีรุ๊ิษััที นอรุ๊์ทีเทิีรุ๊์นกรุ๊๊งเทีพโมโนเรุ๊ล จำากัดู 
และบีริุ๊ษััที อีสเทิีรุ๊์นกรุ๊๊งเทีพโมโนเรุ๊ล จำากัดู ซึ่ึ่งเป็นบีริุ๊ษััทีย่่อย่ข้อง 
บีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้ลงนามในสัญญากับี รุ๊ฟัม. สำาห้รุ๊ับีรุ๊ถไฟัฟ้ัาสาย่สีชื่มพู (แครุ๊าย่- 
มีนบ๊ีรีุ๊ 34.5 กิโลเมต่รุ๊) และรุ๊ถไฟัฟ้ัาสาย่สีเห้ล่อง (ลาดูพรุ๊้าว-สำาโรุ๊ง 30.4 
กิโลเมต่รุ๊) รุ๊วม 64.9 กิโลเมต่รุ๊ และ 53 สถานี บีรุ๊ิษััทีย่่อย่จัดูต้ั่งข้ึ้นภาย่
ใต้่กล๊่ม BSR JV (บีรุ๊ิษััทีฯ ถ่อห้๊้น 75%, STEC 15% และ RATCH 10%) 
สัญญาดัูงกล่าวทีำาให้้บีรุ๊ิษััทีย่่อย่ไดู้รุ๊ับีสัมปทีาน PPP Net Cost เป็น
เวลา 30 ปี โดูย่ไดู้รุ๊ับีเงินอ๊ดูห้น๊นจากรุ๊ัฐบีาลในการุ๊ก่อสรุ้๊าง จากต้่นที๊น
โครุ๊งการุ๊ท้ัีงห้มดู 96,000 ล้านบีาที รุ๊ัฐบีาลจะอ๊ดูห้น๊นการุ๊ชื่ำารุ๊ะค่นงาน
โย่ธิาจำานวน 47,000 ล้านบีาที ซึ่ึ่งจ่าย่ค่นให้้กับีกล๊่มบีรุ๊ิษััทีเท่ีาๆ กันใน
ชื่่วง 10 ปีแรุ๊กข้องการุ๊ดูำาเนินงาน ปรุ๊ะกาศดูำาเนินการุ๊สำาห้รุ๊ับีท้ัีงสอง
สาย่ออกเม่่อวันท่ีี 29 มิถ๊นาย่น พ.ศ. 2561 ซึ่ึ่งเร่ิุ๊มนับีวันแรุ๊กสำาห้รัุ๊บี
การุ๊ก่อสรุ้๊าง ในเดู่อนพฤษัภาคม 2565 การุ๊ก่อสรุ้๊างท้ัีงสองสาย่ไดู้ดูำาเนิน
การุ๊แล้วเสร็ุ๊จปรุ๊ะมาณ 87% สำาห้รุ๊ับีสาย่สีชื่มพู และ 92% สำาห้รัุ๊บีสาย่
สีเห้ล่อง และคาดูว่ารุ๊ถไฟัฟ้ัาท้ัีงสองสาย่จะเรุ๊ิ่มดูำาเนินการุ๊เชิื่งพาณิชื่ย่์
เต็่มรูุ๊ปแบีบีภาย่ในปี 2566

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป มีความเชื่่่อว่าโครุ๊งสรุ๊้างพ้่นฐานท่ีีเพีย่งพอและเข้้าถึงไดู้นั้น
เป็นปัจจัย่สำาคัญในการุ๊พัฒนาความเป็นอยู่่ท่ีีดีูสำาห้รัุ๊บีที๊กคน เพ่่ อเป็น
ส่วนห้นึ่งข้องการุ๊พัฒนานี้ เป้าห้มาย่ข้องเรุ๊าจะไม่เพีย่งแต่่ม๊่งเน้นไปท่ีี
การุ๊พัฒนารุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นทีางรุ๊างในวงกว้าง แต่่ย่ังรุ๊วมถึงโครุ๊งการุ๊
ข้นส่งอ่่นๆ ในอีกส่ีปีข้้างห้น้าดู้วย่ 
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โครงการรถืไฟฟา้ส่ำวนัต่อขยายสำายส่ำเข่ยวตะวันัตก

โครงการรถืไฟฟา้สำายส่ำเทา ระยะท่� 1

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าส่วนต่่อข้ย่าย่สาย่สีเข้ีย่วต่ะวันต่ก (บีางห้ว้า-ต่ลิ�งชื่ัน) รุ๊ะย่ะทีาง 7 กิโลเมต่รุ๊ ซึ่ึ�งข้ณะนี�อยู่่ในข้ั�น
ต่อนการุ๊รุ๊ออนม๊ติั่รุ๊าย่งาน การุ๊วิเครุ๊าะห้ผ์ู้ลกรุ๊ะทีบีสิ�งแวดูล้อม (EIA) โดูย่เปน็เส้นทีางทีี�บีรุ๊ิษััทีฯ มโีอกาสสูง ทีี�จะ
ไดู้เข้า้ไปบีรุ๊หิ้ารุ๊จัดูการุ๊เดิูนรุ๊ถ เน่�องจากเสน้ทีางนี�เปน็สว่นต่่อข้ย่าย่โดูย่ต่รุ๊งกบัีโครุ๊งข้า่ย่รุ๊ถไฟัฟัา้สาย่สเีข้ยี่วปจัจ๊บีนั 
ทัี�งนี� เพ่�อให้ส้อดูคล้องกับีนโย่บีาย่ “ห้นึ�งห้นว่ย่งานกำากับีดููแล ห้นึ�งผูู้บ้ีรุ๊ิห้ารุ๊เดิูนรุ๊ถ” ข้องรุ๊ัฐบีาล ทีี�ม๊ง่ห้วังให้เ้กิดู
ผู้ลปรุ๊ะโย่ชื่นที์ี�ดีูทีี�สดู๊แก่ปรุ๊ะชื่าชื่น บีรุ๊ษัิัทีฯ จะเจรุ๊จากับี กทีม. ภาย่ใต้่เน่�อห้าสญัญาการุ๊ให้บ้ีรุ๊กิารุ๊เดิูนรุ๊ถและซ่ึ่อม
บีำารุ๊๊ง (O&M) ทัี�งนี� คาดูว่ารัุ๊ฐบีาลจะรัุ๊บีผู้ดิูชื่อบีในการุ๊ลงท๊ีนส่วนข้องงานโย่ธิาและงานรุ๊ะบีบีและเครุ่๊�องกล (E&M) 
อย่่างไรุ๊ก็ต่าม ทีางบีรุ๊ิษััทีอาจจะพิจารุ๊ณาในการุ๊ชื่่วย่จัดูห้าเงินที๊น โดูย่อาจจะรุ๊ับีติ่ดูตั่�งงานรุ๊ะบีบีและเครุ๊่�องกล 
(E&M) ให้ ้กทีม.

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟ้ัาโมโนเรุ๊ลสาย่สีเทีาแบ่ีงออกเปน็ 2 รุ๊ะย่ะ เน่�องจากมกีารุ๊เปลี�ย่นแปลงเส้นทีางและต้่องไดู้รุ๊บัีความ
เห้น็ชื่อบีจากห้น่วย่งานทีี�เกี�ย่วข้้องในการุ๊ดูำาเนนิงาน โดูย่รุ๊ะย่ะทีี� 1 (ช่ื่วงวัชื่รุ๊พล-ทีองห้ล่อ รุ๊ะย่ะทีาง 16.3 กิโลเมต่รุ๊) 
เชื่่�อมต่่อกับีโครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีเข้ีย่วสาย่ห้ลักทีี�สถานทีีองห้ล่อ โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีชื่มพู ทีี�สถานวัีดูพรุ๊ะ
ศรุ๊ีมห้าธิาต่๊ และโครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีเห้ล่อง ทีี�สถานฉีลองรุ๊ัชื่ ทัี�งนี� โครุ๊งการุ๊ดัูงกล่าว อยู่่ภาย่ใต้่การุ๊กับีกำาดููแล
ข้อง กทีม. โดูย่ทีี�ผู้่านมา กทีม. จะเป็นผูู้้รุ๊ับีผู้ิดูชื่อบี ในส่วนข้องงานโย่ธิา และงานรุ๊ะบีบีและเครุ่๊�องกล (E&M) 
เน่�องจาก โครุ๊งการุ๊นี� เปน็โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟัา้สาย่ให้มจึ่งคาดูว่าจะมกีารุ๊จัดูปรุ๊ะมลู สำาห้รุ๊บัีการุ๊ให้บ้ีริุ๊การุ๊เดิูนรุ๊ถและ
ซึ่อ่มบีำารุ๊๊ง (O&M) เรุ๊าเชื่่�อมั�นว่า เรุ๊ามศีกัย่ภาพทีี�แข็้งแกรุ่๊งพอทีี�จะชื่นะการุ๊ปรุ๊ะมลูดัูงกล่าว ซึ่ึ�งการุ๊ชื่นะการุ๊ปรุ๊ะมลู
นี� ผูู้โ้ดูย่สารุ๊จะไดู้รุ๊ับีปรุ๊ะโย่ชื่นจ์ากการุ๊เชื่่�อมต่่อสาย่อ่�นๆ ทีี�รุ๊าบีรุ๊่�นย่ิ�งข้ึ�น เน่�องจากการุ๊มผีูู้ใ้ห้บ้ีรุ๊ิการุ๊เดีูย่วจะชื่่วย่
ให้ก้ารุ๊ให้บ้ีรุ๊ิการุ๊ข้้ามรุ๊ะบีบีรุ๊าบีรุ๊่�นข้ึ�น

โครงการรถืไฟฟา้รางเบา
โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟ้ัารุ๊างเบีา ห้รุ่๊อ LRT (บีางนา-ส๊วรุ๊รุ๊ณภูมิ) รุ๊ะย่ะทีาง 18.3 กิโลเมต่รุ๊ มีจ๊ดูเชื่่�อมต่่อกับีรุ๊ถไฟัฟ้ัา 
บีีทีีเอสส่วนต่่อข้ย่าย่สาย่ส๊ข๊้มวิทีทีี�สถานบีีางนา โครุ๊งการุ๊นี�เปน็โครุ๊งการุ๊ในความรัุ๊บีผู้ดิูชื่อบีข้อง กทีม. ทัี�งนี�คาดู
ว่าทีาง กทีม. จะเปน็ผูู้รุ้๊ับีผู้ดิูชื่อบีก่อสรุ๊้างงานโย่ธิาและงานรุ๊ะบีบีเครุ๊่�องกล (E&M) โดูย่บีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้เสนอต่่อ กทีม. 
ให้ใ้ชื่้พ่�นทีี�บีรุ๊ิเวณธินาซึ่ิตี่�ข้องบีรุ๊ิษััทีฯ ในการุ๊สรุ๊้างศนูย่์ซึ่่อมบีำารุ๊๊งและโรุ๊งเก็บีรุ๊ถไฟัฟั้า (Depot) สำาห้รุ๊ับี LRT โดูย่
ไมคิ่ดูค่าใชื่จ่้าย่ ดัูงนั�น เรุ๊าจึงเชื่่�อมั�นว่าเรุ๊ามศีกัย่ภาพในรุ๊ะดัูบีแนวห้นา้ทีี�จะไดู้รุ๊บัีคัดูเล่อกให้เ้ปน็ผูู้ช้ื่นะการุ๊ปรุ๊ะมลู 
และห้ากเรุ๊าชื่นะการุ๊ปรุ๊ะมลู เรุ๊าจะรุ๊บัีปรุ๊ะโย่ชื่นจ์ากการุ๊พฒันาอสังห้ารุ๊มิทีรุ๊พัย์่และทีี�ดิูนบีรุ๊เิวณธินาซิึ่ตี่� จะเปน็การุ๊
เพิ�มมลูค่าให้กั้บีบีริุ๊ษััทีฯ และย่งัเปน็การุ๊เอ่�อปรุ๊ะโย่ชื่นใ์ห้กั้บีอสงัห้าริุ๊มทีรัุ๊พย่เ์ชื่งิพาณชิื่ย่อ์ย่า่งธินาซึ่ตีิ่� กอล์ฟั แอนด์ู 
สปอร์ุ๊ต่ คลับี ข้องเรุ๊าอีกดู้วย่ นอกจากนี� โครุ๊งการุ๊นี�ย่งัข้ย่าย่โครุ๊งข่้าย่รุ๊ถไฟัโดูย่สารุ๊ข้องกรุ๊๊งเทีพฯ ไปสูส่มท๊ีรุ๊ปรุ๊าการุ๊ 
และเพิ�มเส้นทีางสู่สนามบีินนานาชื่าติ่ส๊วรุ๊รุ๊ณภมูอีิกทีางห้นึ�ง ซึ่ึ�งจะชื่่วย่ข้ย่าย่การุ๊พัฒนาเศรุ๊ษัฐกิจและโครุ๊งสรุ๊้าง
พ่�นฐานในพ่�นทีี�นั�นให้ก้ว้างข้ึ�น

โครงข่ายรถืไฟฟา้บ่ท่เอสำท่�เป็นัเป้าหมายของกลุ่มบริษััท
เสำ�นัทางเป้าหมายในัอ่ก 4 ปีข�างหนั�า ทั�งหมดู 78 กม.

บี้างหว้า - ตล่ิ�งชุ่น

บี้างนา - สี่นามบี้ินสีุ่วรรณีภูมิ 

ว่ชุรพล่ – ทองหล่่อ

ศนูยว์ฒ่นธิรรมแหง่ประเทศไทย 
- มน่บี้รุ่

บี้างขนุนนท ์- ศนูยว์ฒ่นธิรรม
แหง่ประเทศไทย

BMA

BMA

BMA

MRTA

MRTA

สี่่วนต่อขยายสี่าย
สี่่เข่ยวตะว่นตก

LRT

สี่ายสี่่เทา ระยะท่� 1

สี่ายสี่่สี่้ม 
(ตะว่นออก)

สี่ายสี่่สี่้ม 
(ตะว่นตก)

7

18.3

16.3

23

13

6

14

15

17

11

2568

2567

2567

2566

2569

เป้าหมายของบ่ท่เอสำ ผูู้�ม่อำานัาจ สำถืานั่ ปีท่�คาดูว่าจะ
เปิดูดูำาเนัินัการ

ระยะทาง
(กม.)

เสำ�นัทาง

โครงการรถืไฟฟา้สำายส่ำสำ�ม (ตะวนััออกและตะวนััตก)
การุ๊ปรุ๊ะมลูก่อสรุ๊้างงานโย่ธิาในโครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีส้ม แบี่งออกเปน็ ฝ่ั� งต่ะวันออกและต่ะวันต่ก โดูย่เส้นทีาง
ดัูงกล่าวมทัีี�งสถานยี่กรุ๊ะดัูบี และสถานใีต้่ดิูน ปจัจ๊บัีนโครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟ้ัาสาย่สีส้มฝ่ั� งต่ะวันออกไดู้มกีารุ๊ลงนามใน
สัญญางานก่อสรุ้๊างกับีผูู้้รุ๊ับีจ้างก่อสรุ้๊างงานโย่ธิา รุ๊วมทัี�งห้มดู 6 สัญญา โดูย่ผูู้้รุ๊ับีจ้างก่อสรุ้๊างงานโย่ธิาดัูงกล่าว 
ไดู้แก่ กิจการุ๊รุ๊่วมค้า CKST (บีรุ๊ิษััที ชื่.การุ๊ชื่่าง จำากัดู (มห้าชื่น) รุ๊่วมกับี บีรุ๊ิษััที ซึ่ิโน-ไทีย่ เอ็นจีเนยี่รุ๊ิ�ง แอนด์ู คอน
สต่รุ๊คัชื่ั�น จำากัดู (มห้าชื่น)) บีรุ๊ษัิัที อิต่าเลีย่นไทีย่ ดีูเวล�อปเมนต์่จำากัดู (มห้าชื่น) และบีรุ๊ษัิัที ยู่นคิ เอ็นจิเนยี่รุ๊ิ�ง แอนด์ู 
คอนสต่รุ๊ัคชื่ั�น จำากัดู (มห้าชื่น) ทัี�งนี� โครุ๊งการุ๊รุ๊ถไฟัฟั้าสาย่สีส้มต่ะวันออกไดู้เรุ๊ิ�มก่อสรุ๊้างไปแล้วในเดู่อนมถิ๊นาย่น 
2560 และ คาดูว่าจะแล้วเสรุ๊จ็ภาย่ในป ี2566 ทัี�งนี� เม่�อวันทีี� 28 มกรุ๊าคม 2563 คณะรัุ๊ฐมนต่รุ๊มีมีติ่อนม๊ติั่โครุ๊งการุ๊
รุ๊ถไฟัฟ้ัาสาย่สีส้ม (จากบีางข๊้นนนท์ี ถึงมนีบ๊ีรุ๊ ีรุ๊ะย่ะทีางรุ๊วม 35.9 กิโลเมต่รุ๊ 28 สถานี) มลูค่าโครุ๊งการุ๊รุ๊วม 143,000 
ล้านบีาที มรูีุ๊ปแบีบีสัญญา PPP Net Cost รุ๊ะย่ะเวลา 30 ปี

58

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   4.6	โครงสี่ร้างพ่ื้�นฐานและการเข้าถืึงของผูู้้โดูยสี่าร	 	

ระบบรถืโดูยสำารดู่วนัพิัเศษั BRT 

สำนัามบินันัานัาชีาติอู่ตะเภา

โครงการทางหลวงพิัเศษัระหว่างเม่อง

โครุ๊งการุ๊รุ๊ถโดูย่สารุ๊ดู่วนพิเศษั ห้รุ๊อ่ BRT บีรุ๊หิ้ารุ๊โดูย่บีีทีีเอสซึ่เีปน็โครุ๊งการุ๊
แรุ๊กเรุ๊ิ�มข้องทีางกทีม. ทีี�จะเชื่่�อมต่่อรุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นในพ่�นทีี�กรุ๊๊งเทีพฯ 
เข้้าดู้วย่กัน เพ่�อให้้บีริุ๊การุ๊รุ๊ะบีบีข้นส่งมวลชื่นมีการุ๊บูีรุ๊ณาการุ๊ทัี�งในเข้ต่
เม่องและพ่�นทีี�รุ๊อบีนอก โดูย่บีีทีีเอสซีึ่เป็นผูู้้รุ๊ับีสัมปทีานจาก กทีม. ทัี�งนี� 
รุ๊ะบีบีเดิูนรุ๊ถข้อง BRT จะมีความเรุ๊็วสูงกว่ารุ๊ถโดูย่สารุ๊ปรุ๊ะจำาทีางทัี�วไป
เพรุ๊าะจะวิ�งบีนช่ื่องทีางพิเศษัทีี�แย่กออก จากถนนห้ลัก BRT มีรุ๊ะย่ะทีาง
รุ๊วม 15 กิโลเมต่รุ๊ 12 สถานี (ช่ื่องนนทีรุ๊ี - ต่ลาดูพลู) โดูย่มีสถานีเชื่่�อมต่่อ
กับีรุ๊ถไฟัฟั้าบีีทีีเอสทีี�สถานีชื่่องนนทีรุ๊ี 

สนามบีินนานาชื่าติ่อู่ต่ะเภา ตั่�งอยู่่ทีี�อำาเภอบี้านฉาง จังห้วัดูรุ๊ะย่อง เป็น
ห้นึ�งในโครุ๊งการุ๊พัฒนาโครุ๊งสรุ้๊างพ่�นฐานเพ่�อรุ๊องรุ๊ับีการุ๊พัฒนาเข้ต่
เศรุ๊ษัฐกิจพิเศษัภาคต่ะวันออก (EEC) ทัี�งนี� กล๊่มกิจการุ๊รุ่๊วมค้าบีีบีีเอส 
(ปรุ๊ะกอบีดู้วย่ BA สัดูส่วน 45%, บีรุ๊ิษััทีฯ สัดูส่วน 35% และ STEC สัดูส่วน 
20%) ไดู้ย่่�นข้้อเสนอเข้้ารุ๊่วมลงที๊นในโครุ๊งการุ๊ดัูงกล่าวกับีกองทัีพเรุ่๊อ 
โครุ๊งการุ๊ดัูงกล่าวเป็นโครุ๊งการุ๊ภาย่ใต้่ความรุ่๊วมม่อรุ๊ะห้ว่างภาครัุ๊ฐและ
เอกชื่นในรูุ๊ปแบีบี PPP Net Cost รุ๊ะย่ะเวลา 50 ป ีรุ๊วมการุ๊ลงที๊นในอาคารุ๊
ผูู้้โดูย่สารุ๊ ให้ม่ห้ลังทีี� 3 ศูนย่์ธิ๊รุ๊กิจการุ๊ค้า เข้ต่ปรุ๊ะกอบีการุ๊ค้าเสรุ๊ี (Cargo 
Village ห้รุ๊่อ Free Trade Zone) และศูนย่์ธิ๊รุ๊กิจข้นส่งสินค้าและ 
โลจิสติ่กส์ (Cargo Complex) ทัี�งนี� ในเดู่อนมิถ๊นาย่น 2564 กล๊่มกิจการุ๊
รุ๊ว่มค้าไดู้สง่แผู้นแมบ่ีทีไปย่งักองทัีพเรุ๊อ่ไทีย่และ EECO โดูย่จะเรุ๊ิ�มดูำาเนนิ
การุ๊ก่อสรุ๊้างภาย่ในครึุ๊�งปีห้ลังข้องปี 2565 โครุ๊งการุ๊นี�เป็นโครุ๊งการุ๊สำาคัญ
ทีี�ส่งเสรุ๊ิมเป้าห้มาย่ข้องรัุ๊ฐบีาลในการุ๊พัฒนา EEC ให้้ก้าวห้น้าและมี
ผู้ลิต่ผู้ลทีางเศรุ๊ษัฐกิจมากข้ึ�นในฐานะศูนย่์กลางอ๊ต่สาห้กรุ๊รุ๊มเชิื่งกลย๊่ทีธิ์

เม่�อวันทีี� 19 สิงห้าคม 2562 กล๊่มกิจการุ๊รุ๊่วมค้าบีีจีเอสอารุ๊์ (ปรุ๊ะกอบีดู้วย่ 
บีรุ๊ิษััทีฯ สัดูส่วน 40%, GULF สัดูส่วน 40%, STEC สัดูส่วน 10% และ 
RATCH สัดูส่วน 10%) ไดู้เป็นผูู้้ชื่นะปรุ๊ะมูลโครุ๊งการุ๊ทีางห้ลวงพิเศษั 
รุ๊ะห้ว่างเมอ่ง 2 เส้นทีาง ค่อ (i) สาย่บีางปะอิน – นครุ๊รุ๊าชื่สีมา รุ๊ะย่ะทีาง 
ปรุ๊ะมาณ 196 กม. และ (ii) สาย่บีางให้ญ่ – กาญจนบ๊ีรุ๊ี รุ๊ะย่ะทีางปรุ๊ะมาณ 
96 กม. ซึึ่�งทัี�งสองเสน้ทีางเปน็สว่นห้นึ�งข้องโครุ๊งการุ๊สำาคัญทีี�มคีวามจำาเปน็
เรุ่๊งดู่วน โดูย่ไดู้รุ๊บัีการุ๊บีรุ๊รุ๊จ๊ในแผู้นปฏิิบีติั่การุ๊ดู้านคมนาคมข้นสง่รุ๊ะย่ะเรุ๊ง่
ดู่วนเพ่�อลงที๊นในโครุ๊งสรุ๊้างพ่�นฐานข้องกรุ๊ะทีรุ๊วงคมนาคม และมาต่รุ๊การุ๊
เรุ๊ง่รุ๊ดัูโครุ๊งการุ๊ให้เ้อกชื่นรุ๊ว่มลงทีน๊ในกิจการุ๊ข้องรุ๊ฐั (PPP Fast Track) ข้อง
กรุ๊ะทีรุ๊วงการุ๊คลัง โดูย่ทัี�งสองโครุ๊งการุ๊ดัูงกล่าวจะเป็นในรูุ๊ปแบีบีข้อง PPP 
Gross Cost ซึ่ึ�งเอกชื่นจะเป็น ผูู้ล้งที๊นก่อสรุ๊้างงานรุ๊ะบีบีและจัดูเก็บีรุ๊าย่ไดู้
ทัี�งห้มดูส่งมอบีให้้แก่ภาครุ๊ัฐ โดูย่ภาคเอกชื่นจะไดู้รุ๊ับีค่าจ้าง-ต่อบีแทีนใน
การุ๊ดูำาเนนิงานและบีำารุ๊๊งรุ๊ักษัา ทัี�งนี� ไดู้มกีารุ๊ลงนามในสัญญาเม่�อวันทีี� 29 
กันย่าย่น 2564 โดูย่เรุ๊ิ�มการุ๊ก่อสรุ๊้างในเดู่อนมกรุ๊าคม 2565 การุ๊พัฒนา
โครุ๊งการุ๊ทีางห้ลวงพิเศษัรุ๊ะห้ว่างเมอ่งจะสรุ๊า้งปรุ๊ะโย่ชื่นท์ีางเศรุ๊ษัฐกิจและ
สงัคมในดู้านต่่างๆ เชื่น่ การุ๊อำานวย่ความสะดูวกดู้านการุ๊ค้าข้าย่ผู้ลิต่ภัณฑ์์
ต่่างๆ การุ๊ลดูต้่นที๊นและเวลาในการุ๊ข้นส่ง การุ๊สนับีสน๊นการุ๊พัฒนาทีี�ดิูน
เพ่�อใชื่้ในอ๊ต่สาห้กรุ๊รุ๊มมากข้ึ�น และลดูอัต่รุ๊าการุ๊เกิดูอ๊บีัติ่เห้ต่๊ทีางถนน 

ธ์๊รุ๊กิจข้นส่งอ่�นๆ

สำำาหรบัรายละเอย่ดูเพิั�มเตมิเก่�ยวกบัธรุกจิ MOVE กรณุาอา่นัรายงานัประจำาป ี2564/65 (แบบ 56-1 One Report)
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   4.7	ความปลอดูภััยดู้านเทคโนโลย่และความเป็นสี่่วนตััวของข้อมูล	 	

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

ดู้วย่กลย๊่ทีธิ์ให้ม่ 3M (MOVE MIX และ MATCH) ข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป  
ข้อ้มลูและสารุ๊สนเทีศมบีีทีบีาทีสำาคัญและเปน็ปจัจัย่ห้ลักทีี�ข้บัีเคล่�อน
ธิ๊รุ๊กิจเพ่�อให้้ปรุ๊ะสบีความสำาเรุ๊็จ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปให้้ความสำาคัญสูงส๊ดูกับี
การุ๊สรุ้๊างความมั�นใจ ความปลอดูภัย่ และการุ๊ปกป้องความเป็น 
ส่วนตั่วสำาห้รัุ๊บีลูกค้าเม่�อใช้ื่บีริุ๊การุ๊ข้องบีริุ๊ษััทีฯ ซึึ่�งเป็นเป้าปรุ๊ะสงค์ทีี�
สำาคัญสูงส๊ดูข้องธิ๊รุ๊กิจ นอกจากนี� ภัย่ค๊กคามดู้านความปลอดูภัย่ทีาง
ไซึ่เบีอร์ุ๊ไดู้กลาย่เป็นความเสี�ย่งในห้ลาย่อ๊ต่สาห้กรุ๊รุ๊ม เน่�องจาก
อาชื่ญากรุ๊ไซึ่เบีอรุ๊์มีความสามารุ๊ถและเทีคนิคข้ั�นสูงดู้านความมั�นคง
ปลอดูภัย่ทีี�พัฒนาข้ึ�น

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปให้้ความสำาคัญกับีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งทีาง
ไซึ่เบีอรุ๊ ์และย่กรุ๊ะดัูบีการุ๊รุ๊กัษัาความปลอดูภัย่ทีางไซึ่เบีอรุ๊ใ์ห้เ้ปน็ห้นึ�ง
ในเปา้ห้มาย่การุ๊ดูำาเนนิงานห้ลักข้องเรุ๊า การุ๊รัุ๊กษัาความปลอดูภัย่ดู้าน
ไอทีีและการุ๊ปกป้องความเป็นส่วนตั่วข้องข้้อมูลเป็นห้นึ�งในห้ัวข้้อทีี�
สำาคัญทีี�ส๊ดูในการุ๊ดูำาเนินงานข้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดัูงนั�น เรุ๊าจึงรุ๊วมสิ�งนี�
ไว้เป็นส่วนห้นึ�งข้องการุ๊บีริุ๊ห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งและอน๊กรุ๊มวิธิาน
ความเสี�ย่งสำาห้รุ๊ับีทัี�งกล๊่มบีรุ๊ิษััทีข้องเรุ๊า และมีการุ๊วางโครุ๊งสรุ๊้าง 
พ่� นฐานดู้านการุ๊ปกป้องความเป็นส่วนตั่วข้องข้้อมูลและความ

ปลอดูภัย่ทีางไซึ่เบีอรุ๊์สำาห้รุ๊ับีกล๊่มบีรุ๊ิษััทีทัี�งห้มดู ในแง่ข้องการุ๊ปกป้อง
ความเปน็สว่นตั่วข้องข้อ้มลู โครุ๊งสรุ๊า้งพ่�นฐานทีี�เรุ๊าสรุ๊า้งนั�นปรุ๊ะกอบีดู้วย่ 
การุ๊กำาห้นดูนโย่บีาย่ความเป็นส่วนตั่วสำาห้รุ๊ับีผูู้้มีส่วนไดู้เสีย่ในแต่่ละกล๊่ม 
แนวทีางการุ๊เก็บีรุ๊ักษัาข้้อมูล แนวทีางการุ๊ต่ลาดู กรุ๊ะบีวนการุ๊เพ่�อจัดูการุ๊
สิทีธิิ�ข้องเจ้าข้องข้้อมูล การุ๊รุ๊าย่งานอ๊บีัติ่การุ๊ณ์ดู้านความปลอดูภัย่ข้อง
ข้้อมูล นโย่บีาย่การุ๊ต่อบีสนองต่่อสถานการุ๊ณ์ รุ๊วมถึงข้ั�นต่อนการุ๊บัีนทึีก
ข้้อมูลทัี�งห้มดู ในแง่ข้องความปลอดูภัย่ทีางไซึ่เบีอร์ุ๊ เรุ๊าอยู่่รุ๊ะห้ว่างการุ๊
พจิารุ๊ณาให้ม้กีารุ๊ปรุ๊ะกันดู้านข้อ้มลูสำาห้รุ๊บัีกรุ๊ณกีารุ๊ละเมดิูและเห้ต่ก๊ารุ๊ณ์
ดู้านความปลอดูภัย่ทีางไซึ่เบีอรุ๊์ต่่างๆ

ภาย่ใต้่กล๊่มธ๊ิรุ๊กิจ MIX บีรุ๊ิษััที บีางกอก สมารุ๊์ทีการุ๊์ดู ซึ่ิสเทีม จำากัดู ห้รุ๊่อ 
บีีเอสเอส (บีริุ๊ษััทีย่่อย่ข้องเรุ๊าซึึ่�งเป็นผูู้้ให้้บีริุ๊การุ๊การุ๊ชื่ำารุ๊ะเงิน) มีบีทีบีาที
สำาคัญในการุ๊จัดูการุ๊กับีข้้อมูลลูกค้าข้องกล๊่มบีรุ๊ิษััทีภาย่ใต้่ Rabbit’s Data 
Ecosystem โดูย่มีการุ๊กำาห้นดูมาต่รุ๊การุ๊ควบีค๊มและรุ๊ักษัาสมดู๊ลในการุ๊ใชื่้
ข้้อมูล นอกจากนี� ย่ังมีการุ๊จัดูทีำาแผู้นพัฒนาการุ๊ควบีค๊มความเสี�ย่งทีาง

ไซึ่เบีอรุ๊เ์พ่�อให้แ้นใ่จว่าจะสามารุ๊ถบีรุ๊รุ๊ลเ๊ปา้ห้มาย่ทีี�วางไว้ไดู้ โดูย่มกีารุ๊เนน้
การุ๊ควบีค๊มความเสี�ย่ง ซึ่ึ�งรุ๊วมถึงการุ๊ป้องกัน การุ๊ต่รุ๊วจจับี และการุ๊ต่อบี
สนอง ซึึ่�งต้่องครุ๊อบีคล๊มกรุ๊ะบีวนการุ๊ทีางธิ๊รุ๊กิจและรุ๊ะบีบีงานห้ลัก ทัี�งนี� 
ย่ังมีการุ๊จัดูทีำามาต่รุ๊การุ๊เพ่�อรุ๊ับีม่อกับีการุ๊รุ้๊องเรีุ๊ย่นทีี�อาจเกิดูขึ้�นห้รุ่๊อ
เห้ต่๊การุ๊ณ์การุ๊สูญเสีย่ทีี�อาจเกิดูขึ้�นจากภัย่ค๊กคามทีางไซึ่เบีอร์ุ๊ต่่างๆ เพ่�อ
ให้ม้ั�นใจถึงความเสถีย่รุ๊ข้องรุ๊ะบีบีไอทีี บีเีอสเอสไดู้จัดูทีำานโย่บีาย่การุ๊รุ๊กัษัา
ความปลอดูภัย่ข้องข้้อมูลให้้แก่พนักงานภาย่ในกล๊่มบีรุ๊ิษััทีทีี�เกี�ย่วข้้องกับี
ข้้อมูลและความปลอดูภัย่ข้องข้้อมูลข้องลูกค้าเป็นห้ลัก นอกเห้น่อจาก
นโย่บีาย่ภาย่ในองค์กรุ๊แล้ว บีีเอสเอสยั่งมีนโย่บีาย่ความเป็นส่วนตั่วทีี�เปิดู
เผู้ย่ต่่อสาธิารุ๊ณะเช่ื่นกัน มีการุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊ม ให้้ความรูุ๊้ และกรุ๊ะบีวนการุ๊ย่ก
รุ๊ะดัูบีความสามารุ๊ถให้้แก่พนักงานต่ามทีี�รุ๊ะบ๊ีไว้ในรุ๊ะบีบีบีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊
ความเสี�ย่งดู้านความปลอดูภัย่ข้องข้้อมูลข้องบีีเอสเอส ซึึ่�งทีางบีีเอสเอสมี
คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊และทีีมงานคอย่ติ่ดูต่ามและจัดูการุ๊ความเสี�ย่งดู้านไอทีีและ
ความปลอดูภัย่ทีางไซึ่เบีอร์ุ๊อยู่่ต่ลอดูเวลา

ผู้ลการดูำาเนัินังานั 
2564/65

•	 มีีกรณีีการละเมีิดความีปลอดภััยของข้อมีูลหรือ
เหตุุการณี์ความีปลอดภััยทางเทคโนโลยีอื�น	ๆ	
ทั�งหมีด	0	ครั�ง	(นับตุั�งแตุ่ปี	2564/65)

•	 มีีข้อร้องเรียนจากบุคคลภัายนอกและหน่วยงาน
กำากับดูแลทั�งหมีด	0	ครั�ง	(นับตุั�งแตุ่ปี	
2564/65)

•	 โครงสร้างพืื้�นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบการ
จัดการความีปลอดภััยของข้อมีูลทั�งหมีดร้อยละ	
100	ได้รับการรับรองภัายใตุ้มีาตุรฐาน	 
ISO	27001

•	 มีีกรณีีการละเมีิดความีปลอดภััยของข้อมีูลหรือ
เหตุุการณี์ความีปลอดภััยทางเทคโนโลยีอื�นๆ	
ทั�งหมีด	0	ครั�ง

•	 มีีข้อร้องเรียนจากบุุคคลภัายนอกและหน่วยงาน
กำากับุดูแลทั�งหมีด	0	ครั�ง	

•	 โครงสร้างพืื้�นฐานด้านเทคโนโลยีและระบุบุการ
จัดการความีปลอดภััยของข้อมีูลทั�งหมีดร้อยละ	81	
ได้รับุการรับุรองภัายใตุ้มีาตุรฐาน	ISO	27001

•	 มีีกรณีีการละเมีิดความีปลอดภััยของข้อมีูลหรือ
เหตุุการณี์ความีปลอดภััยทางเทคโนโลยีอื�นๆ	 
ทั�งหมีด	1	ครั�ง

•	 มีีข้อร้องเรียนจากบุุคคลภัายนอกและหน่วยงาน 
กำากับุดูแลทั�งหมีด	0	ครั�ง	

•	 โครงสร้างพืื้�นฐานด้านเทคโนโลยีและระบุบุการจัดการ
ความีปลอดภััยของข้อมีูลทั�งหมีดร้อยละ	97	 
ได้รับุการรับุรองภัายใตุ้มีาตุรฐาน	ISO	27001

เป้าหมาย 
ความยั�งย่นั 
ระยะยาว 
2568/69

เป้าหมาย 
2564/65

โปรดูกดูท่�นั่� 
สำำาหรับนัโยบายความเป็นัส่ำวนัตัวของบ่เอสำเอสำ
bit.ly/3QRa25p

โปรดูกดูท่�นั่� 
สำำาหรับนัโยบายความเป็นัส่ำวนัตัวสำำาหรับลูกค�า
bit.ly/3OtWcDV

4.7 ความปลอดูภัยดู�านัเทคโนัโลย่และความเป็นัส่ำวนัตัวของข�อมูล 
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ระบบการบริหารจัดูการความเส่ำ�ยง 
ดู�านัความปลอดูภัยของข�อมูล

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ปไดู้ปรุ๊ับีใช้ื่รุ๊ะบีบีบีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่งดู้าน
ความปลอดูภัย่ข้องข้้อมูลข้องบีีเอสเอสสำาห้รุ๊ับีการุ๊บีรุ๊ิห้ารุ๊
จัดูการุ๊ความเสี�ย่งดู้านความปลอดูภัย่ข้องข้้อมูลข้อง 
บีรุ๊ิษััทีฯ เพ่�อให้้แน่ใจว่าความเสี�ย่งดู้านไอทีีข้องเรุ๊าอยู่่ภาย่
ใต้่การุ๊ควบีค๊มและจะสามารุ๊ถบีรุ๊รุ๊เทีาผู้ลกรุ๊ะทีบีทีี�เกิดูจาก
ภัย่ค๊กคามทีี�ไม่พึงปรุ๊ะสงค์ทีี�อยู่่นอกเห้น่อการุ๊ควบีค๊มข้อง
กล๊่มบีริุ๊ษััทีฯ นอกจากนี� บีรุ๊ิษััทีฯ ย่ังมีแผู้นความต่่อเน่�อง
ทีางธิ๊รุ๊กิจดู้านไอทีีเพ่�อเต่รีุ๊ย่มความพรุ้๊อมในกรุ๊ณีทีี�มีการุ๊
ห้ย๊่ดูการุ๊ดูำาเนินงานกรุ๊ะทัีนห้ันห้รุ๊่อในกรุ๊ณีทีี�มีการุ๊ห้ย๊่ดูการุ๊
ทีำางานเป็นรุ๊ะย่ะเวลานาน ซึ่ึ�งเกิดูจากปัจจัย่ทีี�อยู่่นอกเห้น่อ
การุ๊ควบีค๊มข้องเรุ๊า

 1.  

มีการุ๊ปรุ๊ะเมินความ
เสี�ย่งดู้านความ

ปลอดูภัย่ข้องข้้อมูล 
โดูย่มีการุ๊ใชื่้วิธิทีีี�เป็น
รุ๊ะบีบีและสามารุ๊ถ
ผู้ลิต่ผู้ลลัพธิอ์อกมา

ซึ่ำาๆ และเปรีุ๊ย่บีเทีีย่บี
ไดู้ ซึึ่�งจะทีำาให้้สามารุ๊ถ

รุ๊ะบ๊ีและปรุ๊ะเมิน
แผู้นการุ๊จัดูการุ๊ความ

เสี�ย่งต่่อไปในอนาคต่ไดู้

 2.

มีการุ๊ปรุ๊ะเมินความเสี�ย่ง
ดู้านความปลอดูภัย่ข้อง

ข้้อมูล ซึึ่�งจะถูกนำามารุ๊วม
อยู่่ในกรุ๊ะบีวนการุ๊จัดูการุ๊

โครุ๊งการุ๊และวงจรุ๊การุ๊
พัฒนารุ๊ะบีบี โดูย่ทีี�คณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊กำากับีโครุ๊งการุ๊
ทีี�เกี�ย่วข้้องและ/ห้รุ๊่อผูู้้มี
ส่วนไดู้เสีย่จะปรุ๊ะเมิน

ความเสี�ย่งทีี�เกี�ย่วข้้องกับี
โครุ๊งการุ๊ห้รุ๊่อการุ๊พัฒนา
ดัูงกล่าว เพ่�อจัดูทีำาแผู้น
บีรุ๊ิห้ารุ๊จัดูการุ๊ความเสี�ย่ง
ต่ามความเห้มาะสม จาก

นั�นการุ๊ตั่ดูสินใจจะถูก
บีันทึีกไว้อย่่างเป็นลาย่

ลักษัณ์อักษัรุ๊

 3.  

มีการุ๊เล่อกวิธิทีีี�เห้มาะ
สมในการุ๊จัดูการุ๊กับี

ความเสี�ย่ง โดูย่ทีี�ความ
เสี�ย่งทีี�อยู่่นอกเห้น่อ

จากการุ๊ควบีค๊มข้องเรุ๊า
จะต้่องถูกนำามา

ปรุ๊ะเมินและพิจารุ๊ณา 
ถ้าห้ากรุ๊ะดัูบีความเสี�ย่ง
นั�นไม่สามารุ๊ถถูกทีำาให้้
ลดูลงไดู้ คณะกรุ๊รุ๊มการุ๊
กำากับีดููแลและ/ห้รุ๊่อผูู้้มี
ส่วนไดู้เสีย่จะต้่องเสนอ
และอน๊มัติ่แนวทีางเพ่�อ

ลดูความเสี�ย่งต่่อไป

 4. 

มีการุ๊บีันทึีกผู้ลลัพธิข์้อง
การุ๊ปรุ๊ะเมินความเสี�ย่ง
ดู้านความปลอดูภัย่ข้อง

ข้้อมูล การุ๊จัดูการุ๊กับี
ความเสี�ย่ง การุ๊ควบีค๊ม
ความเสี�ย่ง รุ๊วมถึงความ
เสี�ย่งอ่�นๆ ทีี�สามารุ๊ถเกิดู

ข้ึ�นไดู้

 5.  

มีการุ๊ปรุ๊ะเมินความ
เสี�ย่งดู้านความ

ปลอดูภัย่ข้องข้้อมูลอยู่่
เป็นรุ๊ะย่ะๆ เพ่�อให้้

แน่ใจว่ามีความสมบูีรุ๊ณ์
แบีบีและมีการุ๊คำานึงถึง

การุ๊เปลี�ย่นแปลงข้้อ
กำาห้นดูต่่างๆ ต่าม

สภาพแวดูล้อม ต่าม
สถานการุ๊ณ์ความเสี�ย่ง 

ห้รุ๊่อต่ามการุ๊
เปลี�ย่นแปลงทีี�สำาคัญ

อ่�นๆ

เกณฑ์์การยอมรับความเส่ำ�ยงและระดูับความเส่ำ�ยงท่�สำามารถืยอมรับไดู� 
สำำาหรับใชี�เป็นัพ่ั�นัฐานัสำำาหรับกิจกรรมการรักษัาความปลอดูภัยของข�อมูลทั�งหมดู
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เมทรกิซ์่การจำาแนักข�อมูล เพ่ั�อป้องกนััการเข�าถืงึ
ข�อมลูของลกูค�าโดูยไมไ่ดู�รบัอนัญุ่าต

ประเภท : 
ความลับสุำดูยอดู

ประเภท : 
ใชี�ภายในัหร่อม่กรรมสิำทธิ�

ประเภท : 
เป็นัความลับ

ประเภท : 
เป็นัสำาธารณะ
หร่อเปิดูเผู้ย

คำำ�อธิิบ�ย :
รุ๊ะดัูบีสูงส๊ดูข้องการุ๊รุ๊ักษัาข้้อมูล มีความละเอีย่ดูอ่อน
ห้รุ่๊อมีค่ามากเป็นข้้อมูลทัี�งแบีบีทีี�มีกรุ๊รุ๊มสิทีธิิ�และมี
ความเป็นส่วนตั่วสูง การุ๊รุ๊ั�วไห้ลข้องข้้อมูลอาจก่อให้้
เกิดู “ความเสีย่ห้าย่รุ๊้าย่แรุ๊ง” ต่่อบีริุ๊ษััทีฯ ห้ากถูกเผู้ย่
แพรุ๊่สู่สาธิารุ๊ณะ

คำำ�อธิิบ�ย :
ข้้อมูลทีี�ห้ากถูกเปิดูเผู้ย่โดูย่ไม่ไดู้รุ๊ับีอน๊ญาต่ต่่อบ๊ีคคล
ภาย่นอกบีรุ๊ิษััทีฯ จะมีความไม่เห้มาะสมและก่อให้้เกิดู
ความลำาบีากใจ ห้ากต้่องการุ๊เปดิูเผู้ย่ข้้อมลูให้แ้ก่บ๊ีคคล
ภาย่นอกจะต้่องไดู้รุ๊ับีอน๊ญาต่จากพนักงานรุ๊ะดัูบี 
ผูู้้จัดูการุ๊

คำำ�อธิิบ�ย :
ข้้อมูลทีี�มีความละเอีย่ดูอ่อนห้รุ๊่อมีค่ามาก เป็นข้้อมูลทัี�ง
แบีบีทีี�มีกรุ๊รุ๊มสิทีธิิ�และมีความเป็นส่วนตั่วสูง ต้่องไม่มี
การุ๊เปิดูเผู้ย่ต่่อบ๊ีคคลภาย่นอกห้ากไม่ไดู้รุ๊ับีการุ๊อน๊ญาต่
จากผูู้บ้ีรุ๊หิ้ารุ๊รุ๊ะดัูบีสงู การุ๊รุ๊ั�วไห้ลข้องข้อ้มลูอาจก่อให้เ้กิดู 
“ความเสีย่ห้าย่” ห้รุ่๊อ “มีผู้ลรุ๊้าย่” ต่่อบีริุ๊ษััทีฯ ห้ากถูก
เผู้ย่แพรุ๊่สู่สาธิารุ๊ณะ

คำำ�อธิิบ�ย :
ข้้อมลูทีี�สามารุ๊ถนำาไปเผู้ย่แพรุ๊่ไดู้อย่่างกว้างข้วาง โดูย่ไม่
ก่อให้เ้กิดูผู้ลเสีย่ต่่อบีริุ๊ษััทีฯ พนกังาน และผูู้ม้สี่วนไดู้เสีย่
ฝ่่าย่ปรุ๊ะชื่าสัมพันธิ์/ฝ่่าย่การุ๊ต่ลาดู/ฝ่่าย่ดููแลความ
ปลอดูภัย่ข้องข้้อมลู ต้่องอนม๊ติั่การุ๊เปดิูเผู้ย่ข้้อมลูเห้ล่านี� 
ข้้อมูลอาจถูกเปิดูเผู้ย่ห้รุ๊่อส่งต่่อให้้แก่บ๊ีคคลภาย่นอก 
บีรุ๊ิษััทีฯ ไดู้

รุ๊้อย่ละ 97 ข้องความปลอดูภัย่ดู้านไอทีี / กรุ๊ะบีวนการุ๊รัุ๊กษัาความปลอดูภัย่ทีางไซึ่เบีอร์ุ๊ 
และโครุ๊งสรุ๊้างพ่�นฐาน รุ๊วมถึง Central Clearing House (CCH) ไดู้รุ๊ับีการุ๊ต่รุ๊วจสอบีและ
ไดู้รุ๊ับีมาต่รุ๊ฐานสากล ISO 27001 โดูย่การุ๊ทีดูสอบีเกี�ย่วกับีการุ๊วิเครุ๊าะห้ช์ื่่องโห้ว่และย่่นย่ัน
โดูย่บ๊ีคคลภาย่นอกเพ่�อให้้มั�นใจในความปลอดูภัย่ข้องโครุ๊งสรุ้๊างพ่�นฐานดู้านไอทีี / รุ๊ะบีบี
การุ๊จัดูการุ๊ความปลอดูภัย่ข้องข้้อมลู นอกจากนี� ย่งัสอดูคล้องกับีข้อ้กำาห้นดูต่่างๆ เชื่น่  พรุ๊บี. 
ค๊้มครุ๊องข้้อมูลส่วนบ๊ีคคล กฏิเกณฑ์์ข้องธินาคารุ๊แห่้งปรุ๊ะเทีศไทีย่ และสำานักงานคณะ
กรุ๊รุ๊มการุ๊กำากับีและส่งเสรุ๊ิมการุ๊ปรุ๊ะกอบีธิ๊รุ๊กิจปรุ๊ะกันภัย่ (Life and Non-Life) โดูย่มีการุ๊
วิเครุ๊าะห้์ชื่่องโห้ว่ รุ๊วมถึงการุ๊จำาลองการุ๊โจมตี่จากแฮ็็กเกอรุ๊์อยู่่เป็นปรุ๊ะจำา

พนกังานข้องข้องบีรุ๊ษัิัทีฯ ทีี�มคีวามเกี�ย่วข้้องกับีข้้อมลูข้องลกูค้าอย่า่งมนียั่สำาคัญจะต้่องอยู่่
ภาย่ใต้่ข้้อบีังคับีต่ามกฎห้มาย่ทีี�รุ๊ะบ๊ีไว้ในสัญญาจ้างงานเกี�ย่วกับีการุ๊ปฏิิบีัติ่ต่่อข้้อมูลทีี�เป็น
ความลับีข้องบีรุ๊ิษััที นอกเห้น่อจากห้ัวข้้อ “ข้้อมูลทีี�เป็นความลับี” บีรุ๊ิษััทีฯ มี “นโย่บีาย่การุ๊
ปฏิิบีัติ่งานทีี�สามารุ๊ถย่อมรุ๊ับีไดู้” ห้รุ๊่อ “AUP” ทีี�รุ๊ะบ๊ีไว้ในสัญญาโดูย่มีวัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์เพ่�อ
ปกป้องข้้อมูลข้องบีรุ๊ิษััทีฯ การุ๊ไม่ปฏิิบีัติ่ต่ามจะส่งผู้ลให้้มีการุ๊ลงโทีษัทีางวินัย่รุ๊วมถึงการุ๊
บีอกเลิกสัญญาจ้าง
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|   4.7	ความปลอดูภััยดู้านเทคโนโลย่และความเป็นสี่่วนตััวของข้อมูล	 	

บีรุ๊ิษััทีฯ แจ้งให้ลู้กค้าที๊กรุ๊าย่รุ๊ับีทีรุ๊าบีเกี�ย่วกับีการุ๊เก็บี
และการุ๊ใชื่้ข้้อมูลรุ๊วมทัี� งการุ๊ข้อข้้อมูลส่วนบ๊ีคคล
สำาห้รัุ๊บีการุ๊ลงทีะเบีีย่นบีนเว็บีไซึ่ต์่ข้องบีรุ๊ิษััทีฯ ต่าม
เง่�อนไข้ Condition of Issue (COI) อันเน่�องจากการุ๊ 
ทีี�บีรุ๊ิษััทีฯ ปฏิิบีัติ่ต่ามข้้อกำาห้นดูข้องสำานกังานปอ้งกัน
และปรุ๊าบีปรุ๊ามการุ๊ฟัอกเงิน (AMLO) ข้้อมลูข้องลูกค้า
และการุ๊ใช้ื่งานข้้อมูลจะถูกจัดูเก็บีต่ามปรุ๊ะเภทีข้อง
ข้้อมูลโดูย่แบี่งออกเป็นแบีบีทีี�มีความละเอีย่ดูอ่อนและ
แบีบีทีี�เปน็ความลับี ซึ่ึ�งไดู้รุ๊ับีการุ๊ค๊้มครุ๊องอย่่างเข้้มงวดู
และจัดูเก็บีไว้ในพ่�นทีี�ทีี�ปลอดูภัย่ซึ่ึ�งมีการุ๊เข้้าถึงทีี�จำากัดู 
เฉพาะผูู้้ใช้ื่ทีี�ไดู้รุ๊ับีอน๊ญาต่เท่ีานั�นทีี�สามารุ๊ถเข้้าถึง
ข้้อมลูลูกค้าไดู้ เรุ๊าแจ้งให้ลู้กค้าทัี�งห้มดูทีรุ๊าบีถึงข้้อมลูทีี�
ถูกเก็บี ต่ามเง่�อนไข้ COI และข้้อมลูข้องพวกลูกค้าจะ
ปลอดูภัย่ มกีารุ๊จัดูการุ๊ทีี�ดีู และไมถู่กนำาไปใชื่้เพ่�อ
วัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์อ่�น ในกรุ๊ณีทีี�บีรุ๊ิษััทีฯ ต้่องการุ๊ใชื่้ข้้อมลู
ข้องพวกเข้าเพ่�อวัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์อ่�นใดูในอนาคต่ บีรุ๊ิษััทีฯ 
จะข้อความย่ินย่อมจากลูกค้าก่อนเสมอ บีรุ๊ิษััทีฯ ข้อง
เรุ๊าไดู้ปฏิิบีัติ่ต่ามรุ๊ะเบีีย่บีข้้อบีังคับีข้อง AMLO โดูย่จะมี
การุ๊ทีำาการุ๊รุ๊ะบ๊ีตั่วต่นข้องลูกค้าที๊กรุ๊าย่ก่อนทีี�จะมาเป็น
ลูกค้าข้องเรุ๊าผู้า่นกรุ๊ะบีวนการุ๊ Know Your Customer 
ห้รุ๊่อ KYC และต่รุ๊วจสอบีข้้อมลูลูกค้า Customer Due 
Diligence ห้รุ๊่อ CDD ในที๊กธิ๊รุ๊กรุ๊รุ๊มทีี�ดูำาเนนิการุ๊ ลูกค้า
ที๊กคนมสีิทีธิิ�ข้อเข้้าถึงข้้อมลูข้องต่น เพ่�อให้ข้้้อมลูข้อง

*วตั่ถุปุีระสงค์์อ่�นหมายถุง้เจต่นาขึ้องบรษิัทัี่ฯ ในการใชื่ข้ึ้อ้มลูขึ้องลกูค์า้
นอกเหนอ่จากวตั่ถุปุีระสงค์์ ซึ่้�งเป็ีนวตั่ถุปุีระสงค์์ที่่�ขึ้อ้มลูถุกูเกบ็ 

ไม่ม่กรณ่การละเมิดูสิำทธิในั
การใชี�ข�อมูลของลูกค�าสำำาหรับ

วัตถืุประสำงค์อ่�นั  
โดูยไม่ไดู�รับอนัุญ่าต* 

ต่นไดู้รุ๊ับีการุ๊แก้ไข้และลบีทิี�งเม่�อสิ�นส๊ดูสัญญาข้องลูกค้า
กับีบีรุ๊ิษััที (ห้รุ๊่อสิทีธิทีิี�จะถูกล่ม) อย่่างไรุ๊ก็ต่าม ลูกค้า 
ทีี�ข้อให้้ลบีข้้อมูลข้องต่นไม่สามารุ๊ถลบีข้้อมูลข้องต่น 
ไดู้ทัีนทีี เน่�องจากบีรุ๊ิษััทีต้่องเก็บีข้้อมลูดัูงกล่าวไว้เปน็ 
รุ๊ะย่ะเวลา 10 ปหี้ลังจากสิ�นส๊ดูสัญญาต่ามกฎห้มาย่ 
ว่าดู้วย่การุ๊ป้องกันและปรุ๊าบีปรุ๊ามการุ๊ฟัอกเงินข้อง
ปรุ๊ะเทีศไทีย่ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ใชื่้รุ๊ะบีบี Single Sign On 
(SSO) เพ่�อต่รุ๊วจสอบีและติ่ดูต่ามข้้อมูลลูกค้าทีี�ใชื่้เพ่�อ
วัต่ถ๊ปรุ๊ะสงค์รุ๊อง ซึึ่�งเรุ๊ิ�มใชื่้ตั่�งแต่่เดู่อนมิถ๊นาย่น 2563

จากการุ๊ดูำาเนนิงานต่ามกรุ๊ะบีวนการุ๊ข้้างต้่น บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
ไมไ่ดู้รุ๊ับีการุ๊รุ๊้องเรุ๊ีย่นจากบ๊ีคคล ห้นว่ย่งานภาย่นอก 
ห้รุ๊่อห้นว่ย่งานกำากับีดููแลข้องภาครุ๊ัฐ ไมเ่คย่ถูกดูำาเนนิคดีู
ห้รุ๊่อถูกปรุ๊ับีในรุ๊ะย่ะเวลาสี�ปทีีี�ผู้า่นมา

แนัวทางในัการจัดูการกับข�อมูลและสำารสำนัเทศของลูกค�า
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|   5.1	สุุขภาวะและความปลอดภัยของทุุกฝ่่าย

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

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินิธุ๊รุ๊กิจทีี�มีีคว�มีหล�กหล�ย เรุ๊�มี๊�งสรุ้๊�งส๊ขภ�วะทีี�ดีำและ
คว�มีปลอดำภัยสูงส๊ดำในิก�รุ๊ดำำ�เนิินิง�นิ ซึ่่�งเป็นิตััวชี้ี�วัดำหลักในิก�รุ๊วัดำคว�มี
สำ�เร็ุ๊จขององค์กรุ๊ ทัี�งนิี� ห�กเรุ๊�ไมี�ส�มี�รุ๊ถดำำ�รุ๊งไว้ซึ่่�งคว�มีปลอดำภัยและคว�มี
เปน็ิอยู�ทีี�ดีำของพนิกัง�นิและลูกค้� จะส�งผลกรุ๊ะทีบีตั�อชี้่�อเสยีงและภ�พลักษณ์์
ขององค์กรุ๊อย��งมีนีิัยสำ�คัญ ดัำงนิั�นิ เรุ๊�เช่ี้�อว��ก�รุ๊จัดำก�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัย
อย��งมีีปรุ๊ะสิทีธุภิ�พจะชี้�วยเสรุ๊ิมีสรุ๊้�งคว�มีเชี้่�อมีั�นิตั�อภ�ครุ๊ัฐและหนิ�วยง�นิ
กำ�กับีดำูแล ผู้ให้สัมีปที�นิ ตัลอดำจนิผู้ถ่อห๊้นิ นิักลงที๊นิ ผู้โดำยส�รุ๊ ผู้รัุ๊บีเหมี� 
พนิักง�นิภ�ยในิองค์กรุ๊ รุ๊วมีถ่งช๊ี้มีชี้นิของเรุ๊� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป จ่งมี๊�งมีั�นิในิก�รุ๊
ดำำ�เนินิิง�นิตั�มีนิโยบี�ยด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยและก�รุ๊รุ๊กัษ�คว�มีปลอดำภัยอย��ง
เครุ๊�งครัุ๊ดำ เพ่�อมีอบีบีริุ๊ก�รุ๊ทีี�มีีคว�มีปลอดำภัยสูงส๊ดำให้กับีผู้ใชี้้บีริุ๊ก�รุ๊รุ๊ะบีบี
รุ๊ถไฟฟ้�ของเรุ๊� รุ๊วมีถ่งผู้สัญจรุ๊ไปมี�บีนิท้ีองถนินิและช๊ี้มีชี้นิแนิวเส้นิที�ง
รุ๊ถไฟฟ้� 

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ใหค้ว�มีสำ�คัญด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยทัี�งในิกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ดำำ�เนินิิง�นิ 
(Process Safety) และคว�มีปลอดำภัยของบ๊ีคคล (Personal Safety) ทีี�
ครุ๊อบีคลม๊ีถ่งผูใ้ชี้บ้ีริุ๊ก�รุ๊ พนัิกง�นิและผูรัุ้๊บีเหมี�ทัี�งหมีดำ โดำยมี๊�งมีั�นิเสริุ๊มีสรุ้๊�ง
คว�มีปลอดำภัยตัั�งแตั�ก�อนิดำำ�เนินิิก�รุ๊ก�อสรุ้๊�งตัลอดำจนิถ่งก�รุ๊ให้บีรุ๊กิ�รุ๊ เรุ๊�มี๊�ง
เนิน้ิและใหค้ว�มีสำ�คัญกับีเป�้หมี�ยด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยและอ�ชี้วีอนิ�มียั อ�ทิี 
ตััวชีี้�วัดำเรุ่๊�องก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งของผูโ้ดำยส�รุ๊ อัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีถ่งขั�นิหย๊ดำ
ง�นิของทัี�งพนิกัง�นิและผูรัุ้๊บีเหมี� (Lost Time Injury Frequency Rate) ทัี�งนิี� 
ตััวชี้ี�วัดำเชี้ิงปรุ๊ิมี�ณ์และเป้�หมี�ยด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยและอ�ชีี้วอนิ�มีัยทีี�
เกี�ยวข้อง ถูกนิำ�ไปเป็นิหนิ่�งในิก�รุ๊ปรุ๊ะเมีินิผลก�รุ๊ปฏิิบีัติัง�นิของผู้จัดำก�รุ๊ทีี�
ดำูแลในิแตั�ละฝ่�่ย

กระบวนการดำำาเนินงานดำ้านความปลอดำภััย

• การประเมินผลกระทบด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อม 
และผลกระทบต่่อผ้้มีสิ่่วนได้้เสิ่ีย

• การออกแบบโครงสิ่ร้างพืื้�นฐาน
• รถไฟและระบบอาณั่ต่ิสิ่่ญญาณั
• การค่ด้เลือกค้่ค้า
• การทด้สิ่อบระบบ
• การร่บรองความปลอด้ภั่ย

• แผนการร่บมือเหตุ่ฉุุกเฉุิน
• ว่ฒนธรรมความปลอด้ภั่ย
• การอบรมด้้านความปลอด้ภั่ย
• การต่ิด้ต่ามและการต่รวจำสิ่อบ 

ความปลอด้ภั่ย

• มาต่รการในการกำาก่บด้้แลผ้้ร่บเหมา 
ที�เข้้ามาด้ำาเนินงาน ซึ่่�งครอบคลุมถ่ง 
วีจำีไอ และบริษั่ทอื�นๆ ในกลุ่มบริษั่ท เพืื้�อให้
เป็นไปต่ามมาต่รฐานที�บีทีเอสิ่ซึ่ีกำาหนด้

• การปฏิิบ่ต่ิต่ามมาต่รการและแนวทางการ
จำ่ด้การด้้านความปลอด้ภั่ย

• การประเมินความเสิ่ี�ยงระหว่างด้ำาเนินงาน
• การควบคุมการด้ำาเนินการให้บริการ
• ระบบอาณั่ต่ิสิ่่ญญาณัและระบบการควบคุม
• แผนการซึ่่อมบำารุงอุปกรณั์และระบบ 
• การต่รวจำสิ่อบระบบจำากหน่วยงานภัายนอก

การกำากับดำูแลดำ้านความปลอดำภััยและอาชีีวอนามัย

ดำำาเนินงาน 
โครงการ

ก่อนการดำำาเนิน 
โครงการ

การกำากับดำูแล

มาตรการป้องกัน
และการอบรม

ผลการดำำาเนินงาน 
2564/65

•	 อััตราการบาดเจ็็บขั้ั�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสาร 
ไม่่เกิน	0.04	ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเที่่�ยว

•	 อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้ั�นห้ยุดงานขั้อังพนักงาน	
(LTIFR)	ไม่่เกิน	2.00	ครั�ง	ต่อัล้�านชั่ั�วโม่ง 
การที่ำางาน

•	 อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้ั�นห้ยุดงานขั้อังผู้้�รับเห้ม่า	 
(LTIFR)	ไม่่เกิน	2.00	ครั�ง	ต่อัล้�านชั่ั�วโม่งการ
ที่ำางาน

•	 อััตราการบาดเจ็็บขั้ั�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสาร 
ไม่่เกิน	0.04	ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเที่่�ยว

•	 อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้ั�นห้ยุดงานขั้อังพนักงาน	
(LTIFR)	ไม่่เกิน	2.50	ครั�ง	ต่อัล้�านชั่ั�วโม่ง 
การที่ำางาน

•	 อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้ั�นห้ยุดงานขั้อังผู้้�รับเห้ม่า	
(LTIFR)	ไม่่เกิน	2.50	ครั�ง	ต่อัล้�านชั่ั�วโม่ง 
การที่ำางาน

•	 อััตราการบาดเจ็็บขั้ั�นรุนแรงขั้อังผู้้�โดยสาร	 
0	ครั�งต่อัการให้�บริการล้�านเที่่�ยว

•	 อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้ั�นห้ยุดงานขั้อังพนักงาน	
(LTIFR)	อัย้่ที่่�	0.2774	ครั�ง	ต่อัล้�านชั่ั�วโมง 
การที่ำางาน

•	 อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้ั�นห้ยุดงานขั้อังผู้้�รับเห้มา	
(LTIFR)	อัย้่ที่่�	0.3269	ครั�ง	ต่อัล้�านชั่ั�วโมง 
การที่ำางาน

เป้าหมาย 
ความยั�งยืน 
ระยะยาว 
2568/69

เป้าหมาย 
2564/65
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|   5.1	สุุขภาวะและความปลอดภัยของทุุกฝ่่าย

ระยะก่่อนดำำ�เนินโครงก่�ร: ก�รุ๊ดำำ�เนินิิง�นิของบีทีีีเอสซีึ่ ในิฐ�นิะทีี�เปน็ิผูใ้หบ้ีรุ๊กิ�รุ๊
เดิำนิรุ๊ถไฟฟ้�ของเรุ๊�นิั�นิคำ�นิ่งถ่งคว�มีปลอดำภัยในิที๊กๆ แง�มี๊มี ตัั�งแตั�ชี้�วงว�งแผนิ
ก�อนิดำำ�เนินิิโครุ๊งก�รุ๊ โดำยมีกี�รุ๊กำ�หนิดำมี�ตัรุ๊ฐ�นิคว�มีปลอดำภัยลงในิขอ้กำ�หนิดำของ
ผูว้��จ้�ง (Term of Reference: TOR) เพ่�อใชี้้ในิก�รุ๊คัดำเล่อกและควบีค๊มีผูรุ้๊ับีเหมี�
ในิก�รุ๊ออกแบีบี ก�รุ๊ติัดำตัั�ง ก�รุ๊ตัรุ๊วจสอบี และก�รุ๊ทีดำสอบีรุ๊ะบีบีทีี�สอดำคล้องตั�มี
มี�ตัรุ๊ฐ�นิส�กล เชี้�นิ European Railway Standard (EN-50126, EN-50128 และ 
EN-50129) และ NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit and  
Passenger Rail Systems พรุ้๊อมีทัี�งได้ำรุ๊ับีก�รุ๊รุ๊ับีรุ๊องคว�มีปลอดำภัย (Proof of 
Safety) จ�กหนิ�วยง�นิอิสรุ๊ะทีี�เชี้่�อถ่อได้ำ นิอกจ�กนิี� บีีทีีเอสซึ่ียังดำำ�เนินิิก�รุ๊ปรุ๊ะเมีนิิ
คว�มีเสี�ยงและอันิตัรุ๊�ยทีี�เกี�ยวขอ้งกับีสข๊ภ�พและคว�มีปลอดำภัยในิท๊ีกแผนิกอย��ง
สมีำ�เสมีอ

ระยะดำำ�เนินง�นโครงก่�ร: บีีทีีเอสซีึ่ดำำ�เนิินิก�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยในิก�รุ๊ขนิส�งผู้
โดำยส�รุ๊ผ��นิก�รุ๊ควบีคม๊ีและกำ�กับีดูำแลของฝ่�่ยปฏิิบีติััก�รุ๊ ฝ่�่ยซึ่�อมีบีำ�รุ๊๊ง ฝ่�่ยคว�มี
ปลอดำภัย และฝ่่�ยบีริุ๊ห�รุ๊จัดำก�รุ๊ทีรัุ๊พย์สินิและวิศวกรุ๊รุ๊มี ให้สอดำคล้องกับีรุ๊ะบีบี
มี�ตัรุ๊ฐ�นิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยตั��งๆ ทีี�องค์กรุ๊ได้ำรุ๊ับี เชี้�นิ ISO45001:2018 (รุ๊ะบีบี
ก�รุ๊จัดำก�รุ๊อ�ชีี้วอนิ�มียัและคว�มีปลอดำภัย) ทีี�ได้ำก�รุ๊รัุ๊บีรุ๊องจ�ก British Standards 
Institution และ Safety Management System: SMS-BPM (รุ๊ะบีบีจัดำก�รุ๊ด้ำ�นิ
คว�มีปลอดำภัยรุ๊ะบีบีรุ๊�ง) ทีี�ได้ำรุ๊ับีก�รุ๊รุ๊ับีรุ๊องจ�ก Ricardo Rail เป็นิต้ันิ นิอกจ�ก
ก�รุ๊รุ๊ับีรุ๊องรุ๊ะบีบีมี�ตัรุ๊ฐ�นิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยตั��งๆ จ�กหนิ�วยง�นิภ�ยนิอกแล้ว 
บีรุ๊ษัิทียงัดำำ�เนินิิก�รุ๊ตัรุ๊วจติัดำตั�มีภ�ยในิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัย (Safety Internal Audit) 
ของรุ๊ะบีบี ISO45001:2018 ปลีะ 2 ครุ๊ั�ง และรุ๊ะบีบี SMS-BPM ปลีะ 1 ครุ๊ั�ง อย��ง
ตั�อเนิ่�อง สำ�หรุ๊ับีก�รุ๊บีริุ๊ห�รุ๊คว�มีเสี�ยงด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยนิั�นิ บีริุ๊ษัทีได้ำจัดำทีำ�ก�รุ๊
ปรุ๊ะเมีินิคว�มีเสี�ยงด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยทีี�อ�จเกิดำข่�นิจ�กก�รุ๊ทีำ�ง�นิและก�รุ๊ให้
บีรุ๊กิ�รุ๊ในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ�้ พรุ้๊อมีทัี�งกำ�หนิดำมี�ตัรุ๊ก�รุ๊ปอ้งกันิคว�มีเสี�ยงตั��งๆ สำ�หรุ๊บัี
ก�รุ๊ซึ่�อมีบีำ�รุ๊๊งเครุ๊่�องจักรุ๊ อ๊ปกรุ๊ณ์ ์และรุ๊ะบีบีโครุ๊งสรุ๊�้งพ่�นิฐ�นิดำำ�เนิินิตั�มีแผนิก�รุ๊
ซึ่�อมีบีำ�รุ๊๊ง (Maintenance Activity Plans) ทีี�ได้ำกำ�หนิดำไว้ นิอกจ�กนิี� เพ่�อเพิ�มีคว�มี
ปลอดำภัยในิก�รุ๊เดิำนิรุ๊ถไฟฟ้� บีีทีีเอสซีึ่ดำำ�เนิินิก�รุ๊ติัดำตัั�งรุ๊ะบีบีทีี�เรุ๊ียกว�� Fail Safe 
System ซึ่่�งเปน็ิรุ๊ะบีบีควบีคม๊ีก�รุ๊ทีำ�ง�นิของขบีวนิรุ๊ถไฟฟ�้ขณ์ะเกิดำคว�มีผดิำพล�ดำ
ในิก�รุ๊เดิำนิรุ๊ถ ใหอ้ยู�ในิสถ�นิะหรุ่๊อตัำ�แหนิ�งทีี�ปลอดำภัยโดำยอัตัโนิมีติัั ซ่ึ่�งกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊
ดำำ�เนินิิง�นิข�้งต้ันิได้ำรุ๊บัีก�รุ๊ตัรุ๊วจสอบีอย��งสมีำ�เสมีอและรุ๊บัีรุ๊องคว�มีปลอดำภัยเปน็ิ
ปรุ๊ะจำ�ที๊กปจี�ก Ricardo Rail

ก่�รก่ำ�กั่บดูำแลส่่วนง�นที่่�เก่่�ยวข้้อง:  บีีทีีเอสซึ่ี มีีมี�ตัรุ๊ก�รุ๊ในิก�รุ๊กำ�กับีดำูแลผู้รุ๊ับี
เหมี�ทีี�เข้�มี�ดำำ�เนินิิง�นิในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอสอย��งเครุ๊�งครุ๊ัดำ โดำยรุ๊ะบีบี Access 
Control (ก�รุ๊เข้�ปฎิิบีัติัง�นิในิพ่�นิทีี�) และรุ๊ะบีบี Work Permit (ก�รุ๊ควบีค๊มีก�รุ๊
ทีำ�ง�นิทีี�มีีคว�มีเสี�ยง) ครุ๊อบีคล๊มีถ่งวีจีไอ ในิฐ�นิะทีี�เป็นิผู้ได้ำรุ๊ับีสัมีปที�นิจ�ก 
บีทีีีเอสซึ่ ีใหบ้ีรุ๊หิ�รุ๊จัดำก�รุ๊ส่�อโฆษณ์�และพ่�นิทีี�เชี้งิพ�ณ์ชิี้ยใ์นิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ�้บีทีีีเอส 
และบีรุ๊ษัิทีอ่�นิๆ ในิกล๊�มีบีริุ๊ษัทีทีี�ต้ัองเข�้มี�ดำำ�เนินิิง�นิในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอส เพ่�อ
ใหก้�รุ๊ดำำ�เนินิิง�นิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยเปน็ิไปตั�มีมี�ตัรุ๊ฐ�นิทีี�บีีทีีเอสซึ่ีกำ�หนิดำ ทัี�งนิี� 

ความปลอดำภััยของผู้โดำยสุาร

เพ่�อเตัรีุ๊ยมีพรุ๊อ้มีสำ�หรุ๊บัีก�รุ๊ขย�ยโครุ๊งข��ยรุ๊ถไฟฟ้� รุ๊วมีทัี�งก�รุ๊เติับีโตัเพิ�มีข่�นิอย��ง
ตั�อเนิ่�องทัี�งจำ�นิวนิผู้โดำยส�รุ๊และผู้เชี้��รุ๊้�นิค้�ในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอส บีีทีีเอสซึ่ีได้ำ
กำ�หนิดำมี�ตัรุ๊ก�รุ๊คว�มีปลอดำภัยในิก�รุ๊ใช้ี้รุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอส เชี้�นิ ก�รุ๊ติัดำตัั�งรุ๊ั�ว

และปรุ๊ะตัูอัตัโนิมีัติั  และก�รุ๊จัดำกิจกรุ๊รุ๊มีส่�อส�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยผ��นิชี้�องที�ง
ส่�อส�รุ๊ตั��งๆ ในิรุ๊ะบีบี ได้ำแก� แผ�นิพับี สติั�กเกอรุ๊์ โฆษณ์�บีนิจอ LED ของสถ�นิ ี
กรุ๊ะจ�ยข��วบีนิส่�อโซึ่เชี้ียล เชี้�นิ เว็บีไซึ่ต์ั เฟสบ๊ี�ค ทีวิตัเตัอรุ๊์ ไลนิ ์และแอพพลิเคชี้ั�นิ 
ของบีีทีีเอส เป็นิต้ันิ เพ่�อให้ผู้โดำยส�รุ๊และผู้ใชี้้บีริุ๊ก�รุ๊รุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอสเข้�ใจและ
ตัรุ๊ะหนิักถ่งคว�มีปลอดำภัยตัั�งแตั�ก�รุ๊เข้�ใชี้้บีรุ๊ิก�รุ๊ วิธุีก�รุ๊ปฏิิบีัติัตันิในิขณ์ะผ��นิ
ปรุ๊ะตูัอัตัโนิมีัติั ก�รุ๊ใช้ี้บีันิไดำเล่�อนิ ก�รุ๊เข้�แถวรุ๊อบีริุ๊เวณ์ชี้�นิชี้�ล� ก�รุ๊เข้�-ออก
ขบีวนิรุ๊ถไฟฟ้� ก�รุ๊โดำยส�รุ๊ภ�ยในิขบีวนิรุ๊ถไฟฟ้�อย��งปลอดำภัย ก�รุ๊เอ่�อเฟ้� อใหแ้ก�
เด็ำก คนิชี้รุ๊� หญิงมีคีรุ๊รุ๊ภ์ และผูพ้ิก�รุ๊ ตัลอดำจนิข้อควรุ๊ปฏิิบีัติัเมี่�อทีำ�ของตักหล�นิในิ
รุ๊�ง หรุ๊่อพบีเห็นิคว�มีนิ��จะเป็นิในิก�รุ๊เกิดำอ๊บีัติัเหตั๊ เพ่�อส�งเสรุ๊ิมีให้เกิดำก�รุ๊ปฏิิบีัติั
ตั�มีอย��งเครุ๊�งครุ๊ัดำ จนิเปน็ิวัฒนิธุรุ๊รุ๊มีคว�มีปลอดำภัยอย��งยั�งย่นิ

นิอกจ�กนิี� บีีทีีเอสซีึ่มีีมี�ตัรุ๊ก�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยแก�ผู้โดำยส�รุ๊โดำยได้ำกำ�หนิดำให้
พนิกัง�นิสถ�นิแีละเจ้�หนิ�้ทีี�รุ๊กัษ�คว�มีปลอดำภัยคอยตัรุ๊วจตัรุ๊�ดำแูลคว�มีเรุ๊ยีบีรุ๊อ้ย 
โดำยก�รุ๊จัดำเจ้�หนิ้�ทีี�รุ๊ักษ�คว�มีปลอดำภัยดำูแลพ่�นิทีี�บีนิสถ�นิีรุ๊ถไฟฟ้�ตัลอดำ 24 
ชี้ั�วโมีง ก�รุ๊เสริุ๊มีจำ�นิวนิเจ้�หนิ้�ทีี�รุ๊ักษ�คว�มีปลอดำภัยหญิง เพ่�อดำูแลชี้�วยเหล่อผู้
โดำยส�รุ๊สตัรีุ๊ในิกรุ๊ณี์ตั��งๆ เชี้�นิ ไมี�สบี�ย หรุ๊่อเป็นิลมีหมีดำสติั ก�รุ๊อบีรุ๊มีพนัิกง�นิ
สถ�นิีเรุ๊่�องก�รุ๊ปฐมีพย�บี�ลเบี่�องต้ันิและก�รุ๊ปฐมีพย�บี�ลผู้ได้ำรุ๊ับีบี�ดำเจ็บีโดำย
วิทีย�กรุ๊จ�กสถ�บัีนิที�งก�รุ๊แพทีย์ ก�รุ๊จัดำให้มีีอ๊ปกรุ๊ณ์์ปฐมีพย�บี�ลไว้ที๊กสถ�นีิ 
เพ่�อให้ก�รุ๊ปฏิิบีัติัง�นิของเจ้�หนิ้�ทีี�ปรุ๊ะจำ�สถ�นิีตั�อก�รุ๊ดำูแลผู้บี�ดำเจ็บีหรุ๊่อผู้ป่วย
เปน็ิไปอย��งมีปีรุ๊ะสิทีธุภิ�พและรุ๊วดำเร็ุ๊ว สำ�หรุ๊บัีผูพ้กิ�รุ๊ บีทีีีเอสซีึ่ดำำ�เนินิิก�รุ๊ปรัุ๊บีปรุ๊๊ง
ขั�นิตัอนิก�รุ๊ดำูแลผูพ้ิก�รุ๊ และฝ่กึอบีรุ๊มีใหพ้นิกัง�นิรุ๊ักษ�คว�มีปลอดำภัยปฏิิบีัติัตั�มี
ขั�นิตัอนิก�รุ๊ดำแูลผูพิ้ก�รุ๊ทีี�ถกูปรุ๊บัีปรุ๊๊งใหมี�รุ๊�วมีกับีสมี�คมีคนิพกิ�รุ๊แห�งปรุ๊ะเทีศไทีย

ผลการดำำาเนินงานดำ้านความปลอดำภััยของผู้โดำยสุาร

บีีทีีเอสซีึ่ได้ำจัดำเก็บีข้อมีูลที�งสถิติัผ��นิดัำชี้นิีชี้ี�วัดำอัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งของ 
ผู้โดำยส�รุ๊จ�กอ๊บัีติัเหตั๊ ซึ่่�งเป็นิผลก�รุ๊ดำำ�เนินิิง�นิทีี�สะท้ีอนิปรุ๊ะสิทีธุภิ�พและคว�มี
มี๊�งมีั�นิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยในิก�รุ๊ขนิส�งผูโ้ดำยส�รุ๊ ซึ่่�งจ�กก�รุ๊เก็บีขอ้มีลูที�งสถิติัในิปี
ทีี�ผ��นิมี� พบีว�� อัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งของผูโ้ดำยส�รุ๊มีคี��เที��กับี 0 ครุ๊ั�งตั�อก�รุ๊
ใหบ้ีรุ๊ิก�รุ๊ล้�นิเทีี�ยว และไมี�พบีว��มีกี�รุ๊เสียชี้ีวิตัของผูโ้ดำยส�รุ๊

คำ�นิย�ม:
• อัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งของผู้โดำยส�รุ๊  = 

(จำ�นิวนิเหตัที๊ี�เกิดำในิรุ๊อบี 12 เด่ำอนิ * 1,000,000 
เทีี�ยวโดำยส�รุ๊) /จำ�นิวนิผูโ้ดำยส�รุ๊ในิรุ๊อบี 12 เด่ำอนิ

• อัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งของผูโ้ดำยส�รุ๊ หมี�ยถ่ง 
ก�รุ๊เข้�รุ๊ับีก�รุ๊รุ๊ักษ�เป็นิผู้ป่วยในิในิโรุ๊งพย�บี�ล 
เพ่�อสังเกตัอ�ก�รุ๊หรุ๊่อรัุ๊กษ�โดำยทัีนิทีีหลังจ�กเกิดำ
อ๊บีติััเหตัแ๊ละก�รุ๊บี�ดำเจ็บี รุ๊วมีทัี�งก�รุ๊บี�ดำเจ็บีจ�ก
ก�รุ๊เข้�ไปในิรุ๊�งโดำยไมี�ได้ำรุ๊บัีอนิญ๊�ตั ก�รุ๊บี�ดำเจ็บี
จ�กสภ�พอ๊ปกรุ๊ณ์แ์ละก�รุ๊ปฏิิบีติััก�รุ๊ (พ่�นิทีี�หรุ๊อ่วิธุี
ก�รุ๊) ทีี�ไมี�ปลอดำภัยของบีทีีีเอส แตั�ไมี�รุ๊วมีถ่งก�รุ๊ฆ��
ตััวตั�ย ก�รุ๊พย�ย�มีฆ��ตััวตั�ย และผลของก�รุ๊ใช้ี้
ย�รุ๊กัษ�โรุ๊คของตันิเอง

0

2564/65

0

2563/64

0

2562/63 2564/65

< 0.040.004

2561/62

อัตรุ๊าการุ๊บีาดเจ็็บีขั้ั�นรุ๊๊นแรุ๊งขั้องผู้้�โดยสารุ๊
(ครั�งต่่อการให้บริการล้านเทุ่�ยว)

ผู้ลการุ๊ดำาเนินงาน เป้าหมาย

ยงัมีกีรุ๊ะบีวนิก�รุ๊พดูำคย๊ถ่งปญัห�ด้ำ�นิสข๊ภ�พรุ๊วมีทัี�งกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ทีี�บีนัิท่ีกขอ้มีลูด้ำ�นิ
คว�มีเสี�ยงรุ๊ะหว��งทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคลและผู้จัดำก�รุ๊ของหนิ�วยธุ๊รุ๊กิจ ที๊กๆ เด่ำอนิ 
นิอกจ�กนิี� ฝ่�่ยโครุ๊งก�รุ๊ ฝ่�่ยคว�มีปลอดำภัย ฝ่�่ยปฏิิบีัติัก�รุ๊ ฝ่�่ยซึ่�อมีบีำ�รุ๊๊ง ฝ่�่ย
รุ๊ักษ�คว�มีปลอดำภัย ฝ่่�ยอ�ชี้ีวอนิ�มีัยและคว�มีปลอดำภัยของบีีทีีเอสซึ่ีมีีก�รุ๊
รุ๊�ยง�นิปรุ๊ะเด็ำนิทีี�เกี�ยวขอ้งกับีส๊ขภ�พและคว�มีปลอดำภัยตั�อผูบ้ีรุ๊หิ�รุ๊รุ๊ะดัำบีสูง/คณ์ะ
กรุ๊รุ๊มีก�รุ๊ของบีทีีีเอสซึ่ใีนิทีก๊ๆ ไตัรุ๊มี�ส ในิกรุ๊ณ์ทีีี�มีคีว�มีคล�ดำเคล่�อนิจ�กเป�้หมี�ย
ทีี�ตัั�งไว้ บีีทีีเอสซึ่ีจะดำำ�เนินิิก�รุ๊ปรุ๊ะเมีนิิเพ่�อลดำและปอ้งกันิปญัห�ทีี�เกิดำข่�นิและอ�จ
จะเกิดำข่�นิ

ม�ตรก่�รป้อ้งกั่นและก่�รอบรม: นิอกเหนิอ่ก�รุ๊จัดำก�รุ๊คว�มีปลอดำภัยในิก�รุ๊เดิำนิรุ๊ถ
แล้ว บีทีีีเอสซึ่กีำ�หนิดำใหม้ีกี�รุ๊ซึ่อ้มีแผนิก�รุ๊รุ๊บัีมีอ่เหตัฉุ๊ก๊เฉุนิิรุ๊�วมีกับีหนิ�วยง�นิฉุก๊เฉุนิิ
ภ�ยนิอก ได้ำแก� หนิ�วยปอ้งกันิและบีรุ๊รุ๊เที�ส�ธุ�รุ๊ณ์ภัย ทีีมีแพทียก์ูชี้ี้พ และเจ้�หนิ�้ทีี�
ตัำ�รุ๊วจท้ีองทีี�หนิ�วยตั��งๆ เปน็ิปรุ๊ะจำ�ที๊กป ีปลีะ 2 ครุ๊ั�ง บีีทีีเอสซึ่ีมีคีู�มีอ่ขั�นิตัอนิก�รุ๊
ดำำ�เนินิิก�รุ๊ทีี�กำ�หนิดำแนิวที�งและก�รุ๊ดำำ�เนินิิก�รุ๊ (Procedure Manual) เพ่�อเตัรุ๊ียมี
คว�มีพรุ๊อ้มีด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยในิก�รุ๊รุ๊บัีมีอ่เหตัฉุ๊ก๊เฉุนิิทีี�อ�จส�งผลกรุ๊ะทีบีตั�อคว�มี
ปลอดำภัยในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอส โดำยฝึ่กซ้ึ่อมีก�รุ๊ตัอบีสนิองและก�รุ๊ตัอบีโต้ัเหตั๊
ฉุก๊เฉุนิิตั��งๆ เชี้�นิ กรุ๊ณ์เีกิดำเพลิงไหมีใ้นิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ�้ กรุ๊ณ์สี�รุ๊เคมีรีุ๊ั�วไหลในิโรุ๊งจอดำ
ซึ่�อมีบีำ�รุ๊๊ง กรุ๊ณี์ก�รุ๊ก�ออ�ชี้ญ�กรุ๊รุ๊มีหรุ๊่อก�รุ๊ก�อวินิ�ศกรุ๊รุ๊มี เป็นิต้ันิ ก�รุ๊บี�ดำเจ็บี 
ก�รุ๊เจ็บีปว่ย โรุ๊คภัย และเหตัก๊�รุ๊ณ์ที์ี�เกี�ยวขอ้งกับีก�รุ๊ทีำ�ง�นิใดำๆ จะได้ำรุ๊บัีก�รุ๊ตัรุ๊วจ
สอบี และผลลัพธุจ์ะเผยแพรุ๊�ในิรุ๊�ยง�นิอ๊บีติััก�รุ๊ณ์ ์(Incident Report) เพ่�อใหม้ีั�นิใจ
ว��ที๊กหนิ�วยง�นิมีีคว�มีพรุ้๊อมีในิก�รุ๊รุ๊ับีมี่อและจัดำก�รุ๊สถ�นิก�รุ๊ณ์์เม่ี�อเกิดำเหต๊ัข่�นิ
อย��งมีปีรุ๊ะสิทีธุภิ�พ นิอกจ�กนิี� บีทีีีเอสซึ่ ียงัผลักดัำนิใหเ้กิดำวัฒนิธุรุ๊รุ๊มีคว�มีปลอดำภัย
ทัี�วทัี�งองค์กรุ๊ ครุ๊อบีคล๊มีถ่งผูใ้ชี้้บีรุ๊ิก�รุ๊ พนิกัง�นิที๊กฝ่�่ยและผูรุ้๊ับีเหมี�ทัี�งหมีดำ โดำย
ผ��นิก�รุ๊อบีรุ๊มีด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัย และก�รุ๊ส่�อส�รุ๊ด้ำ�นิตั��งๆ เพ่�อส�งเสรุ๊มิีและสรุ๊�้ง
คว�มีตัรุ๊ะหนิกัด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยในิก�รุ๊ใช้ี้บีรุ๊กิ�รุ๊รุ๊ะบีบีใหแ้ก�ผูม้ีสี�วนิได้ำเสยีทีก๊กล๊�มี 

66

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   5.1	สุุขภาวะและความปลอดภัยของทุุกฝ่่าย

บีีทีีเอสซึ่ีบีังคับีใชี้้มี�ตัรุ๊ก�รุ๊ด้ำ�นิ
ส๊ขภ�พของผู้โดำยส�รุ๊อย��งเข้มีงวดำ 
โดำยกำ�หนิดำให้มีีมี�ตัรุ๊ก�รุ๊เว้นิรุ๊ะยะ
ห��ง ก�รุ๊คัดำกรุ๊องวัดำอ๊ณ์หภูมีิ และ
ก�รุ๊ล้�งมี่ออย��งสมีำ�เสมีอ เพ่� อ
ปอ้งกันิก�รุ๊แพรุ๊�กรุ๊ะจ�ยของโควิดำ-19  
นิอกจ�กนิี� บีีทีีเอสซึ่ียังได้ำรุ๊�วมีมี่อกับี
เจ้�หนิ้�ทีี�กรุ๊๊งเทีพมีห�นิครุ๊ เพ่�อจัดำ
รุ๊ะเบีียบีก�รุ๊เข้�ใชี้้บีริุ๊ก�รุ๊รุ๊ถไฟฟ้�
ของผู้โดำยส�รุ๊ในิชี้�วงเวล�เรุ๊�งดำ�วนิในิ
ทีก๊สถ�นิเีพ่�อใหม้ีั�นิใจว��ผูโ้ดำยส�รุ๊อยู�
ในิรุ๊ะยะทีี�ปลอดำภัย

ผู้โดำยส�รุ๊รุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอสต้ัองสวมี
หนิ้�ก�กอนิ�มีัยอย��งถูกวิธุี โดำยไมี�
ด่ำงหนิ้�ก�กลงมี�ไว้ใต้ัค�ง และเมี่�อ
ใส� face shield ก็ยังจำ�เป็นิต้ัองใส�
หนิ�้ก�กอนิ�มียัด้ำวย 

บีทุีเอสุซีีกำาหนดำมาตรการ 
เพืื่�อลดำความเสีุ�ยงจาก 
การแพื่ร่เชีื�อโควิดำ-19

การสุวมหน้ากากอนามัย 
อย่างถููกวิธีี

บีีทีีเอสซึ่ีจัดำเตัรุ๊ียมีเจลล้�งมี่อไว้ให้บีรุ๊ิก�รุ๊ 
ผู้โดำยส�รุ๊ทีี�บีรุ๊ิเวณ์ปรุ๊ะตัูเข้�-ออกของท๊ีก
สถ�นิ ีและจัดำเตัรุ๊ียมีเจ้�หนิ�้ทีี�จัดำรุ๊ะเบีียบี
ผู้โดำยส�รุ๊เพ่�อรุ๊ักษ�รุ๊ะยะห��งก�อนิเข้�ใชี้้
บีรุ๊ิก�รุ๊

ผู้โดำยส�รุ๊ต้ัองรัุ๊กษ�รุ๊ะยะห��งรุ๊ะหว��งกันิ
ขณ์ะรุ๊อรุ๊ถไฟฟ้�ทีี�ชี้ั�นิชี้�นิชี้�ล� 

ขณ์ะเดิำนิที�งในิขบีวนิรุ๊ถไฟฟ้� ผู้โดำยส�รุ๊
ต้ัองสวมีหนิ�้ก�กอนิ�มียั หรุ๊่อหนิ�้ก�กผ�้
ตัลอดำรุ๊ะยะเวล�ก�รุ๊ใชี้้บีรุ๊ิก�รุ๊ และรุ๊ักษ�
รุ๊ะยะห��งรุ๊ะหว��งกันิ 

บีีทีีเอสซึ่ีรุ๊ักษ�มี�ตัรุ๊ก�รุ๊ทีำ�คว�มีสะอ�ดำ
ตั�อเนิ่�องในิขบีวนิรุ๊ถไฟฟ้�และจ๊ดำสัมีผัส
รุ๊�วมีบีนิที๊กๆ สถ�นิี

มาตรการรักษาระยะห่างสุำาหรับผู้โดำยสุาร

รักษามาตรการทุำาความสุะอาดำ 
อย่างต่อเนื�อง

มาตรการความปลอดำภััยในระบบรถูไฟฟา้บีทุีเอสุ ตามวิถูีชีีวิตรูปแบบใหม่
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ความปลอดำภััย สุุขภัาพื่และอาชีีวอนามัย
ของพื่นักงานและผู้รับเหมา

จ�กคว�มีมี๊�งมีั�นิสรุ้๊�งวัฒนิธุรุ๊รุ๊มีองค์กรุ๊ทีี�ใหค้ว�มีสำ�คัญด้ำ�นิ
คว�มีปลอดำภัยอย��งตั�อเนิ่�อง บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป มี๊�งเนิน้ิก�รุ๊มีสี�วนิ
รุ๊�วมีและส�งเสริุ๊มีวัฒนิธุรุ๊รุ๊มีคว�มีปลอดำภัยของพนิกัง�นิและ
ผูรัุ้๊บีเหมี�ผ��นิก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มีและกิจกรุ๊รุ๊มีตั��งๆ โดำยกำ�หนิดำ
ใหพ้นิกัง�นิต้ัองได้ำรุ๊บัีก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มีด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยตั�มี
กิจกรุ๊รุ๊มีหรุ๊่อตั�มีลักษณ์ะง�นิ ซ่ึ่�งผลก�รุ๊ผ��นิหลักสูตัรุ๊ฝ่ึก
อบีรุ๊มี ใบีอนิญ๊�ตัปฏิิบีติััหนิ�้ทีี� และจำ�นิวนิชัี้�วโมีงทีี�ฝ่กึอบีรุ๊มี
ของพนิักง�นิแตั�ละบ๊ีคคลจะได้ำรุ๊ับีก�รุ๊บัีนิท่ีกลงโปรุ๊แกรุ๊มี 
Operation License System เพ่�อใช้ี้เปน็ิฐ�นิขอ้มีลูในิก�รุ๊
ปฏิิบีัติัตั�มีแผนิง�นิ กฎิรุ๊ะเบีียบีรุ๊ะเบีียบีขององค์กรุ๊ และ
กฎิหมี�ยภ�ยในิปรุ๊ะเทีศ 

บีทีีีเอสซึ่กีำ�หนิดำใหผู้รัุ้๊บีเหมี�ในิรุ๊ะดัำบีหวัหนิ�้ผูค้วบีคม๊ีง�นิ
ท๊ีกคนิต้ัองเข้�รัุ๊บีก�รุ๊อบีรุ๊มีเรุ๊่�องมี�ตัรุ๊ฐ�นิก�รุ๊ดำำ�เนิินิง�นิ
อย��งปลอดำภัยในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอส ซ่ึ่�งครุ๊อบีคล๊มีถ่ง 
วีจีไอและผู้เกี�ยวข้องอ่�นิๆ รุ๊วมีถ่งทีดำสอบีคว�มีเข้�ใจ 
ก�อนิ-หลังก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มี เพ่�อปรุ๊ะเมีนิิปรุ๊ะสทิีธุภิ�พของผูรุ้๊บัี
เหมี�ในิก�รุ๊ปฏิิบีติััง�นิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยกับีองค์กรุ๊ บีรุ๊ษัิที
ผูรุ้๊บัีเหมี�ทีี�ผ��นิก�รุ๊ทีดำสอบีจะได้ำรุ๊บัีก�รุ๊บีนัิท่ีกผลก�รุ๊ผ��นิ
หลักสูตัรุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มีลงโปรุ๊แกรุ๊มี Operation License System 
เพ่�อเก็บีเปน็ิฐ�นิขอ้มีลูของบีทีีีเอสซึ่เีชี้�นิเดีำยวกันิ

ทัี�งนิี� หลักสูตัรุ๊ก�รุ๊อบีรุ๊มีด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยตั��งๆ ทีี�นิำ�มี�ใช้ี้ 
สอดำคล้องกับีรุ๊ะบีบีมี�ตัรุ๊ฐ�นิตั��งๆ ทีี�องค์กรุ๊ได้ำรุ๊บัี เชี้�นิ รุ๊ะบีบี
ก�รุ๊จัดำก�รุ๊อ�ชี้ีวอนิ�มีัยและคว�มีปลอดำภัย ISO 
45001:2018 รุ๊ะบีบีจัดำก�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัย (Safety 
Management System: SMS) ตั�มีขอ้กำ�หนิดำ Best Practice 
model (BPM) ของ Ricardo Rail และมี�ตัรุ๊ฐ�นิด้ำ�นิ
วิศวกรุ๊รุ๊มี เปน็ิต้ันิ 

นิอกจ�กก�รุ๊อบีรุ๊มีด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยให้แก�พนิักง�นิ 
และผู้รุ๊ับีเหมี�อย��งสมีำ�เสมีอ บีีทีีเอสซึ่ียังได้ำติัดำตั�มีก�รุ๊ 
เจ็บีปว่ยจ�กก�รุ๊ทีำ�ง�นิของพนัิกง�นิอย��งตั�อเนิ่�อง (Total  
Recordable Occupational Illness Rate - TROIR) เพ่�อ
ป้องกันิและควบีค๊มีโรุ๊คจ�กก�รุ๊ทีำ�ง�นิ และยังส�งเสริุ๊มีส๊ข
ภ�พของบ๊ีคล�กรุ๊อย��งตั�อเนิ่�อง โดำยจัดำใหพ้นิกัง�นิทีก๊รุ๊ะดัำบี

ได้ำรุ๊บัีก�รุ๊ตัรุ๊วจส๊ขภ�พปรุ๊ะจำ�ป ีและจัดำทีำ�ก�รุ๊ปรุ๊ะเมิีนิคว�มีเสี�ยง
ด้ำ�นิสข๊ภ�พของพนิกัง�นิ (Health Risk Assessment – HRA) 
และนิำ�ผลก�รุ๊ปรุ๊ะเมีินิทีี�ได้ำมี�จัดำโปรุ๊แกรุ๊มีตัรุ๊วจส๊ขภ�พตั�มี
ปัจจัยเสี�ยงเฉุพ�ะผู้ปฏิิบีัติัง�นิในิกิจกรุ๊รุ๊มีทีี�มีีคว�มีเสี�ยงตั�อก�รุ๊
เกิดำโรุ๊ค สำ�หรุ๊ับีบีรุ๊ิษัทีผู้รุ๊ับีเหมี�ต้ัองจัดำส�งผลก�รุ๊ตัรุ๊วจส๊ขภ�พ
ของพนิกัง�นิทัี�งหมีดำ เพ่�อจัดำเก็บีในิรุ๊ะบีบีฐ�นิข้อมีลูตั�อไป 

สำ�หรุ๊บัีพนิกัง�นิกล๊�มีเสี�ยง เชี้�นิ พนิกัง�นิควบีคม๊ีรุ๊ถไฟฟ�้ ทีี�ผล
ก�รุ๊ตัรุ๊วจสข๊ภ�พในิบี�งพ�รุ๊�มีเิตัอรุ๊ที์ี�สำ�คัญ เชี้�นิ นิำ�หนิกั และ
รุ๊ะดัำบีนิำ�ตั�ลในิเล่อดำ ไมี�ผ��นิเกณ์ฑ์์มี�ตัรุ๊ฐ�นิ ซึ่่�งพ�รุ๊�มีเิตัอรุ๊เ์หล��
นิี�ส�มี�รุ๊ถก�อให้เกิดำผลกรุ๊ะทีบีตั�อก�รุ๊ปฏิิบีัติัหนิ้�ทีี�ด้ำ�นิคว�มี
ปลอดำภัยได้ำ บีีทีีเอสซึ่ีได้ำกำ�หนิดำให้พนิักง�นิเหล��นิี�ต้ัองบีรุ๊ิห�รุ๊
จัดำก�รุ๊ตันิเอง แก้ไขใหผ้ลก�รุ๊ตัรุ๊วจวัดำส๊ขภ�พในิพ�รุ๊�มีเิตัอรุ๊์ทีี�
เกินิมี�ตัรุ๊ฐ�นิกลับีเข้�สู�เกณ์ฑ์์มี�ตัรุ๊ฐ�นิโดำยเรุ๊ว็ทีี�ส๊ดำ โดำยมีผีูบั้ีงคับี
บีญัชี้�ของพนัิกง�นินิั�นิๆ เปน็ิผูต้ัรุ๊วจติัดำตั�มีผลอย��งใกล้ชี้ดิำ ห�ก
พนิักง�นิเหล��นิี�ไมี�ส�มี�รุ๊ถแก้ไขผลก�รุ๊ตัรุ๊วจส๊ขภ�พให้อยู�ในิ
เกณ์ฑ์์มี�ตัรุ๊ฐ�นิได้ำตั�มีเวล�ทีี�กำ�หนิดำ บีทีีีเอสซึ่กีำ�หนิดำบีทีลงโทีษ
ตัั�งแตั�ใหพ้กัหนิ�้ทีี�ชัี้�วครุ๊�วจนิถ่งขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งอ่�นิๆ ตั�อไป

ผลการดำำาเนินงานดำ้านความปลอดำภััย สุุขภัาพื่
และอาชีีวอนามัยของพื่นักงานและผู้รับเหมา

ในิปี 2564/65 บีีทีีเอสซีึ่ได้ำเก็บีข้อมีูลผลก�รุ๊ดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิ
คว�มีปลอดำภัย โดำยอ้�งอิงตั�มี GRI 403-9 Work-related  
injuries (Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) of  
Employee and Contractor) และได้ำใหบ้ีรุ๊ษัิที LRQA ซึ่่�งเปน็ิ
หนิ�วยง�นิอิสรุ๊ะภ�ยนิอกตัรุ๊วจสอบีข้อมีลู เพ่�อใหข้้อมีลูมีคีว�มี
สมีบูีรุ๊ณ์์ถูกต้ัองและนิ��เชี้่�อถ่อตั�มีมี�ตัรุ๊ฐ�นิส�กล โดำยผลก�รุ๊
ดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยของพนัิกง�นิและผู้รัุ๊บีเหมี�ในิปี 
2564/65 พบีว�� อัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊งของพนิกัง�นิและ
ผูรุ้๊ับีเหมี�มีคี��เปน็ิ 0 ซึ่่�งเปน็ิไปตั�มีเป�้หมี�ยทีี�กำ�หนิดำไว้ ค่อมีี
ค��ไมี�เกินิ 0.8 และ 1.25 ครุ๊ั�งตั�อล้�นิชี้ั�วโมีงก�รุ๊ทีำ�ง�นิตั�มี
ลำ�ดัำบี (มี�ตัรุ๊ฐ�นิทีี�ใชี้เ้ปรุ๊ยีบีเทีียบีกับีรุ๊ะบีบี SMRT ของสงิคโปรุ๊์ 
บี�ดำเจ็บีไมี�เกินิ 3.3 รุ๊�ยตั�อล้�นิชัี้�วโมีงก�รุ๊ทีำ�ง�นิ) ในิขณ์ะทีี�
อัตัรุ๊�ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีถ่งขั�นิหย๊ดำง�นิของพนัิกง�นิและผูรัุ้๊บีเหมี�อยู�
ทีี� 0.2774 และ 0.3269 ครุ๊ั�งตั�อล้�นิชัี้�วโมีงก�รุ๊ทีำ�ง�นิ ซึ่่�งเปน็ิไป
ตั�มีเป�้หมี�ยทีี�กำ�หนิดำไว้เชี้�นิกันิ ค่อ มีคี��ไมี�เกินิ 2.5 ครุ๊ั�งตั�อ
ล้�นิชี้ั�วโมีงก�รุ๊ทีำ�ง�นิ นิอกจ�กนิี� ไมี�มีอัีตัรุ๊�ก�รุ๊เสียชี้วิีตัจ�กก�รุ๊
ปฏิิบีติััง�นิของพนิกัง�นิและผูรุ้๊บัีเหมี�

00 0 0 <0.8

0.27740.5474 1.1706 0.1498 <2.5

00 0 0

อัตรุ๊าการุ๊บีาดเจ็็บี 
ขั้ั�นรุ๊๊นแรุ๊งขั้องพนักงาน
(ครั�งต่่อล้านชั�วโมงการทุำางาน)

อัตรุ๊าการุ๊บีาดเจ็็บี 
ถึึงขั้ั�นหย๊ดงานขั้องพนักงาน
(ครั�งต่่อล้านชั�วโมงการทุำางาน)

อัตรุ๊าการุ๊เสียชีีวิิต 
จ็ากการุ๊ปฏิิบีัติขั้องพนักงาน 
(คน)

2564/65

2564/65

2561/62

2561/62

2562/63

2562/63

2563/64

2563/64

ผู้ลการุ๊ดำาเนินงาน

ผู้ลการุ๊ดำาเนินงาน

00 0 0 <1.25

0.32691.4011 0.8488 0.7212 <2.5

00 0 0

2564/65

2564/65

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวิชีี�วิัด

ตัวิชีี�วิัด

อัตรุ๊าการุ๊บีาดเจ็็บี 
ขั้ั�นรุ๊๊นแรุ๊งขั้องผู้้�รุ๊ับีเหมา
(ครั�งต่่อล้านชั�วโมงการทุำางาน)

อัตรุ๊าการุ๊บีาดเจ็็บี 
ถึึงขั้ั�นหย๊ดงานขั้องผู้้�รุ๊ับีเหมา
(ครั�งต่่อล้านชั�วโมงการทุำางาน)

อัตรุ๊าการุ๊เสียชีีวิิต 
จ็ากการุ๊ปฏิิบีัติขั้องผู้้�รุ๊ับีเหมา 
(คน)

ผลการดำำาเนินงานดำ้านความปลอดำภััยของพื่นักงาน 

ผลการดำำาเนินงานดำ้านความปลอดำภััยของผู้รับเหมา

คำ�นิยม:
• ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีขั�นิรุ๊๊นิแรุ๊ง หมี�ยถ่ง ก�รุ๊เข�้รุ๊บัีก�รุ๊รุ๊กัษ�เปน็ิผูป้ว่ยในิ ในิโรุ๊งพย�บี�ล เพ่�อสงัเกตัอ�ก�รุ๊หรุ๊อ่รุ๊กัษ�โดำยทัีนิทีีหลังจ�กเกิดำอ๊บีติััเหตั ๊และก�รุ๊บี�ดำเจ็บี และมีผีล 
 ใหห้ย๊ดำง�นิ 1 วันิข่�นิไป
• ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีถ่งขั�นิหย๊ดำง�นิ หมี�ยถ่ง ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีจ�กก�รุ๊ทีำ�ง�นิซึ่่�งเปน็ิผลใหเ้กิดำขอ้ใดำขอ้หนิ่�งดัำงตั�อไปนิี�

1) ก�รุ๊หย๊ดำง�นิตัั�งแตั�หนิ่�งวันินิบัีหลังจ�กวันิทีี�เกิดำอ๊บีติััก�รุ๊ณ์ ์(incident) และไมี�นิบัีวันิหย๊ดำของบีรุ๊ษัิที ก�รุ๊กำ�หนิดำใหท้ีำ�ง�นิเฉุพ�ะ หรุ่๊อก�รุ๊โยกย�้ยหนิ�้ทีี�ง�นิ ก�รุ๊ได้ำ
รุ๊บัีก�รุ๊รุ๊กัษ�ทีี�มี�กกว��ก�รุ๊ปฐมีพย�บี�ล ก�รุ๊สูญเสยีสติัสมัีปชี้ญัญะ และก�รุ๊วินิจิฉัุยก�รุ๊บี�ดำเจ็บีทีี�ต้ัองได้ำรุ๊บัีก�รุ๊ทีำ�หตััถก�รุ๊จ�กบ๊ีคล�กรุ๊ที�งก�รุ๊แพทีย์ เชี้�นิ ฉุดีำย� 
เยบ็ีแผล ขูดำเนิ่�อ เขี�ยวัตัถใ๊นิลกูตั� และได้ำรุ๊บัีย�ทีี�ไมี�ใชี้�กล๊�มีปฐมีพย�บี�ล

2) ก�รุ๊บี�ดำเจ็บีจ�กก�รุ๊ทิี�มีตัำ�และของมีคีมีบี�ดำซึ่่�งมีกี�รุ๊ปนิเป้� อนิของเล่อดำผูอ่้�นิหรุ่๊อโอก�สก�รุ๊ติัดำเชี้่�อจ�กวัสดำไ๊ด้ำ ซึ่่�งโอก�สก�รุ๊ติัดำเชี้่�อจ�กวัสดำดั๊ำงกล��วนิั�นิรุ๊วมีถ่งเนิ่�อเย่�อ
และอวัยวะของมีนิษ๊ย ์และวัสด๊ำทีี�ติัดำเชี้่�อ HIV หรุ่๊อ ไวรุ๊สัตัับีอักเสบีบีี

3) ก�รุ๊โยกย�้ยพนิกัง�นิออกเพ่�อก�รุ๊เฝ่�้รุ๊ะวังที�งก�รุ๊แพทียต์ั�มีมี�ตัรุ๊ฐ�นิสำ�นิกัง�นิบีริุ๊ห�รุ๊คว�มีปลอดำภัย และอ�ชี้วีอนิ�มียัแห�งชี้�ติั ปรุ๊ะเทีศสหรุ๊ฐัอเมีรุ๊กิ�
• ก�รุ๊เจ็บีปว่ยจ�กก�รุ๊ปฏิิบีติััง�นิ หมี�ยถ่ง ก�รุ๊เจ็บีปว่ยจ�กก�รุ๊ทีำ�ง�นิซึ่่�งเปน็ิผลใหเ้กิดำขอ้ใดำขอ้หนิ่�งดัำงตั�อไปนิี�

1) ผลกรุ๊ะทีบียอ้นิกลับีตั�อสภ�พรุ๊��งก�ยจิตัใจหรุ๊อ่ภ�วะก�รุ๊รุ๊บัีรูุ๊ข้องบ๊ีคคล (อ�จรุ๊วมีถ่งโรุ๊คภัยที�งอ�ชีี้พ ก�รุ๊เจ็บีปว่ย และก�รุ๊เสยีชี้วิีตั หรุ๊อ่ก�รุ๊เกิดำก�รุ๊บี�ดำเจ็บีหรุ๊อ่
ภ�วะทีก๊ขภ�พ ไมี�ว��รุ๊วมีหรุ๊อ่แยก)

2) ก�รุ๊สญูเสยีก�รุ๊ได้ำยนิิซึ่่�งต้ัองมีกี�รุ๊บีนัิท่ีกตั�มีแนิวที�งของก�รุ๊สูญเสยีก�รุ๊ได้ำยนิิกรุ๊ณ์ตีั��งๆ ซึ่่�งอ้�งอิงไว้ในิเว็บีไซึ่ต์ั https://www.osha.gov/recordkeeping/
3) คว�มีผดิำปกติัอย��งรุ้๊�ยแรุ๊งหรุ๊อ่มีนีิยัสำ�คัญทีี�เกิดำจ�กทีำ�ง�นิ ซึ่่�งบ๊ีคล�กรุ๊ที�งก�รุ๊แพทีย์ หรุ๊อ่ผูใ้หบ้ีรุ๊กิ�รุ๊ที�งด้ำ�นิสข๊ภ�พรุ๊ะบ๊ีว��ผลก�รุ๊ทีดำสอบีเป็นิบีวก รุ๊วมีถ่งโรุ๊ค

จ�กก�รุ๊ทีำ�ง�นิ เชี้�นิ มีะเร็ุ๊ง โรุ๊คเรุ๊่�อรุ๊งัชี้นิดิำกลับีค่นิได้ำเปน็ิปกติักรุ๊ะดำกูหกัหรุ๊อ่แตักรุ๊�้ว แก้วหทูีะล๊
4) ก�รุ๊โยกย�้ยพนิกัง�นิออกเพ่�อก�รุ๊เฝ่�้รุ๊ะวังที�งก�รุ๊แพทียต์ั�มีมี�ตัรุ๊ฐ�นิสำ�นิกัง�นิบีริุ๊ห�รุ๊คว�มีปลอดำภัย และอ�ชี้วีอนิ�มียัแห�งชี้�ติั ปรุ๊ะเทีศสหรุ๊ฐัอเมีรุ๊กิ�
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การซี้อมแผนฉุุกเฉุิน  
กรณีีเกิดำเหตุเพื่ลิงไหม้ 
ในสุถูานี

การซี้อมแผนฉุุกเฉุิน

การซี้อมรับมือกับภัาวะฉุุกเฉุิน

กิจกรรมสุ่งเสุริมความปลอดำภััยในปี 2564/65
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|   5.2	การบริหารจััดการด้านสุิทุธิิมนุษยชน

โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับรายงานการตรวจติดำตามการดำำาเนินงาน 
ดำ้านสิุทุธีิมนุษยชีนของบีทุีเอสุ กรุ�ป bit.ly/3bnpSV7

การุ๊เปดิเผู้ย 
ตอ่สาธารุ๊ณะ

ในิโลกทีี�มีีก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงอย��งตั�อเนิ่�อง มีีปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีท้ี�ที�ย
ใหมี�ๆ ทัี�งที�งเศรุ๊ษฐกิจและสังคมีเพิ�มีมี�กข่�นิที๊กวันิ ตัั�งแตั�ก�รุ๊เล่อก
ปฏิิบีัติั ก�รุ๊บีังคับีใช้ี้แรุ๊งง�นิ รุ๊วมีทัี�งคว�มีขัดำแย้งขนิ�ดำใหญ�ทีี�เชี้่�อมี
โยงโดำยตัรุ๊งและโดำยอ้อมีกับีก�รุ๊ละเมีิดำสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ ปัจจ๊บีันิธุ๊รุ๊กิจ
ตั��งๆ มีีแนิวโนิ้มีทีี�จะเข้�ไปเกี�ยวพันิกับีปัญห�สิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิโดำยไมี�
ได้ำตัั�งใจจ�กก�รุ๊ดำำ�เนิินิง�นิ ก�รุ๊จำ�หนิ��ยผลิตัภัณ์ฑ์์และบีรุ๊ิก�รุ๊ 
กิจกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊จัดำห� และก�รุ๊ตััดำสินิใจที�งธุ๊รุ๊กิจอ่�นิๆ ในิบี�งกรุ๊ณี์ ธุ๊รุ๊กิจ
อ�จถูกดำำ�เนิินิก�รุ๊ที�งกฎิหมี�ยอันิเป็นิผลมี�จ�กก�รุ๊ละเมีิดำ ดัำงนิั�นิ 
ที๊กองค์กรุ๊จะต้ัองไมี�เพียงแตั�ดำำ�เนิินิก�รุ๊โดำยเค�รุ๊พสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ
เที��นิั�นิ แตั�ควรุ๊ปกป้องสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิอย��งจริุ๊งจังโดำยก�รุ๊ผนิวก
กรุ๊ะบีวนิก�รุ๊จัดำก�รุ๊สิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิไว้ในิกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊และแนิวปฏิิบีัติั
ที�งธุ๊รุ๊กิจ

การุ๊ปรุ๊ะเมินผู้ล
กรุ๊ะทีบีทีี�เกิดขั้ึ�นจ็รุ๊ิง

และผู้ลกรุ๊ะทีบี 
ทีี�อาจ็เกิดขั้ึ�น

บี้รุ๊ณาการุ๊
สิ�งทีี�ค้�นพบีและ
ดำาเนินการุ๊ตาม
ค้วิามเหมาะสม

ติดตามและ
ส่�อสารุ๊อย่างมี 
ปรุ๊ะสิทีธิภาพ

แก�ไขั้
ผู้ลกรุ๊ะทีบี
ด�านลบี

การุ๊ปรุ๊ะกาศนโยบีาย
สิทีธิมน๊ษยชีน

การดำำาเนินการเพืื่�อตรวจสุอบดำ้านสิุทุธีิมนุษยชีน 
อย่างรอบดำ้าน ของบีทุีเอสุ กรุ�ปองค์์การสหประชาชาติิได้้นิิยามสิทธิมินิษุยชนิไว้้ว่้า สิทธิท่ิ�ได้้มา

โด้ยธิรรมชาติิแก่มนิษุย์ทุกค์นิ โด้ยไมม่่ข้อ้ยกเว้้นิในิเร่�อง  
เช่�อชาติิ เพศ สัญชาติิ เผ่า่พันิธิุ ์ภาษา ศาสนิา หร่อ สถานิะอ่�นิๆ 
สิทธิมินิษุยชนิรว้มถึงสิทธิต่ิิอช่วิ้ติรว้มถึงเสร่ภาพ รว้มทั�ง
อิสรภาพจากการถูกทำาใหเ้ป็นิทาสและการถูกทรมานิ อิสรภาพ
ในิการแสด้งออกเร่�องค์ว้ามคิ์ด้เห็นิและค์ว้ามรู้สึก สิทธิใินิการ
ทำางานิและการศกึษา รว้มทั�งสิทธิอ่ิ�นิๆ ซึึ่�งทุกค์นิถูกกำาหนิด้ใหไ้ด้้
รับสิทธิเิหล่า โด้ยปราศจากการเล่อกปฏิิบัติิ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ซึ่่�งปรุ๊ะกอบีธุ๊รุ๊กิจหล�ยปรุ๊ะเภที ตัรุ๊ะหนิักเป็นิอย��งยิ�งว��ก�รุ๊
เค�รุ๊พสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิเป็นิคว�มีรุ๊ับีผิดำชี้อบีสูงส๊ดำขององค์กรุ๊และของ
มีนิ๊ษย์ โดำยเกี�ยวข้องกับีพนิักง�นิ ลูกค้� คู�ค้� และกิจก�รุ๊รุ๊�วมีค้� โดำย
กิจกรุ๊รุ๊มีที�งธุ๊รุ๊กิจของเรุ๊�นิั�นิอ�จทัี�งส�มี�รุ๊ถป้องกันิหรุ่๊อสนิับีสนิ๊นิให้เกิดำ
ก�รุ๊ละเมีิดำสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ ด้ำวยเหตั๊นิี� คณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊พัฒนิ�เพ่�อคว�มี
ยั� ง ย่นิและคณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊บีรุ๊ิ ษัที จ่งทีบีทีวนิและอนิ๊มีั ติันิโยบี�ย 
สิทีธุมิีนิ๊ษยชี้นิของเรุ๊�เป็นิปรุ๊ะจำ� โดำยมีีคณ์ะทีำ�ง�นิทีี�เกี�ยวข้องจ�กหนิ�วย
ง�นิตั��งๆ ทีำ�ง�นิรุ๊�วมีกันิท๊ีกปีเพ่�อปรุ๊ะเมีินิคว�มีเสี�ยงและผลกรุ๊ะทีบีด้ำ�นิ
สิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ ตัรุ๊วจสอบีกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ปฏิิบีัติัง�นิเพ่�อป้องกันิคว�มีเสี�ยง
ดัำงกล��ว และค้นิห�แนิวที�งแก้ไขและดำำ�เนิินิก�รุ๊แก้ไขทีี�เหมี�ะสมีเพ่�อ
รุ๊ับีมี่อกับีผลกรุ๊ะทีบีตั��งๆ ทีี�เกิดำจ�กก�รุ๊ละเมีิดำสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ ทัี�งนิี�  
บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินิก�รุ๊ตั�มีหลักก�รุ๊ชี้ี�แนิะขององค์ก�รุ๊สหปรุ๊ะชี้�ชี้�ติั
ว��ด้ำวยธุ๊รุ๊กิจและสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ

นิอกจ�กนิี� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินิก�รุ๊ในิปรุ๊ะเด็ำนิเหล��นิี� โดำยทีำ�คว�มี 
เข้�ใจคว�มีเชี้่� อมีโยงรุ๊ะหว��งธุ๊รุ๊กิจของเรุ๊�กับีสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิโดำยใช้ี้ 
หลักก�รุ๊ชี้ี�แนิะของสหปรุ๊ะชี้�ชี้�ติัว��ด้ำวยธุ๊รุ๊กิจและสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิ และ 
มี�ตัรุ๊ฐ�นิส�กลอ่�นิๆ ทีี�เกี�ยวข้อง ซึ่่�งชี้�วยให้เรุ๊�ส�มี�รุ๊ถพัฒนิ�นิโยบี�ย 
สิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิของบีริุ๊ษัทีฯ สรุ๊้�งขั�นิตัอนิภ�ยในิสำ�หรุ๊ับีก�รุ๊ปรุ๊ะเมิีนิผล 
กรุ๊ะทีบี ดำำ�เนิินิก�รุ๊ตัรุ๊วจสอบีสถ�นิะ มีีก�รุ๊ปรุ๊ับีปรุ๊๊งทีะเบีียนิคว�มีเสี�ยง
ด้ำ�นิสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิอย��งตั�อเนิ่�อง ลดำคว�มีเสี�ยงทีี�ได้ำมีีก�รุ๊รุ๊ะบ๊ี จัดำตัั�ง
กรุ๊ะบีวนิก�รุ๊และกลไกก�รุ๊รุ๊้องที๊กข์และรุ๊�ยง�นิปรุ๊ะเด็ำนิทีี�มีีคว�มีเกี�ยว
กับีปรุ๊ะเด็ำนิด้ำ�นิสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิโดำยเฉุพ�ะ

โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับนโยบายสิุทุธีิมนุษยชีนของบีทุีเอสุ กรุ�ป 
bit.ly/3OBhHCR

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

5.2 การบรหิารจดัำการดำา้นสิุทุธิีมนษุยชีน
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GLOBAL

UDHR
ICCPR
ICESR

ทะเบีียนความเสี่ี�ยง

BTS

BTSG
BTSC

VGI
Suppliers

JVs

ศึึกษา

ปรัับีปรัุงปรัะเมินซ้ำำ�า

โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับประเดำ็นความเสีุ�ยงดำ้านสิุทุธีิมนุษยชีน
ทุี�สุำาคัญของบีทุีเอสุ กรุ�ป bit.ly/3Na90hK

กระบวนการประเมิินความิเส่ี่�ยงด้้านสิี่ทธิิมินุษยชน

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินิกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊เพ่�อปรุ๊ะเมีินิคว�มีเสี�ยงด้ำ�นิสิทีธุมิีนิ๊ษยชี้นิ ซึ่่�งเป็นิไปตั�มีหลักก�รุ๊ชี้ี�แนิะขององค์ก�รุ๊สหปรุ๊ะชี้�ชี้�ติัว��ด้ำวยธุ๊รุ๊กิจและ
สิทีธุมิีนิษ๊ยชี้นิ อย��งสมีำ�เสมีอ ดัำงนิี�: 

1. คณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊บีรุ๊ษัิทีพจิ�รุ๊ณ์� ทีบีทีวนิ และใหแ้นิวที�งในิก�รุ๊ดำำ�เนินิิก�รุ๊
ด้ำ�นิสทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิ รุ๊วมีถ่งก�รุ๊กำ�หนิดำนิโยบี�ย ซึ่่�งครุ๊อบีคลม๊ี บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป 
บีทีีีเอสซึ่ ีวีจีไอ คู�ค้� และกิจก�รุ๊รุ๊�วมีค้�ของเรุ๊� 

2. บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินิก�รุ๊ศ่กษ�และปรุ๊ะเมีินิปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีเสี�ยงด้ำ�นิ 
สทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิ ซึ่่�งเปน็ิไปตั�มีแนิวที�งส�กล ได้ำแก� ปฏิิญญ�ส�กลว��ด้ำวย
สทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิ (the Universal Declaration of Human Rights) กติัก�
รุ๊ะหว��งปรุ๊ะเทีศว��ด้ำวยสิทีธุิพลเมี่องและสิทีธุิที�งก�รุ๊เมี่อง (the  
International Covenant on Civil and Political Rights) กติัก�รุ๊ะหว��ง
ปรุ๊ะเทีศว��ด้ำวยสิทีธุิที�งเศรุ๊ษฐกิจ สังคมี และวัฒนิธุรุ๊รุ๊มี (the  
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 
ก�รุ๊ศ่กษ�ดำำ�เนิินิก�รุ๊โดำยกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊วิเครุ๊�ะห์เทีียบีเคียง รุ๊วมีทัี�ง
กรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ดำำ�เนิินิก�รุ๊เพ่�อรุ๊ะบ๊ีปรุ๊ะเด็ำนิด้ำ�นิสิทีธุมิีนิ๊ษยชี้นิทีี�มีคีว�มี 
นิ��จะเปน็ิไปได้ำ เพ่�อนิำ�ไปรุ๊วมีและทีำ�ก�รุ๊ปรุ๊บัีปรุ๊๊งทีะเบีียนิคว�มีเสี�ยง
ด้ำ�นิสทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิ เรุ๊�ดำำ�เนินิิก�รุ๊วิเครุ๊�ะหป์รุ๊ะเด็ำนิคว�มีเสี�ยงครุ๊ั�งล��สด๊ำ
ในิป ี2563/64 โดำยมีกี�รุ๊วมีปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีเสี�ยงด้ำ�นิสทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิทีี�เกิดำ
ข่�นิจ�กสถ�นิก�รุ๊ณ์์โควิดำ-19 เข�้มี�ด้ำวย ทัี�งนิี� เรุ๊�วิเครุ๊�ะหแ์ละปรุ๊ะเมีนิิ
ผลกรุ๊ะทีบีทีี�อ�จเกิดำข่�นิตั�อผู้มีีส�วนิได้ำเสียทีี�อ�จได้ำรุ๊ับีคว�มีเสี�ยงนิั�นิๆ 
ได้ำแก� ลกูค้� พนิกัง�นิ คู�ค้� เย�วชี้นิ แรุ๊งง�นิตั��งด้ำ�ว กล๊�มีคนิไรุ้๊โอก�ส 
และช๊ี้มีชี้นิท้ีองถิ�นิ เพ่�อทีี�จะรุ๊ะบ๊ีปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีเสี�ยงทีี�สำ�คัญ (salient 
human rights risk) ทีี�อ�จเกิดำข่�นิจ�กก�รุ๊ดำำ�เนินิิธุรุ๊๊กิจของเรุ๊�

3. บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ปรุ๊ะเมีนิิปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีเสี�ยงด้ำ�นิสทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิและปรุ๊บัีปรุ๊๊ง
ทีะเบียีนิคว�มีเสี�ยงตั�มีปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีเสี�ยงข�้งต้ันิ โดำยก�รุ๊จัดำปรุ๊ะช๊ี้มีกับี
หนิ�วยง�นิทีี�เกี�ยวขอ้งกับีกิจกรุ๊รุ๊มีทีี�อ�จมีคีว�มีเสี�ยงเหล��นิั�นิ โดำยก�รุ๊
ปรุ๊ะเมิีนิคว�มีเสี�ยงด้ำ�นิสิทีธุมิีนิษ๊ยชี้นินิั�นิจัดำทีำ�ข่�นิบีนิวัตัถป๊รุ๊ะสงค์เพ่�อ
รุ๊ะบ๊ีคว�มีเสี�ยงทีี�อ�จจะเกิดำข่�นิและดำำ�เนินิิมี�ตัรุ๊ก�รุ๊เพ่�อบีรุ๊รุ๊เที�และ
แก้ไข ในิกรุ๊ณ์ทีีี�มีกี�รุ๊ละเมีดิำเกิดำข่�นิ
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เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ
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เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   5.3	การบริหารจััดการทุรัพยากรบุคคล

(GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 405-1, 405-2)

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ให้คว�มีสำ�คัญกับีทีรัุ๊พย�กรุ๊บ๊ีคคล ซึ่่�งเปน็ิพลังขับีเคล่�อนิ
ก�รุ๊ดำำ�เนินิิธุรุ๊๊กิจอย��งมีปีรุ๊ะสทิีธุภิ�พ ในิขณ์ะเดีำยวกันิ ก็เปน็ิแรุ๊งสำ�คัญ
ในิก�รุ๊รุ๊ักษ�ก�รุ๊เติับีโตัของบีริุ๊ษัทีฯ อย��งตั�อเนิ่�อง ซึ่่�งก็เป็นิก�รุ๊รุ๊ักษ�
ผลตัอบีแทีนิแก�นิกัลงทีน๊ิและผูถ่้อห๊น้ิเชี้�นิกันิ ในิขณ์ะทีี�สงัคมีไทียกำ�ลัง
เข้�สู�สังคมีผูสู้งวัยนิั�นิ บีรุ๊ิษัทีฯ ตัรุ๊ะหนิกัดีำถ่งคว�มีสำ�คัญทีี�เพิ�มีข่�นิของ
ทีรัุ๊พย�กรุ๊บ๊ีคคล และเชี้่�อมีั�นิว��พนิักง�นิทีี�มีีทัีกษะสูงจะส�มี�รุ๊ถชี้�วย
สรุ๊้�งมีลูค��ที�งเศรุ๊ษฐกิจ รุ๊วมีถ่งชี้�วยสรุ๊้�งแบีรุ๊นิด์ำด้ำ�นิคว�มียั�งย่นิทีี�ดีำ
ให้แก�องค์กรุ๊ได้ำ ดัำงนิั�นิ บีรุ๊ิษัทีฯ จ่งพย�ย�มีอย��งเต็ัมีคว�มีส�มี�รุ๊ถทีี�
จะให้ก�รุ๊ดูำแลพนัิกง�นิอย��งเหมี�ะสมี รุ๊วมีถ่งก�รุ๊กำ�หนิดำให้มีี
มี�ตัรุ๊ก�รุ๊ทีี�หล�กหล�ยในิก�รุ๊พัฒนิ�พนิักง�นิ ทัี�งนิี� เพ่�อให้แนิ�ใจว��
พนิกัง�นิของเรุ๊�มีกี�รุ๊พัฒนิ�ทัีกษะทีี�จำ�เปน็ิสำ�หรุ๊บัีคว�มีต้ัองก�รุ๊ที�ง
ธุ๊รุ๊กิจทีี�เปลี�ยนิแปลงตัลอดำเวล� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เล็งเห็นิถ่งคว�มีเสี�ยงทีี�
อ�จเกิดำจ�กก�รุ๊จัดำก�รุ๊ทีรัุ๊พย�กรุ๊มีนิ๊ษย์อย��งไมี�มีีปรุ๊ะสิทีธุภิ�พ เชี้�นิ 
ก�รุ๊ละเลยปรุ๊ะเด็ำนิด้ำ�นิคว�มีคว�มีหล�กหล�ยและสทิีธุมิีนิษ๊ยชี้นิ รุ๊วมี
ไปถ่งปรุ๊ะเด็ำนิเรุ๊่�องก�รุ๊จัดำสภ�พแวดำล้อมีก�รุ๊ทีำ�ง�นิทีี�เหมี�ะสมี ซึ่่�งอ�จ
ส�งผลตั�ออัตัรุ๊�ก�รุ๊ล�ออกของพนิักง�นิทีี�เพิ�มีข่�นิ ปรุ๊ะสิทีธุิภ�พก�รุ๊
ทีำ�ง�นิทีี�ตัำ�ลง และคว�มีเสียห�ยตั�อชี้่�อเสียงของบีรุ๊ิษัทีฯ ซึ่่�งท้ี�ยทีี�ส๊ดำ 
อ�จส�งผลกรุ๊ะทีบีตั�อเนิ่�องตั�อก�รุ๊ดำำ�เนิินิธุ๊รุ๊กิจของบีรุ๊ิษัทีฯและทีำ�ให้
ต้ันิทีน๊ิก�รุ๊จัดำก�รุ๊สูงข่�นิ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนินิิก�รุ๊ด้ำ�นิก�รุ๊บีริุ๊ห�รุ๊จัดำก�รุ๊
ทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคล ครุ๊อบีคล๊มีปรุ๊ะเด็ำนิดัำงตั�อไปนิี� ได้ำแก� ก�รุ๊พัฒนิ�
ทีรุ๊พัย�กรุ๊บ๊ีคคล ก�รุ๊ด่ำงดำดูำและก�รุ๊รุ๊กัษ�ผูม้ีคีว�มีส�มี�รุ๊ถ รุ๊วมีถ่งก�รุ๊
ยกรุ๊ะดัำบีคว�มีเปน็ิอยู�ทีี�ดีำของพนิกัง�นิที๊กคนิ 

การพัื่ฒนาทุรัพื่ยากรบุคคลของบีทุีเอสุ กรุ�ป

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป พฒันิ�คว�มีส�มี�รุ๊ถและทัีกษะของพนิกัง�นิใหเ้หมี�ะสมีกับี
หนิ้�ทีี�คว�มีรุ๊ับีผิดำชี้อบีของแตั�ละบ๊ีคคล เพ่�อให้พนิักง�นิของเรุ๊�มีีคว�มี
ส�มี�รุ๊ถในิก�รุ๊ปรุ๊บัีตััวเพ่�อรัุ๊บีมีอ่กับีคว�มีเปลี�ยนิแปลงในิอนิ�คตั  นิอกจ�ก
นิี� บีรุ๊ิษัทีฯ ยังได้ำเตัรีุ๊ยมีหลักสูตัรุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มี โครุ๊งก�รุ๊ และโปรุ๊แกรุ๊มีตั��งๆ 
เพ่�อพัฒนิ�ทัีกษะเดิำมีและเพิ�มีทัีกษะใหมี�ให้กับีพนิักง�นิ ซึ่่�งจะชี้�วยสรุ๊้�ง
คว�มีเจรุ๊ิญเติับีโตัก้�วหนิ้�ในิหนิ้�ทีี�ก�รุ๊ง�นิและก�รุ๊รุ๊ักษ�พนิักง�นิให้อยู�
กับีบีริุ๊ษัทีฯ โดำยผลตัอบีแทีนิจ�กก�รุ๊ลงท๊ีนิในิทีรัุ๊พย�กรุ๊มีนิ๊ษย์ (Human 
Capital Return on Investment: HCROI) ได้ำบีรุ๊รุ๊ล๊เป�้หมี�ยทีี�ตัั�งไว้ ส�งผล
ใหบ้ีรุ๊ษัิทีฯ และพนัิกง�นิได้ำรุ๊บัีรุ๊�งวัลในิเชี้งิของค��ตัอบีแทีนิ สวัสดิำก�รุ๊ และ
ก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มี

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป บูีรุ๊ณ์�ก�รุ๊กลย๊ทีธุก์�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊สมีรุ๊รุ๊ถนิะพนิักง�นิและรุ๊ะบีบี
ก�รุ๊ปรุ๊ะเมิีนิผลก�รุ๊ปฏิิบีัติัง�นิเพ่�อปรุ๊ะเมิีนิและปรัุ๊บีปรุ๊๊งสมีรุ๊รุ๊ถนิะของ
พนิักง�นิสำ�หรุ๊ับีรุ๊องรุ๊ับีก�รุ๊เติับีโตัของธุ๊รุ๊กิจ ก�รุ๊พัฒนิ�รุ๊ะบีบีและ
กรุ๊ะบีวนิก�รุ๊พัฒนิ�สมีรุ๊รุ๊ถนิะของพนัิกง�นิอย��งตั�อเนิ่�องของบีริุ๊ษัทีฯ ใช้ี้
แบีบีจำ�ลองแผนิพัฒนิ�คว�มีส�มี�รุ๊ถรุ๊�ยบ๊ีคคล (ICDP) ตั�มีแนิวที�ง 
80/20: ก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มีในิขณ์ะปฏิิบีัติัง�นิ (On-the-Job Training)/ก�รุ๊โค้ชี้ 
บีรุ๊ษัิทีฯ เชี้่�อว��ก�รุ๊พัฒนิ�พนิกัง�นิจะมีปีรุ๊ะสิทีธุภิ�พสูงสด๊ำผ��นิก�รุ๊ทีำ�ง�นิ
จรุ๊ิง ก�รุ๊โค้ชี้ รุ๊วมีทัี�งก�รุ๊ให้คำ�ปรุ๊่กษ�จ�กพนิักง�นิทีี�มีีปรุ๊ะสบีก�รุ๊ณ์์
มี�กกว�� ซึ่่�งรุ๊วมีถ่งพี�เลี�ยง หวัหนิ�้ง�นิ และผูเ้ชี้ี�ยวชี้�ญ ตัลอดำจนิก�รุ๊เข้�

รุ๊�วมีก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีอย��งเป็นิที�งก�รุ๊และก�รุ๊ศ่กษ�ด้ำวยตันิเอง เพ่�อสรุ๊้�ง
ทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคลทีี�แข็งแกรุ๊�งซึ่่�งจะขับีเคล่�อนิองค์กรุ๊ไปสู�เป้�หมี�ยอย��งมีี
ปรุ๊ะสิทีธุภิ�พและยั�งย่นิ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป จัดำให้มีีโครุ๊งก�รุ๊ก�รุ๊ฝึ่กอบีรุ๊มีและก�รุ๊พัฒนิ�ทัีกษะทีี�หล�ก
หล�ยสำ�หรัุ๊บีผูบ้ีริุ๊ห�รุ๊และพนัิกง�นิทีก๊รุ๊ะดัำบี รุ๊วมีทัี�งส�งเสริุ๊มีและสนัิบีสนิน๊ิ
พนิกัง�นิทีี�มีปีรุ๊ะสบีก�รุ๊ณ์ใ์นิก�รุ๊เปน็ิวิทีย�กรุ๊สำ�หรุ๊ับีก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มีภ�ยในิ 
เพ่�อให้เกิดำก�รุ๊แบี�งปันิคว�มีรูุ้๊และถ��ยทีอดำก�รุ๊ปฏิิบีัติัง�นิทีี�ปรุ๊ะสบีคว�มี
สำ�เรุ๊จ็ไปยงัพนิกัง�นิคนิอ่�นิๆ ซึ่่�งเปน็ิก�รุ๊สรุ๊�้งคณ๊์ค��ใหกั้บีพนิกัง�นิของทัี�ง
กล๊�มี และเพ่�อสรุ๊้�งอัตัลักษณ์์ขององค์กรุ๊ทีี�แข็งแกรุ๊�งข่�นิ

กรุ๊ะบีวนิก�รุ๊พัฒนิ�ทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคลของบีรุ๊ิษัทีฯ เรุ๊ิ�มีต้ันิด้ำวยก�รุ๊สำ�รุ๊วจ
คว�มีต้ัองก�รุ๊ก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีในิแตั�ละแผนิก เพ่�อสรุ๊๊ปคว�มีต้ัองก�รุ๊ก�รุ๊ฝ่ึก
อบีรุ๊มีปรุ๊ะจำ�ปตีั�มีลำ�ดัำบีคว�มีสำ�คัญ ในิขณ์ะเดีำยวกนัิ บีริุ๊ษัทีฯ ได้ำนิำ�รุ๊ะบีบี
ก�รุ๊จัดำก�รุ๊ก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีมี�ใชี้้ในิก�รุ๊รุ๊ักษ�ข้อมีูลพนิักง�นิ และมีีก�รุ๊
ปรุ๊ะเมีินิผลก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีหลังก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีเสร็ุ๊จสิ�นิเพ่�อวิเครุ๊�ะห์และ
ทีบีทีวนิปรุ๊ะสิทีธุผิลและปรุ๊ะสิทีธุภิ�พของกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ฝ่กึอบีรุ๊มี 

ในิปี 2564/65 บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ได้ำกำ�หนิดำเป้�หมี�ยก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีพนิักง�นิ 
107 ชี้ั�วโมีงตั�อคนิตั�อปี พบีว��โดำยเฉุลี�ยพนิักง�นิมีีก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มี 125.8 
ชี้ั�วโมีงตั�อคนิตั�อปี ซึ่่�งสูงกว��เป้�หมี�ยทีี�ตัั�งไว้ นิอกจ�กนิี� ก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มี 
ครุ๊อบีคล๊มีหนิ�วยธุ๊รุ๊กิจทัี�งหมีดำ ด้ำวยงบีปรุ๊ะมี�ณ์รุ๊วมี 16.0 ล้�นิบี�ที

5.3 การบริหารจดัำการทุรพัื่ยากรบคุคล

ผลการดำำาเนินงาน 
2564/65

•	 ร้้อยละ	100	ของพนัักงานัตอบแบบสำำาร้วจ 
ความผููกพันัของพนัักงานั

•	 ร้้อยละ	85	ของพนัักงานัม ี
ความผููกพันักับบร้ิษััท

•	 ร้้อยละ	90	ของพนัักงานัตอบแบบสำำาร้วจ 
ความผููกพันัของพนัักงานั

•	 ร้้อยละ	80	ของพนัักงานัม ี
ความผููกพันักับบร้ิษััทฯ

•	 ร้้อยละ	100	ของพนัักงานัตอบแบบสำำาร้วจ 
ความผููกพันัของพนัักงานั

•	 ร้้อยละ	80	ของพนัักงานัมี 
ความผููกพันักับบร้ิษััทฯ

เป้าหมาย 
ความยั�งยืน 
ระยะยาว 
2568/69

เป้าหมายปี 
2564/65
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เป้าหมาย 

107 ชีั�วโมงต่อคน

ผลการดำำาเนินงาน

125.8 ชีั�วโมงต่อคน

จำานวนชีั�วโมงการฝึ่กอบรมโดำยเฉุลี�ยต่อพื่นักงานประจำา 

งบประมาณีการฝึ่กอบรม 
ทุั�งหมดำ 

16.0 ล�านบีาที

งบประมาณีการฝึ่กอบรม 
โดำยเฉุลี�ยต่อพื่นักงานประจำา

2,979.9 บีาทีต่อค้น

งบประมาณีการฝึ่กอบรมโดำยเฉุลี�ยต่อพื่นักงานประจำา

*สำำ�หรับัรั�ยละเอียีดข้อ้ีมูลูเพ่ิ่�มูเติมู่ สำ�มู�รัถดไูดท้ี่ี�บที่ 6.2 ผลก�รัดำ�เนิน่ิง�นิด�้นิคว�มูยั�งยนืิข้อีงบทีี่เีอีสำ กรั๊�ป

ผลตอบแทุนจากการลงทุุนในทุรัพื่ยากรมนุษย์

HCROI ขั้องบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

ผลการดำำาเนินงาน 
2564/65

5.32

เป็นิหลักสูตัรุ๊ซึ่่�งเป็นิแนิวที�งก�รุ๊พัฒนิ�ก�รุ๊จัดำก�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยด้ำวยก�รุ๊ปรุ๊ะเมีินิ
สมีรุ๊รุ๊ถนิะรุ๊ะบีบีก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊คว�มีเสี�ยง (Risk Management Maturity Model หรุ๊่อ RM3) 
เพ่�อปรุ๊ะเมีินิปรุ๊ะสิทีธุภิ�พรุ๊ะบีบีบีริุ๊ห�รุ๊ก�รุ๊จัดำก�รุ๊คว�มีปลอดำภัย (Safety Management 
System) ขององค์กรุ๊ และพฒันิ�ผูเ้ข�้อบีรุ๊มีใหเ้ข�้ใจหลักก�รุ๊เกี�ยวกับีก�รุ๊ตัรุ๊วจปรุ๊ะเมีนิิรุ๊ะบีบี
บีรุ๊ิห�รุ๊จัดำก�รุ๊คว�มีปลอดำภัยในิทีี�ทีำ�ง�นิตั�มีข้อกำ�หนิดำ หลักสูตัรุ๊นิี�จัดำให้มีีก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีผู้
ตัรุ๊วจสอบีของรุ๊ถไฟฟ้�บีทีีีเอสใหส้�มี�รุ๊ถวิเครุ๊�ะหก์�รุ๊แก้ไขปญัห�เกี�ยวกับีกรุ๊ณ์ตัีัวอย��ง ซึ่่�ง
องค์กรุ๊เล็งเห็นิถ่งคว�มีสำ�คัญของก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มีและเพิ�มีพูนิคว�มีรูุ้๊ด้ำ�นิรุ๊ะบีบีบีรุ๊ิห�รุ๊จัดำก�รุ๊
ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยขององค์กรุ๊เพ่�อใหอ้งค์กรุ๊คงไว้ซึ่่�งก�รุ๊รุ๊ักษ�วัฒนิธุรุ๊รุ๊มีคว�มีปลอดำภัย

ผู้เข้�รุ๊ับีก�รุ๊อบีรุ๊มีส�มี�รุ๊ถนิำ�คว�มีรูุ้๊ทีี�ได้ำรุ๊ับีไปปรัุ๊บีใชี้้ให้สอดำคล้องกับีหลักก�รุ๊ของรุ๊ะบีบี
บีรุ๊ิห�รุ๊จัดำก�รุ๊ด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัยในิรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอสได้ำ หลังก�รุ๊ฝ่ึกอบีรุ๊มี พนิักง�นิ
ส�มี�รุ๊ถปรุ๊ะเมีินิ maturity ได้ำในิแอพพลิเคชี้ั�นิของรุ๊ะบีบีบีริุ๊ห�รุ๊จัดำก�รุ๊คว�มีปลอดำภัยและ
ใหค้ำ�แนิะนิำ�เพ่�อปรุ๊บัีปรุ๊๊งอย��งตั�อเนิ่�อง ส�งผลให ้บีทีีีเอสซึ่ ีส�มี�รุ๊ถปอ้งกันิและลดำเหตัก๊�รุ๊ณ์์
ไมี�ปกติัตั��งๆ ได้ำมี�กมี�ย รุ๊วมีทัี�งเหตัก๊�รุ๊ณ์ร์ุ๊�้ยแรุ๊งและอันิตัรุ๊�ยกับีผูโ้ดำยส�รุ๊ และเหตัก๊�รุ๊ณ์์
จ�กคว�มีล้มีเหลวในิก�รุ๊บีำ�รุ๊๊งรัุ๊กษ�อ๊ปกรุ๊ณ์์ของรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้� โดำยบีีทีีเอสซีึ่ตัั�งสมีมีติัฐ�นิ
ว�� ห�กไมี�มีีก�รุ๊พัฒนิ�หลักสูตัรุ๊และจัดำให้มีีก�รุ๊อบีรุ๊มีแก�พนิักง�นิ บีีทีีเอสซึ่ีอ�จมีีค��ใชี้้จ��ย
ในิก�รุ๊จ้�งผู้เชี้ี�ยวชี้�ญด้ำ�นิก�รุ๊รุ๊ถไฟฟ้�เพ่�อให้คำ�แนิะนิำ�และทีวนิสอบีด้ำ�นิคว�มีปลอดำภัย 
ส�งผลให้บีีทีีเอสซึ่ีส�มี�รุ๊ถปรุ๊ะหยัดำค��ทีี�ปรุ๊่กษ�รุ๊ถไฟได้ำปรุ๊ะมี�ณ์ 500,000 บี�ทีตั�อครุ๊ั�ง

ในิกรุ๊ณ์ีทีี�มีีเหตั๊ก�รุ๊ณ์์รุ๊้�ยแรุ๊งและเป็นิอันิตัรุ๊�ยกับีผู้โดำยส�รุ๊ซึ่่�งมี�จ�กรุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟและคว�มี
ล้มีเหลวในิก�รุ๊บีำ�รุ๊๊งรัุ๊กษ�อ๊ปกรุ๊ณ์ ์บีทีีีเอสซึ่ต้ีัองชี้ดำเชี้ยใหโ้จทีก์โดำยเฉุลี�ย 8 ล้�นิบี�ทีตั�อกรุ๊ณ์ี 
กรุ๊ณ์ีปรุ๊ะตัูที�งเข้�รุ๊ะบีบีรุ๊ถไฟฟ้�ขัดำข้อง บีีทีีเอสซึ่ีต้ัองชี้ดำใชี้้ค��เสียห�ยให้ผู้เรุ๊ียกรุ๊้อง
ปรุ๊ะมี�ณ์ 25,000 บี�ทีตั�อกรุ๊ณ์ี

การฝึ่กอบรมการประเมินสุมรรถูนะ 
ระบบการบริหารความเสีุ�ยง (RM3)

ผลประโยชีน์ทุางธีุรกิจ

รัะยะเวล�อีบรัมู: 
12 ชั่ั�วโมูง ในิ 3 วันิ

จำำ�นิวนิผู้เข้้�อีบรัมู: 
15 คนิ

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ติัดำตั�มีผลตัอบีแทีนิจ�กก�รุ๊ลงทีน๊ิในิทีรัุ๊พย�กรุ๊
มีนิ๊ษย์ (HCROI) อยู�เสมีอ เพ่�อชี้�วยให้บีรุ๊ิษัทีฯ ทีรุ๊�บีถ่งมีูลค��
ผลตัอบีแทีนิของทีรุ๊ัพย�กรุ๊มีนิ๊ษย์เมี่�อเทีียบีกับีก�รุ๊ลงที๊นิในิ
เรุ๊่�องทีี�เกี�ยวข้องกับีทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคลของบีริุ๊ษัทีฯ ตััวชีี้�วัดำนิี�
ใชี้้รุ๊�ยได้ำจ�กก�รุ๊ดำำ�เนิินิธุ๊รุ๊กิจหักด้ำวยค��ใชี้้จ��ยทัี�งหมีดำของ
บีรุ๊ิษัที (ไมี�รุ๊วมีค��ใชี้้จ��ยและสวัสดิำก�รุ๊ทีี� เกี�ยวข้องกับี
พนิักง�นิ) และห�รุ๊ด้ำวยค��ใชี้้จ��ยและสวัสดิำก�รุ๊ทีี�เกี�ยวข้อง
กับีพนิักง�นิ

73

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม
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การดำึงดำูดำและรักษาบุคลากร 
ในบีทุีเอสุ กรุ�ป

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป มี๊�งมีั�นิในิก�รุ๊ด่ำงดำูดำและรัุ๊กษ�บ๊ีคล�กรุ๊ทีี�มีี
คว�มีส�มี�รุ๊ถเพ่�อรุ๊องรุ๊ับีก�รุ๊เติับีโตัที�งธุ๊รุ๊กิจ  ซึ่่�งคว�มี
สำ�เร็ุ๊จในิก�รุ๊ด่ำงดำูดำและรัุ๊กษ�บ๊ีคล�กรุ๊จะชี้�วยให้บีรุ๊ิษัทีฯ 
ส�มี�รุ๊ถรุ๊ักษ�คว�มีได้ำเปรีุ๊ยบีในิก�รุ๊แข�งขันิและก�รุ๊
ดำำ�เนิินิก�รุ๊ตั�มีกลย๊ทีธุ์ขององค์กรุ๊ ในิปัจจ๊บัีนิ ก�รุ๊ใชี้้
ปรุ๊ะโยชี้นิ์จ�กก�รุ๊วิเครุ๊�ะห์ขั�นิสูงของปรุ๊ิมี�ณ์ข้อมีูลทีี�
เพิ�มีข่�นิเกี�ยวกับีทีรุ๊ัพย�กรุ๊มีนิ๊ษย์ รุ๊วมีทัี�งเมีทีริุ๊กซึ่์ทีี�
เกี�ยวข้องจะส�มี�รุ๊ถชี้�วยบีริุ๊ษัทีตั��งๆ รุ๊ะบ๊ีคว�มีเสี�ยงและ
โอก�สขององค์กรุ๊ และมีขีอ้มีลูทีี�มีปีรุ๊ะโยชี้นิต์ั�อก�รุ๊ตััดำสนิิ
ใจ ทัี�งนิี�เพ่�อปรัุ๊บีปรุ๊๊งก�รุ๊บีริุ๊ห�รุ๊จัดำก�รุ๊บ๊ีคล�กรุ๊ทีี�มีคีว�มี
ส�มี�รุ๊ถ สรุ๊้�งปรุ๊ะสบีก�รุ๊ณ์์ทีี�ดีำแก�พนิักง�นิ และวัดำผล
กรุ๊ะทีบีเชี้ิงบีวกตั�อผลก�รุ๊ดำำ�เนินิิธุ๊รุ๊กิจ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป จัดำ
ทีำ�แบีบีสำ�รุ๊วจคว�มีผูกพันิของพนิักง�นิทีี�มีีตั�อองค์กรุ๊
อย��งสมีำ�เสมีอ เพ่�อทีำ�คว�มีเข้�ใจคว�มีต้ัองก�รุ๊ของ
พนิักง�นิและออกมี�ตัรุ๊ก�รุ๊ในิก�รุ๊ตัอบีสนิองคว�มี
ต้ัองก�รุ๊ของพนิกัง�นิ 

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ทีรุ๊�บีดีำว��คว�มีสำ�เรุ๊็จในิรุ๊ะยะย�วของ 
บีริุ๊ษัทีฯ ข่�นิอยู�กับีคว�มีส�มี�รุ๊ถในิก�รุ๊ด่ำงดำูดำและรัุ๊กษ�
พนิักง�นิทีี�มีีศักยภ�พสูง นิี�ค่อเหตั๊ผลทีี�บีรุ๊ิษัทีฯ ยังคง
ปรุ๊ับีปรุ๊๊งปรุ๊ะสิทีธุภิ�พของกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊สรุ๊รุ๊ห�บ๊ีคล�กรุ๊
ของเรุ๊�อย��งตั�อเนิ่�อง นิอกจ�กนิี� บีรุ๊ิษัทีฯ ยังส�งเสริุ๊มีให้
พนิักง�นิที๊กรุ๊ะดัำบีโอนิย้�ยไปยังตัำ�แหนิ�งง�นิทีี�ว��งในิ
องค์กรุ๊อีกด้ำวย โดำยพนิกัง�นิของบีรุ๊ิษัทีฯ ส�มี�รุ๊ถสมีคัรุ๊
ตัำ�แหนิ�งทีี�ว��งผ��นิกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊สรุ๊รุ๊ห�ภ�ยในิได้ำในิ
ลักษณ์ะเดีำยวกับีผูส้มีคัรุ๊จ�กภ�ยนิอก

การจ้างงาน

การใชี้การวิเคราะห์บุคคลและ 
การวางแผนกำาลังคนเชีิงกลยุทุธี์

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป กำ�ลังอยู�ในิขั�นิตัอนิก�รุ๊พัฒนิ�รุ๊ะบีบีก�รุ๊วิเครุ๊�ะห์บ๊ีคคล หรุ๊่อ People  
Analytics ซึ่่�งเป็นิเครุ๊่�องมี่อวิเครุ๊�ะห์คว�มีส�มี�รุ๊ถ ในิอนิ�คตัอันิใกล้นิี� บีรุ๊ิษัทีฯ จะค�อยๆ 
บูีรุ๊ณ์�ก�รุ๊ก�รุ๊ใช้ี้เครุ๊่�องมี่อก�รุ๊วิเครุ๊�ะห์ขั�นิสูง รุ๊วมีทัี�งช๊ี้ดำข้อมีูลขนิ�ดำใหญ�ในิก�รุ๊จัดำก�รุ๊
ทีรุ๊พัย�กรุ๊มีนิษ๊ย์ เพ่�อกำ�หนิดำทิีศที�งกลย๊ทีธุด้์ำ�นิทีรัุ๊พย�กรุ๊บ๊ีคคลและเพ่�อใหข้อ้มีลูแก�ฝ่�่ย
บีรุ๊หิ�รุ๊สำ�หรัุ๊บีใชี้ใ้นิก�รุ๊ตััดำสนิิใจด้ำ�นิก�รุ๊ว�งแผนิกำ�ลังคนิ บีรุ๊ษัิทีฯ เชี้่�อว��คว�มีรูุ๊ที้ี�ได้ำรุ๊บัีจ�ก
ก�รุ๊วิเครุ๊�ะห์ข้อมีูลทีี�เกี�ยวข้องกับีทีรุ๊ัพย�กรุ๊มีนิ๊ษย์จะชี้�วยให้บีรุ๊ิษัทีฯ รุ๊ะบ๊ีคว�มีเสี�ยงและ
โอก�สในิปจัจ๊บีันิได้ำ ซึ่่�งเปน็ิปรุ๊ะโยชี้นิต์ั�อก�รุ๊ปรุ๊ับีปรุ๊๊งก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊จัดำก�รุ๊พนิกัง�นิศกัยภ�พ
สูงและตั�อผลก�รุ๊ดำำ�เนินิิธุ๊รุ๊กิจในิทีี�ส๊ดำ บีรุ๊ิษัทีฯ เรุ๊ิ�มีรุ๊วบีรุ๊วมีและส่�อส�รุ๊ข้อมีูลเพ่�อรุ๊ะบ๊ีชี้�อง
ว��งของทัีกษะ ปรุ๊ะเมีนิิชี้�องที�งก�รุ๊สรุ๊รุ๊ห� คัดำกรุ๊องผูส้มีคัรุ๊และปรุ๊ะเมีนิิอ๊ปสงค์และอ๊ปที�นิ
ของพนิักง�นิศักยภ�พสูง เป็นิต้ันิ นิอกจ�กนิี� เรุ๊�เชี้่�อว��กรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ทีำ�ง�นินิี�จะเป็นิ
ปรุ๊ะโยชี้นิต์ั�อก�รุ๊ปรุ๊ับีปรุ๊๊งปรุ๊ะสบีก�รุ๊ณ์์ของพนิกัง�นิ ทีำ�ใหพ้นิกัง�นิรุ๊ับีรูุ๊้ถ่งคว�มีพย�ย�มี
ด้ำ�นิก�รุ๊พัฒนิ�พนิักง�นิ ส�งเสรุ๊ิมีก�รุ๊ปฏิิบีัติัตั�อพนิักง�นิอย��งเป็นิธุรุ๊รุ๊มีและกำ�จัดำอคติัในิ
ก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊จัดำก�รุ๊ทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคล

จำานวนพื่นักงานเข้าใหม่ทุั�งหมดำ 
ในปี 2564/65
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สัุดำสุ่วนของตำาแหน่งงานทุี�บุคคลภัายในไดำ้รับ
คัดำเลือกต่อตำาแหน่งงานทุั�งหมดำทุี�ประกาศ 
รับสุมัครใหม่

29.3%

ต้นทุุนเฉุลี�ยต่อการจ้างงานพื่นักงาน
เข้าใหม่ (บาทุ) 

2,855

AI

ก�รุ๊กำ�หนิดำกลย๊ทีธุ์เพ่�อก�รุ๊จัดำห�และก�รุ๊จ้�งง�นิ เป็นิหนิ่�งในิปัจจัยคว�มีสำ�เรุ๊็จของก�รุ๊
จัดำก�รุ๊ทีรัุ๊พย�กรุ๊บ๊ีคคล เพ่�อใหแ้นิ�ใจว��เรุ๊�จะมีพีนิกัง�นิทีี�เหมี�ะสมี เพยีงพอ และมีคีณ๊์ภ�พ
สำ�หรุ๊ับีก�รุ๊เติับีโตัของธุ๊รุ๊กิจ บีรุ๊ิษัทีฯ ได้ำดำำ�เนิินิก�รุ๊จัดำห�เชิี้งกลย๊ทีธุ์เพ่�อสรุ๊รุ๊ห�และจ้�ง
พนิกัง�นิศกัยภ�พสงู นิอกจ�กนิี� บีริุ๊ษัทีฯ ยงัตัรุ๊ะหนิกัดีำถ่งคว�มีสำ�คัญของก�รุ๊มีแีผนิสบ่ีทีอดำ
ตัำ�แหนิ�งทีี�เหมี�ะสมีเพ่�อแบี�งปันิและถ��ยทีอดำคว�มีรูุ๊้และคว�มีเชี้ี�ยวชี้�ญเพ่�อปรุ๊ะโยชี้นิ์
สูงส๊ดำของบีรุ๊ิษัทีฯ ตััวชี้ี�วัดำนิี�ชี้�วยวัดำปรุ๊ะสิทีธุผิลของก�รุ๊พัฒนิ�ทีรุ๊ัพย�กรุ๊มีนิษ๊ย์โดำยชี้�วยให้
พนิกัง�นิมีทัีีกษะทีี�จำ�เปน็ิสำ�หรุ๊ับีก�รุ๊เล่�อนิตัำ�แหนิ�ง และยังแสดำงใหเ้หน็ิว��บีรุ๊ิษัทีฯ มีคีว�มี
กรุ๊ะต่ัอรุ๊อ่รุ้๊นิในิก�รุ๊จัดำห�คว�มีท้ี�ที�ยใหมี�ๆ  สำ�หรุ๊บัีก�รุ๊เติับีโตัและก�รุ๊พัฒนิ�ตัลอดำอ�ชีี้พ
ก�รุ๊ทีำ�ง�นิของพนิกัง�นิ โดำยบีรุ๊ิษัทีฯ มีกี�รุ๊บีันิท่ีกและติัดำตั�มีต้ันิที๊นิก�รุ๊จ้�งง�นิโดำยเฉุลี�ย 
เพ่�อสะท้ีอนิถ่งปรุ๊ะสิทีธุผิลของรุ๊ะบีบีก�รุ๊จัดำก�รุ๊ทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคลของบีรุ๊ิษัทีฯ
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ความผูกพัื่นของพื่นักงานทุี�มีต่อองค์กร

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เช่ี้�อว��ก�รุ๊ให้พนิักง�นิมีีชี้�องที�งในิก�รุ๊แสดำงคว�มีคิดำเห็นิ
เป็นิปัจจัยสำ�คัญปรุ๊ะก�รุ๊หนิ่�งในิก�รุ๊มีีส�วนิรุ๊�วมีของพนิักง�นิ จ่งเปิดำ
โอก�สให้พนิักง�นิมีีส�วนิรุ๊�วมีในิก�รุ๊แสดำงคว�มีคิดำเห็นิ ปัญห� และข้อ
เสนิอแนิะ เพ่�อรุ๊�วมีกันิพัฒนิ�บีรุ๊ิษัทีฯ ไปด้ำวยกันิ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนิินิก�รุ๊สำ�รุ๊วจคว�มีผูกพันิของพนิักง�นิที๊กๆ 2 ปี เพ่�อ
ให้มีั�นิใจว��พนิักง�นิจะอยู�กับีบีรุ๊ิษัทีฯ ในิรุ๊ะยะย�วและเติับีโตัไปพรุ๊้อมี
กันิ โดำยปรุ๊ะเด็ำนิในิก�รุ๊สำ�รุ๊วจคว�มีผูกพันิตั�อองค์กรุ๊ครุ๊อบีคล๊มีด้ำ�นิตั��งๆ 
ได้ำแก� สภ�พแวดำล้อมีในิก�รุ๊ทีำ�ง�นิ ปรุ๊ะเภทีของง�นิ ค๊ณ์ภ�พชี้ีวิตัและ
คว�มีมีั�นิคง คว�มีก้�วหนิ้� ก�รุ๊ก้�วหนิ้�ในิอ�ชี้ีพ หัวหนิ้�ง�นิและเพ่�อนิ
รุ๊�วมีง�นิ และก�รุ๊ส่�อส�รุ๊ภ�ยในิ

บีริุ๊ษัทีฯ ได้ำดำำ�เนิินิก�รุ๊สำ�รุ๊วจคว�มีผูกพันิของพนัิกง�นิคร้ัุ๊งล��ส๊ดำในิปี 
2563/64 ซึ่่�งพนิักง�นิท้ัีงหมีดำรุ๊้อยละ 100 ให้คว�มีรุ๊�วมีมี่อในิก�รุ๊ตัอบี
แบีบีสำ�รุ๊วจคว�มีผูกพันิของพนัิกง�นิผ��นิแบีบีสอบีถ�มีออนิไลน์ิ จ�ก
ผลก�รุ๊สำ�รุ๊วจพบีว�� พนิักง�นิรุ้๊อยละ 80 มีีคว�มีผูกพันิกับีองค์กรุ๊ในิ
รุ๊ะดัำบีสูงมี�ก แบี�งเป็นิ พนิักง�นิชี้�ยรุ๊้อยละ 80 และพนิักง�นิหญิงรุ้๊อย
ละ 79 ทีี�มีีคว�มีผูกพันิกับีองค์กรุ๊ในิรุ๊ะดัำบีสูงมี�ก ซึ่่�งผลก�รุ๊สำ�รุ๊วจยัง
คงทีี�จ�กปี 2562/63 สะท้ีอนิถ่งคว�มีพย�ย�มีและคว�มีที๊�มีเทีในิก�รุ๊
รุ๊ักษ�พนิักง�นิที๊กคนิ 

อัตรุ๊าพนักงานทีี�มี 
ค้วิามผู้้กพันต่อองค้์กรุ๊

พนักงานชาย พนักงานหญิิง80% 79%

*สุำาหรับรายละเอ่ยดข้อมูลเพ่�มเต่ิมด้านค่าจั้างพนักงานเข้าใหม่	 
สุามารถดูได้ทุ่�บทุ	6.2	ผลการดำาเนินงานด้านความยั�งย่นของบ่ทุ่เอสุ	กรุ�ป

2564/652563/642562/632561/62

80%

90%

80%79% 80% 80%

100%93% 93% 100%

ผู้ลการุ๊ดำาเนินงาน

2564/65

เป้าหมาย
ตัวิชีี�วิัด

รุ๊�อยละขั้องพนักงานทีี�มีค้วิามผู้้กพันต่อองค้์กรุ๊

รุ๊�อยละขั้องพนักงานทีี�ตอบีแบีบีสอบีถึาม

ความผูกพัื่นของพื่นักงานทุี�มีต่อองค์กร

2564/65

10.2%

9.8%

2561/62

10.6%

9.8%

2562/63

6.9%

6.3%

2563/64

11.3%

10.7%

แบี่งตามเพศ

แบี่งตามอาย๊

แบี่งตามรุ๊ะดับีงาน

ตัวิชีี�วิัด

อัตรุ๊าการุ๊ลาออกขั้องพนักงาน

อัตราการลาออกของพื่นักงาน

อายุมากกว่า	
50	ปี 90%อายุระหว่าง	

30-50	ปี 80%อายุต่ำ�ากว่า	
30	ปี	 77%

80%

พนักงานในต่ำาแหน่งจััดการ พนักงานทุั�วไป86% 79%

อัตรุ๊าการุ๊ลาออกโดยสมัค้รุ๊ใจ็ขั้องพนักงาน
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โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับถู้อยแถูลงการณี์ว่าดำ้วยความหลากหลายและ 
การยอมรับความหลากหลายของบีทุีเอสุ กรุ�ป bit.ly/3xMrYFf

สุภัาพื่การทุำางานและความเป็นอยู่ทุี�ดำี 
ของพื่นักงาน

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป มี๊�งมีั�นิทีี�จะส�งเสรุ๊ิมีค๊ณ์ภ�พชีี้วิตัและคว�มีเป็นิอยู�ทีี�ดีำของ
พนิักง�นิบีนิพ้่นิฐ�นิของสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิและสิทีธุิแรุ๊งง�นิ องค์กรุ๊ตั��งๆ 
ถูกค�ดำหวังให้ย่ดำถ่อและดำำ�เนิินิง�นิให้สอดำคล้องกับีมี�ตัรุ๊ฐ�นิส�กล
ด้ำ�นิแรุ๊งง�นิและสิทีธุิมีนิ๊ษยชี้นิอย��งเที��เทีียมีกันิในิที๊กหนิ�วยง�นิภ�ยในิ
องค์กรุ๊ นิอกจ�กนิี้ คว�มีตัรุ๊ะหนัิกของผู้มีีส�วนิได้ำเสียทีี�เพิ�มีข่้นิยังนิำ�ไป
สู�คว�มีค�ดำหวังทีี�สูงข่้นิตั�อองค์กรุ๊ในิฐ�นิะพลเมี่องทีี�ดีำของโลก รุ๊วมีถ่ง
ก�รุ๊ขับีเคล่�อนิและดำำ�เนิินิธุ๊รุ๊กิจไปข้�งหนิ้�อย��งยั�งย่นิ ดัำงนิั้นิ บีรุ๊ิษัทีฯ 
จ่งได้ำว�งมี�ตัรุ๊ก�รุ๊เพ่� อบีรุ๊รุ๊เที�ภัยค๊กค�มีและคว�มีเสี�ยงตั�อส๊ขภ�พ 
คว�มีปลอดำภัย และสวัสดิำภ�พของบ๊ีคล�กรุ๊ตั�มีลักษณ์ะก�รุ๊ดำำ�เนิินิ
ธุ๊รุ๊กิจทีี�แตักตั��งกันิ นิอกเหนิ่อจ�กก�รุ๊จัดำห�สภ�พแวดำล้อมีก�รุ๊ทีำ�ง�นิ
ทีี�ปลอดำภัยและถูกส๊ขอนิ�มีัยแล้ว บีรุ๊ิษัทีฯ ยังสนิับีสนิ๊นิก�รุ๊ปฏิิบีัติัทีี�

เป็นิธุรุ๊รุ๊มี เชี้�นิ ก�รุ๊ยอมีรุ๊ับีคว�มีหล�กหล�ยของพนิักง�นิในิที๊กรุ๊ะดัำบี 
ก�รุ๊จ��ยค��ตัอบีแทีนิทีี�เที��เทีียมีกันิ และก�รุ๊สนัิบีสนิ๊นิเสรีุ๊ภ�พในิก�รุ๊
รุ๊วมีกล๊�มี

สุ่งเสุริมการตระหนักรู้เกี�ยวกับ 
ความหลากหลายและการยอมรับใน 
ความหลากหลาย (Diversity & Inclusion)

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ให้คว�มีสำ�คัญอย��งยิ�งกับีก�รุ๊ส�งเสรุ๊ิมีคว�มีเข้�ใจและ
สรุ๊้�งคว�มีตัรุ๊ะหนิักในิคว�มีหล�กหล�ยให้กับีพนิักง�นิของเรุ๊�ในิท๊ีก
รุ๊ะดัำบี เรุ๊�เชี้่� อว��คว�มีหล�กหล�ยเป็นิก๊ญแจสำ�คัญในิก�รุ๊เสรุ๊ิมีสรุ้๊�ง
วัฒนิธุรุ๊รุ๊มีองค์กรุ๊ทีี�แข็งแกรุ๊�งซึ่่� งจะส�งเสริุ๊มีคว�มีคิดำสรุ้๊�งสรุ๊รุ๊ค์และ
นิวัตักรุ๊รุ๊มีในิองค์กรุ๊

เรุ๊�ตัรุ๊ะหนิักดีำว��พนิักง�นิของเรุ๊�เป็นิรุ๊�กฐ�นิทีี�สำ�คัญของคว�มีสำ�เรุ๊็จ 
เรุ๊�มีอบีผลตัอบีแทีนิในิรูุ๊ปแบีบีทีี�หล�กหล�ยซึ่่�งเหนิ่อกว��ข้อกำ�หนิดำ
ของปรุ๊ะเทีศ พนิักง�นิที๊กคนิมีีสิทีธุิ์ได้ำรุ๊ับีผลตัอบีแทีนิเหมี่อนิกันิเพ่�อทีี�

จะเติับีโตัไปด้ำวยกันิกับีองค์กรุ๊ โดำยไมี�คำ�นิ่งถ่งเพศ อ�ย๊ และอ่�นิๆ บีีทีี
เอส กรุ๊๊�ป ให้พนิักง�นิหญิงทีี�ต้ัังครุ๊รุ๊ภ์ล�คลอดำได้ำสูงส๊ดำ 112 วันิ โดำยได้ำ

ตัวชีี�วัดำค่าตอบแทุนระหว่างเพื่ศ 

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ได้ำพิจ�รุ๊ณ์�ปรัุ๊บีปรุ๊๊งก�รุ๊บีริุ๊ห�รุ๊ค��ตัอบีแทีนิอย��งรุ๊อบีคอบี
และทัี�วถ่ง เพ่�อป้องกันิคว�มีเสี�ยงจ�กก�รุ๊โนิ้มีเอียง ก�รุ๊เล่อกปฏิิบีัติั หรุ๊่อ
ก�รุ๊ปฏิิบีัติัทีี�ไมี�เที��เทีียมีกันิในิกรุ๊ะบีวนิก�รุ๊ปรุ๊ะเมีินิผลก�รุ๊ปฏิิบีัติัง�นิ
และก�รุ๊จ��ยค��ตัอบีแทีนิ เพ่�อให้แนิ�ใจว��บีรุ๊ิษัทีฯ จะรัุ๊กษ�ค��ตัอบีแทีนิ
ทีี�เที��เทีียมีกันิเสมีอ โดำยก�รุ๊เปรีุ๊ยบีเทีียบีเงินิเด่ำอนิของชี้�ยและหญิงทีี�

มีีตัำ�แหนิ�งเที��กันิหรุ่๊อเทีียบีเที�� เพ่� อปรุ๊ะเมีินิว��พนิักง�นิได้ำรุ๊ับีค��จ้�ง
เที��กันิสำ�หรัุ๊บีง�นิทีี�เที��เทีียมีกันิหรุ๊่อไมี� บีรุ๊ิษัทีฯ ติัดำตั�มีและเปิดำเผย
ส�วนิตั��งของค��ตัอบีแทีนิรุ๊ะหว��งเพศและก�รุ๊ปรุ๊ะเมีินิค��จ้�งทีี�เที��เทีียมี
กันิอย��งใกล้ชี้ิดำ โดำยเนิ้นิคว�มีเป็นิธุรุ๊รุ๊มีและสมีดำ๊ลในิเรุ๊่�องค��ตัอบีแทีนิ
พนิักง�นิชี้�ยและหญิงตั�มีผลง�นิและค๊ณ์ค��ในิก�รุ๊ทีำ�ง�นิ ก�รุ๊ข่้นิเงินิ
เด่ำอนิปรุ๊ะจำ�ปีและก�รุ๊จ��ยโบีนิัสตั�มีคว�มีส�มี�รุ๊ถของพนิักง�นิถ่อ
เป็นิก�รุ๊รัุ๊กษ�บ๊ีคล�กรุ๊ทีี�มีีคว�มีส�มี�รุ๊ถ ดัำงนิั้นิ คว�มีสำ�เร็ุ๊จของพนิักง�นิ
จ่งเติับีโตัและก้�วหนิ้�ได้ำในิส�ยอ�ชี้ีพตั�มีก�รุ๊เติับีโตัของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

รุ๊ับีค��ตัอบีแทีนิตัลอดำรุ๊ะยะเวล�ก�รุ๊ล� 112 วันิ ตั�มีเง่�อนิไขทีี�บีรุ๊ิษัทีฯ 
กำ�หนิดำ ซึ่่� งมี�กกว��สิทีธุิปรุ๊ะโยชี้นิ์ที�งกฎิหมี�ยทีี�กำ�หนิดำให้จ��ยค��
ตัอบีแทีนิทีี� 45 วันิ สำ�หรุ๊ับีพนิักง�นิชี้�ยทีี�ภรุ๊รุ๊ย�คลอดำบ๊ีตัรุ๊ส�มี�รุ๊ถ 
ล�หย๊ดำได้ำ 5 วันิ ในิชี้�วง 30 วันิแรุ๊กหลังจ�กทีี�ภรุ๊รุ๊ย�คลอดำบ๊ีตัรุ๊ นิอกจ�กนิี้  
เนิ่�องจ�กสังคมีสูงวัยส�งผลให้ปรุ๊ะชี้�กรุ๊วัยทีำ�ง�นิของไทียลดำนิ้อยลง ในิ
แตั�ละปีมีีพนิักง�นิทีี�อ�ย๊ครุ๊บีเกษียณ์จำ�นิวนิมี�ก และพนิักง�นิหล�ย
คนิเป็นิผู้มีีคว�มีรูุ้๊คว�มีเชีี้�ยวชี้�ญเฉุพ�ะด้ำ�นิ ซึ่่�งยังส�มี�รุ๊ถทีำ�ง�นิได้ำ
อย��งมีีปรุ๊ะสิทีธุิภ�พและยังส�มี�รุ๊ถถ��ยทีอดำวิธุีก�รุ๊ทีำ�ง�นิแก�พนิักง�นิ
รุ๊๊�นิหลังได้ำเป็นิอย��งดีำ บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เล็งเห็นิคว�มีสำ�คัญของก�รุ๊รุ๊ักษ�
บ๊ีคล�กรุ๊ทีี�มีีคว�มีรูุ๊้คว�มีส�มี�รุ๊ถเหล��นิี้ไว้เพ่�อสรุ้๊�งค๊ณ์ค��แก�องค์กรุ๊ตั�อ
ไป จ่งเปิดำโอก�สให้มีีก�รุ๊จ้�งง�นิหลังเกษียณ์อ�ย๊ ท้ัีงนิี้จะพิจ�รุ๊ณ์�จ�ก
คว�มีเหมี�ะสมีของลักษณ์ะง�นิ นิอกจ�กนิี้พนิักง�นิของเรุ๊�ได้ำรุ๊ับีก�รุ๊
สนิับีสนิ๊นิให้เรุ๊ียนิรูุ้๊ผ��นิแพลตัฟอรุ๊์มี E-SELF-LEARNING เพ่�อนิำ�คว�มี
รูุ๊้ไปใชี้้กับีสภ�พแวดำล้อมีก�รุ๊ทีำ�ง�นิทีี�มีีปรุ๊ะสิทีธุิภ�พและทีำ�ง�นิรุ๊�วมีกันิ
ได้ำ รุ๊�ยละเอียดำอยู�ในิอินิทีรุ๊�เนิ็ตัของบีรุ๊ิษัทีฯ และจริุ๊ยธุรุ๊รุ๊มีที�งธุ๊รุ๊กิจ

บีรุ๊ิษัทีฯ มีีชี้�องที�งก�รุ๊ส่� อส�รุ๊ภ�ยในิตั��งๆ เพ่� อรุ๊ับีแจ้งเหตั๊ก�รุ๊ณ์์ทีี�

เกี�ยวข้องกับีก�รุ๊เล่อกปฏิิบีัติัหรุ๊่อก�รุ๊ล�วงละเมีิดำทีี�อ�จละเมีิดำหลัก
ก�รุ๊ของคว�มีหล�กหล�ยและก�รุ๊ยอมีรัุ๊บีคว�มีหล�กหล�ยผ��นิ 
Line Official Account “TellHR@btsg” หรุ๊่อ Tellhr@btsgroup.
co.th ฝ่� �ยทีรุ๊ัพย�กรุ๊บ๊ีคคลตัอบีสนิองตั�อเหต๊ัก�รุ๊ณ์์เหล��นิี้โดำยแตั�งต้ััง 
คณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊สอบีสวนิตั�มีรุ๊ะเบีียบีของบีรุ๊ิษัทีตั�มีข้อ 8 เรุ๊่�องก�รุ๊รุ๊้อง
เรุ๊ียนิ ก�รุ๊ดำำ�เนิินิก�รุ๊ที�งวินิัยสำ�หรุ๊ับีผู้กรุ๊ะทีำ�คว�มีผิดำหรุ๊่อข้อกล��วห�
ทีี�เป็นิเท็ีจข้่นิอยู�กับีก�รุ๊ตััดำสินิใจของคณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊สอบีสวนิ สำ�หรัุ๊บีก�รุ๊
พิจ�รุ๊ณ์�ทีี�ถูกต้ัอง คณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊จะดำำ�เนิินิก�รุ๊ตั�มีขั้นิตัอนิที�งวินิัย
เพ่�อกำ�หนิดำบีทีลงโทีษตั�มีสถ�นิก�รุ๊ณ์์และคว�มีรุ๊๊นิแรุ๊งของเหตั๊ก�รุ๊ณ์์ 
ท้ัีงนิี้พนิักง�นิทีี�รุ๊�ยง�นิเหต๊ัก�รุ๊ณ์์และได้ำรุ๊ับีผลกรุ๊ะทีบีจ�กเหตั๊ก�รุ๊ณ์์
จะได้ำรุ๊ับีก�รุ๊ดำูแลอย��งใกล้ชี้ิดำ เพ่�อป้องกันิมีิให้ได้ำรุ๊ับีผลกรุ๊ะทีบีจ�กก�รุ๊
รุ๊�ยง�นิเหต๊ัก�รุ๊ณ์์ดัำงกล��ว
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่� อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   5.3	การบริหารจััดการทุรัพยากรบุคคล

การรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการ
เลอืกปฏิบัิตหิรอืความรนุแรง 
ทุี�นำาไปสูุ่การฟอ้งรอ้งเป็น

0

พนักงานเพศหญิิงในรุ๊ะดับีต่างๆ ผู้ลการุ๊ดำาเนินงานปี 2564/65

• สดัำส�วนิของพนิกัง�นิเพศหญิงในิรุ๊ะดัำบีจัดำก�รุ๊ 

• สดัำส�วนิของพนิกัง�นิเพศหญิงในิรุ๊ะดัำบีบีรุ๊หิ�รุ๊ 

• สดัำส�วนิของพนิกัง�นิเพศหญิงในิรุ๊ะดัำบีบีรุ๊หิ�รุ๊และรุ๊ะดัำบีจัดำก�รุ๊ 

• สดัำส�วนิของพนิกัง�นิเพศหญิงในิกล๊�มีสรุ๊�้งรุ๊�ยได้ำ 

• สดัำส�วนิของพนิกัง�นิเพศหญิงในิกล๊�มีง�นิ วิทีย�ศ�สตัรุ๊ ์เทีคโนิโลยี  
 วิศวกรุ๊รุ๊มี และคณิ์ตัศ�สตัรุ๊์ 

53.1%

32.3%

48.5%

56.0%

20.9%

พื่นักงานเพื่ศหญิงในระดำับต่างๆ

สิุ�งอำานวยความสุะดำวกสุำาหรับพื่นักงาน

ศูนย์รับฝ่ากบุตรพื่นักงานบีทุีเอสุ
บีรุ๊ิษัทีฯ จัดำให้มีีศูนิย์รุ๊ับีฝ่�กบ๊ีตัรุ๊ของพนิักง�นิบีีทีีเอสซึ่ี เพ่�อชี้�วยลดำภ�รุ๊ะ
ก�รุ๊ดูำแลบ๊ีตัรุ๊ในิชี้�วงทีี�พนิักง�นิยังคงปฏิิบีัติัง�นิอยู�ในิเวล�ทีำ�ง�นิ โดำยบ๊ีตัรุ๊
ของพนิักง�นิส�มี�รุ๊ถเข้�ใชี้้บีรุ๊ิก�รุ๊ศูนิย์ดัำงกล��วได้ำต้ัองมีีอ�ย๊รุ๊ะหว��ง 3 -12 
ปี ทัี�งนิี�ศูนิย์จะเปิดำในิชี้�วงวันิจันิทีร์ุ๊ - วันิศ๊กรุ๊์ ตัั�งแตั�เวล� 14.30 - 17.30 นิ. 
โดำยจัดำเจ้�หนิ้�ทีี�สำ�หรุ๊ับีดำูแลบ๊ีตัรุ๊พนิักง�นิ  พรุ๊้อมีกิจกรุ๊รุ๊มีเสรุ๊ิมีสรุ๊้�งทัีกษะ
ก�รุ๊เรีุ๊ยนิรูุ๊้ในิด้ำ�นิตั��งๆ ทีี�เป็นิปรุ๊ะโยชี้นิ์กับีเด็ำกๆ รุ๊วมีถ่งก�รุ๊อยู�รุ๊�วมีกับีผู้อ่�นิ 

ห้องให้นมบุตร
บีรุ๊ิษัทีฯ ให้คว�มีสำ�คัญกับีส๊ขภ�พและคว�มีเป็นิอยู�ทีี�ดีำของพนิักง�นิ โดำยครุ๊อบีคล๊มีถ่งพนิักง�นิทีี�เพิ�งกลับีมี�ทีำ�ง�นิหลังจ�ก
ล�คลอดำ นิอกจ�กสิ�งอำ�นิวยคว�มีสะดำวกในิก�รุ๊ดำูแลเด็ำกแล้ว เรุ๊�ยังจัดำให้มีีห้องให้นิมีบ๊ีตัรุ๊ในิสถ�นิทีี�สำ�หรัุ๊บีค๊ณ์แมี�มี่อใหมี�ทีี�
ต้ัองก�รุ๊ให้นิมีลูกหรุ๊่อปั� มีนิำ�นิมีสำ�หรุ๊ับีเด็ำกที�รุ๊ก แมี้ว��ในิปรุ๊ะเทีศไทียยังไมี�มีีกฎิหมี�ยบัีงคับีสำ�หรุ๊ับีบีรุ๊ิษัทีทีี�ในิก�รุ๊จัดำห�
พ่�นิทีี�ดัำงกล��ว แตั�บีริุ๊ษัทีฯ มี๊�งมีั�นิทีี�จะจัดำห�สิ�งอำ�นิวยคว�มีสะดำวกให้กับีพนิักง�นิที๊กคนิทีี�กลับีมี�ทีำ�ง�นิหลังก�รุ๊ล�คลอดำ 

บีรุ๊ิษัทีฯ ได้ำจัดำสวัสดิำก�รุ๊ “ห้องให้นิมีบ๊ีตัรุ๊” ณ์ ชี้ั�นิ 8 สำ�นิักง�นิใหญ� บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โดำยเตัรุ๊ียมีพ่�นิทีี�ส�วนิตััวให้พนิักง�นิได้ำปั� มี
นิำ�นิมี เพ่�อสำ�รุ๊องสำ�หรุ๊ับีบ๊ีตัรุ๊และเตัรุ๊ียมีตัู้เย็นิเพ่�อก�รุ๊เก็บีรัุ๊กษ�นิำ�นิมีให้มีีสภ�พสมีบูีรุ๊ณ์์พรุ๊้อมีนิำ�กลับีบี้�นิหลังเวล�เลิก
ง�นิ 

ก�รุ๊จัดำห�ศูนิย์ดำูแลเด็ำกและห้องให้นิมีบ๊ีตัรุ๊ของบีริุ๊ษัทีฯ เป็นิไปตั�มีคำ�แนิะนิำ�ของกรุ๊ะทีรุ๊วงส�ธุ�รุ๊ณ์ส๊ขสำ�หรัุ๊บีค๊ณ์แมี�มี่อใหมี�
ในิก�รุ๊ให้นิมีลูก เพ่�อเพิ�มีภูมีิค๊้มีกันิและชี้�วยเสริุ๊มีสรุ้๊�งส�ยสัมีพันิธุ์ทีี�รุ๊ะหว��งมี�รุ๊ดำ�กับีเด็ำกที�รุ๊ก ก�รุ๊ส�งเสริุ๊มีให้ค๊ณ์แมี�ทีี�
ทีำ�ง�นิย๊คใหมี�ให้นิมีลูกได้ำในิพ่�นิทีี�ทีี�ปลอดำภัยและถูกส๊ขลักษณ์ะเป็นิเป้�หมี�ยหลักของบีรุ๊ิษัทีฯ ในิก�รุ๊พย�ย�มีเพิ�มีค๊ณ์ภ�พ
ชี้ีวิตัให้กับีพนิักง�นิของเรุ๊� เพ่�อแสดำงตััวอย��งให้เห็นิถ่งคว�มีสำ�คัญทีี�บีรุ๊ิษัทีไทียต้ัองจัดำให้มีีสภ�พแวดำล้อมีทีี�ครุ๊อบีคล๊มีและ
ก้�วหนิ้�สำ�หรุ๊ับีทัี�งผู้หญิงและผู้ชี้�ย

คณีะกรรมการสุวัสุดำิการ
บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป ปฏิิบีัติัตั�มีกฎิหมี�ยแรุ๊งง�นิและรุ๊ะเบีียบีข้อบีังคับีอย��งเครุ๊�งครัุ๊ดำ โดำยจัดำ
ให้มีีคณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊สวัสดิำก�รุ๊ (Welfare Committee) ซึ่่�งปรุ๊ะกอบีด้ำวยผู้แทีนิฝ่่�ย
พนิักง�นิจ�กแตั�ละหนิ�วยธุ๊รุ๊กิจ และเป็นิตััวแทีนิพนัิกง�นิทัี�งหมีดำ เพ่�อเปิดำโอก�สให้
นิ�ยจ้�งและลูกจ้�งได้ำห�รุ๊่อปรุ๊ะเด็ำนิค��ตัอบีแทีนิ สวัสดิำก�รุ๊ รุ๊วมีถ่งสิทีธุิแรุ๊งง�นิอย��ง
สมีำ�เสมีอท๊ีก 3 เด่ำอนิ

บทีุเีอสุ กรุ�ป ไดำร้บัการทุวน
สุอบโดำยบุคคลทุี�สุามสุำาหรบั
การประเมนิคา่ตอบแทุนทีุ� 
เทุา่เทุยีมกนัในปี 2564/65 
ตามมาตรฐาน GRI 405-2

ตัวชีี�วัดำแนวปฏิิบัติการใชี้แรงงาน

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป กำ�หนิดำดัำชี้นิชีี้ีวั้ดำด้ำ�นิแรุ๊งง�นิทีี�หล�กหล�ยเพ่�อควบีคม๊ีคณ๊์ภ�พและสรุ้๊�ง
คว�มีโปรุ๊�งใสในิก�รุ๊รุ๊�ยง�นิเกี�ยวกับีปรุ๊ะเด็ำนิคว�มีหล�กหล�ย เรุ๊�เชี้่�อว��คว�มีหล�ก
หล�ยที�งเพศจะชี้�วยให้ก�รุ๊ดำำ�เนิินิง�นิของบีริุ๊ษัทีรุ๊๊ดำหนิ้�ได้ำ และเป็นิก�รุ๊เพิ�มีโอก�ส
ในิก�รุ๊ด่ำงดำดูำผูค้นิทีี�มีคีว�มีรูุ้๊และมีม๊ีมีองทีี�หล�กหล�ยมี�รุ๊วมีกันิ คว�มีหล�กหล�ยน้ีิส�ง
ผลใหเ้กิดำทัีกษะด้ำ�นินิวัตักรุ๊รุ๊มีและก�รุ๊แก้ปัญห�ทีี�ดีำข้่นิ ชี้�วยด่ำงดำดูำและรุ๊กัษ�บ๊ีคล�กรุ๊
ทีี�มีคีว�มีส�มี�รุ๊ถ เพิ�มีคว�มีผกูพันิทีี�พนิกัง�นิมีตีั�อองค์กรุ๊ และส�งผลใหป้รุ๊ะสิทีธุภิ�พ
ก�รุ๊ทีำ�ง�นิสูงข่้นิ

ในิปัจจ๊บัีนิ ผู้ถ่อห๊้นิและรุ๊ัฐบี�ลได้ำผลักดัำนิก�รุ๊
ดำำ�เนินิิง�นิหล�ยอย��งเพ่�อเพิ�มีสดัำส�วนิของผูห้ญงิ
ในิแรุ๊งง�นิและในิตัำ�แหนิ�งผู้นิำ� บีรุ๊ิษัทีทีี�เรุ๊ิ�มีใช้ี้
แนิวที�งปฏิิบีัติัในิก�รุ๊จ้�งง�นิและรัุ๊กษ�บ๊ีคล�กรุ๊
ก�อนิ จะได้ำรุ๊บัีปรุ๊ะโยชี้นิจ์�กก�รุ๊ยอมีรัุ๊บีในิเชิี้งบีวก
และต้ันิที๊นิก�รุ๊ปฏิิบีัติัตั�มีกฎิรุ๊ะเบีียบีทีี�ลดำลงในิ
อนิ�คตั บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ตัรุ๊ะหนิกัถ่งคว�มีสำ�คัญเรุ๊่�อง
นิี ้จ่งดำำ�เนินิิง�นิอย��งเต็ัมีทีี�เพ่�อส�งเสรุ๊มิีก�รุ๊ปฏิิบีติัั
ตั�อกันิอย��งเที��เทีียมีกันิและมีีก�รุ๊เปิดำเผยข้อมูีล
อย��งโปรุ๊�งใสตั�อส�ธุ�รุ๊ณ์ชี้นิ
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ก�รุ๊มีสี�วนิรุ๊�วมีในิก�รุ๊พฒันิ�ช๊ี้มีชี้นิและสงัคมีของบีทีีีเอส กรุ๊๊�ป สอดำคล้องกับี
วิสัยทัีศนิด้์ำ�นิคว�มียั�งยน่ิขององค์กรุ๊ “การใหบ้ริการแก่ชุมชนด้วยโซลชูัน่ส ์
ท่ียั่งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
ชวิีตของประชาชน” คว�มีพย�ย�มีอย��งตั�อเนิ่�องของบีริุ๊ษัทีฯ ในิก�รุ๊จัดำ
ทีำ�โครุ๊งก�รุ๊ตั�มีจ๊ดำแขง็ขององค์กรุ๊ ทีำ�ใหเ้รุ๊�รัุ๊กษ�คว�มีส�มี�รุ๊ถในิก�รุ๊ส�ง
มีอบีปรุ๊ะโยชี้นิต์ั�อผูม้ีสี�วนิได้ำเสยี ซึ่่�งส�งผลใหอั้ตัลักษณ์์ด้ำ�นิก�รุ๊เป็นิพลเมีอ่ง
ทีี�ดีำแข็งแกรุ๊�งข่น้ิ

ด้ำวยคว�มีมี๊�งมีั�นิของบีรุ๊ษัิทีฯ ในิก�รุ๊สรุ๊�้งผลกรุ๊ะทีบีทีี�ดีำตั�อสิ�งแวดำล้อมีเพ่�อ
อนิ�คตัทีี�ยั�งยน่ิ บีริุ๊ษัทีฯ จ่งจัดำทีำ�โครุ๊งก�รุ๊คว�มีรัุ๊บีผดิำชี้อบีตั�อสงัคมี (CSR) 
ทีี�ตัอบีสนิองตั�อก�รุ๊บีรุ๊รุ๊เที�ก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงของสภ�พภมูีอิ�ก�ศอย��งตั�อ
เนิ่�อง ขอบีเขตัของกิจกรุ๊รุ๊มี CSR ของเรุ๊�ได้ำรุ๊บัีก�รุ๊พฒันิ�บีนิพ่้นิฐ�นิของ
กลย๊ทีธุร์ุ๊ะยะย�วด้ำ�นิก�รุ๊รุ๊บัีมีอ่กับีก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงของสภ�พภมูีอิ�ก�ศ 
โดำยขย�ยออกไปมี�กกว��ก�รุ๊สนิับีสนิ๊นิช๊ี้มีชี้นิซึ่่�งเป็นิส�วนิหนิ่�งของก�รุ๊
ลงทีน๊ิเพ่�อสงัคมีและช๊ี้มีชี้นิ (community investment) และเชี้่�อมีโยงกับี
ขอบีเขตัทีี�กว้�งข่น้ิของก�รุ๊ดำำ�เนินิิก�รุ๊ทีี�เกี�ยวขอ้งกับีสภ�พอ�ก�ศและสิ�ง
แวดำล้อมี ทิีศที�งกลย๊ทีธุ ์CSR ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป จ่งมี๊�งเนิน้ิในิส�มีด้ำ�นิ ได้ำแก�  

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1)

การปกป้องสิง่แวดล้อมและการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ สาธารณสุข และ การศกึษาท่ีมคีณุภาพ โดำยพนิกัง�นิ 
ของบีรุ๊ษัิทีฯ มีสี�วนิรุ๊�วมีในิโครุ๊งก�รุ๊ด้ำ�นิ CSR ทีี�มี๊�งมีั�นิส�งเสรุ๊มิีคว�มีย๊ติัธุรุ๊รุ๊มี
ด้ำ�นิสิ�งแวดำล้อมี (Environmental justice) และเรุ๊�งก�รุ๊พฒันิ�ที�งเศรุ๊ษฐกิจ
และสังคมีเพ่�อสรุ๊�้งผลกรุ๊ะทีบีทีี�ยั�งยน่ิสำ�หรัุ๊บีช๊ี้มีชี้นิทีี�เรุ๊�ใหบ้ีรุ๊กิ�รุ๊

บีทีีีเอส กรุ๊๊�ป ดำำ�เนินิิโครุ๊งก�รุ๊และกิจกรุ๊รุ๊มีพฒันิ�ช๊ี้มีชี้นิและสงัคมีสอดำคล้อง
กับีทิีศที�งกลย๊ทีธุด้์ำ�นิ CSR ซึ่่�งกำ�หนิดำกรุ๊อบีโดำยคณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊บีริุ๊ษัทีและ
คณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊พฒันิ�เพ่�อคว�มียั�งยน่ิ คณ์ะกรุ๊รุ๊มีก�รุ๊พฒันิ�เพ่�อคว�มียั�งย่นิ
มีหีนิ�้ทีี�รุ๊บัีผดิำชี้อบีในิก�รุ๊ตัรุ๊วจสอบีก�รุ๊ดำำ�เนินิิกิจกรุ๊รุ๊มีและโปรุ๊แกรุ๊มีตั��งๆ 
ทีี�มี๊�งพฒันิ�ค๊ณ์ภ�พชีี้วิตัและคว�มีเป็นิอยู�ทีี�ดีำของช๊ี้มีชี้นิโดำยรุ๊วมี ฝ่��ยพฒันิ�
เพ่�อคว�มียั�งยน่ิเรุ๊ิ�มีโครุ๊งก�รุ๊ลงพ่้นิทีี�เพ่�อเข้�ถ่งช๊ี้มีชี้นิ เชี้�นิ ก�รุ๊สำ�รุ๊วจเพ่�อ
ทีำ�คว�มีเข�้ใจคว�มีต้ัองก�รุ๊ของช๊ี้มีชี้นิในิพ้่นิทีี�เป้�หมี�ย และจัดำโครุ๊งก�รุ๊
และกิจกรุ๊รุ๊มีตั��งๆ เพ่�อตัอบีสนิองตั�อคว�มีต้ัองก�รุ๊ของช๊ี้มีชี้นิ โดำยโครุ๊งก�รุ๊
ท้ัีงหมีดำมีเีป้�หมี�ยเดีำยวกันิค่อเพ่�อพฒันิ�คว�มีเป็นิอยู�ของช๊ี้มีชี้นิใหดี้ำข้่นิ 
เพ่�ออนิ�คตัทีี�ยั�งย่นิสำ�หรัุ๊บีท๊ีกคนิ

5.4 การพัื่ฒนาสัุงคมและชุีมชีน
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• สนิบัีสนิน๊ิ ใหท้ี๊นิ และจัดำกิจกรุ๊รุ๊มีเพ่�อสรุ๊้�งคว�มีตัรุ๊ะหนิกัด้ำ�นิสิ�งแวดำล้อมี
และบีรุ๊รุ๊เที�ก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงสภ�พภมูีอิ�ก�ศ

• รุ๊ิเรุ๊ิ�มีและรุ๊�วมีมีอ่กับีองค์กรุ๊ตั��งๆ เพ่�อสนิบัีสนิน๊ิช๊ี้มีชี้นิใหม้ีสี�วนิรุ๊�วมีในิก�รุ๊
บีรุ๊รุ๊เที�ก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงสภ�พภมูีอิ�ก�ศผ��นิโครุ๊งก�รุ๊ชี้ดำเชี้ยค�รุ๊์บีอนิ

• เรุ๊�งสนิบัีสนิน๊ิและรุ๊�วมีผลักดัำนิในิก�รุ๊เปลี�ยนิผ��นิสู�สังคมีไรุ๊้ค�รุ๊์บีอนิ

• สนิบัีสนิน๊ิกิจกรุ๊รุ๊มีชี้ดำเชี้ยค�รุ๊์บีอนิทีี�เกิดำจ�กช๊ี้มีชี้นิท้ีองถิ�นิ

• สรุ๊้�งคว�มีตัรุ๊ะหนิกัเรุ๊่�องก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงสภ�พภมูีอิ�ก�ศผ��นิชี้�องที�ง 
ส่�อตั��งๆ ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

• โครุ๊งก�รุ๊จัดำก�รุ๊ของเสีย

• กิจกรุ๊รุ๊มีปลูกป�่

• ก�รุ๊รุ๊ับีรูุ๊้ของช๊ี้มีชี้นิทีี�กว้�งข่�นิเกี�ยวกับีปญัห�และผลกรุ๊ะทีบีทีี�เกิดำจ�ก 
ก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงของสภ�พภมูีอิ�ก�ศ

• ก�รุ๊สนิบัีสนิน๊ิที�งก�รุ๊เงินิทีี�เพิ�มีข่�นิสำ�หรุ๊ับีโครุ๊งก�รุ๊ลดำค�รุ๊์บีอนิในิช๊ี้มีชี้นิ

• ลดำของเสียและเพิ�มีอัตัรุ๊�ก�รุ๊รุ๊ีไซึ่เคิล

• เพิ�มีพ่�นิทีี�สีเขียวเพ่�อลดำผลกรุ๊ะทีบีจ�กก�รุ๊เปลี�ยนิแปลงสภ�พภมูีอิ�ก�ศ

• อัตัรุ๊�คว�มีผกูพันิของพนิกัง�นิทีี�เพิ�มีข่�นิจ�กก�รุ๊เข้�รุ๊�วมีเปน็ิอ�ส�สมีคัรุ๊
• อัตัรุ๊�ก�รุ๊รุ๊ักษ�พนิกัง�นิทีี�สูงข่�นิเนิ่�องจ�กคว�มีจงรุ๊ักภักดีำตั�อองค์กรุ๊
• ก�รุ๊สรุ๊้�งแบีรุ๊นิด์ำทีี�ดีำจ�กก�รุ๊เปน็ิพลเมีอ่งดีำ
• คว�มีสัมีพันิธุกั์บีลูกค้�ทีี�ดีำข่�นิวัดำจ�กคะแนินิคว�มีพ่งพอใจของลูกค้�

• เพิ�มีก�รุ๊เข้�ถ่งบีรุ๊ิก�รุ๊ที�งก�รุ๊แพทีย์ เพ่�อส�งเสรุ๊ิมีส๊ขภ�พ
ทีี�ดีำและค๊ณ์ภ�พชี้ีวิตัทีี�ดีำข่�นิ

• มีอบีที๊นิพัฒนิ�นิกักีฬ�เย�วชี้นิไทีย เพ่�อฝ่กึฝ่นิทัีกษะสู� 
ก�รุ๊แข�งขันิกีฬ�รุ๊ะดัำบีนิ�นิ�ชี้�ติั

• ก�รุ๊ดำำ�เนินิิก�รุ๊ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป เพ่�อรุ๊ับีมีอ่กับีก�รุ๊รุ๊ะบี�ดำ
ของโรุ๊คโควิดำ-19 ซึ่่�งรุ๊วมีถ่งก�รุ๊ทีำ�ปรุ๊ะกันิเพ่�อสนิบัีสนิน๊ิ
ส๊ขภ�พและคว�มีเปน็ิอยู�ทีี�ดีำของบ๊ีคล�กรุ๊ที�งก�รุ๊แพทีย์
และครุ๊อบีครุ๊ัว

• เทีศก�ลกินิเจกับีหนิดูำ�วนิ

• สนิบัีสนิน๊ินิกักีฬ�แบีดำมีนิิตัันิเย�วชี้นิไทียจ�กสโมีสรุ๊ 
แบีดำมีนิิตัันิ

• พัฒนิ�ส๊ขภ�พและคว�มีเปน็ิอยู�ของช๊ี้มีชี้นิและสังคมี

• เพิ�มีกิจกรุ๊รุ๊มีกีฬ�และสันิทีนิ�ก�รุ๊สำ�หรุ๊ับีเย�วชี้นิไทีย

• ส�งเสรุ๊ิมีก�รุ๊ศก่ษ�ทีี�มีคี๊ณ์ภ�พและ
ครุ๊อบีคล๊มีด้ำวยก�รุ๊จัดำห�โครุ๊งสรุ๊้�งพ่�นิฐ�นิ
และส�ธุ�รุ๊ณ์ูปโภคใหกั้บีโรุ๊งเรุ๊ียนิและช๊ี้มีชี้นิ
ใกล้เคียง

• สรุ๊้�งโอก�สในิก�รุ๊เรุ๊ียนิรูุ๊้แก�นิกัเรุ๊ียนิในิ
ชี้นิบีทีและส�งเสรุ๊ิมีคว�มีรูุ๊้ด้ำ�นิรุ๊ะบีบีขนิส�ง
ส�ธุ�รุ๊ณ์ะ

• โครุ๊งก�รุ๊ ‘สถ�นิสี�งคว�มีส๊ข  
จ�กชี้�วบีีทีีเอส กรุ๊๊�ปฯ’

• อัตัรุ๊�ก�รุ๊เข้�เรุ๊ียนิทีี�เพิ�มีข่�นิด้ำวยโครุ๊งสรุ๊้�ง
พ่�นิฐ�นิทีี�ดีำข่�นิและมีสีิ�งอำ�นิวยคว�มีสะดำวก
ด้ำ�นิก�รุ๊ศก่ษ�ทีี�ดีำข่�นิ

เป้าหมาย

โค้รุ๊งการุ๊ 
และกิจ็กรุ๊รุ๊ม 

ตัวิชีี�วิัดทีาง 
ด�านสิ�งแวิดล�อม
และสังค้ม (KPI)

ตัวิชีี�วิัด 
ทีางธ๊รุ๊กิจ็ 

สรุ๊�างการุ๊เติบีโตทีางเศรุ๊ษฐกิจ็และสังค้ม
ขั้องปรุ๊ะเทีศอย่างยั�งย่น รุ๊วิมทีั�งส่งเสรุ๊ิมค้วิามเป็นอย้่ทีี�ดี

     ทีศิทีางกลย๊ทีธ ์CSR

ปรุ๊ะเด็นสำาค้ัญิ การุ๊ค้๊�มค้รุ๊องสิ�งแวิดล�อม และ
การุ๊บีรุ๊รุ๊เทีาผู้ลกรุ๊ะทีบีจ็ากการุ๊
เปลี�ยนแปลงขั้องสภาพภม้อิากาศ

สาธารุ๊ณสข๊ั้ การุ๊ศกึษาทีี�มคี้ณ๊ภาพ
และการุ๊แบ่ีงปนัขั้�อมล้

ทุิศทุางกลยุทุธี์ 
ความรับผิดำชีอบต่อสัุงคม  
(CSR Strategic Direction) 
ของบีทุีเอสุ กรุ�ป

ก�รุ๊ดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิก�รุ๊ก๊ศลของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป 
สะท้ีอนิถ่งเป้�หมี�ยสำ�คัญด้ำ�นิคว�มียั�งย่นิทีี�เป็นิ
ส�วนิหนิ่�งของธุ๊รุ๊กิจหลักของเรุ๊� ซึ่่�งได้ำบูีรุ๊ณ์�ก�รุ๊
เป้�หมี�ยก�รุ๊พัฒนิ�ทีี�ยั�งย่นิของสหปรุ๊ะชี้�ชี้�ติั 
(UN Sustainable Development Goals) เข้�มี�
ไว้ด้ำวย ดัำงนิั้นิ โครุ๊งก�รุ๊ CSR จ่งมี๊�งเนิ้นิให้ช๊ี้มีชี้นิ
มีีส�วนิรุ๊�วมี และมีีก�รุ๊ลงที๊นิเพ่�อสังคมีและช๊ี้มีชี้นิ
ผ��นิก�รุ๊ดำำ�เนิินิก�รุ๊เชี้ิงพ�ณ์ิชี้ย์ ผลิตัภัณ์ฑ์์ หรุ๊่อ
บีริุ๊ก�รุ๊ของเรุ๊�
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ลักษณีะการสุนับสุนุนของบีทุีเอสุ กรุ�ป
โครงการ CSR ทุี�โดำดำเดำน่ในป ี2564/65

ประเภัทุของการสุนับสุนุนของบีทุีเอสุ กรุ�ป

ชีั�วโมงจติอาสุาของพื่นักงาน

2,697 ชั่่�วโมง คิดิเป็็นเงนิ 
283,847 บีาท

การสุนับสุนนุเงนิ
16,020,000  บีาท

คา่บรหิารจดัำการ
30,823 บีาท

การบริจาคสิุ�งของและ
การให้บริการ

48,919,403 บีาท

จ็ำานวินรุ๊วิม  65,254,072 บีาที

การพัื่ฒนาเยาวชีนและการเดำินหน้ารับมือการระบาดำของโควิดำ-19 
(สุาธีารณีสุุข)
สุง่มอบอาหารกล่อง	พร้อมเคร่�องอุปโภคบริโภค	 
ใหแ้กศู่นูยพั์กคอยสุงักดักรงุเทุพมหานคร

สุง่มอบถุงยงัชพ่ช่วยเหลอ่ผูป้ระสุบภยันำ�าทุว่ม

สุง่มอบอาหารแห้งให้กับ	“กลุ่มเสุน้ด้าย”

บรจิัาคสิุ�งของอปุโภคบริโภค	แกม่ลูนธิิเิพ่�อการ 
พัฒนาเดก็	(มพด.)

การลงทุุนเพ่�อ
ชุมชนและสุังคม

การบริจัาค

1 %

1 %
100% การลงทุุนเชิงพาณิิชย์

เพ่�อสุังคม

98%
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วีจีไอ กับการให้ความรู้เกี�ยวกับการ
เปลี�ยนแปลงสุภัาพื่ภัูมิอากาศใน
โครงการ “Climate Clock”
(การุ๊ค้๊�มค้รุ๊องสิ�งแวิดล�อม และการุ๊บีรุ๊รุ๊เทีา 
ผู้ลกรุ๊ะทีบีจ็ากการุ๊เปลี�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ)

โครงการหนึ�งวันพัื่นรอยยิ�ม
(การุ๊ศึกษาทีี�มีค้๊ณภาพและการุ๊แบี่งปันขั้�อม้ล)

การสุนับสุนุนพืื่�นทุี�สืุ�อ
เพืื่�อชี่วยเหลือผู้ป่วยโควิดำ-19 
(สาธารุ๊ณส๊ขั้)

วีจีไอ รุ๊�วมีกับี Root the Future องค์กรุ๊สนิบัีสนิน๊ิก�รุ๊ดำำ�เนินิิชี้ีวิตัภ�ยใต้ั
แนิวคิดำคว�มียั�งย่นิ ได้ำรุ๊ิเรุ๊ิ�มีโครุ๊งก�รุ๊ “Climate Clock” โดำยมีีเป้�หมี�ย
เพ่�อเผยแพรุ๊�คว�มีตัรุ๊ะหนิักเกี�ยวกับีผลกรุ๊ะทีบีทีี�เป็นิอันิตัรุ๊�ยจ�กก�รุ๊
เปลี�ยนิแปลงสภ�พภูมีิอ�ก�ศทีี�ส�งผลตั�ออ�ย๊ขัยของโลก และเพ่�อจ๊ดำ
ปรุ๊ะก�ยก�รุ๊ดำำ�เนิินิก�รุ๊ด้ำ�นิสภ�พภูมีิอ�ก�ศด้ำวยก�รุ๊ส่�อส�รุ๊ผ��นิจอภ�พ
ดิำจิตัอลของวีจีไอ บีนิรุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอส โครุ๊งก�รุ๊ Climate Clock ได้ำถูกฉุ�ย
ตัลอดำปี 2564 โดำยยำ�เต่ัอนิผู้โดำยส�รุ๊ว��ก�รุ๊กรุ๊ะทีำ�ของพวกเรุ๊�ที๊กคนิมีี
ส�วนิชี้�วยใหก้�รุ๊เพิ�มีข่�นิของอ๊ณ์หภมูีโิลกจำ�กัดำไมี�เกินิ 1.5 องศ�เซึ่ลเซึ่ยีส ณ์ 
ปัจจ๊บีันิ Climate Clock ได้ำเรุ๊ิ�มีนิับีถอยหลังแล้วทัี�วโลกไมี�ว��จะเป็นิ 
นิวิยอร์ุ๊ค เบีอร์ุ๊ลินิ และป�รีุ๊ส ก�รุ๊ทีี�รุ๊ถไฟฟ้�บีีทีีเอสส�งเสริุ๊มีก�รุ๊บีริุ๊โภครุ๊�วมี
กันิในิรุ๊ะบีบีขนิส�งค�ร์ุ๊บีอนิตัำ� ทีำ�ให้โครุ๊งก�รุ๊นิี�สรุ๊้�งอิทีธุพิลตั�อผู้โดำยส�รุ๊
ให้คิดำใหมี�และปรัุ๊บีเปลี�ยนิพฤติักรุ๊รุ๊มีก�รุ๊ดำำ�เนิินิชี้ีวิตัโดำยนิำ�ก�รุ๊ปฏิิบีัติัทีี�
ยั�งย่นิเข้�มี�ใชี้้ในิกิจกรุ๊รุ๊มีปรุ๊ะจำ�วันิ อ�ทิี ก�รุ๊เดิำนิที�งด้ำวยรุ๊ถไฟฟ้�ทีี�เปน็ิ
พลังง�นิสะอ�ดำ ลดำก�รุ๊ใชี้บ้ีรุ๊รุ๊จ๊ภัณ์ฑ์์พล�สติักแบีบีใชี้ค้รุ๊ั�งเดีำยวแล้วทิี�ง หนัิ
มี�ใช้ี้ภ�ชี้นิะวัสดำ๊ทีี�เป็นิมีิตัรุ๊กับีสิ�งแวดำล้อมีและส�มี�รุ๊ถใช้ี้ซึ่ำ�ได้ำทีดำแทีนิ 
ก�รุ๊รุ๊บัีปรุ๊ะที�นิอ�ห�รุ๊แบีบี Plant-Based Food หรุ๊อ่อ�ห�รุ๊ในิกล๊�มีโปรุ๊ตีันิ
ที�งเล่อก (Alternative Protein)

ชี้มีรุ๊มีวีจีไออ�ส�รุ๊�วมีเป็นิส�วนิหนิ่�งของโครุ๊งก�รุ๊หน่ิ�งวันิพนัิรุ๊อยยิ�มี มีอบีเงินิ
บีรุ๊จิ�คมีลูค�� 600,000 บี�ที เพ่��อขย�ยโอก�สที�งก�รุ๊ศก่ษ�และสนิบัีสนิน๊ิ
อ๊ปกรุ๊ณ์ก์�รุ๊เรุ๊ยีนิซึ่่�งปรุ๊ะกอบีไปด้ำวยคอมีพวิเตัอรุ๊โ์นิต้ับ๊ี�ก อ๊ปกรุ๊ณ์์กีฬ� และ
อ๊ปกรุ๊ณ์์ดำนิตัรุ๊ีเพ่�อพัฒนิ�ทัีกษะและศักยภ�พให้กับีเด็ำกๆ โรุ๊งเรุ๊ียนิบี้�นินิ�
จ�นิ จังหวัดำยโสธุรุ๊ ก�รุ๊จัดำห�อ๊ปกรุ๊ณ์์เหล��นิี�มีวัีตัถ๊ปรุ๊ะสงค์เพ่�อสนิบัีสนิน๊ิ
นิกัเรุ๊ียนิในิก�รุ๊แสวงห�ก�รุ๊พัฒนิ�คว�มีรูุ๊้และทัีกษะตั�อไป

วีจีไอปรุ๊ะชี้�สมัีพนัิธุข์อ้มีูลูทีี�สำ�คัญผ��นิส่�อของวีจีไอ เพ่�อใหป้รุ๊ะชี้�ชี้นิทัี�วไป
ได้ำรุ๊ับีทีรุ๊�บีข้อมีูลูทีี�เปน็ิปรุ๊ะโยชี้นิเ์กี�ยวกับีโรุ๊คโควิดำ-19 โดำยบีรุ๊ิษัทีฯ สนิบัี
สนิ๊น๊ิพ่�นิทีี�ส่�อใหกั้บีโครุ๊งก�รุ๊ #Teamthailand เพ่�อรุ๊�วมีสรุ๊้�งจิตัสำ�นิก่และ
ให้คว�มีรูุ้๊แก�ปรุ๊ะชี้�ชี้นิด้ำวยข้อมีููลทีี�เป็นิปรุ๊ะโยชี้น์ิจ�กหนิ�วยง�นิและผู้
เชี้ี�ยวชี้�ญที�งก�รุ๊แพทีย์ เกี�ยวกับีก�รุ๊ฉุีดำวัคซึ่ีนิปอ้งกันิโรุ๊คโควิดำ-19 และ
ก�รุ๊แพรุ๊�กรุ๊ะจ�ยของโรุ๊คโควิดำ-19 นิอกจ�กนิี� บีรุ๊ิษัทีฯ ยังรุ๊�วมีสนัิบีสนิ๊๊นิ
โครุ๊งก�รุ๊ “ชี้�วยด้ำวย! ชี้�วยค๊๊ณ์จ�กโควิดำได้ำถ่งบี้�นิ” จัดำโดำย Doctor A to Z 
รุ๊ะบีบีปรุ๊่กษ�แพทีย์ออนิไลนิที์ี�ชี้�วยใหผู้ป้ว่ยส�มี�รุ๊ถเข้�ถ่งก�รุ๊รุ๊ักษ� เพ่�อ
ใหป้รุ๊ะชี้�ชี้นิรุ๊ับีรูุ๊้ถ่งบีรุ๊ิก�รุ๊นิี� และส�มี�รุ๊ถรุ๊ับีก�รุ๊ดำููแลรุ๊ักษ�จ�กทีีมีแพทีย์
ทีี�พรุ๊อ้มีติัดำตั�มีอ�ก�รุ๊ตัลอดำ 24 ชี้ั�วโมีง รุ๊วมีไปถ่งก�รุ๊มีอบีเวชี้ภัณ์ฑ์์ สิ�งของ
จำ�เปน็ิ และอ�ห�รุ๊อีกด้ำวย

โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับข้อมูลเพิื่�มเติมเกี�ยวกับโครงการหนึ�งวันพัื่นรอยยิ�ม  
bit.ly/3OxDz1P

โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับข้อมูลเพิื่�มเติมเกี�ยวกับ ‘ชี่วยดำ้วย! ชี่วยคุณีจากโควิดำไดำ้ถูึงบ้าน’ 
https://bit.ly/3NjFuWS

โปรดำกดำทุี�นี� 
สุำาหรับข้อมูลเพิื่�มเติมเกี�ยวกับโครงการ “Climate Clock”
bit.ly/3OnA8uC
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|   6.1	ขอบเขตการรายงานข้อมููล

ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวด้ล้อมู ข้้อมููลด้้านสิ่ังคมู ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิ่จ

บมจ. บีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลด้ิ้�งส์

บมจ. รุ๊ะบบขนสง่มวลชนกรุ๊๊งเทีพ

บจ. บทีีีเอส อ้นฟรุ๊าสตรุ๊คัเจอรุ๊ ์ดีิ้เวลลอปเมน้ท์ี

บมจ. วี จี ไอ

บจ. 888 มเีดีิ้ย

บจ. บางกอก สมารุ๊ท์ีการุ๊ด์ิ้ ซิส้เทีม

บจ. เอชเอชทีี คอนสตรุ๊คัชั�น

บจ. บเีอสเอส โฮลด้ิ้�งส์

บจ. เอเอสเค ไดิ้เรุ๊ค็ กรุ๊๊�ป

บจ. แรุ๊บบท้ี อ้นชัวรุ๊นัส ์โบรุ๊คเกอรุ๊์ 

บจ. แรุ๊บบท้ี แครุ๊์

บจ. แรุ๊บบท้ี รุ๊วีอรุ๊ด์ิ้ส

บจ. บางกอก เพยเ์มนต์ โซิลชูนัส์

บจ. เทีอรุ๊เ์ท้ีล ทีเวนตี�ทีรุ๊ี

บจ. เทีอรุ๊เ์ท้ีล 1

บจ. เทีอรุ๊เ์ท้ีล 10

6.1 ขอบเขตการรายงานขอ้มูลู
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(GRI 102-8)

6.2 ผลการดำำาเนนิงานดำา้นความูย่�งยนืของบทีีเีอส กร๊�ป

ด้้านเศรษฐกิิจ

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

47,299
46,028
39,352
5,336
1,340

40,120
1,634
2,873
5,152
773

144,398
92,088
52,310

ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที
ล้านบาที

รุ๊ายได้ิ้รุ๊วม
รุ๊ายได้ิ้จากการุ๊ดิ้ำาเนน้งาน
   MOVE
   MIX
   MATCH
ต้นทีน๊จากการุ๊ดิ้ำาเนน้งาน
เง้นเดืิ้อน ค่าแรุ๊ง และผลปรุ๊ะโยชนอื์�น
กำาไรุ๊จากการุ๊ดิ้ำาเนน้ธุรุ๊๊ก้จ
การุ๊จ่ายปนัผล
เง้นภาษีีทีี�ชำารุ๊ะให้แ้ก่รุ๊ฐั
ส้นทีรุ๊พัย์
ห้นี�สน้
สว่นของผูถื้ือห้๊น้

42,242
37,169
29,308
5,866
1,995

30,343
2,730
8,162
6,315
1,509

173,100
105,855
67,245

42,379
34,938
31,401
2,614
923

28,607
2,215
4,576
4,081
1,927

212,062
136,025
76,037

31,195
25,823
20,873
4,298
652

20,083
2,572
3,826
4,069
1,214

255,867
169,739
86,128

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

ด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้้อม
ความูเข้มูข้นการใช้ไฟฟา้ในการเดำินรถ

เป้า้หมูาย

2.73
41.40

62,794

ก้โลวัตต์-ชม. ต่อ รุ๊ะยะทีาง 1 กม.ของตู้โดิ้ยสารุ๊
ก้โลวัตต์-ชม. ต่อ 1,000 ผูโ้ดิ้ยสารุ๊-กม. ต่อเดืิ้อน

ก้โลวัตต์-ชม.ต่อวัน

2.56
46.33

69,728

2.24
71.02

80,335

2.27
107.04
85,342

<2.31
<50

<82,000

ปรุ๊ม้าณการุ๊ใชไ้ฟฟ้าต่อรุ๊ะยะทีาง 1 กม.ของตู้โดิ้ยสารุ๊
พลังงานขบัเคลื�อน
พลังงานในสถืานรีุ๊ถืไฟฟา้ 

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 2564/65
ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย

ผลกิารด้ำาเนน่งาน

84

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.2 ผลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิความยั่่�งยั่ืนิของบีีทีีเอส กร๊�ป

ปริมาณการใช้้พล่งงานิ
เป้า้หมาย

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 2564/65
ตัวัชี้้�วดั หน่ว่ย

ผลการดำาเน่นิ่งาน่

117,139
117,139
75,263
41,876

13,773.06
585.36
549.46

12,638.24
130,912.06

0
0

n/a
443,748,874

เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.
เมกะวััตต์-ชม.

ร้อ้ยละ
บาท

140,451
140,451
91,321
49,130

13,016.29
707.26
448.09

11,860.94
153,467.29

0
0

n/a
528,932,449

145,720
145,720
96,769
48,951

10,178.01
781.82
624.99

8,771.20
155,898
14,688
14,688

10
564,984,185

140,562
140,562
91,392
49,170

11,869.2
342.49
879.13

10,647.58
152,431.20

0
0

n/a
515,166,397

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

182,917
14,572
14,572

10
n/a

ปร้มิาณการ้ใชไ้ฟฟ้าทั�งหมด 
ปร้มิาณการ้ใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสิ้ิ�นเปลือง
• ปร้มิาณการ้ใชไ้ฟฟ้า-ขับัเคลื�อน 
• ปร้มิาณการ้ใชไ้ฟฟ้า-ไมข่ับัเคลื�อน 
ปร้มิาณการ้ใชเ้ชื�อเพลิงจากแหล่งพลังงานสิ้ิ�นเปลือง (ถ่่านหนิ นำามนัดิบ ก๊าซธร้ร้มชาติ ฯลฯ)
ปร้มิาณการ้ใชเ้ชื�อเพลิงสิ้ำาหร้บังานอาคาร้
ปร้มิาณการ้ใชเ้ชื�อเพลิงจากร้ถ่ยนต์สิ้ำาหร้บัการ้เดินทาง
ปร้มิาณการ้ใชเ้ชื�อเพลิงจากร้ถ่โดยสิ้าร้ด่วันพิเศษ BRT 
ปร้มิาณการ้ใชพ้ลังงานสิ้ิ�นเปลืองทั�งหมด
ปร้มิาณการ้ซื�อใบร้บัร้องเคร้ดิตการ้ผลิตพลังงานหมนุเวีัยน (REC) ทั�งหมด 
ปร้มิาณการ้ใชพ้ลังงานหมนุเวีัยนทั�งหมด
สิ้ดัส่ิ้วันการ้ใชไ้ฟฟ้าที�มาจากแหล่งพลังงานหมนุเวีัยน
ค่าใชจ่้ายพลังงานที�ใชทั้�งหมด

การปล่อยั่ก�าซเรือนิกระจก
เป้า้หมาย

63,979
1,227

62,752
62,752

n/a
86

ตันคาร์้บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์้บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์้บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์้บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์้บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ร้อ้ยละ

75,463
729

74,734
74,734

n/a
80

74,600
3,570

66,820
66,820
4,210

81

142,571
3,487

73,421
66,079
65,6631

81

99,137
4,284

89,801
82,459
5,052
n/a

ปร้มิาณการ้ปล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกทั�งหมด
• ทางตร้ง (ขัอบเขัตที� 1)
• ทางอ้อม (ขัอบเขัตที� 2) (Location-based)
• ทางอ้อม (ขัอบเขัตที� 2) (Market-based)
• ทางอ้อม (ขัอบเขัตที� 3)
ควัามคร้อบคลมุขัองขัอ้มลู

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 2564/65
ตัวัชี้้�วดั หน่ว่ย

ผลการดำาเน่นิ่งาน่

หมายเหตุ:ุ 
1. ขัอ้มลูการ้ปล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกทางอ้อมอื�นๆ (ขัอบเขัตที� 3) ในป ี2564/65 คร้อบคลมุการ้ซื�อทร้พัยส์ิ้นิขับวันร้ถ่ไฟฟา้สิ้ำาหร้บัร้ถ่ไฟฟา้สิ้ายเีขัยีวั ซ่�งได้ถ่กูปร้ะเมนิว่ัามนียัสิ้ำาคัญต่อบร้ษัิทฯ
2. ผลการ้ดำาเนนิงานคร้อบคลุมโคร้งการ้ร้ถ่ไฟฟา้สิ้ายสีิ้เขัยีวั สิ้ายสีิ้ทอง และร้ถ่โดยสิ้าร้ด่วันพเิศษ BRT ซ่�งเปน็ขัอ้มูลูที�ได้ผา่นการ้ทวันสิ้อบ (Verification) โดย LRQA ตามมาตร้ฐาน GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2 และ GRI 305-3
3. ขัอ้มลูที�ใชใ้นการ้คำานวัณหาปริ้มาณการ้ปล่อยก๊าซคาร์้บอนไดออกไซด์สิ้ำาหรั้บการ้ใช้พลังงานไฟฟ้า (emission factor) คือ 0.499 ตันคาร้บ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ เมกะวััตต์-ชั�วัโมง (tCO2e/MWh) โดยอ้างอิงขัอ้มลู emission factor จากองค์การ้บริ้หาร้จัดการ้ก๊าซเรื้อนกร้ะจก (TGO) ในเดือนเมษายน 2565 ขัอ้มลูปร้มิาณการ้ใช้ไฟฟา้ทั�งหมด

ไมร่้วัมขัอ้มลูปร้มิาณการ้ใชไ้ฟฟ้าขัอง VGI
4. ขัอ้มลูที�ใชใ้นการ้คำานวัณหาปร้มิาณการ้ปล่อยก๊าซเรื้อนกร้ะจกทางตร้ง (ขัอบเขัตที� 1) ร้วับร้วัมจากการ้ใชน้ำามนัเชื�อเพลิงทั�งในสิ้ว่ันงานอาคาร้และร้ถ่ยนต์สิ้ำาหร้บัการ้เดินทาง การ้ใชเ้ชื�อเพลิงจากร้ถ่โดยสิ้าร้ด่วันพเิศษ BRT และสิ้าร้ทำาควัามเยน็ที�ใชใ้นร้ะบบปร้บัอากาศในอาคาร้และในขับวันร้ถ่ไฟฟา้ ตัวัเลขัการ้ปล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกทางตร้ง

ในป ี2563/64 เพิ�มขั่�นอย่างมากเมื�อเทียบกับในป ี2562/63 เนื�องจากเร้าเพิ�มการ้เก็บขัอ้มลูใหค้ร้อบคลมุไปถ่่งการ้ใช้เคร้ื�องปร้บัอากาศในอาคาร้และร้ถ่ไฟ
5. ขัอ้มลูปร้มิาณการ้ใชน้ำามนัเชื�อเพลิงในสิ้ว่ันขัองร้ถ่ยนต์สิ้ำาหรั้บการ้เดินทางมกีาร้ร้วับร้วัมไว้ัตั�งแต่ป ี2561
6. ขัอ้มลูค่าใชจ่้ายพลังงานที�ใชทั้�งหมดเปน็การ้ร้วัมค่าใชจ่้ายทั�งโคร้งการ้ร้ถ่ไฟฟา้สิ้ายสีิ้เขัยีวั สิ้ายสิ้ทีองและร้ถ่โดยสิ้าร้ด่วันพเิศษ BRT
7. ขัอ้มลูที�ใชค้ำานวัณการ้ปล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจก ขัอบเขัตที� 3 ในป ี2563/64 คร้อบคลมุปริ้มาณการ้ใช้นำาขัองอาคาร้และสิ้ถ่านบีทีีเอสิ้ ซ่�งร้วัมถ่่งร้ถ่โดยสิ้าร้ด่วันพเิศษ BRT และปริ้มาณการ้ใช้ไฟฟา้ขัองผูเ้ช่าในสิ้ถ่านี
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|   6.2	ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่�งยืนของบีทีีเอส	กร๊�ป

ปริมูาณนำ�าใช้

ปรุ๊ม้าณการุ๊ใชน้ำาจืดิ้สท๊ีธุทั้ี�งห้มดิ้
การุ๊ด่ิ้งนำามาใช:้ ปรุ๊ม้าณการุ๊ใชน้ำาปรุ๊ะปาจากเทีศบาลทัี�งห้มดิ้ (ห้รุ๊อืจากรุ๊ะบบสาธุารุ๊ณปูโภคอื�นๆ)
• นำาผว้ด้ิ้นทีี�ถืกูด่ิ้งข่�นมาใช้ (ทีะเลสาย แมน่ำา ฯลฯ)
• นำาบาดิ้าลทีี�ถืกูด่ิ้งข่�นมาใช้
การุ๊ท้ี�งนำาสูแ่ห้ล่งสกัดิ้ทีี�คณ๊ภาพใกล้เคียงห้รุ๊อืสงูกว่าแห้ล่ง

0.1520
0.1520

0
0
0

ล้านลกูบาศก์เมตรุ๊
ล้านลกูบาศก์เมตรุ๊
ล้านลกูบาศก์เมตรุ๊
ล้านลกูบาศก์เมตรุ๊
ล้านลกูบาศก์เมตรุ๊

0.1958
0.1958

0
0
0

0.2097
0.2097

0
0
0

0.2088
0.2088

0
0
0

0.2200
0.2200

n/a
n/a
n/a

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 2564/65
ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย

ผลกิารด้ำาเนน่งาน เป้า้หมูาย

การจ่ดำการของเสีย

ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�เก้ดิ้ข่�นทัี�งห้มดิ้
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูนำามาใชใ้ห้ม/่รุ๊ไีซิเค้ล
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�นำาไปรุ๊ไีซิเค้ล
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�นำามาใชใ้ห้ม่
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูกำาจัดิ้ทัี�งห้มดิ้
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูฝังักลบ
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูเผาทีำาลาย โดิ้ยนำากลับมาใชเ้ปน็พลังงาน
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูเผาทีำาลาย โดิ้ยไมน่ำากลับมาใชเ้ปน็พลังงาน
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูกำาจัดิ้ด้ิ้วยว้ธุอืี�นๆ
ปรุ๊ม้าณของเสยีทีี�ถืกูกำาจัดิ้โดิ้ยไมรุ่๊ะบ๊ว้ธุี
• ปรุ๊ม้าณของเสยีอันตรุ๊ายทีี�ถืกูกำาจัดิ้
• ปรุ๊ม้าณของเสยีทัี�วไปทีี�ถืกูกำาจัดิ้

97.82
0.00
0.00
0.00

97.82
97.82
0.00
0.00
0.00
0.00

85.81
12.01

เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน
เมตรุ๊ก้ตัน

568.52
49.63
49.63
0.00

518.89
518.89

0.00
0.00
0.00
0.00

68.91
499.61

656.49
34.68
34.68
0.00

621.81
621.81

0.00
0.00
0.00
0.00

116.33
540.16

598.31
53.00
34.95
18.05

545.32
545.05

0.00
0.27
0.00
0.00

95.09
503.23

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

139.60
648.19

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 2564/65
ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย

ผลกิารด้ำาเนน่งาน เป้า้หมูาย

ผลตอบแทีนจากการลงที๊นดำ้านสิ�งแวดำล้อมู
ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย

1,335,000.00

1,245,602.01

2,580,602.01

620,587.18

86

บาที

บาที

บาที

บาที

รุ๊อ้ยละ

เง้นลงทีน๊สำาห้รุ๊บัโครุ๊งการุ๊ปรุ๊ะห้ยดัิ้พลังงาน

ค่าใช้จ่ายในการุ๊ดิ้ำาเนน้งาน

ค่าใช้จ่ายทัี�งห้มดิ้ (= เง้นลงทีน๊ + ค่าใชจ่้ายในการุ๊ดิ้ำาเนน้งาน)

ค่าใช้จ่ายในการุ๊ดิ้ำาเนน้งานทีี�สามารุ๊ถืลดิ้ได้ิ้ ห้รืุ๊อสท้ีธุป้รุ๊ะโยชนท์ีางภาษีี

รุ๊อ้ยละของผลการุ๊ดิ้ำาเนน้งานต่อรุ๊ายได้ิ้จากการุ๊ดิ้ำาเนน้งานทัี�งห้มดิ้

550,000.00

44,372.56

594,372.56

25,757.61

80

1,325,939.60

3,946,532.59

5,272,472.19

838,250.99

81

290,602.40

416,423.13

707,025.53

222,125.54

81

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลกิารด้ำาเนน่งาน เป้า้หมูาย

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 2564/65
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บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
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ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

จำานวนพนกังานทัี�งห้มดิ้

ชาย

ห้ญง้

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

พนกังานปรุ๊ะจำา (permanent) (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

พนกังานสญัญาจ้าง (temporary) (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

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

พนกังานเต็มเวลา (full time) (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

พนกังาน part time (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มระดัับพนักง�น)

พนกังานรุ๊ะดัิ้บบรุ๊ห้้ารุ๊ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

พนกังานรุ๊ะดัิ้บจัดิ้การุ๊ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

พนกังานทัี�วไป (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

4,041

2,161

1,880

3,992

2,128

1,864

49

33

16

4,003

2,123

1,880

34

34

0

152

95

57

347

194

153

3,508

1,817

1,691

4,287

2,142

2,145

4,218

2,093

2,125

69

49

20

4,287

2,142

2,145

0

0

0

136

91

45

324

160

164

3,827

1,891

1,936

5,088

2,473

2,615

4,958

2,377

2,581

130

93

37

5,083

2,467

2,616

5

3

2

144

96

48

354

180

174

4,590

2,197

2,393

5,357

2,693

2,664

5,220

2,591

2,629

137

102

35

5,357

2,693

2,664

0

0

0

124

84

40

437

205

232

4,796

2,404

2,392

ด้้านสัังคม
ข้อมููลการจ้างงาน
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
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คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มกล่�มอ�ย่)

ตำากว่า 30 ป ี(รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

30-50 ป ี(รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

มากกว่า 50 ป(ีรุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

จำำ�นวนพนักง�น (แยกต�มสัญัช�ติ)

สญัชาต้ไทีย (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

สญัชาต้จีน (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

สญัชาต้พมา่ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

ต่างชาต้ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

1,396

612

784

2,359

1,321

1,038

228

158

71

4,011

2,136

1,875

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

30

25

5

1,605

674

931

2,276

1,246

1,030

406

222

184

4,249

2,110

2,139

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

38

32

6

2,138

923

1,215

2,666

1,355

1,311

284

195

89

5,036

2,427

2,609

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

52

46

6

2,216

997

1,219

2,813

1,481

1,332

328

215

113

5,288

2,631

2,657

9

9

0

8

6

2

69

62

7

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

จำานวนพนกังานเขา้ให้ม ่(รุ๊วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

คน

คน

คน

742

339

403

n/a

n/a

n/a

733

346

387

n/a

n/a

n/a

1,110

480

630

736

366

8

718

388

330

480

221

17

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65
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บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม
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ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

อัตรุ๊าพนกังานเขา้ให้ม ่(รุ๊วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

 17.94

8.19

9.74

n/a

n/a

n/a

17.10

8.07

9.03

n/a

n/a

n/a

21.82

9.43

12.38

14.47

7.19

0.16

13.40

7.24

6.16

8.96

4.13

0.32

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

อัตรุ๊าตำาแห้นง่งานทีี�บ๊คคลภายได้ิ้รุ๊บัคัดิ้เลือก (รุ๊วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้ 

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

39.81

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

43.65

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

60.24

27.54

32.70

25.99

33.73

0.52

29.34

11.31

18.03

11.17

17.90

0.27

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

จำานวนพนกังานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

คน 

คน

คน

439

266

173

n/a

n/a

n/a

295

138

157

n/a

n/a

n/a

575

245

330

293

260

22

546

289

257

279

240

27

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65
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บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
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เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.2	ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่�งยืนของบีทีีเอส	กร๊�ป

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

อัตรุ๊าพนกังานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้ 

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

10.61

6.43

4.18

n/a

n/a

n/a

6.88

3.22

3.66

n/a

n/a

n/a

11.30

4.82

6.49

5.76

5.11

0.43

10.19

5.40

4.80

5.21

4.48

0.50

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

อัตรุ๊าพนกังานทีี�ลาออกโดิ้ยสมคัรุ๊ใจ (รุ๊วม)

แยกต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แยกต�มกล่�มอ�ย่

ตำากว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้ 

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

รุ๊อ้ยละของพนกังานทัี�งห้มดิ้

9.77

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

6.30

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

10.69

4.38

6.31

5.62

4.93

0.14

9.78

5.10

4.69

5.13

4.39

0.26

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65
ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย

ผลกิารด้ำาเนน่งาน

คน

คน

คน

รุ๊อ้ยละ

1,864

48

1,655

64

6

58

64

6

58

100

100

100

2,145

0

2,145

53

0

53

53

0

53

100

0

100

1,958

0

1,958

65

0

65

65

0

65

100

0

100

1,927

15

1,912

56

0

56

56

0

56

100

0

100

จำานวนพนกังานทีี�มสีท้ีธุ้�ลาเพื�อเลี�ยงดิ้บู๊ตรุ๊ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

จำานวนพนกังานทีี�ใชส้ท้ีธุ้�ลาเพื�อเลี�ยงดิ้บู๊ตรุ๊ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

จำานวนพนกังานทีี�กลับมาทีำางานห้ลังจากลาเพื�อเลี�ยงดิ้บู๊ตรุ๊ (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้

อัตรุ๊าการุ๊กลับมาทีำางาน (รุ๊วม)

ชาย

ห้ญง้
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เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.2	ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่�งยืนของบีทีีเอส	กร๊�ป

ตัุวชี้้�วัด หน่่วย
ผลการดำาเนิ่น่งาน่

รุ๊อ้ยละของพนกังานทีี�ม ี
ความผกูพนัรุ๊ะดัิ้บมาก

รุ๊อ้ยละของจำานวนพนกังานทัี�งห้มดิ้

อัตรุ๊าความผกูพนัของพนกังานทีี�มต่ีอองค์กรุ๊ (รุ๊วม)

อัตรุ๊าความผกูพนัของพนกังานชาย

อัตรุ๊าความผกูพนัของพนกังานห้ญง้

จำานวนพนกังานทีี�ตอบแบบสอบถืาม

78.50

80.00

77.00

93.45

79.66

81.00

78.25

93.49

80.00

80.00

79.00

100.00

80.00

80.00

79.00

100.00

ความูผูกพ่นของพน่กงานทีี�มูีต่อองค์กร

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

ชั�วโมง/พนกังาน

ชั�วโมง/พนกังาน

จำานวนชั�วโมงการุ๊ฝักึอบรุ๊มเฉลี�ยต่อพนกังาน (รุ๊วม)

แบ�งต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

แบ�งต�มระดัับพนักง�น

พนกังานรุ๊ะดัิ้บบรุ๊ห้้ารุ๊

พนกังานรุ๊ะดัิ้บจัดิ้การุ๊

พนกังานทัี�วไป

 77.85

65.14

92.21

34.63

24.41

84.91

94.35

86.62

102.07

28.63

18.54

107.57

108.90

126.72

142.70

5.47

8.23

123.77

125.75

110.67

147.32

81.98

105.71

123.73

ชั�วโมง/พนกังาน

การฝึึกอบรมู

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

ล้านบาที

บาที/พนกังาน

งบปรุ๊ะมาณทีี�ใชใ้นการุ๊ฝักึอบรุ๊ม

งบปรุ๊ะมาณทีี�ใชใ้นการุ๊ฝักึอบรุ๊มเฉลี�ยต่อพนกังาน

แบ�งต�มเพศ

ชาย

ห้ญง้

16.84

n/a

n/a

n/a

14.98

n/a

n/a

n/a

13.89

2,732.04

5,629.10

5,308.48

15.96

2,979.34

5,926.59

5,991.11
บาที/พนกังาน

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

หมายเหตุ ุ: 
กล๊ม่บรุ๊ษั้ีทีฯ ได้ิ้ทีำาการุ๊สำารุ๊วจความผกูพันของพนกังานทีี�มต่ีอองค์กรุ๊ครัุ๊�งล่าสด๊ิ้ ในป ี2563/64
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.2	ผลการดำำาเนินงานดำ้านความูย่�งยืนของบีทีีเอส	กร๊�ป

ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย
ผลกิารด้ำาเนน่งาน

ครุ๊ั�งต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน

ครุ๊ั�งต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน

คน

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขั�นรุ๊๊นแรุ๊งของผูรุ้๊บัเห้มา

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถ่ืงขั�นห้ย๊ดิ้งานของผูรุ้๊บัเห้มา

การุ๊เสยีชว้ีตของผูรุ้๊บัเห้มา

0

1.4011

0

0

0.8488

0

0

0.7212

0

0

0.3269

0

ข้อมููลดำ้านอาชีวอนามู่ยและความูปลอดำภ่ยของผู้ร่บเหมูา

หมายเหตุุ:  
“N/A” ห้มายถ่ืง ไม่ได้ิ้เก็บข้อมูลสำาห้รุ๊ับห้ัวข้อนั�นๆ ซิ่�งจะอยู่ในข้อมูลย้อนห้ลัง 3 ปี แยกตามกล๊่มอาย๊ของ จำานวนพนักงานเข้าให้ม่ (รุ๊วม) อัตรุ๊าพนักงานเข้าให้ม่ (รุ๊วม) จำานวนพนักงานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม) อัตรุ๊าพนักงานทีี�ออกจากงาน (รุ๊วม) และ ข้อมูลย้อนห้ลัง 3 ปีของ อัตรุ๊าตำาแห้น่งงานทีี�บ๊คคลภายได้ิ้รุ๊ับคัดิ้เลือก (รุ๊วม) และ อัตรุ๊า
พนักงานทีี�ลาออกโดิ้ยสมัครุ๊ใจ (รุ๊วม)

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65
ตัวัชี้้�วดั้ หนว่ย

ผลกิารด้ำาเนน่งาน

ครุ๊ั�งต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน

ครุ๊ั�งต่อล้านชั�วโมงการุ๊ทีำางาน

คน

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บขั�นรุ๊๊นแรุ๊งของพนกังาน 

อัตรุ๊าการุ๊บาดิ้เจ็บถ่ืงขั�นห้ย๊ดิ้งานของพนกังาน 

การุ๊เสยีชว้ีตของพนกังาน

0

0.5474

0

0

1.1706

0

0

0.1498

0

0

0.2774

0

ข้อมููลดำ้านอาชีวอนามู่ยและความูปลอดำภ่ยของพน่กงาน

92

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

(GRI 102-55)

6.3 ด่ำชนขีอ้มูลูตามูกรอบการรายงาน GRI Standards

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Reporting principles

Using the GRI Standards for sustainability reporting

Making claims related to the use of the GRI Standards

Name of the organisation

Activities, brands, products, and services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organisation

Information on employees and other workers

Supply chain

Significant changes to the organisation and its supply chain

Precautionary Principle or approach

External initiatives

Membership of associations

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

Values, principles, standards, and norms of behaviour

Mechanisms for advice and concerns about ethics

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Organisational Profile

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

Strategy

102-14

102-15

Ethics and integrity

102-16

102-17

 

SDG 8, 10

SDG 16

SDG 16

9, 10, 19, 20

9, 10

9

4

4, 5

101

4, 5

4

4, 5

4, 5

87-92

49-53

22-23, 27, 38-39

13, 14

13, 14, 43

2, 3

8, 15-20, 38

6, 40-42

41

340, 342-355

No significant changes to the 
company and supply chain
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บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

Governance

102-18

102-19

102-20

102-26

102-29

102-30

102-31

Stakeholder engagement

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

Reporting practice

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Material topics 

Economic Performance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

Governance structure

Delegating authority

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

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

Identifying and managing economic, environmental, and social impacts

Effectiveness of risk management processes

Review of economic, environmental, and social topics

List of stakeholder groups

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Entities included in the consolidated financial statements

Defining report content and topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

GRI Content Index

External Assurance

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

SDG 16

SDG 8

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

36, 37

37

37

36, 37

38, 39

38, 39

37

19, 20

77

19, 20

19, 20

19, 20

9

9, 10

10

9

9

9

9

101

9

93-99

100

78

78

78

BTS Group has not made any 
restatement in FY 2021/22

94

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1

201-2

Indirect Economic Impacts

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-1

Procurement Practices

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 204: Procurement Practices 2016

204-1

Anti-Corruption

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 205: Anti-Corruption 2016

205-1

205-2

205-3

Energy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

Direct economic value generated and distributed

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Infrastructure investments and services supported

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Proportion of spending on local suppliers

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Operations assessed for risks related to corruption

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

SDG 2, 5, 7, 8, 9

SDG 13

SDG 2, 5, 7, 9, 11

SDG 8

SDG 16

SDG 16

SDG 16

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

4, 78-81

23-24, 29

54

54

54

55-59

49

49

49

53

41

41

41

51

41, 42

42

29

29-34

31-34

191,192

95

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

SDG 7, 8, 12, 13

SDG 7, 8, 12, 13

SDG 7, 8, 13

SDG 6, 8, 12

SDG 3, 13, 14, 15

SDG 3, 12, 13, 14, 15

SDG 3, 12, 13, 14, 15

SDG 3, 6, 12

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

GRI 302: Energy 2016

302-1

302-3

302-4

Water and Effluents

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 303: Water and Effluents 2018

303-3

303-4

303-5

Emissions

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 305: Emissions 2016

305-1

305-2

305-3

Waste

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 306: Waste 2020

306-2

Environmental Compliance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

Energy consumption within the organisation

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Water withdrawal

Water discharge

Water consumption

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Management of significant waste-related impacts

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

31

31

31

29

30

33

33

33

33

29

30

32

32

32

32

29

30

32

32

29

30

33

96

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

SDG 16

SDG 5, 8, 10

SDG 3, 5, 8

SDG 5, 8

SDG 8

SDG 3, 8

SDG 3, 8

SDG 8 

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

GRI 307: Environmental Compliance 2016

307-1

Supplier Environmental Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1

308-2

Employment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 401: Employment 2016

401-1

401-2

401-3

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-9

Non-compliance with environmental laws and regulations

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New suppliers that were screened using environmental criteria

Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New employee hires and employee turnover

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

Parental leave

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Occupational health and safety management system

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

Occupational health services

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

Worker training on occupational health and safety

Promotion of worker health

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

Work-related injuries (including fatalities) YES

33

49

49

51-53

51-53

51-53

72

72

73-77

74, 75

77

76

65

65, 66

66-69

65, 66

65, 66

66, 68

68

68, 73

67, 68

53, 68

68

97

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

SDG 4, 5, 8, 10

SDG 5, 8

SDG 5, 8, 10

SDG 5, 8, 16

SDG 5, 8, 16

YES

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Training and Education

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 404: Training and Education 2016

404-1

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1

405-2

Human Rights Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1

Supplier Social Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1

414-2

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Average hours of training per year per employee

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Diversity of governance bodies and employees

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

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

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New suppliers that were screened using social criteria

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

72

72

72

73

72, 76

72, 76

72, 76

77, 87

bit.ly/3xMrYFf

70

70

71

71

49

49, 50

50-53

49, 50

53

98

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



|   6.3	ดำ่ชนีข้อมููลตามูกรอบการรายงาน	GRI	Standards

SDG 16

SDG 16

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

Annual Report Sustainability Report

External  
Verification

SDG Goal

Public Policy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 415: Public Policy 2016

415-1

Customer Privacy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1

103-2

103-3

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Political contributions

Explanation of the material topic and its boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

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

40

40

43

43

60

60-63

63

63

99

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ
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|   6.4	การร่บรองจากหน่วยงานภายนอก

6.4 การร่บรองจากหนว่ยงานภายนอก
(GRI 102-56)

100

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



GRI 102-3, 102-53

บทีีเีอส กร๊�ป ยนิดำร่ีบฟังัขอ้เสนอแนะตา่งๆจากผูมู้ส่ีวนไดำเ้สียทีก๊ภาคส่วน  
เพืื่�อส่งเสริมูการดำำาเนนิงานตามูความูย่�งยนื โดำยสามูารถติดำตอ่บทีีเีอส กร๊�ป  
ไดำต้ามูช่องทีางการตดิำตอ่ดำง่นี�:

ฝ่่ายพ่ื่ฒนาเพืื่�อความูย่�งยนื
บรษิัท่ี บีทีเีอส กร๊�ป โฮลดิำ�งส์ จำากด่ำ (มูหาชน) (สำานก่งานใหญ่่)

ช้ั้�น 15 อาคาร ทีเีอสที ีเลข้ทีี� 21 ซอยเฉยพ่่วง ถนนวิภาวดีร้ีงสติ
แข้วงจอมูพ่ล เข้ตจตุจก้ร กรงุเทีพ่ฯ 10900
โทีรศัพ้่ท์ี :  (+66) 2273 8511-5
โทีรสาร :  (+66) 2273 8516
อเีมูล :  sustainability@btsgroup.co.th
เวบ็ไซต์ : www.btsgroup.co.th
LinkedIn: https://th.linkedin.com/company/btsgroup2022

101

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
กบัีความยั่ั�งยั่นื

บทนำำ� บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านเศรุ๊ษฐกิจ

บีทีีเีอส กรุ๊๊�ป 
เพ่ื่�อความยั่่�งยั่่นด้้านส่งคม

ข้้อมููลอ่�นๆ

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564/65



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ 
เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: +66(0) 2273 8611-5
โทรสาร: +66(0) 2273 8610
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