นโยบายการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

ฉบับสมบูรณ์ วันที่ 22 มิถนุ ำยน 2561
ทบทวนและแก้ไขล่ำสุดเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2565

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

นโยบายการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เชื่อว่ำกำรสนับสนุ น จำกผู้มสี ่วนได้เสียภำยนอก
เช่น ลูกค้ำ ชุมชนท้องถิน่ ผูถ้ อื หุน้ คู่คำ้ และภำครัฐ มีควำมสำคัญต่อควำมยังยื
่ นของธุรกิจของกลุ่มบริษทั นอกจำกนี้
กำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียยังทำให้บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุมำตรฐำนควำมรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชน
ดังทีไ่ ด้กำหนดในวิสยั ทัศน์ “City Solutions” ของบริษทั ฯ
ในกำรนี้ บริษัทฯ มีก ำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย ในเชิงรุกและจัดเตรียมช่ องทำงกำรสื่อสำรที่ห ลำกหลำย
สำหรับกำรมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่ำว ทัง้ นี้ นโยบำยกำรมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสียฉบับนี้ ถือเป็ นแนวทำง
ของกลุ่มบริษทั ในกำรกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย ซึง่ กำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียและควำมยึดมันในควำมรั
่
บผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมโปร่งใสภำยในองค์กร

1.

ขอบเขตของนโยบำย

นโยบำยกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียฉบับนี้ใช้บงั คับ กับผู้มสี ่วนได้เสียภำยนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั หรือได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมถึงผูท้ อ่ี ำจมีสว่ นได้เสียหรือมี
อิทธิพลต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั เช่น ลูกค้ำ ชุมชน ผูถ้ อื หุน้ คู่คำ้ ทำงธุรกิจ และหน่วยงำนภำครัฐ เป็ นต้น
นโยบำยฉบับนี้มไิ ด้ใช้บงั คับกับกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ เท่ำนัน้ แต่รวมถึงบริษทั ย่อย และกิจกำรร่วมค้ำ
ของบริษทั ฯ ด้วย
ทัง้ นี้ ข้อมูลเกีย่ วกับกำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียจะจัดแสดงไว้ในรำยงำนควำมยังยื
่ นของบริษทั ฯ

2.

วัตถุประสงค์ของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย


เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นต่ ำง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก และควำมคำดหวังของบุ คคล
เหล่ำนัน้



เพื่อให้ได้รบั และดำรงไว้ซง่ึ ควำมไว้วำงใจและควำมเคำรพนับถือจำกผูม้ สี ว่ นได้เสีย



เพื่อช่วยสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียว่ำจะได้รบั ผลลัพธ์ทด่ี ี



เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมันในคุ
่ ณภำพและกำรเข้ำถึงกำรบริกำรของกลุ่มบริษทั

1
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3.

แนวทำงกำรมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย

3.1

แนวทำงกำรระบุและจัดลำดับควำมสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ฯ ก ำหนดและระบุ ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกโดยกำรปรึกษำหำรือกับ หน่ วยธุรกิจ ต่ ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
โดยตรงกับผูท้ อ่ี ำจมีสว่ นได้เสีย โดยกำรจัดลำดับควำมสำคัญของผูท้ อ่ี ำจมีสว่ นได้เสียจะพิจำรณำจำกผลกระทบทีบ่ ุคคล
เหล่ำนัน้ มีต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ หรือผลกระทบที่บุคคลเหล่ำนัน้ อำจได้รบั จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ผี ลกระทบสูงจะได้รบั กำรพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญเป็ นลำดับต้น และกำรปฏิบตั อิ ย่ำงใกล้ชดิ

3.2

แนวทำงสำหรับวิ ธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม

กลุ่มบริษัทบีทเี อสมีวธิ กี ำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมที่แตกต่ำงกันไปตำมลำดับควำมสำคัญ ของผู้มีส่วนได้เสีย ที่
แตกต่ ำงกัน โดยผู้มีส่วนได้เสีย ที่มคี วำมสำคัญ จะได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม
ร่วมกัน กำรให้คำปรึกษำ กำรวิจยั เชิงลึก และกำรสำรวจควำมคิดเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีช่องทำงกำร
มีสว่ นร่วมอื่น ๆ สำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย เช่น กำรสือ่ สำรทำงโทรศัพท์ อีเมล จดหมำย และสือ่ โซเชียลมีเดียต่ำง ๆ

3.3

แนวทำงสำหรับมำตรกำรในกำรเพิ่ มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษทั บีทเี อสเพิม่ ศักยภำพของตนโดยกำรสร้ำงช่องทำงในกำรแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ระหว่ำงพนักงำน
ของกลุ่มบริษทั เกีย่ วกับกำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่ำงต่อเนื่อง
ประสบกำรณ์ในกำรมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสียจะถูกพัฒนำให้เป็ นระบบเพื่อให้พนักงำนสำมำรถเรียนรูจ้ ำก
กันและกันได้ผ่ำนข้อมูลเหล่ำนัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ ในกำรนี้ กลุ่ม
บริษทั ได้พฒ
ั นำเว็บไซต์เพื่อเป็ นช่องทำงกำรสื่อสำรของพนักงำนผ่ำนระบบอินทรำเน็ต และจัดให้มกี ำรประชุมภำยใน
ขึน้ เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้พนักงำนแบ่งปั นประสบกำรณ์ ซง่ึ กันและกัน รวมถึงเชิญบุคลำกรทีต่ ้องติดต่อกับผูม้ สี ่วนได้เสีย
เป็ นประจำมำร่วมแบ่งปั นประสบกำรณ์ให้กบั พนักงำนของกลุ่มบริษทั

3.4

แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษทั บีทเี อสยอมรับว่ำอำจมีควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น ควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสีย ควำมรูส้ กึ ถูกละเลยและไม่มสี ว่ นร่วมในขัน้ ตอนกำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียของ
บริษทั ฯ กำรเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่ได้รบั แจ้งข้อมูล กำรเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจในกำรเจรจำต่อรอง ผูม้ สี ว่ นได้
เสียที่สร้ำงควำมก่อกวน กำรขำดควำมสมดุล ระหว่ำงผู้มสี ่วนได้เสียที่อ่อนแอและผู้มีส่วนได้เสียที่แข็งแกร่ง รวมถึง
อำกำรเหนื่อยล้ำจำกกำรเข้ำรวมกิจกรรมกำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อหลีกเลีย่ งควำมเสีย่ งดังกล่ำว บริษทั ฯ จะชีแ้ จงและแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรทำกิจกรรมกำรมีสว่ นร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนขอบเขตของผลลัพธ์ท่คี ำดว่ำจะได้รบั จำกกำรทำกิจกรรม เพื่อสร้ำงมุมมองที่สอดคล้องกัน
ระหว่ำงผูม้ สี ว่ นได้เสียและเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยมีสว่ นร่วมในกำรทำกิจกรรมดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
จะชีแ้ จงประเด็นต่ำง ๆ ทีผ่ มู้ สี ่วนได้เสียสอบถำมอย่ำงทันท่วงทีและสื่อสำรกับผูม้ สี ่วนได้เสียจนกว่ำปั ญหำเหล่ำนัน้ จะ
ได้รบั กำรแก้ไข ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะทำกำรตรวจสอบขัน้ ตอนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อพัฒนำแผนกำรบรรเทำ
2
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ผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง ออกแบบแผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งในเรื่องทีร่ ะบุได้ และเพื่อพัฒนำกระบวนกำร
กำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมุ่งเน้นทีก่ ำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3.5

แนวทำงสำหรับกำรแจ้งผล

บริษัท ฯ จะสื่อ สำรผลกำรมีส่ว นร่วมกับ ผู้มีส่วนได้เสีย ไปยังผู้มีส่ว นได้เสีย ผ่ ำนรำยงำนกำรประชุ ม ซึ่ง จะ
เผยแพร่ต่อประชำชนหรือนำส่งผ่ำนทำงอีเมล โดยบริษทั ฯ จะติดตำมผลของเรื่องทีไ่ ด้รบั กำรแก้ไขอย่ำงสม่ำเสมอและ
แจ้งให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทรำบถึงควำมคืบหน้ำผ่ำนกำรประชุมหรือจดหมำย หำกผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องกำรสือ่ สำรเกีย่ วกับกำร
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สำมำรถสอบถำมได้ท่ี
Email: sustainability@btsgroup.co.th
Tel: 0 2273 8511-5

แผนกำรมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมถึงกิจกรรมและผลลัพธ์จะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย
ในทุกไตรมำส

3.6

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

กลุ่มบริษทั บีทเี อสจะเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงจะเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ
ในรูปแบบทีผ่ มู้ สี ่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจได้ ช่องทำงกำรสื่อสำรคือกำรสื่อสำรผ่ำนบทกำรมีส่วนร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียในรำยงำนควำมยังยื
่ นประจำปี
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