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นโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริษัททีเอสมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรทำธุรกิจกับกำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ “ในกำร
ให้บริกำรแก่ชมุ ชนด้วยโซลูช่นั ส์ท่ีย่ งั ยืนและมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ จะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวติ ของประชำชน” กลุ่ม
บริษัททีเอสดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในกำรช่วยสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ภำยในองค์กร กลุ่มบริษัททีเอสได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและนำมำใช้กบั
พนักงำน ผูผ้ ลิตและคูค่ ำ้ ของเรำปฏิบตั ติ ำมรวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจอื่นๆ (เช่นกำรร่วมทุน) ซึง่ ประกอบด้วยพันธสัญญำด้ำน
สิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี:้
 ดำเนินงำนและให้บริกำรภำยใต้กรอบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ขอ้ บังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 ดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจในลักษณะที่ลดผลกระทบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรธุรกิจ
 มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดกำรก่อให้เกิดขยะ ลดกำรปล่อยมลพิษ ลดกำรปล่อยของเสียลงสู่นำ้ และ
ลดกำรปล่อยคำร์บอนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
 ในกำรเลือกและจัดหำผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั หำสินค้ำและบริกำรภำยนอก รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจและกำรกระจำยสินค้ำและกำร
ขนส่ง มีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม
 พิจำรณำถึงปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมตลอดกำรตรวจสอบสถำนะบริษัทก่อนทำธุรกรรม รวมถึงกำรเข้ำซือ้ และกำรควบรวม
กิจกำร และหลังกำรเข้ำซือ้ และกำรควบรวมกิจกำร
 ตรวจสอบว่ำมีกำรกำหนดควำมคำดหวังด้ำนสิ่งแวดล้อมทั่วทัง้ องค์กรและมีกำรปรับปรุ ง เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ส่งเสริมผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ
 ส่งเสริมควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงำนของเรำและกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก ผ่ำนกำร
ฝึ กอบรม กำรแบ่งปันควำมรู ้ รวมถึงสำรวจนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมำเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
 กำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับว่ำนโยบำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้รบั กำร
ปฏิบตั ิ ติดตำม และรำยงำนอย่ำงสม่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ กำกับดูแลกำรปฏิบตั ินโยบำยโดยรวมและกำร
ตัดสินใจเพื่อให้มีกำรปรับปรุ งประสิทธิภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยรวม
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ลาดับขั้นของเอกสารในด้ านสิ่ งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทบีทีเอสต้องปฏิบตั ติ ำมวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management Framework) ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยที่กรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมนัน้
เป็ นเอกสำรที่ระบุถงึ ข้อกำหนดที่ชดั เจนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ทกุ คนต้องปฏิบตั ติ ำมเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรดำเนินงำนทัง้ หมดจะ
สำมำรถดำเนินไปได้ดว้ ยดี สม่ำเสมอและเป็ นไปตำมพันธสัญญำด้ำนสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
กระบวนกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Procedure) ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส มีผลบังคับใช้กบั หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) ทัง้ หมด โดยที่เอกสำรเหล่ำนีร้ ะบุถงึ รำยกำรที่เฉพำะเจำะจงและมีควำมสำคัญต่อกำร
ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ (เช่น กำรวัดผลและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม) ซึง่ มีกำรนำมำใช้อย่ำงสม่ำเสมอกับทัง้ กลุ่ม
บริษัทบีทีเอส
ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System or EMS) หรือแผนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management Plan or EMP) สำมำรถนำมำพัฒนำเพื่อให้รองรับกับหน่วยธุรกิจทัง้ หมดหรือในกำรดำเนินงำนแต่
ละขัน้ ตอน โดย EMS หรือ EMP สำมำรถถูกนำมำพัฒนำให้มีควำมเหมำะสมและเข้ำกับลักษณะของธุรกิจในแต่ละประเภทได้ตำม
คำแนะนำของแผนกควำมยั่งยืน โดยที่ EMS หรือ EMP ได้ถูกนำมำใช้เพื่อตอบสนองควำมมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในกำรปฏิบตั ิ
ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
แต่ละหน่วยงำนหรือหน่วยธุรกิจ ต้องกำหนดขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน (Operational Procedure) ให้สอดคล้องและสนับสนุนระบบ
EMS หรือ EMP
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กรอบการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและกระบวนการกากับดูแล
กลุ่มบริษัททีเอสมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรลดผลกระทบเชิงลบและสร้ำงผลกระทบเชิงบวก
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัททีเอส จึงได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ควบคูไ่ ปกับกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดกำรนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไป
ใช้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรกำกับดูแลและพิจำรณำอย่ำงเข้มงวด
กรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ถูกพัฒนำตำมแนวคิดของวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ หรือPlan-DoCheck-Act ภำยใต้กระบวนกำรที่ถกู ออกแบบให้กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมสำมำรถดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยกรอบกำร
บริหำรจัดกำรมุ่งเน้นไปกับกำรวัดผลและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่จดั ทำโดย ISO 14001 ซึง่ ถูกนำไปใช้กบั ทุกธุรกิจ ทุก
องค์กรที่ม่งุ ไปสู่เป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ไว้ดงั นี ้

ขอบเขต
ขอบเขตของกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงกำรดำเนินงำนและกิจกรรมทัง้ หมดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้
ในทำงบวกหรือทำงลบ
กรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตลอดวงจรของธุรกิจ ตัง้ แต่เริ่มลงทุน กำรพัฒนำธุรกิจ กำรก่อสร้ำง กำรดำเนินงำน
ตลอดจนกำรบำรุ งรักษำ
วัตถุประสงค์ของกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ได้แก่:
 เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
 เพื่อใช้เป็ นแนวทำงเพื่อกำหนดกำรดำเนินงำนและกิจกรรมทัง้ หมดให้อยู่ภำยในขอบเขตและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล เช่น ISO 14001

4

 ใช้เป็ นตัวกำหนดแนวทำงและควำมคำดหวังในกำรพัฒนำและกำรนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมมำใช้กบั ทุก
หน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
 ใช้กำหนดกลไกกำรทำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ตงั้ ไว้
 ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันกับที่
อุตสำหกรรมชัน้ นำใช้
กรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 7 กระบวนกำรที่เป็ นไปตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่;
1) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและโอกำส (ระดับกลุ่ม)
2) วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
3) กำรพัฒนำธุรกิจและกำรลงทุน
4) กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำปรับปรุ ง
5) กำรตรวจสอบแบบกลุ่มหรือกำรตรวจสอบจำกบุคคลภำยนอก
6) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและโอกำส (ระดับหน่วยธุรกิจ)
7) กำรประเมินตนเอง
รำยละเอียดของแต่ละกระบวนกำร ระบุไว้ดงั นี ้

1.

การบริหารจัดการความเสี่ ยงและโอกาส (ระดับกลุ่ม)
คณะทำงำนด้ำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำหน้ำที่ในกำรระบุ ประเมิน และรำยงำนประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับกลุม่ บริษัทบีทีเอสอย่ำงสม่ำเสมอ กำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินกำรโดยควำมเข้ำใจในกิจกรรมทัง้ หมดของกลุม่
บริษัทบีทีเอสและพันธมิตรทำงธุรกิจ อำทิ ผูข้ ำย ผูผ้ ลิต และผูใ้ ห้บริกำร กลุม่ บริษัทบีทีเอสจึงพยำยำมหำแนวทำงในป้องกันและลด
ควำมเสี่ยง โดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินกำรของพันธมิตรทำงธุรกิจ ในขณะเดียวกันกลุม่ บริษัทบีทเี อสควรประเมิน
และให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของธุรกิจภำยใต้กลุม่ บริษัทด้วยเช่นกัน
โดยในกลุม่ บริษัทบีทีเอสมีกำร
วำงเป้ำหมำยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สำคัญอย่ำงเป็ นระบบ
กลุม่ บริษัทบีทีเอสได้กำหนดควำมเสี่ยงด้ำน
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังต่อไปนี:้
 กำรใช้พลังงำนจำกกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนระบบขนส่งมวลชน - ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
 กำรใช้นำ้ จำกกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนของระบบขนส่งมวลชน - ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
 กำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรใช้เชือ้ เพลิงของหน่วยธุรกิจทัง้ หมด - ส่งผลโดยตรงต่อชัน้ บรรยำกำศ
 กำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยธุรกิจทัง้ หมด – ส่งผลทำงอ้อมต่อชัน้ บรรยำกำศ
 กำรกำจัดของเสียจำกกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนระบบขนส่งมวลชน - ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำร
ฝังกลบ

2.

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้ านสิ่ งแวดล้อม
แผนกควำมยั่งยืนร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน ได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำแนวทำงเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้ หมด โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำเพื่อให้แน่ใจว่ำเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้นนั้ วัดผล
ได้และสำมำรถทำให้สำเร็จลุล่วงได้ และยังคงเป็ นไปตำมคำมุ่งมั่นที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ตงั้ ไว้ แผนกควำมยั่งยืนได้รบั
แนวทำงจำกคณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน ในกำรจัดทำโครงกำรและแผนงำนขึน้ เพื่อกำหนดเป้ำหมำยในกำร
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พัฒนำและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยที่แผนงำนดังกล่ำวได้กำหนดรำยละเอียดและแนวทำง ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร และระบุผรู้ บั ผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่ำจะได้นำไปดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ กลุ่มบริษัทบีที
เอสได้กำหนดแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมตำรำงต่อไปนี ้

ตัวอย่างดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จ
(KPI)
ขยำยขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำน
อัตรำ % ควำมครอบคลุมที่เป็ นไป
ISO14001 ไปสู่กำรก่อสร้ำง กำรดำเนินงำน ตำมมำตรฐำน ISO14001
รวมถึงกำรบริกำรและกำรบำรุ งรักษำระบบ อัตรำ % ควำมครอบคลุมของ
ขนส่งมวลชน
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงที่เป็ นไปตำม
มำตรฐำน ISO14001
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยด้ำน
พัฒนำกระบวนกำรเพื่อให้เป็ นไปตำม
จำนวนแผนงำนที่ไม่ปฏิบตั ติ ำม
สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อบังคับและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้ำนสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร ทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมกำร
ดำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรำ
ดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจใน
ขยำยขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำน
อัตรำ % ควำมครอบคลุมที่เป็ นไป
ลักษณะที่ลดผลกระทบทัง้
ISO14001 ไปสู่กำรก่อสร้ำง กำรดำเนินกำร ตำมมำตรฐำน ISO14001
ทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
รวมถึงกำรบริกำรและกำรบำรุ งรักษำระบบ อัตรำ % ควำมครอบคลุมของ
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจรธุรกิจ
ขนส่งมวลชน
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงที่เป็ นไปตำม
มำตรฐำน ISO14001
อัตรำ % ของกำรลงทุนสำคัญที่
เป็ นไปตำม ESDD ในช่วง
ระยะเวลำของกำรรำยงำน (มีกำร
กำหนดว่ำกำรลงทุนใดถือว่ำเป็ น
กำรลงทุนที่ “สำคัญ”)
มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
กำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนเพื่อลดกำร
อัตรำ % กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
ประสิทธิภำพ ลดของเสีย ลดกำร สร้ำงขยะจำกกำรก่อสร้ำง
ที่สำมำรถนำไปรีไซเคิล
ปล่อยมลพิษ ลดกำรปล่อยของ
กำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนเพื่อลดกำร
อัตรำ % ของกำรเกิดฝุ่ นละอองที่สงู
เสียลงสู่นำ้ และลดกำรปล่อย
กระจำยของฝุ่ นในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
กว่ำมำตรฐำน
คำร์บอนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
กำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนเพื่อเพิ่ม
ปริมำณกำรซือ้ ไฟฟ้ำทัง้ หมด
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
(MWh)
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำต่อระยะกำร
เดินรถ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง /
กิโลเมตร)
จัดตัง้ โครงกำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
คำร์บอนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
ทัง้ หมด (tCO2e)
นโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
สร้ำงกำรดำเนินงำนและบริกำรที่
ยั่งยืนและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน
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แผนงาน

คำนึงถึงประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในกำรจัดหำผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
กำรรับบริกำรจำกภำยนอก และ
กำรเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจ

กำหนดกระบวนกำรอย่ำงเป็ นระบบเพื่อ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม
และกำรปฏิบตั งิ ำนของผูร้ บั เหมำและคูค่ ำ้
จัดทำกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงสำหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรให้สอดคล้องกับกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำร
กำหนดควำมคำดหวังของ
ประสิทธิภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมทั่ว
ทัง้ องค์กรและได้รบั กำรปรับปรุ ง
อย่ำงต่อเนื่อง
ส่งเสริมควำมตระหนักด้ำน
สิ่งแวดล้อมในพนักงำน ผ่ำนกำร
ฝึ กอบรมและกำรแบ่งปันข้อมูล
รวมถึงมีกำรสำรวจแนวทำง
ปฏิบตั งิ ำนด้ำนสิ่งแวดล้อมด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ

3.

ตัวอย่างดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จ
(KPI)
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ในขอบเขต 1 (tCO2e)
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ในขอบเขต 2 (tCO2e)
กำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนเพื่อลดกำรใช้ ปริมำณกำรใช้นำ้ จำกระบบขนส่ง
นำ้
มวลชน (ลบ.ม. )
จัดทำโครงกำรคัดแยกและรีไซเคิลขยะที่
อัตรำ % กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
สถำนีและศูนย์ซอ่ มบำรุ งรถไฟฟ้ำ
ที่สำมำรถนำไปรีไซเคิล

นโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

อัตรำ % ของผูร้ บั เหมำและคูค่ ำ้ ที่
สำคัญ ที่ได้รบั กำรรับรองโดย
มำตรฐำน ISO14001
ปริมำณรำยจ่ำยสำหรับสินค้ำและ
บริกำรที่เป็ นไปตำมเกณฑ์กำร
จัดซือ้ จัดจ้ำงภำยใต้ขอ้ กำหนดด้ำน
สิ่งแวดล้อม
กำหนดเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมสำหรับทุก กำรดำเนินงำน
กำหนดกระบวนกำรเพื่อรำยงำนและ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ
จัดทำโครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำน
สื่อสำรและส่งเสริมควำมตระหนัก
สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงำน ผูร้ บั เหมำ คูค่ ำ้
ด้ำนสิ่งแวดล้อมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
และลูกค้ำ
เสียภำยในและภำยนอก
จัดทำโครงกำรฝึ กอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่ อัตรำ % ของพนักงำนที่ได้รบั กำร
พนักงำน
ฝึ กอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
จัดทำแคมเปญเพื่อกระตุน้ ให้พนักงำนเสนอ จำนวนโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
ควำมคิดริเริ่มด้ำนสิ่งแวดล้อม
ถูกริเริ่มและนำไปใช้ได้จริง

การพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
แผนกพัฒนำธุรกิจมีหน้ำที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรลงทุนหรือกำรทำธุรกรรมทำงกำรค้ำใดๆ ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสเข้ำไปถือ
หุน้ มำกกว่ำ 51% นัน้ ไม่ว่ำจะผ่ำนกำรควบรวมกิจกำร กำรเข้ำซือ้ กิจกำร หรือกำรเข้ำร่วมทุน จะมีกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ กำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อมจะถูกนำไปใช้ในกระบวน
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรคัดกรอง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบสถำนะบริษัทก่อนทำธุรกรรม รวมถึงกำรเข้ำซือ้ และกำร
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ควบรวมกิจกำร และหลังกำรเข้ำซือ้ และกำรควบรวมกิจกำร โดยที่กำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อมจะประเมินควำมเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและทรัพย์สินของผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดจน
มำตรฐำนและควำมคำดหวังด้ำนสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

4.

การติดตามและการพัฒนาปรับปรุง
แผนกควำมยั่งยืนตรวจสอบให้แน่ใจว่ำตัวชีว้ ดั และข้อมูลที่กำหนดมำเพื่อแสดงผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมนัน้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ปฏิบตั ติ ำมมำโดยตลอด นั่นคือมำตรฐำน GRI (Global
Reporting Initiatives) แผนกควำมยั่งยืนยังมีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรวัดผลกำรดำเนินงำน กำรรวบรวมข้อมูล และกำร
รำยงำนข้อมูลที่เป็ นมำตรฐำนภำยในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมีควำมสอดคล้องและถูกต้องภำยใต้ขอบเขตงำน
ที่ชดั เจน
แต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมขัน้ ตอนกำรรำยงำนข้อมูล
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส แต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องทบทวนผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมกับเป้ำหมำยที่
กำหนดโดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสอย่ำงน้อยทุกครึง่ ไตรมำส เพื่อระบุถงึ โอกำสในกำรปรับปรุ งแผนงำนและสำมำรถบรรลุได้
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
แผนกควำมยั่งยืนรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่หน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีกำรรำยงำนในทุกครึง่ ไตร
มำส โดยมีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อระบุแนวโน้มทำงธุรกิจ ข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึน้ ควำมคืบหน้ำและข้อบกพร่องที่ทำ
ให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ได้ ควำมคืบหน้ำของแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม โอกำสในกำรปรับปรุ ง
แผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมถึงควำมช่วยเหลืออื่นๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้สำมำรถบรรลุแผนงำนได้ตำมเป้ำหมำย โดยมีกำร
ประชุม ปรึกษำ อภิปรำยอย่ำงเป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำรกับเจ้ำของข้อมูลอยู่เป็ นระยะๆ ตำมควำมจำเป็ น เพื่อชีแ้ จง
ประเด็นและข้อกังวลต่ำงๆ ที่ไม่ชดั เจน
แผนกควำมยั่งยืนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำม
ยั่งยืน โดยที่คณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนได้มีกำรจัดประชุมปี ละสองครัง้ เพื่อทบทวนผลกำรดำเนินงำนและควำม
คืบหน้ำว่ำเป็ นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่ ประกอบกับกำรให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ทัง้ นี ้ ยังมีกำรอภิปรำยใน
ระหว่ำงกำรประชุมเพื่อให้ทกุ ฝ่ ำยเห็นพ้องต้องกันและสำมำรถนำไปปรับปรุ งกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อไปใน
อนำคต
ซึง่ จะนำไปสู่กำรได้รบั กำรสนับสนุนทัง้ ด้ำนกำรเงินและนอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินจำกผูบ้ ริหำรระดับสูง
นอกจำกนี ้ ในระหว่ำงกำรประชุมยังมีกำรทบทวนนโยบำยและกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีที
เอสตำมควำมเหมำะสม เพื่อกำหนดแนวทำงให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลำต่ำงๆ ซึง่ มีผลต่อ
ทิศทำงของบริษัทฯ ที่ม่งุ ไปสู่กำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่ำงเต็มรู ปแบบ

8

5.

การตรวจสอบแบบกลุ่มหรื อการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
กลุ่มบริษัทบีทีเอสมอบหมำยหรือจัดให้บคุ คลภำยนอกดำเนินกำรตรวจสอบแต่ละหน่วยธุรกิจเป็ นประจำทุกปี

เพื่อให้

แน่ใจว่ำทุกอย่ำงเป็ นไปตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกำรตรวจสอบข้อมูลของผลกำรดำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมว่ำได้รบั กำรรวบรวมและได้มีกำรจัดทำรำยงำนให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในกำรรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส

6.

การบริหารจัดการความเสี่ ยงและโอกาส (ระดับหน่ วยธุรกิจ)
แต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องจัดทำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System or EMS) หรือ
แผนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan or EMP) ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละลักษณะ
ธุรกิจ สำหรับหน่วยธุรกิจที่ตดิ ตัง้ EMS นัน้ EMS จะต้องได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนสำกลเช่น ISO14001 สำหรับหน่วย
ธุรกิจที่ใช้ EMP นัน้ EMP จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ กิจกรรม และบริบทของ
ธุรกิจ โดยจะครอบคลุมโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินกำรอยู่

7.

การประเมินตนเอง
แต่ละหน่วยธุรกิจต้องตรวจสอบกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่ำกระบวนกำร
ทุกขัน้ ตอนนัน้ เป็ นไปตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ มีกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
และมีกำรจัดทำรำยงำนให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในกำรรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
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