นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ฉบับสมบูรณ์ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2564
ทบทวนและแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ฯ) มุง่ มันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและ ตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐำนของกำรพัฒนำเพื่อควำมยังยื
่ น ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จึงกำหนดให้มกี ำรปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำ พนักงำน ชุมชน และคู่
ค้ำ โดยกำรมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมควำมเป็ นอยู่ทด่ี แี ละสร้ำงคุณค่ำเพิม่ ให้แก่บุคคลเหล่ำนี้รวมถึง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(กลุ่มบริษทั หรือกลุม่ บริษทั บีทเี อส) โดยบริษทั ฯ ทำกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ดำ้ นสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่ำ ของ
กลุ่มบริษทั ตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสมตำมทีก่ ล่ำวไว้ในจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั ฯ และยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะเคำรพสิทธิ
มนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกลทีใ่ ช้เป็ นมำตรฐำนแนวทำงในกำรพัฒนำนโยบำยต่ำงๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อกำรสือ่ สำรถึงควำมมุ่งมันของกลุ
่
ม่ บริษทั ในกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน (นโนบำย) ในปี 2561 ซึง่
กำหนดขึน้ ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ตลอดจนตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิ
มนุษยชน (International Bill of Human Rights) ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights or UDHR) กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights or ICCPR) กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or ICESCR) กรอบควำมร่วมมือกำรพัฒนำเพื่อควำมยังยื
่ นแห่ง
สหประชำชำติ (the UN Global Compact or UNGC) อนุสญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิเด็ก (the Convention on the
Rights of the Child) อนุสญ
ั ญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร (the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
และปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนในกำรทำงำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work) นอกจำกนี้ นโยบำยยังสอดคล้องกับหลักกำรว่ำด้วย กำรคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน (Protect) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect) และกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
(Remedy) หรือ Ruggie Framework ตลอดจนควำมคำดหวังอื่นๆ ตำมทีร่ ะบุในหลักปฏิบตั ขิ องสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ทัง้ นี้ นโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชนฉบับนี้ถอื เป็ นมำตรฐำนของกลุ่มบริษทั ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำกลุ่มบริษทั มี
กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมทุกประเภทเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะป้ องกันไม่ให้สถำนกำรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ เช่น กำรค้ำมนุษย์
กำรบังคับใช้แรงงำน แรงงำนเด็ก กำรเลือกปฏิบตั แิ ละกำรล่วงละเมิด นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะเคำรพสิทธิ
มนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ อำทิ สิทธิในกำรร่วมเจรจำต่อรองและเสรีภำพในกำรรวมตัวเป็ นสมำคม
ตลอดจนดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงเป็ นระบบอย่ำงยุตธิ รรมในเรื่องค่ำตอบแทนทีเ่ ท่ำเทียมกัน
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1.

คํานิ ยาม
กลุ่มบริษทั หรือ
กลุ่มบริษทั บีทเี อส

หมำยถึง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

คู่คำ้

หมำยถึง ผูจ้ ดั หำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ซึง่ รวมถึงผูร้ บั เหมำและผูใ้ ห้บริกำรของ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจกำรร่วมค้ำ

ลูกค้ำ

หมำยถึง บุคคลทีจ่ ่ำยเงินสำหรับสินค้ำหรือบริกำรของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ
กิจกำรร่วมค้ำ

พนักงำน

หมำยถึง บุคคลทีถ่ ูกจ้ำงงำน (ไม่ว่ำในระดับใด) โดยบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ
กิจกำรร่วมค้ำ

บริษทั ย่อย

หมำยถึง บริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมมำกกว่ำร้อยละห้ำสิบ

กิจกำรร่วมค้ำ

หมำยถึง บริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมน้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบ

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจใหม่ หมำยถึง กิจกรรมทำงธุรกิจใหม่ของบริษทั ฯ เช่น กำรควบรวมกิจกำร และกำร
ลงทุนในรูปแบบต่ำง ๆ
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2.

ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ ใช้บงั คับกับกิจกรรมทำงธุรกิจภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
และคู่คำ้ ทำงธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ คำดหวังให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียดังกล่ำวปฏิบตั ติ ำมนโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชนฉบับนี้ และนำนโยบำยฉบับนี้ ไปปรับใช้กบั กำรดำเนินงำนของตน ตลอดจนร่วมมือกับบริษทั ฯ ใน
กำรดำรงไว้ซง่ึ ห่วงโซ่คุณค่ำร่วมกัน

3.

ขัน้ ตอนและการปฏิ บตั ิ
บริษทั ฯ มีกำรกระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็ นระบบและสอดคล้องกับ
หลักกำรชีแ้ นะของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรจัดกำรประเด็นด้ำน
สิทธิมนุษยชนทัง้ หมดในห่วงโซ่คุณค่ำของกลุ่มบริษทั
กระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะด้ำนสิทธิ
มนุษยชนนี้ครอบคลุมกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรระบุควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำน ห่วง
โซ่คุณค่ำ ห่วงโซ่อุปทำนของบริษทั ฯ ตลอดจนคู่คำ้ ทำงธุรกิจและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจใหม่ ซึง่ รวมถึงกำร
ป้ องกันควำมเสีย่ งและกระบวนกำรควำมเสีย่ งของกำรปฏิบตั งิ ำน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้คำนึงถึงประเด็นด้ำนสิทธิ
มนุษยชนก่อนกำรมีกจิ กรรมทำงธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพำะ
กระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะด้ำนสิทธิมนุษยชนได้พจิ ำรณำผูม้ สี ว่ นได้เสียและกลุ่มเสีย่ งของ
กำรปฏิบตั กิ ำร ห่วงโซ่คุณค่ำ และควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจใหม่ของบริษทั ฯ ซึง่ อำจรวมถึงพนักงำน ผูห้ ญิง เด็ก
แรงงำนข้ำมชำติ แรงงำนตำมสัญญำบุคคลทีส่ ำม ชุมชนท้องถิน่ ผูท้ ม่ี คี วำมบกพร่องในกำรเคลื่อนไหว และ
ผูส้ งู อำยุ ตัวอย่ำงของประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนทีก่ ล่ำวถึงในกระบวนกำรตรวจสอบสถำนะสิทธิมนุษยชน
ได้แก่ แรงงำนบังคับ แรงงำนเด็ก กำรเลือกปฏิบตั ิ ค่ำตอบแทนทีเ่ ท่ำเทียมกัน เสรีภำพในกำรรวมตัวเป็ น
สมำคม และสิทธิในกำรเจรจำต่อรองร่วมกัน
เพื่อให้นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนนี้นำไปบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ คำดหวังให้ผมู้ สี ว่ นได้
เสียทุกรำยตระหนักถึงเรื่องสิทธิดำ้ นมนุษยชน และสำมำรถนำนโยบำยนี้ไปปรับใช้กบั กำรดำเนินกิจกรรมของ
ตนได้
ทัง้ นี้ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ พนักงำน ชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม คู่คำ้ ทำงธุรกิจ และลูกค้ำ
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3.1

พนักงาน
นโยบำยและขัน้ ตอนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของบริษทั ฯ เป็ นไปตำมมำตรฐำนแรงงำน
และสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี งื่อนไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรม มีกำรติดตัง้ ระบบและ
สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ สำหรับพนักงำน สนับสนุนควำมแตกต่ำงและกำรอยู่ร่วมกัน
ของวัฒนธรรมอันหลำกหลำยเพือ่ ป้ องกันกำรเลือกปฏิบตั ิ รวมถึงจัดเตรียมช่องทำงในกำรแสดงออกซึง่ สิทธิใน
กำรรวมตัวเป็ นสมำคมอย่ำงเสรี และ/หรือ สิทธิในกำรรวมตัวและร่วมเจรจำต่อรอง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั เตรียมช่องทำงสำหรับพนักงำนในกำรร้องทุกข์และให้คำแนะนำต่ำงๆ โดย
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเกีย่ วกับเรื่องทีถ่ ูกร้องทุกข์อย่ำงทันทีและเหมำะสม และให้กำรเยียวยำในกรณีทม่ี กี ำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.2

ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจในทุกขัน้ ตอนด้วยควำมเคำรพต่อชุมชน และสิง่ แวดล้อมโดยรอบของโครงกำร
ต่ำงๆ บริษทั ฯ มีกำรสือ่ สำรกับชุมชนท้องถิน่ อย่ำงสม่ำเสมอและดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ จะส่งผลกระทบน้อยทีส่ ดุ ต่อควำมเป็ นอยู่ทด่ี แี ละคุณภำพชีวติ ของคนในชุมชน นอกเหนือจำกกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำร
บริหำรจัดกำรของเสียและกำรบริหำรจัดกำรมลพิษทำงเสียง
ยังเป็ นไปตำมมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
สิง่ แวดล้อมสำกล เช่น ISO 14001:2004 และ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
OHSAS 18001:2007
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั เตรียมช่องทำงสำหรับชุมชนในกำรร้องทุกข์และให้คำแนะนำต่ำงๆ โดย
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเกีย่ วกับเรื่องทีถ่ ูกร้องทุกข์อย่ำงทันทีและเหมำะสม และให้กำรเยียวยำในกรณีทม่ี กี ำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.3

คู่ค้าทางธุรกิ จ
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ค่คู ำ้ ทำงธุรกิจทุกรำย รวมถึง ผูผ้ ลิตและผูร้ บั เหมำช่วง ปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิดำ้ น
มนุษยชน โดยผนวกหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนไว้ในกระบวนกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับห่วงโซ่อุปทำน ตัง้ แต่กำร
กลันกรองและกำรคั
่
ดเลือกคู่คำ้ ไปจนถึงกำรสิน้ สุดและกำรต่อสัญญำ บริษทั ฯ มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่
ค้ำโดยกำรประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดให้มกี ำรประชุมคู่ค้ำประจำปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรจัดหำและ
กำรจ้ำงเหมำช่วงมีควำมโปร่งใส เป็ นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนทีบ่ ริษทั
ฯ ทำกำรประเมินคู่คำ้ และผูร้ บั เหมำช่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรมีเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรม กำรไม่
เลือกปฏิบตั ิ และควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำน กำรประเมินเหล่ำนี้จะทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำมีควำม
เท่ำเทียมกันสำหรับทุกฝ่ ำยและมีกำรป้ องกันกำรใช้แรงงำนอย่ำงผิดกฎหมำย เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก แรงงำน
ทำส แรงงำนอพยพ และแรงงำนบังคับ
บริษทั ฯ ทำกำรตรวจสอบคู่คำ้ ทำงธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนทีอ่ ำจ
เกิดขึน้ และกำหนดมำตรกำรในกำรบรรเทำควำมเสียหำยเมื่อมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทำน
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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ตลอดจนกำหนดบทลงโทษสำหรับคู่คำ้ ทำงธุรกิจทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ำมแนวทำง คูม่ อื หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทำนทีก่ ำหนดไว้

3.4

ลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษำสิทธิของลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในด้ำนของสุขภำพและควำมปลอดภัยส่วน
บุคคล กำรเข้ำถึง และควำมเป็ นส่วนตัว ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำรขนส่งมวลชน บริษทั ฯ ตระหนักดีว่ำกำรดำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั สำมำรถส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรเข้ำถึงมำตรฐำนควำมเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องบุคคล
บริษทั ฯ ให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมปลอดภัยด้วยกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยระดับประเทศ
และระดับสำกล และมีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยอย่ำงครอบคลุม บริษทั ฯ ยังติดตำม
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับลูกค้ำผ่ำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำประจำปี และกิจกรรมในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ ซึง่ นับเป็ นช่องทำงให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรียนและให้ขอ้ เสนอแนะอย่ำงเป็ นระบบ ข้อ
ร้องเรียนจะได้รบั กำรแก้ไขโดยทันทีและเหมำะสม
โดยมีกำรแก้ไขในกรณีทม่ี กี ำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพำะ

4.

รายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ฯ มีกำรเปิ ดเผยถึงควำมมุ่งมัน่ ควำมรับผิดชอบและผลกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มบริษทั ในรำยงำนควำมยังยื
่ นประจำปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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