นโยบายด้านความยังยื
่ น

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ฉบับสมบูรณ์ วันที่14 มิถนุ ายน 2564
ทบทวนและแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายด้านความยังยื
่ น
ความเชื่อของเรา
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) และบริษทั ย่อย (รวมเรียก กลุ่มบริษทั หรือกลุม่
บริษทั บีทเี อส) ดําเนินงานด้วยความมุง่ มันอย่
่ างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น ทัง้ นี้ การพัฒนาเพื่อความยังยื
่ นเป็ น
แนวทางทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดูแลโลก
หรือดําเนินกิจกรรมทีไ่ ม่เอาเปรียบต่อโลก และในขณะเดียวกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของคนในรุ่น
ปั จจุบนั และอนาคต เราได้นําหลักการและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ นเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมถึงกระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผคู้ น ชุมชน และสังคมโดยรวมทัง้ หมด นอกจากนี้ เรายังพิจารณาการดําเนิน
กิจกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจ ทีแ่ สดงถึงความมุง่ มันของกลุ
่
่มบริษทั ในการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น
เพื่อทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สงิ่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทัง้ การสร้างมูลค่าและ
คุณค่าต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของเรา
เราเชื่อว่าลักษณะของธุรกิจของเรานัน้ เป็ นหนึ่งในกลไกในการบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ เป็ นช่องทางในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ดังนัน้ แนวทางในการ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของเรานัน้ ถูกนํามาใช้เป็ นแนวทางในกระบวนการ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและโอกาสอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างสมดุลในการสร้างความเติบโตของธุรกิจและ
การบรรเทาผลกระทบ เรายังคงตัง้ เป้ าในการลงทุนในโครงการ กิจกรรม และการริเริม่ ต่างๆ ทีเ่ ราเชื่อว่า
จะเป็ นการสร้างความเปลีย่ นแปลงและปรับปรุงในด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
ซึง่ การ
ดําเนินการเหล่านี้ จะช่วยทําให้เราสามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ในการให้บริการแก่ชุมชนด้วยโซลูชนส์
ั ่ ท่ี
ยังยื
่ นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
นโยบายด้านความยังยื
่ นของกลุ่มบริษทั บีทเี อส ซึง่ รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุรกิจ นโยบายบริหารความเสีย่ งองค์กร มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน จริยธรรมทางธุรกิจ
สําหรับคู่คา้ นโยบายความเป็ นส่วนตัว นโยบายการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม กลยุทธ์เพื่อรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการจัดการทรัพยากรบุคคล นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน ทิศทางเชิงกลยุทธ์สาํ หรับกิจกรรมเพื่อสังคม นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาวะ
อนามัย นโยบายการมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย จะถูกนํามาพิจารณาและใช้ควบคู่ไปกับแนวทาง
ปฏิบตั แิ ละมาตรฐานสากลต่างๆ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในอนาคต ยิง่ ไปกว่านัน้ เรามีการประเมินประเด็นสาระสําคัญเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อทําความเข้าใจประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลทีเ่ กีย่ วข้องและสําคัญ
มากทีส่ ุด สําหรับลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั
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ความมุ่งมันของเรา
่
เราตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดความมุง่ มันเพื
่ ่อแสดงออกให้เห็นถึงความตัง้ ใจ
ความเชื่อ
เพื่อให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ทเ่ี ราวางไว้ ตลอดจนให้มกี ารติดตาม สังเกตการณ์ และทบทวนความมุง่ มันที
่ ่
เราได้กําหนดไว้
กลุ่มบริษทั จะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดย
 ส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจทีช่ ่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือทีเ่ รียกว่ากิจกรรม
ทางธุรกิจคาร์บอนตํ่า (low carbon business activities) อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันกับการ
ขยายการเติบโตในธุรกิจของเรา
 ติดตามผลกระทบจากการดําเนินงานของเราต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจัดให้มมี าตรการ
ในการลดผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
 มุง่ มันในการจํ
่
ากัดการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมโิ ลกที่ 1.5 องศาภายในปี 2593 จากการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส
กลุ่มบริษทั จะรักษาระดับการยอมรับของสังคม โดย
 ให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ หมดที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั
 มอบประโยชน์สงู สุดแก่ชุมชนโดยรอบ และดําเนินการต่างๆ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าชุมชนของเรามี
การพัฒนาและเติบโต
 สนับสนุ นและจัดให้พนักงานของเรามีสุขภาวะทีด่ ี เพื่อทําให้เกิดสถานทีท่ าํ งานทีด่ ที ส่ี ุด
กลุ่มบริษทั จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการกากับดูแลกิจการทีเ่ ข้มแข็ง โดย
 ดําเนินการประเมินความเสีย่ งอย่างเข้มงวดเป็ นประจํา
 มุง่ มันที
่ จ่ ะปรับปรุงกระบวนการภายในของเราเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา
 ให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าลูกค้าของเราจะได้รบั การบริการเป็ นทีน่ ่ าพอใจ
 ดําเนินธุรกิจอย่างยุตธิ รรมและโปร่งใส เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียของเราเกิดความเชื่อมัน่ ตลอดจน
สร้างการยอมรับในสังคมวงกว้าง
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การเปิ ดเผยข้อมูล
เราจึงมุง่ มันในการเปิ
่
ดเผยข้อมูลผลการดําเนินการด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของกลุ่ม
บริษทั ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของเรา บนพืน้ ฐานความเป็ นจริงและโปร่งใส เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าเราแสดงให้เห็น
ถึงการปรับปรุงในประเด็นด้านความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญของการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบ
เพื่อทําให้แน่ใจว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยนัน้ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานระดับประเทศและระดับ
สากล โดยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบและยืนยันทุก
ปี ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยบุคคลทีส่ าม จากการดําเนินการเหล่านี้ เรามันใจว่
่ านักลงทุนใน
อนาคตจะได้รบั ข้อมูลทีส่ าํ คัญและเกีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการเข้ามาเป็ นหุน้ ส่วนการ
ลงทุนกับเราในระยะยาว
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