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The preservation and
protection of biodiversity is
the foundation for our future.
การอนุร กัษ์และการปกป้อง

ความหลากหลายทางชี
วภาพ

เป็นรากฐานของอนาคต
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OUR BIODIVERSITY COMMITMENT
ความมุง่ มัน
ั ษ์และปกป้องความหลากหลายทางชี
วภาพ
่ ต่อการอนุรก

Environmental sustainability has been a long-standing priority to BTS Group. We have always been
cognisant of the potential biodiversity-related risks surrounding our operations. To further our
continuous effort to deliver positive impact to the community and their environment, the scope of our
Biodiversity commitment applies throughout our own operations, none of which are situated in
nationally or internationally recognised areas of high biodiversity values.
ถึ
งความเสี
ย่ งจากการดำเนิ
นงานที
่อาจ
บทีีเอส กรุป๊ให้ความสำคัญกับความยัง่ ยื
นด้านสิ
ง่ แวดล้อมมายาวนาน เราตระหนักดี
กระทบต่อความหลากหลายทางชี
วภาพ บท
ีี
เอส กรุป๊ขอแสดงความมุ่งมัน่ ในการส่งมอบผลกระทบเชิ
งบวกต่อชุมชนและ
สิ
ง่ แวดล้อมโดยรอบอย่างต่อเนื
่อง โดยความมุง่ มัน
่ ครอบคลุมถึ
งการดำเนิ
นงานของเรา รวมถึ
งไม่มสีถานประกอบการ
ด อง บี
ที
เอส กรุป
๊ ตั
้งอยู่ในพ้ื
นที
่ที
่ได้รบ
ั การยอมรับในระดับประเทศหรอืระดับสากลว่ามี
คุณค่าความหลากหลายทาง
ชี
วภาพสูง
ใ ข

Though our operational activities mainly exist in urban areas, our commitment in
environmental sustainability extends to our work in preserving biodiversity in accordance with
the Mitigation Hierarchy Principles by avoiding, minimising, offsetting and restoring
impacts in high-risk areas we operate in as of current and future activities. Furthermore,
BTS Group engages with external partners to ensure that our Biodiversity commitment has
been addressed and implemented as appropriate.
แม้ว่ากิ
จกรรมการดำเนิ
นงานส่วนใหญ่ของเราจะอยู่ในเขตเมื
อง แต่ความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยื
นด้าน
สิ
งการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชี
วภาพโดยสอดคล้องกับหลักการบรรเทา
่งแวดล้อมของเรานัน้ ขยายไปถึ
ผลกระทบ ซึ
ง่ ประกอบด้วย การหลี
กเลี
่ยง การลด การชดเชย และการฟื
้นฟูในพื
้นที
่ที
่มี
ความเสี
่ยงสูงที
่เรา
ดำเนิ
นงานอยูท
่ ัง้ ในปัจจุบน
ั และในอนาคต นอกจากนี
้บท
ีี
เอส กรุป๊ยังคาดว่าจะมี
การร่วมมื
อกับพันธมิ
ตรภายนอก
เพื
่อสร้างความมัน่ ใจว่าการดำเนิ
นงานตามความมุง่ มัน่ ว่าด้วยความหลากหลายทางชี
วภาพของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม
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BIODIVERSITY OBJECTIVES
เป้า หมายความหลากหลายทางชี
ว ภาพ
NO NET LOSS

To achieve No-Net-Loss of biodiversity for all our operational
sites by 2025.

ความมุ่งมั
น่ ที
่จะไม่ก่อให้เกิ
ด

ความสู
ญเสี
ยสุทธิ
ต่อ

ความหลากหลายทางชว
ีภาพ

ดความสญ
ู เสี
ยสุทธิ
ต่อความหลากหลาย
จะบรรลุความมุง่ มัน่ ที
่จะ ไม่ก่อให้เกิ
บสถานประกอบการทัง้ หมด ภายในปี2568
ทางชี
วภาพ สำหรั

ommits to undertake screening for all our operational sites
every 3 years to identify and measure biodiversity and
deforestation risks.
C

จะ ประเมิ
น ความเสี
่ย งเกี
่ย วกับ ความหลากหลายทางชี
ว ภาพ และจาก
การตัด ไม้ท ำ ลายป่า ในส ถ านประกอบการทั้ง หม ด ทุก 3 ปี

NET POSITIVE
IMPACT

ความมุง
่ มัน่ ที
่จะสร้างผลกระทบสุทธ

เชงิบวกต่อความหลากหลายทาง

ชว
ีภาพ

BTS Group encourages all new and existing operational sites
to deliver a Net Positive Impact, wherever and whenever
possible, to support positive ecological balance.
บี
ที
เอส กรุป๊สนับสนุนการสร้างผลกระทบสุทธิ
เชิ
งบวกในสถานประกอบการ
ใหม่และสถานประกอบการในปัจจุบ ันทุกที
่และทุกเวลาที
่เป็นไปได้เพื
่อ
สร้างสมดุลของระบบนิ
เว ศ เช ิ
งบวก

ิ


OUR NO NET DEFORESTATION COMMITMENT
ความมุ่ง มั่น ที
่จ ะไม่ส ร้างผลกระทบสุท ธิ
ต่อ พื
้น ที
่ป ่า ไม้

BTS Group is aware of the detrimental impact deforestation may have on the planet’s biodiversity.
With this, BTS Group is committed to deliver the following:


บี
ท ีเอส กรุป๊ ตระหนัก ถ ึ
ง ผลกระทบร้ายแรงจากการตัด ไม้ท ำลายป่า ที่ส ่ง ผลต่อ คว ามหลากหลายทาง ช ี
ว ภา พ

บี
ท ีเอส กรุป๊ จ ึ
ง มี
ค ว ามมุ่ง มั
่น ดัง นี้

NO NET
DEFORESTATION

To achieve No Net Deforestation for all our operational sites by
2030 by compensating with future reforestation projects1.

ไม่สร้างผลกระทบสุทธิ
ต่อ

พื
้นที
่ปา่ ไม้

การดำเนิ
นงานของสถานประกอบการทั้งหมดจะไม่สร้างผลกระทบสุทธิ
ต่อพื
้นที
่ป่าไม้ภายในปี2573 โดยจะดำเนิ
นการปลูกป่าทดแทน

EXTERNAL

ENGAGEMENT

Actively pursue knowledge sharing engagements with our
suppliers and partners to better manage and mitigate
deforestation risks.

การมี
สว่ นร่วมกับหน่วย

งานภายนอก

1A

forest is defined as “land spanning more than

ดำเนิ
นงานเช ิ
งรุกโดยจะแบ่ง ป ัน ความรู้กับค ู่ค้าและพันธมิ
ตรเพื
่อที
่จะ

สามารถบริ
หารจัดการและลดความเสี
่ยงที
่เกี
่ยวกับการตัดไม้ท ำลายป่า

ได้ดี
ยิ
่งข ึ
้น
0.5

hectares with trees higher than

predominantly under agricultural or urban land use,” according to the

Food

and

5

metres and a canopy cover of more than

Agriculture Organisation

1องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(Food and Agriculture Organisation of the

of the

10

per cent, or trees able to reach these thresholds in situ. It does not include land that is

United Nations (2020).

United Nations หรื
อ FAO) กำหนดความหมายของ “ป่า” วา่ หมายถึ
งพื
้นที
่ดิ
นมากกวา่ 0.5 เฮกตาร ์ที
่มีต้นไม้สงู กวา่

การปกคลุมของต้นไม้มากกวา่ ร้อยละ10 หรื
อที
่ดน
ิที
่มต
ี้นไม้ที
่สามารถเจริ
ญเติ
บโตได้ตามหลักเกณฑ์ที
่กำหนดเมื
่อนับจากจุดเริ
ม่ ต้น โดยไม่รวมที
่ดน
ิที
่นำมาใชเ้พื
่อการเกษตรหรื
อที
่อยูในเมื
อง

5

เมตรและพื
้นที
่ดิ
นน้ันมี
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