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The preservation and 
protection of biodiversity is 

the foundation for our future.

การอนรุกัษแ์ละการปกปอ้ง

ความหลากหลายทางชวีภาพ


เปน็รากฐานของอนาคต
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OUR BIODIVERSITY COMMITMENT
ความมุ่งมั่นตอ่การอนรุกัษแ์ละปกปอ้งความหลากหลายทางชวีภาพ

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. 

แมว้า่กจิกรรมการดำเนนิงานสว่นใหญข่องเราจะอยู่ในเขตเมอืง แตค่วามมุ่งมั่นตอ่การพฒันาอยา่งยั่งยนืดา้น

สิ่งแวดลอ้มของเรานั้นขยายไปถงึการอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการบรรเทา

ผลกระทบ  ซึ่งประกอบดว้ย  การหลกีเลี่ยง  การลด  การชดเชย และการฟื้นฟ ู  ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสงูที่เรา 
ดำเนนิงานอยู่ทั้งในปจัจบุนัและในอนาคต นอกจากนี้ บทีเีอส กรุ๊ปยงัคาดวา่จะมกีารรว่มมอืกบัพนัธมติรภายนอก

เพื่อสรา้งความมั่นใจวา่การดำเนนิงานตามความมุ่งมั่นวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพของเราเปน็ไปอยา่งเหมาะสม

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  by , ,  and  
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.

Mitigation Hierarchy Principles avoiding minimising offsetting restoring

บทีเีอส  กรุ๊ปใหค้วามสำคญักบัความยั่งยนืดา้นสิ่งแวดลอ้มมายาวนาน เราตระหนกัดถีงึความเสี่ยงจากการดำเนนิงานที่อาจ

บทีเีอส  กรุ๊ปขอแสดงความมุ่งมั่นในการสง่มอบผลกระทบเชงิบวกตอ่ชมุชนและกระทบตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ

สิ่งแวดลอ้มโดยรอบอยา่งตอ่เนื่อง โดยความมุ่งมั่นครอบคลมุถงึการดำเนนิงานของเรา รวมถงึไมม่สีถานประกอบการ

ใดของ บทีเีอส กรุ๊ป ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัประเทศหรอืระดบัสากลวา่มคีณุคา่ความหลากหลายทาง

ชวีภาพสงู
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BIODIVERSITY OBJECTIVES
เปา้หมายความหลากหลายทางชวีภาพ

OUR NO NET DEFORESTATION COMMITMENT
ความมุ่งมั่นที่จะไมส่รา้งผลกระทบสทุธติอ่พื้นที่ปา่ไม้

To achieve  for all our operational sites by 
2030 by compensating with future reforestation projects1.  

No Net Deforestation

การดำเนนิงานของสถานประกอบการทั้งหมดจะ
ภายในป ี2573 โดยจะดำเนนิการปลกูปา่ทดแทน

ไมส่รา้งผลกระทบสทุธิ
ตอ่พื้นที่ปา่ไม้

ไมส่รา้งผลกระทบสทุธติอ่

พื้นที่ปา่ไม้

NO NET 
DEFORESTATION

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

knowledge sharing

ดำเนนิงานเชงิรกุโดยจะ กบัคู่คา้และพนัธมติรเพื่อที่จะ

สามารถบรหิารจดัการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการตดัไมท้ำลายปา่

ไดด้ยีิ่งขึ้น

แบง่ปนัความรู้
การมสีว่นรว่มกบัหนว่ย

งานภายนอก

EXTERNAL

ENGAGEMENT

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:


บทีเีอส กรุ๊ป ตระหนกัถงึผลกระทบรา้ยแรงจากการตดัไมท้ำลายปา่ที่สง่ผลตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ

บทีเีอส กรุ๊ปจงึมคีวามมุ่งมั่น ดงันี้

1องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ (Food and Agriculture Organisation of the United Nations หรอื FAO) กำหนดความหมายของ “ปา่” วา่หมายถงึพื้นที่ดนิมากกวา่ 0.5 เฮกตาร ์ที่ม ีตน้ไมส้งูกวา่  5 เมตรและพื้นที่ดนิน้ันม ี

การปกคลมุของตน้ไมม้ากกวา่รอ้ยละ10 หรอืที่ดนิที่มตีน้ไม ้ที่สามารถเจรญิเตบิโตไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่กำหนดเมื่อนบัจากจดุเริ่มตน้ โดยไมร่วมที่ดนิที่นำมาใชเ้พื่อการเกษตรหรอืที่อยใูนเมอืง

1A forest is defined as “land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 metres and a canopy cover of more than 10 per cent, or trees able to reach these thresholds in situ. It does not include land that is 

predominantly under agricultural or urban land use,” according to the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2020).

To achieve   for all our operational 
sites by 2025. 

No-Net-Loss of biodiversity

Commits to    
every 3 years to identify and measure biodiversity and 
deforestation risks. 

undertake screening for all our operational sites

จะ
ทกุ 3 ป ี

ประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพและจาก
การตดัไมท้ำลายปา่ในสถานประกอบการทั้งหมด

ความมุ่งมั่นที่จะไมก่อ่ใหเ้กดิ

ความสญูเสยีสทุธติอ่

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

NO NET LOSS

บทีเีอส กรุ๊ปสนบัสนนุ ในสถานประกอบการการสรา้งผลกระทบสทุธเิชงิบวก
ใหมแ่ละสถานประกอบการในปจัจบุนัทกุที่และทกุเวลาที่เปน็ไปได ้เพื่อ
สรา้งสมดลุของระบบนเิวศเชงิบวก

BTS Group encourages all new and existing operational sites 
to deliver a , wherever and whenever 
possible, to support positive ecological balance. 

Net Positive Impact
NET POSITIVE 
IMPACT
ความมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลกระทบสทุธิ

เชงิบวกตอ่ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ

ไมก่อ่ใหเ้กดิความสญูเสยีสทุธติอ่ความหลากหลายจะบรรลคุวามมุ่งมั่นที่จะ 
ทางชวีภาพ สำหรบัสถานประกอบการทั้งหมด ภายในป ี2568 


