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เกี่ยวกับัรายงานฉบัับันี้

ประเด็นสำาคัญต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การสร้างการมีส่วนร่วมกับักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การกำากับัดูแลกิจการ

การบัริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

การเคลื่อนที่ของสังคมเมือง
• ความปลอดภัยในการเดินทาง

การดูแลพนักงานของเรา
• การทำางาน สถานที่ทำางาน และ พนักงาน (ความปลอดภัย) 

การจัดการวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ (การจัดการความเสี่ยงและการปรับตัว)

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
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สารจากกรรมการผู้จัดการ ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำาเนินธุรกิจ ทั�งด้านสิ�งแวดล้อมจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลกระทบในระดับ
ท่ีเป็นภาวะวิกฤต (Climate Crisis) และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ท่ีส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนท่ัวทั�งโลก ก่อให้เกิดการชะลอ
ตัวและหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินทางทั�งภายในและภายนอกประเทศ การดำาเนินธุรกิจให้อยู่รอดพ้นจากผลกระทบ
ท่ีเกิดข้�นถือเป็นความท้าทายท่ียิ�งใหญ่่สำาหรับ BEM อย่างไรก็ตามเหตุการณ์์เหล่านี�ถือเป็นโอกาสให้เราได้แสดงถึง ความมุ่งม่ันในฐานะ    
ผู้ให้บริการโครงข่ายคมนาคมท่ีพร้อมส่งมอบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่่อผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   
และยังคงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  รวมถึงการส่งมอบคุณ์ค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั�งหมดของเราบนแนวทางแห่งการพัฒนาสู่
ความย่ังยืน ทั�งนี�เพ่่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจท่ีมุ่งสู่ความย่ังยืนได้นั�น เราจ้งทบทวนและยกระดับการบริหารจัดการโดย
มุ่งสร้างความสามารถในการรับรู้ ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยน และบูรณ์าการทั�งทรัพยากรและความสามารถ เพ่่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดข้�นอย่างรวดเร็ว โดยเราได้กำาหนดแผน เพ่่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์์สำาคัญ่ที่เกิดข้�นเป็น 2 ระยะ คือ 
แผนระยะสั�น เป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเร่งด่วนกับทุกภาคส่วน เพ่่อตอบสนองต่อวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 สนับสนุนให้สังคมของ
เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความปลอดภัยสูงสุด สำาหรับแผนระยะยาว คือการวางแผนพัฒนานวัตกรรมโดยมีเป้าหมายลด  
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกับภาคีหุ้นส่วน                   
ในสายห่วงโซ่่อุปทานของเรา

การตอบัสนองกับัสถานการณ์์เร่งด่วน “ทุกคนปลอดภัยในบั้านของเรา”
 ในช่วงสถานการณ์์แพร่ระบาดของโควิด 19 การดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับสูงสุดทั�งต่อผู้ใช้บริการ พนักงาน
คู่ค้า ตลอดจนชุมชน และสังคมโดยรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและทางพิเศษ เป็นเป้าหมายหลักสูงสุดในการจำากัดจำานวน ผู้ติดโรคโควิด19 
ในพ่�นที่บริการและพ่�นที่ทำางาน เป็นศูนย์หรือตำ่าที่สุดและไม่มีการเสียชีวิตโดยกระบวนการที่สำาคัญ่ ได้แก่ 

  1. การสร้างความร่วมมือ (Participation) ตั�งแต่การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   2. การป้องกัน (Protection) ยกระดับกำาหนดมาตรการเพ่่อรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ เช่น มาตรการ
        รักษาความสะอาดภายในระบบรถไฟฟ้าและสถานี  การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากและถุงมือยาง ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการ
       ปฏิิบัติหน้าที่ เป็นต้น
   3. การตอบสนอง (Respond) เตรียมรับภาวะฉุุกเฉุินในระบบรถไฟฟ้าและสถานี รวมทั�งบนทางพิเศษตลอดเวลา

ความยั่่�งยั่ืนสำำาหรั่บอนาคต “เพื่่�อโลกที่่�รั่มเยั่็นของเรัา”
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์ จากการใช้ยานพาหนะ     
ที่เผาไหม้นำ�ามันเชื�อเพลิง หรือจากปริมาณ์การใช้เครื่องปรับอากาศที่มากข้�น ส่งผลต่อเนื่องทำาให้มีการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกที่สูงข้�น 
จนเกิดภาวะโลกร้อนทำาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์์นำ�าท่วมที่เพิ�มข้�น เราจ้งมีแผนในการพัฒนานวัตกรรมทั�งในกระบวนการ
ดำาเนินงานและการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่่อเพิ�มประสิทธิภาพในการทำางาน ใช้พลังงานในสัดส่วนท่ีน้อยลงและลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ�งแวดล้อมที่มีการกำาหนด เป็นแผนระยะยาวอย่างต่อเนื่องซ่ึ่งทั�งหมดนี�ล้วนแล้วแต่เป็นความมุ่งมั่นของ BEM เพ่่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างพ่�นฐานการให้บริการโครงข่ายคมนาคมท่ีช่วยบรรเทาปัญ่หาการจราจร ขอขอบคุณ์ทุกท่านท่ีสนับสนุน BEM มาโดยตลอด 
และหวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางไปกับเรา เพ่่อเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำาให้บริการของเราเป็นต้นทางท่ีสามารถสร้างรอยยิ�มและความสุขทุกครั�ง
ของการเดินทางสำาหรับทุกท่านตลอดไป

ดร.สมบััติ กิจจาลักษณ์์
กรรมการผู้จัดการ
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เกี่ยวกับัรายงานฉบัับันี้
ปรัับตััวท่่ามกลางการัเปล่�ยนแปลง

เก่�ยั่วก่บรัายั่งานฉบ่บน่้ 
รายงานความย่ังยืนฉุบับนี� มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการปรับตัวและพัฒนาการของ BEM ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคมและสิ�งแวดล้อมท่ีเกิดข้�นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย 
และคนทั่วโลก

ในรอบการดำาเนินงานตั�งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2563 ในขณ์ะท่ีรายงานประจำาปีของบริษัทให้ความสำาคัญ่กับข้อมูลผลประกอบการ (Financial Performance) ในการบริหารจัดการธุรกิจ รายงานฉุบับนี�มุ่งเน้นผลการดำาเนินงาน
ด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม (Non-Financial Performance) สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง ผลกระทบ และแนวทางการบริหารจัดการประเด็นทางสังคมและสิ�งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อความสามารถ
โดยรวมในการบริหารจัดการเพ่่อความยั่งยืน ซ่ึ่งครอบคลุมทั�งการให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า

บรัิบที่ด้้านความยั่่�งยั่ืน
ในสถานการณ์์เดียวกันกับอีกหลายธุรกิจตลอดปี 2563 BEM พบกับการเปล่ียนแปลงครั�งใหญ่่ ทั�งจากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมท่ียังคงเกิดข้�นอย่างต่อเน่ืองและทวีความรุนแรงจนเกิดภาวะวิกฤต และโดยเฉุพาะอย่างยิ�ง
สถานการณ์์การระบาดของโรคติดเชื�อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การดำารงชีวิตของผู้คน การดำาเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จนทำาให้เกิดการดำารงวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  BEM ในฐานะ
หน่วยธุรกิจหน่ึงของสังคม ซ่ึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าว ต้องดำาเนินการปรับรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่่อให้บริษัทยังคงความสามารถที่จะรักษาความต่อเนื่องของการดำาเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ 
ของภาครัฐ รวมถึงการยังคงรักษาสมดุลในการส่งมอบคุณ์ค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั�งลูกค้าผู้ใช้บริการ พนักงาน คู่ค้า และชุมชนสังคม

บริษัทได้ดำาเนินการทบทวนและวิเคราะห์บริบทด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั�งภายในและภายนอก ซ่ึ่งรวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์์และประเด็นที่อยู่ในความสนใจทั�งระดับ
ประเทศและระดับโลก เพ่่อเป็นปัจจัยนำาเข้าในการกำาหนดแนวทางการตอบสนองทั�งในเชิงของการรักษาไว้ซ่ึ่งคุณ์ภาพของการบริการ การปรับกระบวนการดำาเนินงาน และการพัฒนาศักยภาพที่จำาเป็นของบุคลากร ท่ามกลางวิกฤต
ที่เชื่อมต่อกันในทุกภาคส่วน

ปรัะเด้็นสำำาค่ญด้้านความยั่่�งยั่ืน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์์ทางธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ทั�งในระดับประเทศและระดับโลก ในช่วงเวลาของการรายงาน พบว่า
ประเด็นความย่ังยืนท่ีมีความสำาคัญ่ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท ทั�งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม รวมถึงมีความสำาคัญ่
ต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

ผู้้้ม่สำ่วนได้้เสำ่ยั่
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำาคัญ่อย่างยิ�งต่อการดำารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง บริษัทบริหารจัดการธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญ่
กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) ด้วยการรับฟัง รวบรวม และระบุความสนใจ ความคาดหวัง 
และความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่่อนำามากำาหนดเป็นแนวทางในการสร้างคณุ์ค่ารว่มอย่างสมดุล ภายใต้แนวปฏิิบัติ 3 ด้าน ได้แก่

ความสำมบ้รัณ์์ครับถ้้วน
ข้อมูลท่ีเปิดเผยในรายงานฉุบับนี� ได้รับการทวนสอบโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่่อให้ผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจในคุณ์ภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์์ (Completeness) ของข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจ การนำาไปใช้ และการตัดสินใจ    
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย

ความ
ปลอดภัย

ในการเดินทาง

ความ
ปลอดภัย

ในการทำางาน

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม
อย่างรุนแรง

การ
กำากับั

ดูแลกิจการ
ที่ดี

การ
บัริหาร
จัดการ

ความเสี่ยง

ซ่ึ่งประเด็นเหล่านี� ได้รับการบริหารจัดการ ในรูปแบบของการเป็นจุดมุ่งเน้น (Focal Point) ของการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีความซ่ับซ่้อน และเหตุปัจจัยที่ควบคุมได้ยากยิ�งข้�นภายใต้การดำารงชีวิตตามแนวทางวิถีใหม่

01 02 03

การสร้าง
ความเข้าใจ

การให้ความ
ร่วมมือ

การยอมรับ
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ประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ปรัับตััวท่่ามกลางการัเปล่�ยนแปลง



ประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัับตััวท่่ามกลางการัเปล่�ยนแปลง

การพิจารณ์าปัจจัยที่มีผลกระทบัต่อบัริษัท

Identify topics universe

การจัดลำาดับัความสำาคัญ

Assessment

การทวนสอบั

Materiality Topics

เราพิจารณ์าปัจจัยทั�งภายใน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
กลยุทธ์ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และภายนอก 
อาทิ ประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญ่ของอุตสาหกรรมคมนาคม ประเด็น
ท่ีอยู่ในความสนใจหรือเป็นท่ีคาดหวังทั�งในระดับประเทศและ
ระดับสากล ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานตัวชี�วัดด้านความย่ังยืน
ในระดับโลก ประเด็นความคาดหวัง/ข้อกังวลใจจากกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย โอกาสและความเสี่ยง เป็นต้น

เรานำาประเด็นเหล่านี�มาจัดลำาดับความสำาคัญ่ ระดับผลกระทบท่ีมี
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัททั�งมิติด้านสิ�งแวดล้อม สังคมและ
การกำากับดูแลกิจการและระดับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย คำานวณ์และจัดทำาแผนผังสรุปประเด็นที่มีสาระสำาคัญ่ต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality Matrix) เพ่่อระบุตำาแหน่ง
ความสำาคัญ่ของแต่ละประเด็น

เม่ือได้จัดลำาดับประเด็นท่ีมีความสำาคัญ่ทั�งหมดแล้ว คณ์ะผู้บริหาร
ให้ความเห็นและทวนสอบความสำาคัญ่ของแต่ละประเด็นเพ่่อ
พิจารณ์าอนุมัติ

BEM ได้กำาหนดประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

ที่ครอบัคลุมธุรกิจของบัริษัททั้งในธุรกิจทางพิเศษและระบับัราง

โดยกระบัวนการในการพิจารณ์าและประเมินประเด็นที่ ี ่ เป็น

สาระสำาคัญ ดังนี้ 
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ประเด็นที่มีสาระสำาคัญ่ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ BEM มีการทบทวนลดประเด็นที่ให้ความสำาคัญ่ลงจากเดิมที่มี 6 ประเด็น เหลือ 5 ประเด็นที่สำาคัญ่ โดยได้พิจารณ์านำาประเด็นจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจรวมเข้ากับประเด็น
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ในขณ์ะที่ประเด็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับการประเมินลดลงไปอยู่ในระดับกลาง 

ประเด็นการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการประเมินเข้ามาอยู่ในระดับสูง และประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูงตามเดิม

สูง

ต่ำา

0
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มีความสำาคัญ่ต่อการดำาเนินธุรกิจ
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ความปลอดภัยในการเดินทาง

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

การกำากับัดูแลกิจการที่ดี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาพนักงาน

การปฏิบััติต่อพนักงาน
การบัริหารความสัมพันธ์

กับัลูกค้า

การมีส่วนร่วมของชุมชน / สังคม

สิทธิมนุษยชน

การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การพัฒนาชุมชนและสังคม

นวัตกรรม

การใช้พลังงานที่ ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างเป็นมิตรกับัสิ่งแวดล้อม

การบัริหารห่วงโซ่อุปทาน

การบัริหารความเสี่ยง (รวมถึง
ประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และการกำากับัดูแล หรือ ESG)

ประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัับตััวท่่ามกลางการัเปล่�ยนแปลง

สูง

การพัฒนาด้านดิจิทัล
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การสร้างการมีส่วนร่วมกับักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สรั้างคุุณคุ่าพรั้อมรัักษาสมดุุล



การสร้างการมีส่วนร่วมกับักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สรั้างคุุณคุ่าพรั้อมรัักษาสมดุุล

การสร้างความสมดุล
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนสำาคัญ่ที่ทำาให้ BEM สามารถเดินหน้า เติบโต ได้อย่างยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตการณ์์เข้าใจถึงความสนใจ (Interest) ความคาดหวัง (Expectation) และความกังวล (Concern) ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ�งที่สำาคัญ่ 
เพราะจะทำาให้บริษัทสามารถกำาหนดแนวทางการตอบสนองเพ่่อสร้างความสมดุลในการสร้างคุณ์ค่าร่วมกัน โดยเราได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานด้านการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในภาวะวิกฤตไว้ดังนี�

ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประเด็นที่สำาคัญ่ภายใต้สถานการณ์์ที่เกิดข้�น ที่มีผลกระทบร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ยอมรับถึงผลกระทบที่เกิดข้�น มีทัศนคติที่มองเห็นความ
สำาคัญ่ พร�อมที่จะนำาไปสู่การร่วมมือในการปรับปรุง
พัฒนาและเปลี่ยนแปลง

การปฏิิบัติเพ่่อสร้างให้เกิดการพัฒนา ซ่ึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทั�งพฤติกรรมในระดับปัจเจก 
และการเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกระบวนการ

การสร้างความเข้าใจ

การให้ความร่วมมือ

การยอมรับั

ความกังวลความคาดหวัง

ความสนใจ
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความเข้าใจ

การให้ความร่วมมือ การยอมรับั

ผลกระทบัที่มีต่อ BEM ผลกระทบัที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียประเด็นสำาคัญ

-  รายได้ลดลง
-  การดำาเนินกิจการหยุดชะงัก
-  เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง/ ถูกเพิกถอน 
    License to Operate

ผลประกอบการ

ความปลอดภัยในการเดินทาง

-  การสร้างมูลค่าเพิ�มของกิจการ
-  การติดโรคระบาดโควิด 19
-  การบาดเจ็บ เสียชีวิต

-  การดำาเนินงานหยุดชะงัก
-  เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง

ความปลอดภัยในการทำางาน -  การติดโรคระบาดโควิด 19
-  ความเจ็บป่วย เสียชีวิต

-  กิจการไม่เติบโตหรืออาจล้มละลายได้
-  เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี -  พนักงานไร้จรรยาบรรณ์/วินัยในการปฏิิบัติงาน 
-  เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

-  การใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ 
    มีแนวโน้มการจ่ายภาษีสูงข้�น (Carbon Tax) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง -  ผลกระทบต่อการให้บริการ

-  ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงหรือสถานการณ์์
    ฉุุกเฉุินที่เกิดข้�นได้ 
-  การดำาเนินกิจการหยุดชะงัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง -  การบาดเจ็บ / เสียชีวิต จากการเดินทาง / ทำางาน

การสร้างการมีส่วนร่วมกับักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สรั้างคุุณคุ่าพรั้อมรัักษาสมดุุล

ความกังวลความคาดหวัง

ความสนใจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2563        บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 9



ความกังวลความคาดหวัง

ความสนใจ

การสร้างความเข้าใจ

การให้ความร่วมมือ การยอมรับั

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นสำาคัญ การให้ความร่วมมือการสร้างความเข้าใจและการยอมรับั

ผู้โดยสาร / ผู้ใช้ทางพิเศษ / ชุมชน การสื่อสาร

การใช้บริการ 
กิจกรรมร่วม 
ช่องทางให้ความคิดเห็นและคำาแนะนำา

ความปลอดภัยในการเดินทาง

พนักงาน / คู่ค้า
นโยบาย มาตรการ การสร้างความรู้                  

และการฝึกอบรม

การสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย 
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร

ความปลอดภัยในการทำางาน

ผู้บริหาร / พนักงาน
นโยบาย โครงสร้างและแนวปฏิิบัติ 

การกำากับดูแล
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน / ชุมชน แนวปฏิิบัติและมาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง

ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม

ผู้บริหาร / พนักงาน การอบรม / แนวปฏิิบัติที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยง                              
ในการปฏิิบัติงานทุกระดับ

การสร้างนวัตกรรมในการกระบวนการดำาเนินงาน 
กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างการมีส่วนร่วมกับักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สรั้างคุุณคุ่าพรั้อมรัักษาสมดุุล

ช่องทางการสื่อสาร / ร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 
การปฏิิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ์
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การกำากับัดูแลกิจการ



การกำากับัดูแลกิจการ
คุวามคุล่องตััวในการักำากับดุูแลองคุ์กรั

รายงานความย่ังยืนฉบัับันี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำาเนินงานท่ีตอบัสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบัริบัท
แวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ต่อเนื่อง และรวดเร็ว โดยนำาแนวคิดการบัริหารจัดการความยั่งยืน 
(Sustainability management) มาบัูรณ์าการเข้าไปในกลยุทธ์หลักมากกว่าที่จะเป็นรูปแบับักิจกรรมท่ีขนาน
ไปกับัการดำาเนินงาน

ทั�งนี�เป็นการกำาหนดในเชิงนโยบายโดยมีการรายงาน ติดตาม และกำากับดูแลตั�งแต่คณ์ะกรรมการบริหารและคณ์ะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (CG & RM) เพ่่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจของ BEM สามารถ
สร้างคุณ์ค่าท่ีย่ังยืน คือการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ่�นฐานด้านการคมนาคมเพ่่อสังคมท่ีมีความสะดวก ปลอดภัย 
เป็นส่วนสำาคัญ่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตทั�งในภาวะปกติและฉุุกเฉุินให้เกิดความปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้�นต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมไปพร้อมกัน

การกำากับติดตามดูแลในภาวะท่ีบริบทแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วรุนแรง จ้งต้องม่ันใจว่าการดำาเนินกิจการ
นั�นเป็นไปตามแนวทางสำาคัญ่ ได้แก่
  -   นำาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้อง (Align) กับกลยุทธ์ธุรกิจ
  -   มีความชัดเจนถึงหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการนำาแนวนโยบายและแผนงานไปปฏิิบัติในทุกหน่วยธุรกิจ (BU)   
  -   ยึดมั่นในพันธกิจและเป้าหมายของการสร้างความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม
  -   มีแผนการพัฒนาความสามารถในทุกๆด้านขององค์กร (Dynamic capability) เพ่่อการดำาเนินงาน
      เชื่อมโยงกับประเด็นสำาคัญ่ที่ลูกค้า ผู้รับบริการให้ความสำาคัญ่   

โดยภายในอนาคต BEM จะมีการทบทวนแนวทางการปรับเปล่ียน ด้วยการเปรียบเทียบ (Benchmark) การยก
ระดับและพัฒนาการบริหารจัดการกับองค์กรธุรกิจในระดับโลกถึงการปรับเปลี่ยน (Transformation) รวมถึง
ประเด็นสำาคัญ่ที่ลูกค้า คู่ธุรกิจ นักลงทุน ผู้กำากับดูแล  ให้ความสำาคัญ่รวมถึงความสอดคล้องกับพันธกิจ เพ่่อให้ 
BEM สามารถรักษาความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง (Engagement) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั�นได้เป็นอย่างดี      
เกิดความร่วมมือในการปฏิิบัติภายใต้สภาวการณ์์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว

โครงสร้าง (Structure) และความยืดหยุ่น (Agile) ของการกำากับดูแลของ BEM จ้งมีความสำาคัญ่ที่จะทำาให้เกิด
ความสอดคล้องในการบริหารจัดการความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks) การบริหารข้อมูลท่ีสำาคัญ่ ถูกต้อง 
ทันเวลา ทั�งระบบ (IT Governance) เพ่่อให้ BEM สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้สามารถตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เหตุการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 ถือเป็นประสบการณ์์สำาหรับ BEM ที่จะเรียนรู้และพัฒนา
เพ่่อยกระดับการดำาเนินกิจการให้เกิดความพร้อม กำาหนดเป้าหมายและตัวชี�วัดท่ีสามารถสะท้อนถึงความสามารถ
ของการดำาเนินกิจการ รวมถึงเกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นคุณ์ค่าร่วมระหว่าง BEM กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แล้วพัฒนา       
ต่อเน่ืองในระยะยาวต่อไป

หมายเหตุ: โครงสร้างการกำากับดูแล ดูได้ที่รายงานประจำาปี 2563      

การเปรียบัเทียบักับัธุรกิจในระดับัสากล  การยกระดับั และการพัฒนาธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2563        บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 12



การกำากับัดูแลกิจการ
คุวามคุล่องตััวในการักำากับดุูแลองคุ์กรั

ก่อน ปี 2563 หลัง ปี 2563 แนวทางการพัฒนา

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใช้บริการ 

และการดำาเนินงาน
ความปลอดภัยด้านสุขภาวะ และการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาวะ

ชุมชนและสังคมกับการบริการ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การลดผลกระทบจากการปฏิิบัติงาน 
การใช้ทรัพยากร

การมุ่งเน้นนวัตกรรม และการ
เพิ�มมูลค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco - efficiency)

กลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบ (Mitigation) และ
การสร้างปรับตัว (Adaptation) เพ่่อสร้าง

มูลค่าทางธุรกิจ

การบัริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ให้ความสำาคัญ่กับความสอดคล้องของระบบ
การควบคุมภายในที่ดีตามแนวทาง COSO 

(The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission)

ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ�งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล 

(ESG-Related Risks)

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมมิติ
ด้านความยั่งยืน (Enterprise Sustainability 

Risks Management : ESRM)
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การบัริหารจัดการเชิงกลยุทธ์



การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต
(Management in The Turbulent World)

อายุเฉล่�ยของบรัิษัท่ใน American S&P 500 

ในช่วงปี 1958 อยู่ท่่� 61 ปี

ในช่วง 1980 อยู่ท่่� 25 ปี

ในปี 2019 น้อยกว่า 15 ปี

และ 75% ในปี 2027 ของบรัิษัท่ท่่�อยู่ใน S&P 500

ท่่�มา: McKinsey

ความท้าทายใหม่ 
ความท้าทายใหม่ท่ีกำาลังเกิดข้�นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบัน ทำาให้เกิดคำาถามว่าบริษัทส่วนใหญ่่จะยังสามารถผ่านการทดสอบ
ไปสู่การดำาเนินธุรกิจต่อเน่ืองในอนาคตได้หรือไม่ (Future-proofing) รายงานของ McKinsey แสดงให้เห็นว่าอายุเฉุล่ียของบริษัท
ที่อยู่ใน S&P 500 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด นับตั�งแต่ช่วงปี 2501 จากอายุเฉุลี่ยที่ 61 ปี ในช่วงปี 2523 ลดลงมาอยู่ที่ 
25 ปี และในปี 2562 เหลือน้อยกว่า 15 ปี ทั�งที่บริษัทเหล่านั�นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื�อต่อการพัฒนามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บริษัทได้มีการทบทวนและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสามารถเชิงพลวัตร (Dynamic 
Capabilities) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน โดยมีกรอบแนวทางดังนี�
1. การตรวจตราสภาพแวดล้อม (Scanning Environment) เพ่่อหาปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการ

สุขภาวะชุมชนจากสถานการณ์์โควิด 19
นับตั�งแต่เกิดเหตุการณ์์ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการติดต่อสัมพันธ์กันต่อหน้า ทุกภาคส่วน
จ้งทำาให้มีการปรับเปล่ียน เช่น การทำางานท่ีบ้าน การปิดเมือง หยุดการเดินทางในทุกช่องทาง รวมถึงการอยู่บ้านเป็นหลัก ส่งผล 
กระทบถึงการเดินทางในภาพรวมท่ีลดลง ขณ์ะเดียวกันบริษัทมีการปรับกระบวนการ ใช้กำาลังคนและอุปกรณ์์เคร่ืองมือต่างๆ เพิ�มข้�น
เพ่่อสร้างปลอดภัยให้สูงที่สุดแก่ผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขึ้นไปสู่ภาวะวิกฤต
แม้การเดินทางจะเป็นสิ�งจำาเป็น แต่การใช้ยานพาหนะท่ีอาศัยน�ำามันเชื�อเพลิงถูกมองว่าเป็นการปล่อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์์ (CO

2
) 

ดังนั�นการบริการขนส่งสาธารณ์ะจ้งเป็นทางเลือกสำาคัญ่ โดยเฉุพาะอย่างยิ�งรถท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีได้รับการยอมรับและความนิยมมากข้�น 
นอกจากนี�กระแสของสิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อการลงทุนการระดมเงินทุนที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจที่มีการลงทุนในเทคโนโลยี    
ที่ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม

2. การวิเคราะห์สถานการณ์์ (Scenario analysis) เพ่่อจำาลองภาพการคมนาคมและการเดินทางสำาหรับเมืองหลวงในอนาคต
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เหล่านั�น ซ่ึ่ง BEM มองเห็นภาพที่เกิดข้�นจากปัจจัยด้านความยั่งยืน
   -  รูปแบบการใช�ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่เปลี่ยนการใช�ชีวิตคนในสังคม     
       แม้การระบาดจะยุติลง ทั�งการเดินทาง การให้ความสำาคัญ่กับสุขภาพ การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
   -  ปรากฏิการณ์์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรง (Extreme weather) ทำาให้การบริการต้องเพิ�มความระมัดระวัง
       และมีระบบที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
   -  ในขณ์ะที่กระแสของการลดภาวะโลกร้อนทวีความสำาคัญ่ข้�น บริการสาธารณ์ะจ้งถือเป็นสิ�งจำาเป็นที่ช่วยลดผลกระทบ

3. การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Drivers/Option analysis) เป็นการบ่งชี�
ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่มีผลกระทบต่อ BEM เพ่่อนำามาการตอบสนอง
เชิงกลยุทธ์ ดังเช่นในปัจจุบันที่มีปัจจัยสำาคัญ่ 2 ประเด็น
   -  สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) จากการระบาดของโควิด 19 ซ่ึ่งเป็นปัจจัย
       เร่งด่วนในระดับวิกฤต
   -  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและก๊าซ่เรือนกระจก (Climate change & CO

2
) ซ่ึ่งเป็นปัจจัย           

       ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลาที่เข้าสูภาวะวิกฤต
4. การตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ด้านความย่ังยืน (Strategic Responds) คือการท่ี BEM กำาหนดการ
ตอบสนองเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพ่่อนำาปัจจัยขับเคลื่อนความย่ังยืนและการบ่งชี�ทุนด้านความ
ยั่งยืนเพื่อนำาเข�าไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนและบูรณ์าการ (Transformation & Integration) 
เพ่่อสร้างความสามารถในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั�ง (Dynamic Capabilities) ได้แก่
   -  การพัฒนาทุนมนุษย์ 
   -  การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 
   -  กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   -  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร        

Digital Transformation

Climate Crisis

Lifestyle

Environmental Footprint

St
ak

eh
ol
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rs

Covid 19

Demographic
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความยั่งยืน
: เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต
(Management in The Turbulent World)

พันธสัญญา

กลยุทธ์

การดำาเนินงาน

ทุนด้านความยั่งยืน

การรับัรู้ การตอบัสนอง การปรับัตัว

บัูรณ์าการและปรับัเปลี่ยน
การนำาเทคโนโลยีมาใช้

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิกฤตโลกร้อน

รูปแบบการดำาเนินชีวิต

ระบบนิเวศ

ผู้มีส่วนได้เสีย

โควิด19

ข้อมูลประชากร

พันธสัญญาด้านความยั่งยืน
BEM เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณ์ูปโภคด้านคมนาคม เพ่่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณ์ภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมและความยั่งยืนทางสิ�งแวดล้อม

การบัริการ
ทำาให้เกิดการการเข้าถึงการเดินทาง   

ที่มีความสะดวก ความปลอดภัยสูงสุด
ในทุกสภาวะการณ์์

การพัฒนาทุนมนุษย์
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและคู่ธุรกิจเพ่่อโอกาส          

ในการเติบโตร่วมกัน

การมีส่วนร่วมกับัชุมชนและสังคม
เป็นส่วนหนึ่งกับการมีส่วนร่วม             
ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน             

เพ่่อสร้างคุณ์ภาพชีวิตที่ดี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการลดผลกระทบ                       
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

สร้างนวัตกรรมในกระบวนการและ
ความร่วมมือกับคู่ธุรกิจเพ่่อเพิ�ม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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การเคลื่อนตัวของสังคมเมือง 
คุวามปลอดุภััยในการัเดุินท่าง

ท่ีผ่านมากรุงเทพมหานครในฐานะของมหานครท่ีทำาหน้าท่ีขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แทบจะไม่เคยหลับไหล แต่จากสถานการณ์์โควิดทำาให้เมืองใหญ่่แห่งนี�ต้องมีหยุดชะลอตัวลงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่่อควบคุมการระบาดของโควิด 19 

กิจกรรมหลายอย่างถูกหยุดไปช่ัวขณ์ะ บริษัทหน่วยงานหลายแห่งเปล่ียนมาเป็นการทำางานท่ีบ้าน
เพ่่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 19 อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนที่ต้อง
เดินทางเพ่่อไปทำางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากผลการสำารวจของ Google ระบุว่ายังมีคนไทย         
สูงถึง 79% ที่ไม่สามารถทำางานจากที่บ้านได้ (WFH) และยังต้องเดินทางไปทำางานทุกวัน รวมถึง
พนักงานของ BEM ส่วนหนึ่งที่ยังต้องเดินทางมาทำางานเพ่่ออำานวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับผู้ที่ยังจำาเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการทั�งทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซ่ึ่งทั�งสองกลุ่มนี�คือคนที่
กำาลังพยายามขับเคลื่อนหัวใจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปในสถานการณ์์ที่ยากลำาบาก

เราจะทำาอย่างไรให้คนเหล่านี้เดินทางได้อย่างปลอดภัย
การเดินทางด้วยทางพิเศษและการขนส่งสาธารณ์ะระบบรถไฟฟ้ามีความจำาเป็นสำาหรับ           
การดำาเนินชีวิตในมหานครใหญ่่ท่ีมีการจราจรหนาแน่นคับค่ังโดยเฉุพาะอย่างยิ�งในช่วงเวลาเร่งด่วน 
เพราะนอกจากสามารถคาดการณ์์การประหยัดเวลาในการเดินทาง ยังเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัยสูง 
โดย BEM ยึดหลักการบริการท่ีมุ่งสร้างความสะดวก (Comfortable/Convenient) รวดเร็ว (Rapidity) 
และความปลอดภัย (Safety/Security) อย่างสูงสุด 

แม้สถานการณ์์การแพร่ระบัาดโควิด 19
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศจะมีความรุนแรงเพียงใด
แต่ชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร ก็ยังต้อง
เดินทางต่อไป

คนไทยอีก 79 % ยังคงต้องเดินทางไปทำางาน

- 21%
อ้างอิง : ข้อมูลจาก Google, เมษายน 2563

-80%
Sun Feb 16 Sun Mar 8 Sun Mar 29

-40%

Baseline

+40%

+80%
Workplaces

compared to baseline
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คุวามปลอดุภััยในการัเดุินท่าง

ความปลอดภัย

ความรวดเร็วความสะดวกสบัาย

แนวทางการให้บัริการ                
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

การให้บริการของ BEM ในการอำานวยความสะดวกในการเดินทาง เพ่่อให้ผู้โดยสารสามารถถึงจุดหมาย
ปลายทางในทุกๆ วันได้อย่างดีที่สุดนั�น มีแนวทางการให้บริการใน 3 มิติ ได้แก่
   1.  ความปลอดภัย (Safety/Security) ร่วมมือกับผู้ใช้บริการทั�งทางพิเศษและรถไฟฟ้า ถึงหลักปฏิิบัติ  
        เพ่่อความปลอดภัยในการเดินทาง
   2.  ความสะดวกสบาย (Comfortable/Convenient) สร้างสรรค์ พัฒนาอุปกรณ์์ โครงสร้างเพ่่อการใช้งานและ
       ส่งมอบบริการที่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการอย่างครบวงจร
   3.  ความรวดเร็ว (Rapidity) ให้บริการระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  ด้วยความ
       รวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพเพ่่อยกระดับคุณ์ภาพชีวิตของประชาชน 
สำาหรับในปี 2020 เราได้ยกระดับความปลอดภัยขั�นสูงสุดเพ่่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ที่เกิดข้�น

การป้องกัน
จัดให้มีจุดคัดกรองสำาหรับผู้มาใช้บริการทุกคนที่จะต้องตรวจวัดอุณ์หภูมิก่อนเข้ามาภายในบริเวณ์สถานี จัดเตรียม
แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือสำาหรับผู้มาใช้บริการ ขอความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่มาใช้บริการ

การเตรียมการ 
• จัดเตรียมสถานีและขบวนรถให้มีความพร้อมด้านความปลอดภัยสูงสุด เช่น การจัดที่นั่งใหม่ภายในขบวนรถไฟฟ้า
   ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 
• จัดทำาเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร บริเวณ์ห้องออกบัตรโดยสาร บริเวณ์หน้าเครื่องออกเหรียญ่โดยสาร บริเวณ์
   ชานชาลา บริเวณ์ลิฟต์โดยสาร 
• เพิ�มขบวนรถไฟฟ้าและเพิ�มความถี่ในการให้บริการเพ่่ออำานวยความสะดวกและลดความหนาแน่นแก่ผู้โดยสาร 
• ทำาความสะอาดด้วยน�ำายาฆ่าเชื�อภายในสถานีรถไฟฟ้า และจุดหรืออุปกรณ์์ที่ได้รับการสัมผัสบ่อยเป็นประจำาทุกชั่วโมง
   รวมถึงทำาความสะอาดด้วยน�ำายาฆ่าเชื�อภายในขบวนรถไฟฟ้าท่ีศูนย์ซ่่อมบำารุงทุกวันก่อนนำารถออกให้บริการ และฉีุดพ่น              
   ยาฆ่าเชื�อโรคในขบวนรถที่สถานีปลายทางในช่วงเวลาเร่งด่วน

การตอบัสนอง 
กรณ์ีที่เกิดเหตุฉุุกเฉุิน เช่น การพบผู้ป่วยและ/หรือผู้มีความเสี่ยงทั�งสถานีและในขบวนรถ BEM ได้มีการเตรียมชุดหน่วย
ฉุุกเฉิุนประจำาสถานีพร้อมทั�งอุปกรณ์์ในการป้องกัน การช่วยเหลือ การคัดแยกผู้โดยสาร และการประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณ์สุข เพ่่อส่งตัวผู้ป่วยและผู้มีความเส่ียงให้ไปสู่สถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบการประสานงาน
ที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษและรถไฟฟ้าตลอดเวลา

การเดินทางที่คำานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
ภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อโควิด 19 ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยถือว่ามีความสำาคัญ่
สูงสุด บริษัทจ้งจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรการสำาหรับการปฏิิบัติงานของพนักงานและผู้มาใช้บริการเพ่่อสร้าง
ความมั่นใจถึงความปลอดภัยขั�นสูงสุดสำาหรับการทำางานและการเดินทางของทุกคน โดยกำาหนดมาตรการ 
เพ่่อสร้างความม่ันใจถึงความปลอดภัยในการเดินทางสำาหรับผู้มาใช้บริการทุกคนและสอดคล้องกับมาตรการ
ของรัฐ ได้แก่
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การดูแลพนักงานของเรา
ดุูแลอย่างเข้าใจ

ปี 2563 มีเหตุการณ์์สำาคัญที่กระทบัต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและการบัริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์์การระบัาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบัทั้งสภาพเศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิตของคนทั่วโลก สร้างความไม่แน่นอนให้กับัการดำาเนินธุรกิจ และการปฏิบััติงานของ
คนทำางาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตดังกล่าว ทำาให้องค์กรต้องตอบัสนองด้วยการบัริหาร
จัดการทั ้งว ิธ ีการดำาเนินงานเองและบัริบัทการทำางานใหม่ของการดำาเนินงานที ่ เป ็นแบับั
เสมือน (Virtual) และการทำางานจากที ่บั ้าน (Work Form Home)  

การทำาให้พนักงานเข้าใจและยอมรับกระบวนการใหม่ในการทำางาน โดยที่ยังมีความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง 
ปลอดภัย ในชีวิตการทำางานต่อไป จึงเป็นความท�าทายอย่างมากในการกำาหนดทิศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท

เราตอบสนองต่อสถานการณ์์เพ่่อฟ้ืนฟูประสิทธิภาพของพนักงานท่ีได้รับผลกระทบ บริหารจัดการงานและ
สภาพแวดล้อมการทำางานเพ่่อรองรับรูปแบบการทำางานวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงพัฒนาพนักงาน
ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง

การตอบัสนอง การสร้างความมั่นใจ

การทบัทวน

การดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบและ
การปกป้องสุขภาวะและความปลอดภัย          

ในการทำางานของพนักงาน

การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัย 
(Safety) ในการทำางานและความมั่นคง

(Security) ในอาชีพ

การทบทวนรูปแบบของงาน (Work) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Workforce) และสถานที่ปฏิิบัติงาน

(Workplace)
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การดูแลพนักงานของเรา
ดุูแลอย่างเข้าใจ

การตอบัสนอง การสร้างความมั่นใจการทบัทวน

การรับฟังมุมมองจากพนักงานเกี ่ยวกับการสนับสนุน
ท่ีพนักงานต้องการได้รับ เพ่่อลดความกังวลเก่ียวกับผลกระทบ
ของสถานการณ์์วิกฤตด้านสุขภาวะท่ีเกิดข้�น รักษาความสมดุล 
ระหว่างชีวิตและการทำางาน และสร้างความม่ันใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในท่ีทำางาน ด้วยวิธีการส่ือสารท่ีแสดงความชัดเจนเก่ียวกับ 
การรับมือต่อภาวะวิกฤต ซ่ึ่งรวมถึงการกำาหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ โดยเฉุพาะมาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน
เช่นการปฏิิบัติตนเก่ียวกับการป้องกันและการรักษาระยะห่าง 
ในสถานที่ทำางาน แนวทางการปกป้องพนักงานเกี่ยวกับการ
ติดเชื�อ การประกันสุขภาพท่ีคุ้มครองเร่ืองโรคระบาดและผลกระทบ
จากการฉุีดวัคซ่ีน พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ  
เก่ียวกับการใช้ชีวิตและการทำางาน โดยที่บริษัทไม่มีนโยบาย
การเลิกจ้างหรือปรับลดเงินเดือนของพนักงาน อันเนื ่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์์การระบาดของโควิด 19

ทบทวนรูปแบบของงาน (Work) โดยพิจารณ์าการใช้ระบบอัตโนมัติ
ในการทำางานบางประเภท เช่น กระบวนการที่ต้องใช้การปฏิิบัติงาน
แบบซ่�ำาๆ  งานเกี่ยวกับการจัดเก็บ รับส่ง และประมวลผลข้อมูล 
เพ่่อลดภาระและความเครียดในการทำางานของพนักงาน  และยังได้ปรับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Workforce) ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์์  เช่น ปรับเกณ์ฑ์การประเมินผลการปฏิิบัติงาน 
ไปสู่คุณ์ภาพของงานและการส่งงานตามกำาหนดมากกว่าช่ัวโมงการ
ทำางาน  การปรับตารางเวลาการทำางาน การจัดสรรกำาลังคนใน
สำานักงาน และสถานท่ีปฏิิบัติงาน  การกำาหนดสวัสดิการและผล
ประโยชน์ เกี่ยวกับการเยียวยาพนักงาน  นอกจากนี�ยังมุ่งดำาเนิน
การเกี่ยวกับสถานที่ปฏิิบัติงาน (Workplace) โดยพิจารณ์า
การผสมผสานการทำางานจากที่บ้าน สร้างความยืดหยุ่นในการ
ทำางาน การลงทุนด้านเทคโนโลยีทั�งระบบและอุปกรณ์์เพ่่อปรับวิธี
การทำางานให้เป็นแบบดิจิทัลมากข้�น 

บริษัทเข้าใจในความกังวลของพนักงาน จึงพยายามสร้าง
ความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety) ในที่ทำางาน 
ด้วยการติดตามสถานการณ์์อย่างใกล้ชิด และทบทวนปัจจัย
เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยอย่างสม่ำาเสมอ เพ่่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงได้อย่างทันท่วงที  นอกจากนี� เรายังทบทวนแนวทาง
การสร้างความมั่นคง (Security) ทางอาชีพให้กับพนักงานใน
สภาพแวดล้อมใหม่ วิเคราะห์ทักษะที่จำาเป็นต้องใช้ในอนาคต
ทั�ง Hard Side และ Soft Side และการพัฒนาภาวะผู้นำา
ในภาวะวิกฤต โดยพนักงานทุกระดับจะได้รับการมุ่งเน้นให้
พัฒนาทักษะความเข้าใจผู้อื่น (Empathy)  ทักษะด้านการ
แก้ ไขปัญ่หาที่ซ่ับซ่้อน (Complex Problem Solving) และ
ทักษะในการปรับตัว (Adaptability) 
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นอกเหนือจากแนวปฏิิบัติด้านความปลอดภัยตามปกติแล้ว ในภาวะวิกฤตที่มีการระบาดของโรคติดเชื�อโควิด 19 ซ่ึ่งมีความแตกต่างจากอันตรายและความปลอดภัยโดยปกติทั่วไป เราจ้งได้มีแนวปฏิิบัติที่ให้ความสำาคัญ่กับการตระหนัก
ถึงความสำาคัญ่ในการป้องกันดูแลตัวเองและผู้อื่น ซ่ึ่งถือเป็นหลักพ่�นฐานของความปลอดภัยในทุกระดับ โดยการตระหนัก (Aware) ถึงความเสี่ยง ความเป็นไปได้ ในโอกาสที่จะเกิด การเตือนภัย (Alert) เมื่อเห็นความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องไม่นิ�งเฉุย เตือนให้ตระหนัก ให้ความรู้ถึงการปฏิิบัติที่ถูกต้อง ใน 3 ส่วนด้วยกัน

ใส่ใจทั�งในการทำางานและการใช้ชีวิตประจำาวัน
ถึงโอกาสท่ีจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื�อ 
พยายามทำาให้ตนเองมีความปลอดภัย หลีกเล่ียง
ปัจจัยเส่ียงให้มากท่ีสุด เน่ืองจากพนักงานของ
เราต้องมาปฏิิบัติภารกิจท่ีต้องเก่ียวข้องทั�งกับ
เพ่่อนร่วมงานและผู้รับบริการ

ใส่ใจเพ่่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้รับบริการและคู่ค้า
ผู้ส่งมอบ ถึงการปฏิิบัติตัวที่ถูกต้องโดยต้อง
ไม่นิ�งเฉุยเม่ือเห็นความผิดพลาด โดยการสร้าง
ความตระหนัก และให้ความรู้ถึงการปฏิิบัติ
ตัวอย่างถูกต้อง

ใส่ใจและให้ความสำาคัญ่กับระบบความปลอดภัย
ขององค์กรทั�งการให้บริการการปฏิิบัติงาน
ในการป้องกัน การตรวจสอบ การติดตาม 
และการตอบสนองตลอดเวลา โดยปฏิิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และคอยตรวจสอบ
ระบบ ให้ความเห็นในการปรับปรุงให้ระบบ
ความปลอดภัยของ BEM มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่เสมอ

แนวปฏิบััติในภาวะวิกฤต

ตนเอง ผู้อื่น ระบับั 
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จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยคือพนักงานของเรา (ใส่ใจตนเอง)
ด้วยลักษณ์ะงานของ BEM ที่เป็นการให้บริการ ทำาให�แม�ในช่วงสถานการณ์์วิกฤตเรายังต้องมีพนักงานที่เดินทางมาปฏิิบัติหน้าที่อยู่ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องวางแนวทางสำาหรับการปฏิิบัติงานในระหว่างสถานการณ์์
ฉุุกเฉุินนี�   โดยคำานึงถึงความปลอดภัยขั�นสูงสุดแก่พนักงานกลุ่มนี�  เริ�มตั�งแต่ช่วงเริ�มต้นของสถานการณ์์การแพร่ระบาด เราให้ความรู้และข่าวสารที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิิบัติตนและดูแลตัวเอง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท
เพ่่อให้พนักงานได้ตระหนักและทราบถึงวิธีการปฏิิบัติตัวเพ่่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื�อโควิด 19 และบริษัทได้ขอความร่วมมือจากพนักงานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่มีการชุมนุมหนาแน่น และได้จัดหาอุปกรณ์์ป้องกันการติดเชื�อแจกจ่ายให้กับพนักงาน เช่น แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น

เมื่อเดินทางมาปฏิิบัติงาน บริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองสำาหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในอาคารสำานักงานและพ่�นที่ปฏิิบัติการต่างๆ ให้พนักงานแบ่งทีมทำางานเพ่่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค นอกจากนี� เรายังกำาหนดให้พนักงาน 
ที่เข้ามาในพ่�นที่บริษัททุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และให้ล้างมืออยู่เสมอ

ในกรณ์ีที่พบพนักงานติดเชื �อโควิด 19 บริษัทจะแจ้งไปยังกรมควบคุมโรคและหน่วยงานกำากับดูแล พร้อมทั�งมีการประเมินพนักงานกลุ่มเสี ่ยงที่อาจมีการติดเชื �อโรคเพิ่ม เพื่อให้พนักงานกลุ่มเสี ่ยงได�ดำาเนินการตาม
มาตรการกักกันตัว (Quarantine) พร้อมกับมีการประเมินพ่�นที่ที่อาจมีความเสี่ยงจากการฟุ้งกระจายของเชื�อโรค และดำาเนินการปิดพ่�นที่เพ่่อทำาความสะอาดและฉุีดพ่นน�ำายาฆ่าเชื�อ            

ระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 บริษัทได้พยายามจัดหาวัคซ่ีนป้องกันเชื�อไวรัสโควิด 19 ให้กับพนักงาน ซ่ึ่งได้มีการประสานงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล
ต่างๆ ที่เป็นคู่สัญ่ญ่าบริษัท และกองทุนประกันสังคม เพ่่อจัดสรรวัคซ่ีนให้กับพนักงาน โดยจำานวนพนักงานที่ได้รับวัคซ่ีนรวมทั�งสิ�น 3,838 คน คิดเป็นร้อยละ 97.31 (ข้อมูล ณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์์โควิด 19 บริษัทได้ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันตามคำาสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น มอบฉุันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง การตั�งจุดตรวจคัดกรองผู้ถือหุ้น การจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จัดประชุม การกำาหนดให้มีการเช็กอิน-เช็กเอ้าท์บนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนการ      
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 การมีช่องทางรับฟังความเห็นและสื่อสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงและรับมือในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื�อ
โควิด 19 เพ่่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นต้น
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ใส่ใจต่อคู่ค้า ผู้ส่งมอบัผลิตภัณ์ฑ์และบัริการต่าง ๆ ให้กับั BEM
ในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อโควิด 19 ที่เกิดข้�น เราไม่เพียงให้ความสำาคัญ่และใส่ใจต่อ
ความปลอดภัยของพนักงานเท่านั�น เรายังใส่ใจและให้ความสำาคัญ่ต่อความปลอดภัยของคู่ค้าของเราด้วยเช่นกัน

เราจ้งส่ือสารถึงแนวปฏิิบัติเพ่่อความปลอดภัยให้แก่คู่ค้าของเราทุกคน ให้ได้รับทราบผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ
เม่ือจำาเป็นต้องเข้ามาปฏิิบัติหน้าท่ี ประชุม หรือ ดำาเนินภารกิจใดๆ ในอาคารสำานักงานและพ่�นท่ีปฏิิบัติการต่าง ๆ           
ทั�งการตรวจวัดอุณ์หภูมิร่างกาย ณ์ จุดคัดกรอง การกำาหนดให้ต้องสวมหน้ากากป้องกันทุกครั�ง และตลอดเวลา
ที่อยู่ภายในอาคารสำานักงานหรือพ่�นที่ปฏิิบัติการตลอดการดำาเนินภารกิจ ทั�งนี� เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและพนักงานจะช่วยกันดูแลให้คู่ค้าและบุคคลภายนอกท่ีเดินทางเข้ามาในพ่�นท่ีของ BEM นั�น มีการ 
ปฏิิบัติตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้อย่างเข้มงวด

นอกจากนี� สถานการณ์์การแพร่ระบาดในครั�งนี�อาจส่งผลกระทบต่อคู่ค้าของเราในการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ ให้กับ BEM ได้เช่นกัน พนักงานของคู่ค้าอาจไม่สามารถเข้ามาปฏิิบัติงานทั�งภายในพ่�นที่
ของ BEM หรือ ที่อาคารสำานักงานของคู่ค้าเอง เป็นเหตุให้ ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณ์ฑ์หรือบริการได้ตาม
สัญ่ญ่าจ้างที่มีกับ BEM ได้ เมื่อได้พิจารณ์าดูแล้ว บริษัทจ้งมีมาตรการผ่อนผันการส่งสินค้า หรือขยาย
ระยะเวลาดำาเนินงานแก่คู่ค้าโดยเฉุพาะคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์์ในครั�งนี� และยังได้พิจารณ์า
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับให้กับคู่ค้าตามความเหมาะสมอีกด้วยเพ่่อสร้างความม่ันใจว่าคู่ค้าจะสามารถ
ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานของคู่ค้าเองได้อย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน
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การจัดการวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ปัจจุบัันทั่วโลกกำาลังเผชิญกับัสถานการณ์์และผลกระทบัจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของประชากรโลกที่ถือว่ารุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อแนวโน้มการเกิดภัยธรรมชาติที่บั่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ไฟป่า 
พายุเฮอริเคน รวมถึงระดับัน้ำาทะเลที่สูงขึ้น คุณ์ภาพอากาศที่ลดลง หรือลักษณ์ะการเกิดฝนที่ผิดแผกไป  เป็นที่คาดการณ์์ว่าวิกฤตนี้อาจส่งผลต่อ
ความเสี่ยงของการเกิดน้ำาท่วมต่อ 136 มหานครทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานคร และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร
ประมาณ์ 143 ล้านคน ภายในปี 2050

สำาหรับผลกระทบด้านวิกฤตสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อธุรกิจนั�น รายงานของ Deloitte ระบุว่า ระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี�สูงถึง 70% โดยอุณ์หภูมิท่ีเพิ�มข้�นทุก ๆ 1 องศาเซ่ลเซี่ยสจะลดประสิทธิภาพการทำางาน 
ของพนักงานลงราว 1-3% สำาหรับการทำางานกลางแจ้งหรือการทำางานในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  นอกจากนี�รายงานของ The Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ยังระบุว่าอุตสาหกรรมขนส่ง        
มีส่วนในการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกคิดเป็น 23% ของทั�งหมด สำาหรับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่มีต่ออุตสาหกรรมขนส่ง อาทิ อุณ์หภูมิที่เพิ�มสูงข้�นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอนามัยของพนักงานของคู่ค้าในการดูแลและ
บำารุงรักษาทางพิเศษได้ หรือยางแอสฟัลท์สำาหรับการปูบนผิวทางอาจเสื่อมสภาพมากข้�นอันเป็นผลมาจากสภาวะอากาศที่ร้อนข้�น หรือ โอกาสเกิดน�ำาท่วมในบริเวณ์รถไฟฟ้าที่เพิ�มสูงข้�น การถล่มหรือการเคลื่อนตัวของหน้าดินที่อาจ
ส่งผลกระทบให้การก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักและล่าช้าออกไป มากไปกว่านั�นอุณ์หภูมิที่เพิ�มสูงข้�นส่งผลต่อจำานวนเครื่องปรับอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าที่ต้องทำางานหนักมากข้�น เป็นต้น
 
ประชาคมโลกจ้งร่วมมือกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก โดยมีเป้าหมายเพ่่อป้องกันไม่ให้อุณ์หภูมิของโลกเพิ�มข้�นสูงกว่า 1.5 องศาเซ่ลเซ่ียสภายในปี 2050 ในฐานะของผู้บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนสาธารณ์ะ  
เราตระหนักดีถึงบทบาทท่ีสำาคัญ่ ในความร่วมมือท่ีจะทำาให้ความสำาเร็จนี�เกิดข้�นได้  บริษัทจ้งได้วางโครงสร้างการกำากับดูแล กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนแผนการดำาเนินงาน ตัวชี�วัดและเป้าหมาย เพ่่อแสดงถึงความมุ่งม่ันในการลดปริมาณ์
การปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกสู่ชั�นบรรยากาศ ร่วมไปกับคนทั�งโลก
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บริษัทให้ความสำาคัญ่ต่อนวัตกรรมที่ลดผลกระทบจากการดำาเนินงานที่มีต่อสังคม สิ�งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียนับตั�งแต่การก่อสร้าง การซ่่อมบำารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับ 
การใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั�งในภาวะปกติและภาวะฉุุกเฉุินที่อาจเกิดข้�นเพ่่อรักษาไว้ซ่ึ่งเส้นทางแห่งความสุข บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรับปรุงการบริการอย่างสม่ำาเสมอ  
โดยยึดหลักการดำาเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่่อุปทาน ตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณ์ภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001 และ ISO 18000 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการกำาหนดนโยบาย ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทดำาเนินงานด้วยการคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมเพ่่อความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ โดยปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัท  รวมถึงการกำาหนดนโยบาย* ในการบริหารงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

การกำากับัดูแล กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัด          
และเป้าหมาย

*นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ระบุไว้ในรายงานประจำาปี 2563
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การกำากับัดูแล

บริษัทถือว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือสำาคัญ่ในการบริหารกิจการ
เพ่่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณ์ะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั�งคณ์ะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพ่่อพิจารณ์า
ความเพียงพอและเหมาะสมในระดับนโยบาย และฝ่ายบริหารทำาหน้าที ่ด ูแล
การปฏิิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิิบัติหน้าที่ประจำาวันแทน
คณ์ะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงในการติดตาม ประเมินผล และ
จัดทำารายงานผลการปฏิิบัตงานกำากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่่อรายงานคณ์ะกรรมการบริษัท
ทราบ และกำาหนดให้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงประจำาปี จัดทำาคู่มือการบริหาร
ความเส่ียง  เพ่่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลทบทวน
ความเสี่ยงทุกไตรมาสเพ่่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์์แวดล้อมทั�งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั�งมีการจัดทำาแผนสำารองฉุุกเฉุิน
สำาหรับใช้ปฏิิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์์ฉุุกเฉุินในกรณ์ีต่างๆ เพ่่อให้สามารถเข้าดำาเนิน
การแก้ ไขปัญ่หาได้ทันทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
ของบัริษัทเพื่อความยั่งยืน

1 2 3กำ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์        
และ เ ป้าหมายทางธุรกิจ               
ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ส ร้ า ง
คุณ์ค่าอย่างย่ังยืนให้แก่บริษัท 
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

ติดตามดูแลการกำาหนด
กลยุทธ์ เพ่่อ ให้ เ ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ โดย
การนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม

กำาหนดกลยุทธ์ เพ่่ อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้  2  รูปแบบ
ได้แก่ 

1. Mitigation ซ่ึ่งหมายถึงการมุ่งม่ันหาแนวทาง
ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกจากการดำาเนิน
กิจการของ BEM  ผ่านกระบวนการทำางาน
และการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 
และสังคม
2.  Adaptation เพ่่อให้ BEM สามารถดำาเนิน
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพอากาศ
และอุณ์หภูมิที่เปลี่ยนแปลง
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การจัดการความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเส่ียง* ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทั�งความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน (Transitional Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และความเสี่ยงด้านกายภาพ 
(Physical Risk) อันเป็นผลจากการเกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หรือภัยธรรมชาติ

ธุรกิจของบริษัท ทั�งก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษและรถไฟฟ้า มีความเสี่ยง
ต่อเหตุการณ์์ หรือปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัต ิ
อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม     
ซ่ึ่งอาจทำาให้บริษัทต้องระงับการให้บริการทำาให้สูญ่เสียรายได้ ทรัพย์สินได้รับความ
เสียหาย สูญ่เสียภาพลักษณ์์ และความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี� บริษัทจ้งมีการกำาหนด
แผนสำารองฉุุกเฉิุนเพ่่อรองรับเหตุการณ์์ท่ีอาจเกิดข้�น รวมถึงมีการเตรียมความพร้อม
เพ่่อให้พนักงานท่ีรับผิดชอบปฏิิบัติหน้าท่ีได้ทันทีในการเข้าแก้ไขปัญ่หาเม่ือเกิดกรณ์ี
ฉุุกเฉุินข้�น และจัดตั�งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง เพ่่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและพร้อมปฏิิบัติการกู้ภัย

ทั�งนี� บริษัทมีการทำาประกันภัยเพ่่อคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้�นต่อสินทรัพย์   
ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจากความเส่ียงภัยทุกชนิด (Property All Risks Insurance) 
การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) การประกัน ความเสียหาย
ที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถึงความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
(Terrorism Insurance) ในส่วนของธุรกิจการให้บริการรถไฟฟ้า

*ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจทำาให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ่ต่อการบรรลุเป้าหมาย
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ระบุในรายงานประจำาปี 2563 หน้า 104-111
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

บริษัทได้มีการแต่งตั�งคณ์ะทำางานด้านต่างๆ ให้กำาหนดกลยุทธ์และนวัตกรรม  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร ทั�งทางพิเศษและรถไฟฟ้า 
เพ่่อช่วยบรรเทาปัญ่หาการจราจร รักษาสิ�งแวดล้อม พัฒนาสังคม เพ่่อให้ผู้ใช้
บริการทางพิเศษมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความสูญ่เสียทาง
เศรษฐกิจจากการเผาผลาญ่น�ำามันเชื�อเพลิงในขณ์ะที่มีการจราจรติดขัด รวมถึง
สามารถลดก๊าซ่เรือนกระจกที่เกิดขึ �นทั �งในกระบวนการผลิตน�ำามันและก๊าซ่
ที ่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย ทำาให้สิ ่งแวดล้อมทั �งในทางพิเศษและบริเวณ์
ใกล้เคียงมีอากาศที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมมากข้�น

สำาหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า นอกจากจะมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
รถไฟฟ้ายังเป็นระบบขนส่งสาธารณ์ะที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ซ่ึ่งเป็นการใช้
พลังงานสะอาด   ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก
และก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์ มีกระบวนการป้องกันและควบคุมมลภาวะที่
อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และคำานึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณ์การปล่อย 
CO

2
 ปี 2563 รวมทั้งสิ ้น ≥ 10,370 ตัน  โดยวัดจากผลรวม CO

2
 ที่ลดลง

จากโครงการอนุรักษ์พลังงานรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน สายสีม่วงและกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คุวามมุ่งมั�นท่่�จะดุูแลโลกของเรัา
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บริษัทยังคงรักษาไว้ซ่ึ่งระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามประเด็น
ปัญ่หาสิ�งแวดล้อมที่สำาคัญ่ต่าง ๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดข้�น  และเพิ�มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ด้วยมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่บริษัทได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐานระบบงานคุณ์ภาพ ISO 9001 : 2015  ระบบจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 OHSAS 18001 : 2007 และตามมาตรฐาน TIS 18001 : 2011 
จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำากัด

ในปี 2563 บัริษัทได้ดำาเนินการเกี่ยวกับัสิ่งแวดล้อม โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ธุรกิจทางพิเศษ
เปลี่ยนระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษในทางพิเศษสายศรีรัช ชั�น 1 และ 2 จากระบบปรับอากาศชนิด AHU (Air Handling Unit) และชนิดแยกส่วน (Split Type) เป็นระบบปรับอากาศชนิด VRV 
(Variable Refrigerant Volume)  ทำาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงได้ถึงประมาณ์ร้อยละ 15 จากระบบปรับอากาศชนิดเดิม

ติดตั�ง Solar Cell ที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษศีรัช-วงแหวนรอบนอก (CCB7) ขนาด 75 kWp สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ์ 109,500 kWh  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
ได้ถึงประมาณ์ร้อยละ 15 ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก CO

2
 ได้ประมาณ์ 54,640.5 kg หรือ 54.64  Ton (Rate CO

2
 kg / kWh ในประเทศไทย (0.499 kg/kWh)

การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ซ่ึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เป็น Fast Lane  ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษประหยัดเวลาในการเดินทางและนำ�ามัน
เชื�อเพลิงลดปัญ่หาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณ์หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และลดมลภาวะทางอากาศโดยการขับรถได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดรถจ่ายค่าผ่านทาง ซ่ึ่งรถที่ใช้ Easy Pass 1 คัน สามารถลดการปล่อย
ก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์ (CO

2
) จำานวน 155 กรัม/กิโลเมตร ส่งเสริมคุณ์ภาพชีวิตให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิิบัติงานบนทางพิเศษด้วย

การให้บริการชำาระค่าผ่านทางที่ช่องเงินสดด้วยบัตร Contactless EMV บริษัทร่วมกับ กทพ.และธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบชำาระค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชนิด contactless ตามมาตรฐาน 
Europay Mastercard Visa (EMV) เพ่่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษโดยให้บริการในทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2563   ส่วนทางพิเศษอุดรรัถยา และทาง
พิเศษศรีรัช ให้บริการในปี 2564 ซ่ึ่งการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแตะจ่ายค่าผ่านทาง ใช้เวลาเพียง 5-6 วินาที น้อยกว่าการจ่ายค่าผ่านทางด้วยเงินสด ซ่ึ่งใช้เวลามากกว่า 30 วินาทีข้�นไป ถือเป็นทางเลือกให้
กับผู้ใช้ทาง ลดความแออัดบริเวณ์หน้าด่าน ช่วยลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดการใช้พลังงานเชื�อเพลิงได้ รวมถึงเป็นการลดการสัมผัสเงินสดในช่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19 

การจัดการวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คุวามมุ่งมั�นท่่�จะดุูแลโลกของเรัา
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ธุรกิจระบับัราง
ตามที่บริษัทมีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน โดยในแต่ละปีบริษัทจะมีการคิดค้นแนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และรวมทั�งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าให้กับบริษัท การใช้พลังงานไฟฟ้าของธุรกิจในการบริหารจัดการ
โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าถือเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนบริษัท บริษัทจ้งมีมาตรการในการบริหาร
เพ่่อการประหยัดพลังงานในปี 2563 เพ่่อลดการใช้พลังงาน และเพ่่อรักษาสิ�งแวดล้อมโดยการลดการปล่อย
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซ่ด์ ( CO

2 
)โดยในปี 2563 มีการดำาเนินกิจกรรมดังนี�

เปล่ียนหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพ (หลอดไฟชนิด LED) ทดแทนหลอดไฟเดิมในพ่�นท่ีศูนย์ซ่่อม
บำารุงรถไฟฟ้าพระราม 9 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉุลิมรัชมงคล (สายสีนำ�าเงินเดิม) 
ติดตั�งหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ่นต์ พ่�นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร               
สายเฉุลิมรัชมงคล (สายสีนำ �าเงินเดิมและสายสีนำ �าเงินส่วนต่อขยาย) และพ่�นที่โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉุลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

ศึกษาการนำาเทคโนโลยีที ่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ รวมถึงแนวทางการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางานที่เหมาะสมของระบบ มาใช้ควบคุมการทำางานของอุปกรณ์์ 
เพ่่อเป็นข้อมูลดำาเนินการในปีถัดไป เพ่่อการประหยัดพลังงานในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉุลิมรัชมงคล (สายสีนำ�าเงินส่วนต่อขยาย) และของส่วนพ่�นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉุลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

ควบคุมการเปิดและปิดระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศตามฤดูกาล เพ่่อให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
สอดคล้องกับการใช้จริงและตามฤดูกาล เพ่่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพในส่วนของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉุลิมรัชมงคล (สายสีนำ�าเงินเดิมและสายสีนำ�าเงินส่วนต่อขยาย) 
และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉุลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และเพ่่ออำานวยความสะดวก
ด้านการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เพิ�มจำานวนมากข้�น

ตรวจวัดคุณ์ภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ์พ่�นที่รอบโครงการ พบว่าปริมาณ์ฝุ่นละออง
รวมทั�งหมด (TSP) ปริมาณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และปริมาณ์ก๊าซ่คาร์บอนมอนอกไซ่ด์ 
(CO

2
) ปริมาณ์ก๊าซ่ไนโตรเจนไดออกไซ่ด์ (NO

2
) และปริมาณ์ก๊าซ่ไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)

มีค่าอยู่ในเกณ์ฑ์ที่มาตรฐานกำาหนด

ศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของพ่�นท่ีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉุลิมรัชมงคล(สายสีนำ�าเงินเดิม) ซ่ึ่งถือเป็นโครงการหน่ึงท่ีทางบริษัทได้ทำาการศึกษามาระยะหน่ึง 
และแนวโน้มของโลกก็นำาเอาพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ�มข้�นเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งธรรมชาติ จะไม่มีผลกระทบกับสิ�งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์ (CO

2
) 

และลดสภาวะโลกร้อน และจากข้อมูลของ NOVA ผู้ให้บริการเดินรถในต่างประเทศก็เริ�มที่จะนำา
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แล้วเช่นกัน

ร่วมโครงการส่งเสริมสำานักงานสีเขียว Green Office กับคณ์ะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่่อให้สำานักงาน มีการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดล้อม เพ่่อใช้เป็นแนวทางการในการลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก ลดผลกระทบต่อ
สิ�งแวดล้อม และเพ่่อความพร้อมสู่สำานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมในระดับสากล โดย BEM 
ได้รับรางวัลสำานักงานสีเขียว (Green Office) ประจำาปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

การจัดการวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คุวามมุ่งมั�นท่่�จะดุูแลโลกของเรัา
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ปริมาณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า นำ้ามัน นำ้า และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บัอนไดออกไซด์ (CO
2
)

รัถไฟฟ้าสายส่นำ�าเงิน

รายการ

การใช้ทรัพยากร

ปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
 e ตัน)  ตันคาร์บัอนไดออกไซด์

ปริมาณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
 e ตัน) ตันคาร์บัอนไดออกไซด์

เทียบักับัรถไฟฟ้า MRT จำานวน 1 ขบัวน  (CO
2
 e ตัน) ตันคาร์บัอนไดออกไซด์

วิธีการคำานวณ์รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน

2563 2562 2561

จำานวนผู้โดยสาร (คน) 95,332,386

125,337

338

91,587

27,032

19,882

8,125

121,939,338

99,259

268

63,203

12,127

7,483

8,327

113,711,333

99,015

268

62,889

10,558

7,758

7,463

-

-

Fuel consumption x Emission Factor

Reduced Electricity consumption from base year x emission factor

Number of Passenger x ( Emission Factor of Average Bus - Emission 
Facrtor of MRT ) x Average Distance per Passenger/1,000

ปริมาณ์การใช้น�ำามันโดยรวม (ลิตร)

จากปริมาณ์การใช้น�ำามันโดยรวม 

ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกจากปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวม

ปริมาณ์การลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกสำาหรับรถไฟฟ้า
(เทียบกับรถโดยสารประจำาทาง)

ระยะทางเฉุลี่ยต่อผู้โดยสาร 1 คน (กิโลเมตร) 8.04

151,475,477

90,673

7,150

6.43

104,433,789

62,514

4,644

6.18

103,974,518

62,239

2,800

-

-

Electricity consumption x Emission Factor

Amount of recycle waste x emission factor

Emission Avoided from  Electricity consumption( (Traction - ไฟฟ้าระบบ
ขับเคลื่อน) Comparing with Local Bus (Tonnes CO

2
e)

Total GHG Emission  Avoided  ( Including fuel purchase electricity ,  
recycle waste

Total GHG Emission form Railway Operation ( Including fuel consumption 
, purchase electricity , water Consumption and amount of waste )

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

จากปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวม 

ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกจากขยะรีไซ่เคิล

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 54,493,046

540,343

429

25,101,212

407,650

324

24,292,801

390,035

310

-

-

Water consumption x Emission Factor

ปริมาณ์การใช้น�ำาโดยรวม (ลูกบาศก์เมตร)

จากปริมาณ์การใช้น�ำาโดยรวม

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนต่อผู้โดยสาร 1 คน (กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน) 0.57

85,557

147

0.21

56,330

97

0.21

41,812

72

-

-

Amount of waste x Emission Factor

ปริมาณ์ของเสียโดยรวม (กิโลกรัม)

จากปริมาณ์ของเสียโดยรวม 

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวมต่อผู้โดยสาร 1 คน (กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน) 1.59 0.86 0.91 -
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ปริมาณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า นำ้ามัน นำ้า และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บัอนไดออกไซด์ (CO
2
)

รัถไฟฟ้าสายส่ม่วง

รายการ

การใช้ทรัพยากร

ปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
 e ตัน)  ตันคาร์บัอนไดออกไซด์

ปริมาณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
 e ตัน) ตันคาร์บัอนไดออกไซด์

เทียบักับัรถไฟฟ้า MRT จำานวน 1 ขบัวน  (CO
2
 e ตัน) ตันคาร์บัอนไดออกไซด์

วิธีการคำานวณ์รถไฟฟ้าสายสีม่วง

2563 2562 2561

จำานวนผู้โดยสาร (คน) 16,836,638

49,373

133

25,416

-665

-684

1,876

19,726,225

46,100

123

24,641

79

66

2,301

17,644,587

37,148

98

23,962

719

708

2,144

-

-

Fuel consumption x Emission Factor

Reduced Electricity consumption from base year x emission factor

Number of Passenger x ( Emission Factor of Average Bus - Emission 
Facrtor of MRT ) x Average Distance per Passenger/1,000

ปริมาณ์การใช้น�ำามันโดยรวม (ลิตร)

จากปริมาณ์การใช้น�ำามันโดยรวม 

ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกจากปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวม

ปริมาณ์การลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกสำาหรับรถไฟฟ้า
(เทียบกับรถโดยสารประจำาทาง)

ระยะทางเฉุลี่ยต่อผู้โดยสาร 1 คน (กิโลเมตร) 10.5

42,094,570

25,198

19

10.16

40,841,001

24,447

13

10.42

39,768,701

23,806

11

-

-

Electricity consumption x Emission Factor

Amount of recycle waste x emission factor

Emission Avoided from  Electricity consumption( (Traction - ไฟฟ้าระบบ
ขับเคลื่อน) Comparing with Local Bus (Tonnes CO

2
e)

Total GHG Emission  Avoided  ( Including fuel purchase electricity ,  
recycle waste

Total GHG Emission form Railway Operation ( Including fuel consumption 
, purchase electricity , water Consumption and amount of waste )

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

จากปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวม 

ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกจากขยะรีไซ่เคิล

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 17,710,985

65,749

52

13,503,319

64,080

51

13,276,434

57,182

45

-

-

Water consumption x Emission Factor

ปริมาณ์การใช้น�ำาโดยรวม (ลูกบาศก์เมตร)

จากปริมาณ์การใช้น�ำาโดยรวม

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนต่อผู้โดยสาร 1 คน (กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน) 1.05

20,976

36

0.68

14,560

25

0.75

11,670

20

-

-

Amount of waste x Emission Factor

ปริมาณ์ของเสียโดยรวม (กิโลกรัม)

จากปริมาณ์ของเสียโดยรวม 

ปริมาณ์การใช้ ไฟฟ้าโดยรวมต่อผู้โดยสาร 1 คน (กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน) 2.50 2.07 2.25 -
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การมีส่วนร่วมกับัชุมชน



บริษัทมุ่งม่ันดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่่คุณ์ค่าในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและประเทศไทยตามเจตนารมณ์์และพันธกิจของบริษัท ในการเป็นต้นทางแห่งการเดินทางอย่างมีความสุขและอยู่เคียงข้างคนไทย 
โดยเฉุพาะอย่างยิ�งบริษัทตระหนักในความสำาคัญ่ของการยอมรับและความร่วมมือของชุมชนและสังคมในการดำาเนินธุรกิจ  จ้งบริหารจัดการธุรกิจบนพ่�นฐานของความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีบริษัทมีต่อชุมชนและสังคม  รวมถึงมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีศักยภาพที่จะดูแลและพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต เพ่่อให้ชุมชนมีความไว้วางใจ และสามารถอยู่ร่วมกับบริษัทได้อย่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับัการดูแล (Care) และมีส่วนร่วม (Collaborate)
 ในการพัฒนาชุมชนของบัริษัทแบั่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

ชุมชนต้นทาง (Origin) 

ได ้แก่ ช ุมชนที ่ม ีความใกล้ช ิด             
อยู่ โดยรอบสถานท่ีปฏิิบัติงาน
ของบริษ ัท

ชุมชนระหว่างทาง (Middle way) 

ได้แก่ ชุมชนตามแนวเส้นทาง 
การให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานี
หรือเส้นทางรถไฟฟ้า และทางพิเศษ

ชุมชนปลายทาง (Destination) 

ได้แก่ สังคมโดยรวมของประเทศ

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
ใส่ใจและรั่วมมือ

ต้นทาง
ชุมชนรอบสถานที่

ปฏิิบัติงาน

ระหว่างทาง
ชุมชน             

ตามแนวเส้นทาง 
การให้บริการ

ปลายทาง
สังคมโดยรวม
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ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์์แพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19  ได้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนทั่วทั�งโลก บริษัทได้รับผลกระทบด้านปริมาณ์การเดินทางของผู้ใช้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า 
ลดลงเช่นกัน  อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  โดยได้มีมาตรการรักษาความ
สะอาดภายในระบบรถไฟฟ้าและบริเวณ์สถานี เพ่่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกคน และยังได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19           
ด้วยการจัดโครงการ “Healthy Journey with BEM”  ดังนี�

ต้นทาง

BEM ได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ�น ให้กับ
ผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ภายใต้โครงการ “Healthy 
Journey with BEM”  โดยร่วมกับ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.จัดกิจกรรม
รณ์รงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื �อโควิด 19 และ
แจกหน้ากากผ้าให้กับผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

BEM ยังมอบหน้ากากผ้าพร้อมอุปกรณ์์ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื�อโควิด 19  ให้กับหน่วยงานรัฐ สำานักงานเขต 
เทศบาล โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และโรงเรียนชุมชนรายรอบ
เส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีนำ�าเงินและสายสีม่วง รวมถึง
โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เพ่่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐในการรณ์รงค์ ให้ประชาชนสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เ ม่ืออ ยู่ ในพ่� น ท่ี
สาธารณ์ะ ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเอง
พัฒนาคุณ์ภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
ใส่ใจและรั่วมมือ
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• กิจกรรม “Big Cleaning Day” ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมทำาความสะอาด สถานีสนามไชยและ สถานีท่าพระ ภายใต้
โครงการ “Healthy Journey with BEM” เพ่่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื�อโควิด 19 โดยทำาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทั�งภายในและภายนอกบริเวณ์สถานี ได้แก่ ราวจับบันได ลิฟท์โดยสาร ประตู และ
เครื่องอัตโนมัติต่างๆ เพ่่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT
• BEM ร่วมกับักรมวิทยาศาสตร์ทหารบัก กองทัพบกฉุีดพ่นนำ�ายาฆ่าเชื�อโควิด 19 ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีนำ�าเงินและ
สายสีม่วง ทั�ง 53 สถานี ภายหลังการปิดให้บริการ
• จัดให้มีมาตรการด้านต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบัาดของเชื้อโควิด 19 บริษัทได้เพิ�มมาตรการด้านสุขภาพอนามัยและ
คัดกรองผู้โดยสารภายในพ่�นที่ระบบรถไฟฟ้า การทำาความสะอาดและการดูแลสุขภาพพนักงาน/ผู้รับเหมาด้วยมาตรการต่างๆ 
ดังนี�
     - จัดให้มีการตรวจวัดอุณ์หภูมิคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ ให้คำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้โดยสารที่มีอาการ
        ไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซ่ลเซ่ียส
     - ขอความร่วมมือผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT
     - เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : MRT จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง  และเว้นระยะห่างการยืน  1 เมตร ในขบวน
        รถไฟฟ้า   
     - เพิ�มความถี่การทำาความสะอาดด้วยนำ�ายาฆ่าเชื�อโรคในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนระหว่างให้ 
        บริการ  หลังปิดให้บริการและก่อนเปิดให้บริการทุกวันในบริเวณ์ที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส 
     - จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างทั่วถึงทุกสถานี มากกว่า 800 จุด เช่น บริเวณ์จุดตรวจสัมภาระ ห้องออกบัตร  
        โดยสาร ชานชาลา ทางเข้า-ออกMetro Mall ทุกสถานี
     - จัดให้มีการดูแลสุขภาพพนักงานที่ให้บริการในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าด้วยการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพตรวจวัด
        อุณ์หภูมิร่างกายก่อนการปฏิิบัติงานทุกครั�งให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาปฏิิบัติหน้าที่
     - ทำาความสะอาดฆ่าเชื�อเหรียญ่โดยสาร (Token) ก่อนนำามาหมุนเวียนใช้งานในทุกสถานี
     - เพิ�มการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิิบัติตนเพ่่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื�อโรคแก่ผู้โดยสารผ่าน
        สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จอแสดงข้อมูลภายในสถานีและรถไฟฟ้า เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานี และ
        สื่อโซ่เชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ
     - ออกข้อปฏิิบัติสำาหรับพนักงานและผู้รับเหมาเพ่่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อโรค เช่น นโยบายเกี่ยวกับการให้พนักงาน
        งดเดินทางไปยังพ่�นที่ที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเฝ้าติดตามสถานการณ์์ และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพ่่อพร้อมปรับ 
        มาตรการดำาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ต้นทาง กิจกรรมตามมาตรการรักษาความสะอาดภายในสถานี และขบวนรถไฟฟ้า (Big Cleaning)

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
ใส่ใจและรั่วมมือ
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งานจัดเก็บัค่าผ่านทาง
- พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางต้องสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือทุกครั�งขณ์ะให้บริการ เพ่่อสุขอนามัยสำาหรับ                
   ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
- จัดเตรียมเจลล้างมือในตู้เก็บค่าผ่านทาง และจุดเติมเงิน Easy Pass
- ทำาความสะอาดด้วยนำ�ายาฆาเชื�อโรคบริเวณ์จุดสัมผัสต่างๆ ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
- จัดวางถังขยะสำาหรับทิ�งหน้ากากอนามัยตามจุดที่กำาหนด
- ก่อนเริ�มปฏิิบัติงานพนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณ์หภูมิ กรณ์ีป่วยหรือมีอุณ์หภูมิเกิน 37.5 องศา ให้รีบไปพบแพทย์
   ทันทีและปฏิิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์อย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญ่ชาทราบ
- มีการคัดกรองพนักงาน และผู้มาติดต่ออาคารด่าน โดยการตรวจวัดอุณ์หภูมิผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาในอาคารด่าน          
   ติดสติ�กเกอร์หลังจากผ่านการตรวจวัดอุณ์หภูมิ

ต้นทาง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อ COVID-19 ของทางพิเศษ

งานกู้ภัยและการจราจร
- คัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่องานกู้ภัยและการจราจรโดยการตรวจวัดอุณ์หภูมิต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา และ
   สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้พนักงานและผู้มาติดต่อ
- พนักงานที่ลงพ่�นที่ปฏิิบัติงานกู้ภัยช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษจะต้องสวมหน้ากาก
   อนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างกับผู้ใช้บริการทางพิเศษ
- สนับสนุนให้พนักงานและผู้มาติดต่อปฏิิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19 ตามที่บริษัทฯ ได้
   กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
ใส่ใจและรั่วมมือ
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ระหว่างทาง

บริจาคเงินสนับสนุนเพ่่อช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่
ระบาดของเชื�อโควิด 19 โดยจัดทำาเป็นถุงยังชีพจำานวน 1,000 ถุง แจกชุมชน
ใต้เขตทางพิเศษ  เขตราชเทวี และเขตพญ่าไท

มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน และอุปกรณ์์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื�อโควิด 19 ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” ให้กับ
โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ จำานวน 24 โรงเรียน

มอบอุปกรณ์์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19 แก่โรงเรียนที่ตั�งอยู่โดย
รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT จำานวน 56 โรงเรียน รวมถึงชุมชนรายรอบสถานี

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
ใส่ใจและรั่วมมือ
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BEM ร่วมกับบมจ. ช.การช่าง (CK) และ บมจ. ทีทีดับบลิว 
(TTW) มอบเงิน จำานวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิชัย
พัฒนาเพ่่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรค
ระบาดต่างๆ) เพ่่อร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ในการซื่�ออุปกรณ์์และสิ�งของท่ีมีความ
จำาเป็นในการรักษาผู้ป่วยจากเชื�อโควิด 19

BEM ร่วมกับ บมจ. ช.การช่าง (CK) และ บมจ. ทีทีดับบลิว 
(TTW) มอบเงิน จำานวน 5,000,000 บาท สมทบทุน
กองทุนเพ่่อการศึกษาและจัดซื่�อเครื่องมือแพทย์         
ภายใต้โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์์
แพร่ระบาดของเชื �อโควิด 19  คณ์ะแพทยศาสตร์         
โรงพยาบาลรามาธิบดี

BEM ร่วมกับ บมจ. ช.การช่าง (CK) และ บมจ. ทีทีดับบลิว 
(TTW) เป็นกำาลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
ประเทศไทยด้วยการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองการติดเชื�อ COVID-19 ของ บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ให้แก่แพทย์ พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ จำานวน 50,000 กรมธรรม์ 
ทุนประกันรวม 26,000,000,000 บาท

ปลายทาง

การมีส่วนร่วมกับัชุมชน
ใส่ใจและรั่วมมือ
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รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน



บัริษัท  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“บัริษัท”) 
มีความมุ่งมั ่นในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นสำาคัญเพื่อสร้างการเติบัโตทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน บัริษัทจึงได้มีการริเริ่มพัฒนา กรอบัหลักเกณ์ฑ์การ
ระดมทุนเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาเงิน
สำาหรับัการลงทุน และ/หรือ การรี ไฟแนนซ์ โครงการ (หรือ
ทรัพย์สิน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับักิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม 

รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

กรอบัหลักเกณ์ฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน
กรอบหลักเกณ์ฑ์การระดมทุนเพ่่อความยั่งยืนถูกจัดทำาข้�นตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน Green 
Bond Principles (“GBP”) มาตรฐาน Social Bond Principles (“SBP”) และมาตรฐาน Sustainability 
Bond Guidelines (“SBG”) ที่ออกโดย the International Capital Market Association (ICMA) และ
มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (“GBS”) มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 
(“SBS”) และมาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond Standards (“SUS”) ที่ออกโดย the ASEAN 
Capital Markets Forum (ACMF) รวมถึงมาตรฐาน Green Loan Principles (“GLP”) ที่ออกโดย 
the Loan Market Association (LMA)
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รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

พอร์ตโฟลิโอของหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่่อความยั่งยืนครั�งแรก มูลค่า 6,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดของหุน้กู้เพ่่อความย่ังยืนมีดังนี�

การจัดสรรเงินที่ ได้รับัจากการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เพ่่อความยั่งยืนครบเต็มจำานวนในวันที่มีการออกหุ้นกู้ฯ โดยนำาเงินไปชำาระคืนเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน ตามหมวดหมู่ของโครงการ
อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม และโครงการเพ่่อสังคม ได้แก่ การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และโครงสร้างพ่�นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้กรอบหลักเกณ์ฑ์การระดมทุนเพ่่อความยั่งยืนของบริษัท

ลำาดับั สัญลักษณ์์
ตราสารหนี้

วันออกตราสาร วันครบั
กำาหนดอายุ

อายุตราสาร
(ปี)

อัตราดอกเบัี้ย 
(ต่อปี)

จำานวน
(ล้านบัาท)

1 BEM244A 28/04/2564 28/04/2567 3 1.56% 2,000

2 BEM264A 28/04/2564 28/04/2569 5 2.24% 2,000

3 BEM284A 28/04/2564 28/04/2571 7 2.91% 1,000

4 BEM314A 28/04/2564 28/04/2574 10 3.33%

รวม

1,000

6,000

ชื่อโครงการ หมวดหมู่ของโครงการ วันที่
จัดสรรเงิน

จำานวนเงินที่จัดสรรแล้ว 
(ล้านบัาท)

สัดส่วนการชำาระ
คืนเงินลงทุน

ระยะเวลาการลงทุน
ย้อนหลัง

รถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และ
โครงสร้างพ่�นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้

28 เม.ย. 2564 6,000 100% พ.ย. 2561 – 
ธ.ค. 2562
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รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

รายงานผลกระทบั
รายละเอียดโครงการเพ่่อความยั่งยืน และผลประโยชน์ด้านสิ�งแวดล้อมและสังคม 

หมายเหตุ
1  มีการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ่ของจำานวนเที่ยวผู้โดยสารสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน ซ่ึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย 
2 แนวทางและสมมติฐานที่สำาคัญ่ : การประมาณ์การการลดลงของการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน มาจากการเปรียบเทียบปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกระหว่างรถไฟฟ้า 
   กับรถบัส โดยสมมติว่าในกรณ์ีที่ไม่มีการให้บริการรถไฟฟ้า ผู้โดยสารจะเดินทางโดยใช้รถบัสแทน ซ่ึ่งเป็นการประมาณ์การอย่างระมัดระวัง เนื่องจากในทางปฏิิบัติผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะเดินทางอย่างผสมผสาน 
   โดยใช้รถบัสขนาดเล็ก รถแท็กซ่ี่ และรถยนต์ส่วนตัว ซ่ึ่งมีการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกมากกว่าการใช้รถบัสเพียงอย่างเดียว

ปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ = จำานวนผู้โดยสาร * (ค่าแฟคเตอร์ของรถบััส – ค่าแฟคเตอร์ของรถไฟฟ้า) *
      ระยะทางเฉลี่ยต่อผู้โดยสาร / 1,000

ชื่อโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน

รายละเอียด
โครงการ

บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉุลิมรัชมงคล (สายสีน�ำาเงิน) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)          
ซ่ึ่งประกอบด้วย ช่วงหัวลำาโพง-บางซ่ื่อ ช่วงหัวลำาโพง-บางแค และช่วงบางซ่ื่อ-ท่าพระ มีระยะทางรวม 48 กิโลเมตร จำานวนทั�งสิ�น 38 สถานี         
โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีนับจากวันที่เปิดให้บริการครบทั�งสายทางเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563

 หมวดหมู่ของโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

จำานวนเที่ยวผู้โดยสาร

ปริมาณ์ CO
2
e ที่ลดได้ต่อปี (ตัน)

ประโยชน์อื่นๆ

การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และโครงสร้างพ่�นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้

ให้บริการระบบขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยบรรเทาปัญ่หาจราจร รักษาสิ�งแวดล้อม และพัฒนาคุณ์ภาพชีวิตของคนในสังคม 

95,332,386 เที่ยว1 ในปี 2563 (121,939,338 เที่ยว ในปี 2562)

8,125 ตัน2 ในปี 2563 

•  เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการเดินทาง อาทิ การเพิ�มมาตรการด้านการทำาความสะอาด การพ่นยาฆ่าเชื�อ รณ์รงค์การสวม                      
   หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง
•  การดำาเนินงานตามมาตรการในการบริหารเพ่่อการประหยัดพลังงาน เพ่่อลดการใช้พลังงาน อาทิ ระบบการเบรกที่นำาพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่,
   หลอดไฟ LED, ระบบหมุนเวียนนน�ำาล้างขบวนรถ และ อื่นๆ   
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ชื่อโครงการ

โครงการ

ค่าแฟคเตอร์ 
kgCO

2
e per Passenger-km 

จำานวนผู้โดยสารทั้งปี 
(พันเที่ยว) 

คำานวณ์โดย

ปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้
(CO

2
e ตัน)

รสบัส

รถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน 

รถไฟฟ้า 

0.0160

95,332

0.0054

ค่าแฟคเตอร์ (2.7403 kgCO
2
e/litre) หารด้วย อัตราสิ�นเปลือง (2.85 km/litre) และหารด้วย ความจุ

พาหนะ (60 passengers)

8,125 

ค่าแฟคเตอร์ (0.5986 kgCO
2
e/kwh) หารด้วย อัตราสิ�นเปลือง (0.125 km/kwh) และหารด้วย ความจุ

พาหนะ (886 passengers)

ที่มาของข้อมูล  : ค่าแฟคเตอร์ (รถบัสและรถไฟฟ้า) อัตราสิ�นเปลือง (รถบัส) และความจุพาหนะ (รถบัส) นำามาจากรายงานขององค์การบริหาร  จัดการก๊าซ่เรือนกระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”)
(http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWlcxcGMzTnBiMjQ9)

การประมาณ์การปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้สำาหรับัรถไฟฟ้า
ระยะทางการเดินทางเฉุลี่ยต่อผู้โดยสารคือ 8.04 กม. อ้างอิงจากจำานวนผู้โดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงินในปี 2563 ดังนั�นปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ คำานวณ์ได้ดังนี� 

รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2563        บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 49




