
 

 

 

 

 

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2563 

Sustainable Development Report 2020 
 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยฝายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  



 
 

2 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2563 

สารบัญ 
 

สารจากกรรมการผูจดัการ .................................................................................................................. 3 

1. รูจัก BST Group ................................................................................................................................ 4 

2. แนวความคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน ........................................................................................ 6 

3. การดำเนินการทางดานการพัฒนาอยางย่ังยืน .................................................................... 7 

3.1  มิติการดำเนินการอยางโปรงใส (Governance Dimension) ............................. 7 

3.2  มิติการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม                            
 (Social Responsible Dimension)............................................................................... 7 

3.3  มิติการดำเนินการดานสิ่งแวดลอม (Environment Dimension) ................... 20 

 

  



 
 

3 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2563 

สารจากกรรมการผูจัดการ 
 

 ป 2563 ที่ผานมาถือวาเปนปที่ทาทายมากสำหรับ BST Group เนื่องจากสถานการณการระบาดของ
โรคโควิด19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำใหภาครัฐตองออกมาตรการตางๆ เพื่อใชควบคุมการระบาดของโรค
ซึ่งมาตรการเหลานั้นมีผลกระทบกับผูประกอบการอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูประกอบการตองทำการปรับตัว
เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได  ทาง BST Group ไดนำเอาแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาใชเพื่อลด
ผลกระทบและสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเปน
สำคัญ 

 บริษัทฯ เชื่อวาการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนจะชวยใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได
ในระยะยาว จึงไดทำการปรับปรุงโครงสรางการบริหารตามกับแนวทางดังกลาวโดยจัดตั้งคณะกรรมการการ
พัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งมีกรรมการผูจัดการเปนประธานคณะกรรมการและมีผูบริหารระดับสูงเปนคณะกรรมการ 
เพื่อทำหนาที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน อีกทั้ง ไดจัดตั้งหนวยงานการพัฒนาอยางยั่งยืนขึ้นมา
เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารงานและทำหนาที่เปนฝายเลขาของคณะกรรมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  

 ในปที่ผานมานอกเหนือจากการดำเนินการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางดีเยี่ยมโดยไมมี
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตลอดป 2563 โดยมีชั่วโมงทำงานสะสม 11.6 ลาน ชั่วโมง-คน โดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน และยังมีการดำเนินงานตามประมวลหลักการปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอม (Code Of Practice หรือ 
CoP) รวมถึงการติดตั ้งระบบ waste water stripper และ BD-Destruction Unit (Thermal Oxidation) 
เพื่อลดการปลอยสารระเหยไฮโดรคารบอนสูบรรยากาศ นอกจากนี้ยังไดมีการ ทบทวน จรรยาบรรณองคกร 
หรือ Code of Conduct โดยเนนการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม เพื่อใหพนักงานยึดเปนแนวปฏิบัติ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสนับสนุนสังคมและชุมชนรอบขางผานทางกิจกรรมดาน CSR มากมาย โดยไดรับการ
ประเมินผลจากชุมชนในระดับ ‘พึงพอใจมาก’ จากการสำรวจความคิดเห็นชุมชน  จากการดำเนินงานดังกลาว
ทำใหบริษัทฯ ไดรับรางวัล CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป 2563  

 รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2563 นี้ ไดจัดทำขึ้นเปนปแรก เพื่อแสดงใหเห็นตัวอยางใน
การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการดูแลเอาใจ
ใสสิ่งแวดลอม รวมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบขาง 

 

 นาง พรรณชมพู อิศรางกูร ณ อยุธยา   นาย ศุภชล นิธิวาสิน 

          กรรมการผูจัดการ      กรรมการผูจัดการ  

          27 พฤษภาคม 2564     27 พฤษภาคม 2564  
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1. รูจัก BST Group 
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2534 รวมทุนระหวางกลุมบริษัทไทย และ กลุมบริษัท
สิงคโปร ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจ C4 ในประเทศไทย ภายใตแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 2 
เริ่มเปดดำเนินกิจการเมื่อป พ.ศ. 2538  

ดวยความมุงม่ันที่จะกาวไปใหทัดเทียมกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ประกอบกับการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของอุตสาหกรรมปโตรเคมี บริษัทฯ จึงไดเริ่มขยายกำลังการผลิตในระยะที่ 2 และเริ่มดำเนินการผลิต
ในป พ.ศ. 2541 ขณะเดียวกันนั่นเองบริษัทฯ ไดตัดสินใจขยายธุรกิจ เขามาอยูในธุรกิจยางสังเคราะห ในนาม
ของ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร จำกัด ซึ่งเริ่มผลิตยางสังเคราะหสไตรีนบิวทาไดอีนรับเบอร ในปเดียวกันโดย
โรงงานทั้งหมดขางตนตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (Site I) 

ดวยแนวทางการเติบโตอยางมีคุณคา ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดซ้ือธุรกิจลาเท็กซจากบริษัท Down Reichhold 

จากประเทศสหรัฐอเมริกาและยายฐานการผลิตมายังพื้นที่ลงทุนแหงใหม (Site 2) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด โดยไดเริ่มดำเนินการผลิตน้ำยาง Nitrile Latex เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2556  

โดยมีกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งหมดพอสังเขปดังนี้ 
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ปจจุบันกลุมบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด ประกอบดวย 2 บริษัท และมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 3 โรงงาน ดังนี้ 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด มีโรงงาน 2 แหงคือ 

1. โรงงาน BST ตั้งอยูที่ Site I ผลิตผลิตภัณฑจาก Mix C4 ดังนี้ 
1.1. บิวทาไดอีน (Butadiene หรือ BD) โดยสงวัตถุดิบหลักใหโรงงานยางสังเคราะห และน้ำยางสังเคราะห 

ไดแก โรงงาน SBR โรงงาน NBL เปนตน  
1.2. เอ็มทีบีอี (MTBE หรือ Methyl Tertiary Butyl Ether) จัดจำหนายใหกับโรงกลั่นน้ำมันเพื่อใชเพิ่มคาออก

เทนแทนการใชสารตะกั่ว (ซึ่งเปนปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ) และชวยใหการเผาไหม
ของน้ำมันเชื้อเพลิงสมบูรณยิ่งขึ้น  

1.3. บิวทีนวัน (Butene-1 หรือ B-1) จำหนายใหกับผู ผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LLDPE เพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก 

1.4. ราฟเนตวัน (Raff-I หรือ Iso Butylene) จำหนายใหกับ TMMA เพื่อผลิต Methyl Methacrylate (MMA)  

1.5. แอลพีจี (LPG หรือ Liquified Petroleum Gas) เปนกาซหุงตม  
2. โรงงงาน NBL ตั้งอยูที่ Site 2  

จากนวัตกรรมเทคโนโลยีโรงงาน NBL ผลิตน้ำยางสังเคราะห Nitrile Latex ที่ไดรับการพัฒนามาเปนพิเศษ
สำหรับใชในการผลิตถุงมือชนิดตางๆ ไมวาจะเปนถุงมือการแพทย ถุงมืออุตสาหกรรม หรือถุงมือที่ใชใน
ครัวเรือน 

 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จำกัด มีโรงงาน 1 แหง 

3. โรงงาน SBR ตั้งอยูที่ Site I  

ดำเนินการผลิตยางสังเคราะหสไตรีนบิวทาไดอีนรับเบอร (SBR) ใชเปนวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมผลิต
ยางรถยนต อุปกรณ/ชิ้นสวนยางในรถยนต อุปกรณกีฬา (ลูกบอลยาง ลูกกอลฟ) และอ่ืนๆ การผลิตภัณฑ
ยางสังเคราะหของบริษัทฯ จะเปนสวนสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศใหเปนแหลงวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง โดยเฉพาะอยางยิ ่งการผลิตยานยนต และ 
อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จำกัด ถือวาเปนบริษัทในเครือของ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด ทั้งนี้มี
สำนักงานใหญตั้งอยูท่ีอาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร กรุงเทพฯ 
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2. แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
BST Group เชื่อวาแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งหมายถึงสิ่งสำคัญ 3 มิตทิี่ตองคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจ 
เพื่อใหธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและอยูไดอยางยั่งยืน โดยสิ่งสำคัญ 3 ดานนั้นไดแก ดานเศรษฐกิจ (Economic) 

ดานสิ่งแวดลอม (ENVIRONMENT) และดานสังคม (SOCIAL) ซึ ่งหมายถึง การดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส 
ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม และการดูแลสิ่งแวดลอมนั่นเอง 

 

 

BST Group ไดมีการนำเอาแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) มาใชในการบริหารธุรกิจ
ของกลุม โดยไดทำการจัดตั้งหนวยงาน – ฝายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Department) 
ซึ่งรายงานตรงกับกรรมการผูจัดการขึ้นเมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปนหนวยงานที่ทำหนาที่ชวยกรรมการ
ผูจัดการในการผลักดันและขับเคลื่อน เรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยมี Organization Chart ดังนี้ 
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3. การดำเนินการทางดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3.1  มิตกิารดำเนินการอยางโปรงใส (Governance Dimension)  
ทาง BST Group ไดจัดทำหลักจริยธรรมของพนักงาน (Code of Ethics) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เพื่อใหพนักงานใช
เปนหลักในการปฏิบัติ และเพื่อใหแนวปฏิบัติสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนิน
ธุรกิจในปจจุบัน ทาง BST Group จึงไดทำการปรับปรุงเนื้อหา และจัดหมวดหมูใหม ซึ่งจะใชเปนแนวปฏิบัติตอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย จึงได ประกาศ จรรยาบรรณองคกร หรือ CODE OF CONDUCT ขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

โดยเนื้อหาประกอบดวย 2 สวนที่เกี่ยวเนื่องกัน 

สวนที่ 1 : จรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct )  

เปนการกลาวถึงแนวปฏิบัติในดานตางๆที่พนักงานพึงมี 
ไดแก 

1. หนาที่ที่พึงปฏิบัตขิองพนักงาน 

2. การรักษาทรัพยสินของบริษัท 

3. การรักษาผลประโยชนของบริษัท 

4. ใหความเปนธรรมกับผูเกียวของทางธุรกิจ 

5. การปฏิบัติระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน 

6. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

7. การตอตานคอรรัปชัน 

8. การดำเนินการดานการเมือง 

9. การแขงขันทางการคา 

สวนที่ 2 : การขัดแยงดานผลประโยชน        

(Conflict of Interest) 

 

3.2  มิตกิารดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible Dimension) 
BST Group ไดดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมโดยรอบอันไดแกผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินธุรกิจ โดยผูที่มี
สวนไดสวนเสียที่สำคัญไดแก พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คูคาซึ่งหมายถึงลูกคาและซัพพลายเออร ผู ถือหุน 
ราชการ สื่อมวลชน เปนตน กิจกรรมที่สำคัญที่ดำเนนิการในป พ.ศ. 2563 ไดแก 
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3.2.1 กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsible)  

BST Group มวีิสัยทัศน (Vision) และพันธ
ก ิจ (Mission) ท ี ่กล าวถ ึง เร ื ่องความ
รับผิดชอบตอสังคม คือ 
พันธกิจที่ 1: ไมมีอันตราย กับทุกคน ทุก
เวลา  
พันธกิจที่ 3: ตั้งมั่นตอขอผูกพันที่มีกับ 
ลูกคา ชุมชนและสังคม ซึ่งกันและกัน 

 

  

 

 

นอกจากนี้ ทาง BST Group ได ประกาศนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ดังนี ้ 

“บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตามความสามารถของบริษัทฯ โดยการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการศึกษา วัฒนธรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การจาง
แรงงานทองถิ่น การอุดหนุนสินคาชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและ
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ทั้งนี้ จะมีการดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของการจัดสานเสวนาและจัดทำแผนงาน
เพื่อนำไปฏิบัติใหสามารถตอบสนองตอชุมชนตามความเหมาะสม” 
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ทาง BST Group ไดแบงกลุมชุมชนตามระยะหางจากโรงงานดังนี้ 
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โดยสรุปแผนงานทางดาน CSR ที่ดำเนินการในป พ.ศ. 2563 มีดังนี ้

 

 

  

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

 (บาท)

ระยะเวลา

ดําเนินการ

1 การศึกษา

แผนประจําป
1.1 มอบทุนการศึกษา เพ่ือเปนการแบงเบาภาระดานการศึกษาใหกับครอบครัว นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกจากชุมชน

ตามขอกําหนดของบริษัท

38 ชุมชน ดําเนินการมอบทุนการศึกษาจํานวน 38 ชุมชน ตาม

เปาหมายกําหนด

   570,000 เม.ย. 63

1.2 โครงการเรียนรูนอก

หองเรียน

เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดานการเกษตรท้ังภาคทฤษฎี 

และปฏิบัติ

รร.วัดตากวน รร.วัดหวยโปง รร.วัดกรอก

ยายชา

3 โรงเรียน งดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

 -  - 

กจิกรรมพิเศษ (กรณีรองขอ)
1.3 โครงการ " พี่ท้ิงกลอง..นอง

ไดเรียน" (บริจาคกระดาษ

ยอย)

เพ่ือรวมสนับสนุนโครงการธนาคารขยะชุมชน นักเรียนในชุมชนซอยประปา อิสลาม มาบ

ชลูด เขาไผ

4 ชุมชน สนับสนุนกระดาษยอยใหแกธนาคารขยะของชุมชนซอย

ประปา

  - ม.ค.-ธ.ค. 63

จํานวนชุมชนไดนอยกวาเปาหมายกําหนดเน่ืองดวยชุมชน

อื่นๆ ไมสะดวกเขามารับกระดาษยอยท่ีโรงงาน
2 ศาสนาประเพณีและวัฒธรรม

แผนประจําป
2.1 กฐินวัดในเขตมาบตาพุด / 

บานฉาง (เจาภาพหลัก)

เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดในเขตมาบตาพุด / บานฉาง 1 วัด ปรับเปลี่ยนนํางบประมาณไปจัดซ้ืออุปกรณทางการ

แพทยมอบใหโรงพยาบาลระยอง และ

   100,000 16 ต.ค. 63

กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเมืองมาบ

ตาพุด

กจิกรรมพิเศษ (กรณีรองขอ)
2.2  บุญขาวหลาม เพ่ืออนุรักษงานประเพณีทองถิ่นทําบุญเดือนสามของ

ชุมชนเขตมาบตาพุด

ชุมชนเขตมาบตาพุด ทุกชุมชน รวมสนับสนุนงานบุญขาวหลามจํานวน 30 ชุมชนไดตาม

เปาหมายกําหนด

     60,000 ม.ค.- ก.พ.63

2.3 สงกรานต เพ่ือสงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต

ใหคงอยูสืบไป

ชุมชนเขตมาบตาพุด 38 ชุมชน งดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

 - -

2.4 งานบุญเขาพรรษา, ออก

พรรษา, ลอยกระทง

เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดในเขตมาบตาพุด / บานฉาง และชุมชน

เขตมาบตาพุด

5 แหง รวมสนับสนุนงานลอยกระทงจํานวน 11 แหงไดมากกวา

เปาหมายกําหนด

     21,780 พ.ย. 63

2.5 งานบุญกฐิน/ผาปา วัดที่

บริษัทไมไดเปนเจาภาพ

เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดในเขตมาบตาพุด / บานฉาง และชุมชน

เขตมาบตาพุด

9 วัด สนับสนุนงานบุญกฐินประจําป 2563 จํานวน 15 แหงได

มากกวาเปาหมายกําหนด

   102,000 เม.ย. 63

2.6 งานจิบนํ้าชา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนอนุรักษเชิดชูศาสนาและสราง

เสริมความสามัคคีในชุมชน

ชุมชนอิสลาม ชุมชนเนินพยอม 2 คร้ัง รวมสนับสนุนงานจิบนํ้าชาจํานวน 3 คร้ังไดมากกวา

เปาหมายกําหนด

      6,000 ธ.ค. 63

3 สุขภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

แผนประจําป
3.1 โครงการหนวยแพทย

เคล่ือนที่ BST

เพ่ือมุงหวังใหเกิดความสะดวก และประสิทธิภาพสูงสุด

ในการใหบริการแกสมาชิกชุมชนโดยรอบมาบตาพุด

ชุมชนเขตมาบตาพุด 10 คร้ัง งดการดําเนินโครงการเพ่ือปองกันสถานการณการแพร

ระบาด COVID-19 แตปรับเปล่ียนเปนการมอบหนากาก

ผาใหแกชุมชน และมอบถุงมือแพทยให รพ. ในจังหวัด

ระยอง

 -  - 

3.2 โครงการหนวยแพทย

เคล่ือนที่กับเพื่อนชุมชน

เพ่ือมุงหวังใหเกิดความสะดวก และประสิทธิภาพสูงสุด ชุมชนเขตมาบตาพุด 1 คร้ัง งดการเขารวมกิจกรรมเพ่ือปองกันสถานการณการแพร

ระบาด COVID-19

 -  - 

ในการใหบริการแกสมาชิกชุมชนโดยรอบมาบตาพุด
3.3 โครงการหนวยแพทย

เคล่ือนที่โรงเรียน

เพ่ือเปนการชวยดูแลสุขภาพใหกับนักเรียน โรงเรียนเขตบานฉาง 8 โรงเรียน งดการดําเนินโครงการเพ่ือปองกันสถานการณการแพร

ระบาด COVID-19 แตปรับเปล่ียนเปนการมอบหนากาก

ใหแกนักเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและ

บานฉาง

 -  - 

3.4 ปลูกปาชายเลน เพ่ือชวยกันรักษาระบบนิเวศนชายฝงและปองกันการ

กัดเซาะพื้นดิน

ชายฝงทะเลในเขตจังหวัดระยอง 1 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

 -  - 

3.5 โครงการ "ถุงลมปลอดภัย" เพ่ือใหทางชุมชนใชเปนจุดสังเกตุทิศทางลม ชุมชนเขตมาบตาพุด 13 แหง ติดตั้งและเปลี่ยนถุงแสดงทิศทางลมจํานวน 20 แหง

มากกวาเปาหมายกําหนด

     40,000 ม.ค.-ธ.ค. 63

3.6 วันอนุรักษชายฝงสากล (ICC) เพ่ือรวมรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษบริเวณ

ชายฝงทะเล

ชายฝงทะเลในเขตจังหวัดระยอง 1 คร้ัง งดการเขารวมกิจกรรมเพ่ือปองกันสถานการณการแพร

ระบาด COVID-19

 -  - 

3.7 โครงการ "คนวัยใส..ใสใจ

ผูสูงอาย"ุ

รวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุในชุมชนเขตมาบตาพุด ชมรมผูสูงอายุในชุมชนเขตมาบตาพุด 12 คร้ัง รวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุจํานวน 12 คร้ังไดตาม

เปาหมายกําหนด

     20,000 ม.ค.-ธ.ค. 63

3.8 โครงการปลอยพันธุสัตวนํ้า เพ่ืออนุรักษพันธุสัตวนํ้า กลุมประมงเรือเล็กพื้นบาน 1 คร้ัง  บริษัทไดรวมโครงการปลอยพันธุสัตวนํ้าประจําป 2563 

จํานวน 6 ครั้งไดมากกวาเปาหมายกําหนด

      5,000 ม.ค.-ธ.ค. 63

3.9 โครงการสนับสนุนเครื่องมือ

แพทย

เพ่ือรวมสงสเริมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของผู

มาใชบริการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเขตจังหวัดระยอง 1 แหง  สนับสนุนเครื่องดูดละอองฝอย เคร่ืองฟอกอากาศ

ประสิทธิภาพสูงใหแก โรงพยาบาลระยอง

   100,000 ม.ค.-ธ.ค. 63

กจิกรรมพิเศษ (กรณีรองขอ)
3.10 สนับสนุนโครงการกีฬาตาน

ภัยยาเสพติด

เพ่ือสงเสริมคนในชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรงและ

หางไกลยาเสพติด

ชุมชนเขตมาบตาพุด 10 คร้ัง  สนับสนุนโครงการกีฬาตานภัยยาเสพติดจํานวน 5 ครั้ง 

ไดนอยกวาเปาหมายกําหนด เน่ืองดวยชุมชนงดจัด

กิจกรรมเพ่ือปองกันสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

      3,000 ม.ค.-ธ.ค. 63

3.11 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อ

ชีวิตเพื่อนมนุษย

เพ่ือเปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษย ท่ีตองการโลหิต พนักงาน / ชุมชน / หนวยงานราชการ 3 คร้ัง งดการเขารวมกิจกรรมเพ่ือปองกันสถานการณการแพร

ระบาด COVID-19

  -    -  

3.12 สนับสนุนกิจกรรมศูนยคามิ

ลเลียน

เพ่ือชวยเหลือเด็กกําพราท่ีไดรับผลกระทบจากเอดส 

และผูปวยเอดส

ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จังหวัด

ระยอง

1 คร้ัง สนับสนุนศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองจัด

งานการกุศล ประจําป 2563 The Bridge of Hope ครั้ง

ท่ี 9

      5,000 20 ก.พ. 63
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โดยสรุปแผนงานทางดาน CSR ที่ดำเนินการในป พ.ศ. 2563 (ตอ) มีดังนี ้

 

  

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

 (บาท)

ระยะเวลา

ดําเนินการ

4  ชุมชนและสาธารณประโยชน

แผนประจําป
4.1 กิจกรรมกลุมประชาสัมพันธ

 (MPR)

เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน ชุมชน/เยาวชน/ส่ือมวลชน 3 คร้ัง  รวมกิจกรรมกลุมประชาสัมพันธ (MPR) จํานวน 1 คร้ัง 

นอยกวาเปาหมายกําหนด ซึ่งกิจกรรมชุมชนรวมกับกลุม 

MPR มอบเคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกาย จํานวน 159 เคร่ือง

ใหกับทางชุมชน

     30,000 ม.ค.-ธ.ค. 63

 ในสวนกิจกรรมเยาวชนและส่ือมวลชน เลื่อนการจัด

กิจกรรมเพ่ือปองกันการแพรระบาด COVID-19
4.2 โครงการสงเสริมอาชีพ

ชุมชน (ตลาดนัดชุมชนพบ

คนโรงงาน)

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน ชุมชนเขตมาบตาพุด 12 คร้ัง จัดตลาดนัดชุมชนพบคนโรงงานจํานวน 2 ครั้งนอยกวา

เปาหมายกําหนดชวง ม.ีค. - ธ.ค. 63 งดจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปองกันสถานการณการแพรระบาด COVID-19

 -  ม.ค.-ก.พ. 63

4.3 โครงการรวมพัฒนาชุมชน 

(BCD)

เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมความสะอาดใหกับชุมชน

และวัด

วัด/โรงเรียน/ชุมชนเขตมาบตาพุด 1 คร้ัง ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองนํ้าหู ณ ชุมชน

หนองบัวแดง

      5,000 21 ส.ค. 63

4.4 โครงการรวมคิด รวมราง 

รวมสราง ความดี

เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนในพ้ืนที่

จังหวัดระยอง

ชุมชน / วัด / โรงเรียน เขตพื้นท่ีจังหวัด

ระยอง

5 โครงการ งดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

   150,000 ก.ค. - พ.ย. 63

4.5 โครงการสานเสวนารวมกับ

ผูมีสวนไดเสีย

เพ่ือชี้แจงความคืบหนากิจกรรมของบริษัทและผลการ

ตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม

ชุมชนเขตมาบตาพุด 23 ชุมชน

 / 3

กิจกรรม

จัดกิจกรรมสานเสวนารวมกับผูมีสวนไดเสีย จํานวน 2 

ครั้ง นอยกวาเปาหมายกําหนด

งดจัดกิจกรรมชวงเดือนกรกฎาคม 63 เพ่ือปองกัน

สถานการณการแพรระบาด COVID-19

   173,580 ก.พ./ต.ค. 63

4.6 กิจกรรมเปดบานปละ 1 คร้ัง เพ่ือชี้แจงความคืบหนากิจกรรมของบริษัทและผลการ

ตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม

ชุมชนเขตมาบตาพุด 38 ชุมชน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปดบานเปนการลงชุมชนส่ือสารแจง

ความคืบหนาโครงการประชาสัมพันธ

   200,000 19 - 22 ต.ค. 63

 ผานส่ือวีดีทัศน  Brochure พรอมติดบอรด

ประชาสัมพันธ ครบท้ัง 38 ชุมชนไดตามเปาหมายกําหนด

กจิกรรมพิเศษ (กรณีรองขอ)
4.7 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โรงเรียนและชุมชนเขตมาบตาพุดและบาน

ฉาง

40 

หนวยงาน
มอบของขวัญวันเด็กจํานวน 60 หนวยงาน ไดมากกวา

ตามเปาหมายกําหนด

   120,000 ม.ค. 63

4.8 กิจกรรมวันแมรวมกับชุมชน เพ่ือสนับสนุนการจัดงานวันแมแหงชาติ ชุมชนเขตมาบตาพุด 23 ชุมชน รวมสนับสนุนกิจกรรมวันแมรวมกับชุมชนจํานวน 10 

ชุมชน นอยกวาเปาหมายกําหนด

เน่ืองดวยชุมชนงดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19

      6,000 12 ส.ค. 63

4.9 กิจกรรมวันพอรวมกับชุมชน เพ่ือสนับสนุนการจัดงานวันพอแหงชาติ ชุมชนเขตมาบตาพุด 23 ชุมชน รวมสนับสนุนกิจกรรมวันพอรวมกับชุมชนจํานวน 14 

ชุมชน นอยกวาเปาหมายกําหนด

      8,400 5 ธ.ค. 63

เน่ืองดวยชุมชนงดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19
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ทาง BST Group ไดทำการสำรวจความพึงพอใจตอผลการดำเนินการทางดาน CSR ของบริษัททุกป ซึ่งทำการ
สำรวจโดย 3rd Party  โดยในป พ.ศ. 2563 กลุมตัวอยางที่ทำการสำรวจมีทั้ง ครัวเรือนของชุมชน ผูนำชุมชน 
หนวยงานราชการและโรงงานขางเคียง รายละเอียดกลุมตัวอยางที่ทำการสำรวจเปนดังนี้ 
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โดย ผลการสำรวจเปนดังนี้ 

 

 

 



 
 

14 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2563 
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3.2.2 กิจกรรมทางดานความปลอดภัย และสุขภาพ 

BST Group มีนโยบายจากวิสัยทัศนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม คือ 

“ไมมีอันตราย กับทุกคน ทุกเวลา” - “No Harm to Anyone Anytime” 

ซึ ่งหมายถึงการที ่  BST Group  จะดำเน ินการจ ัดการเพื ่อท ี ่จะใหพนักงานและผู ท ี ่ม ีส วนได ส วนเสีย
(Anyone)ปลอดภัยจากการทำงาน ไมมีอุบัติเหตุและอุบัติภัย มีสุขภาพดี ไมมีโรคจากการทำงาน โดยในป พ.ศ. 
2563 เปนปที่ทาทายปหนึ่งสำหรับ BST Group เนื่องจากมีการกอสรางโรงงานโรงงาน Butadiene (BD) โรงงานที่ 
2 หรือ BXP Project ที่ site-1 ซึ่งมีคนงานทำงานในโครงการดังกลาวเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะชวงตนปที่มีการ 
หยุดเดินเครื่อง (Shutdown) โรงงานเกา เพื่อ Tie in จุดตอตางๆกับโครงการใหมรวมถึงการ ซอมบำรุงใหญ 
(Turnaround)ของโรงงานเกา ซึ่งชวงดังกลาวมีคนงานมากกวา 2,000 คน   แตอยางไรก็ตามทาง BST Group ได
ควบคุมการดำเนินการเพื่อใหเปนไปอยางปลอดภัย โดยได วาจางบริษัท Dupont มาเปนที่ปรึกษาในการ
ดำเนินการดานความปลอดภัยสำหรับโครงการเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อเปลี่ยนผานไปสูการเดินเครื่องที่
ปลอดภัยหรือที่เรียกวา Readiness To Operate (RTO) อนัประกอบดวย 5 ดานคือ   
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ซึ่งโครงการ BXP ก็สามารถใช RTO program มาชวยในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
เปนอยางดีจนสามารถ ทำการ pre commissioning , commissioning และ Start up ไดอยางปลอดภัย 

สวนทางดาน Site 2 ก็มีโครงการขยายโรงงาน NBL ที่เรียกวา NBL 1.5 Project ซึ่งทำการกอสรางในป พ.ศ. 2563 

ดวยเชนกัน ก็ไดทำการขยายผล RTO Program มาใชเชนเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2563 ทาง BST Group มีผลการดำเนินงานดานสุขภาพและความปลอดภัยดังนี้ 

a) อัตราการอุบัติเหตุที่ทำใหเกิดการบาดเจ็บ (Accident Frequency  Rate)  

หมายถึง จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหเกิดการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงมากกวา ขั้นปฐมพยาบาล ตอ 
200,000 ชั่วโมงการทำงาน ซึ่งนับครอบคลุมทั้งพนักงาน และผูรับเหมาดวย ซึ่งในป พ.ศ. 2563 นั้นทาง BST 

Group ไดตั้งเปาไวไมเกิน 0.3 ครั้ง/200,000 ชม การทำงาน ซึ่งผลการดำเนินการทำได 0.23 ครั้ง /200,000 ชม 
การทำงาน ซึ่งไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงมากกวาปฐมพยาบาลเกิดขึ้นรวม 12 ครั้ง 
รวมอุบัติเหตุของโครงการทั้ง 2 โครงการดวย (BXP Project และ NBL 1.5 Project) 

 

b) ในป พ.ศ. 2563 BST Group ไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost time Injury)  

โดย BST Group มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครั้งสุดทายเมื่อเดือนตุลาคม 2562 เมื่อนับถึงสิ้นป พ.ศ. 2563 ทาง 
BST Group มีการทำงานมาแลว 11.6 ลาน ชม การทำงานโดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน  
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c) อุบัติการณจากกระบวนการผลิต (Process Safety Incident) 

เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดอุบัติภัยรายแรงขึ้น ทาง BST Group จึงใหความสำคัญกับการปองกันอุบัติการณใน
กระบวนการผลิตเปนอยางมาก เนื ่องจากวา ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุบัติภัยรายแรงมักจะเกิดจาก
อุบัติการณในกระบวนการผลิต ทาง BST Group ไดนำการบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 
Process Safety Management หรือ PSM อันประกอบดวยหลักการสำคัญ 15 ขอ (ดูรูป)มาชวยในการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มาตั ้งแตป พ.ศ. 2557 และไดทำการปลูกฝง
วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture ) ไปพรอมๆ กัน  

 

 
 

โดยในป พ.ศ. 2563 นั้นทาง BST Group ไมเกิดอุบัติการณจากกระบวนการผลิตถึงขั้นรายงานความรุนแรง
ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งถือวาไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 
 
 

d) การปลูกฝงวัฒนธรรมความปลอดภัย  
ทาง BST Group ไดทำการปลูกฝงวัฒนธรรมความปลอดภัยควบคูไปกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
อื่นๆ กิจกรรมพ้ืนฐานในการปลูกฝงดานความปลอดภัยไดแก กิจกรรมสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย (Safety 

Observation Tour หรือ SOT) โดยในป พ.ศ. 2563 ทาง BST Group ตั้งเปาใหมีการทำ SOT ทุกหนวยงานใหได
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จำนวนครั้งเฉลี่ย 100% ตามเปาหมาย ซึ่งผลการดำเนินการ ก็ไดตามเปาหมาย ยกเวน ในเดือน มีนาคมถึง
มิถุนายน2563 เนื ่องจากสถานการณ COVID ระบาด ซึ ่งพนักงานสวนใหญทำงานที ่บาน สวนการแกไข
ขอบกพรองจากการทำ SOT ใหไดตามกำหนดนั้น สามารถดำเนินการปดการแกไขไดตามกำหนด 100% 

 

 

 

3.3  มิติการดำเนินการดานสิ่งแวดลอม (Environment Dimension) 
ทาง BST Group ไดใหความสำคัญดานสิ่งแวดลอมอยางเสมอมา โดยทาง BST Group ไดนำเอาระบบการบริหาร
ดานสิ ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชเปนหลักในการบริหาร โดยแยกการบริหารเปน 2 Sites ไดแก Site-1 มี
โรงงานผลิต 1,3-Butadiene MTBE และ Butene-1 ของ บริษัท BST และโรงงานผลิตยางสังเคราะห SBR ของ
บริษัท BSTE สวน site-2 มีโรงงาน NBL ผลิตน้ำยาง เอ็นบีอาร ( NBR Latex )   

3.3.1 วัตถุประสงคและเปาหมายทางดานสิ่งแวดลอม 

ในป พ.ศ. 2563 ทาง BST group ไดตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายทางดานสิ่งแวดลอมแยกตาม Site ไดดังนี้  
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SITE-1  

 

 
 

Site-1 สามารถทำกิจกรรมตางๆใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายได 16 เรื ่อง มีอยู 3 เรื ่องที่ไมไดตาม
เปาหมายไดแก 1) มี Government/ Community Complaint (ระดับที่2) ที่ไมไดตามเปาหมาย กลาวคือไดรับคำ
รองเรียนเรื่องกลิ่นทางโทรศัพท จาก กนอ. 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม2563 จากเปาหมายที่จะไมใหมีการ
รองเรียนระดับ 2 เลย  2) การจัด plant committee meeting 9 ครั ้ง ตอป บริษัทฯ จัดไดจริง 8 ครั ้ง ตอป 
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ COVID -19 ระบาดหนักในประเทศไทย เมื่อตนปทำใหไม
สามารถจัดประชุมได 3) Green procurement คือ % การจัดซื้อจัดจางที่เปน Green ของการยอดการการจัดซื้อ
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จัดจางทั้งหมด เนื่องจากยอดการจัดซื้อวัตถุดิบเปนสวนที่มากจึงทำให % green procurement ไมไดตาม
เปาหมาย 

SITE-2 

Site 2 ไดทำการตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายในการดำเนินการดานสิ่งแวดลอมประจำป พ.ศ. 2563 เปนดังนี้ 

 

Site-2 นั้นสามารถทำกิจกรรมทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายได
เกือบทั้งหมด 

 หลกับรหิาร / แนวทางส ิ�งแวดลอ้ม   กจิกรรมดาํเนนิการ เป้าหมาย2020 Actual 2019 Actual 2020

E1 การฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้น

ส ิ�งแวดลอ้ม

1. การประเมนิความสอดคลอ้งตามกฎหมาย

ส ิ�งแวดลอ้ม
100% 100% 100%

2.1 Community / Government  Complaint 
(Level 2-3)

0 Case 0 0

2.2 Loss of primary containment incidents  

(Level 2-3)
0 case Level 2 = 1 0

2.3 จดัทาํฐานขอ้มูลการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

 และควบคุมการปลดปลอ่ย 2019
1.54 kgCo2eq/kg product  1.54 ( Y 2018) 1.54

ปกป้องสิ�งแวดลอ้ม Done 

2.4 สนบัสนุนความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งนอ้ย

3.1 Environmental Projects

Set Hydrocarbon Monitoring/Improvement
Program completed in Dec 

2020  
Study and define parameter 

Install thermal oxidizer for gas release ( 
NBL Phase 1.5 project) 2021

project completed in Dec 
2020  

Complete Blower installation and 
some piping

VOC < 10 ppm Comply 

BD < 3 ppm Comply 

AN < 5 ppm  Comply 

3.2 การลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

Hazardous Waste Reduction 10 % 
reduction from Y 2018 

8.2 Kg/ton PD 5.8 5.91

Raw Material consumption  <0.443 ton/ ton PD 0.443 0.439

Water Usage (M3/ton 
Product)10%Reduction from 2019

<2.3 M3/ton PD 2.55 2.14

Steam Consumption (T/ton Product) <0.5 T/ton PD 0.50 0.47

Power (Kwh/ton Product) <261.80 Kwh/ton PD 260.7 254.29

3.3 นําของเสยีไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งอื�นเพิ�มขึ�น 80% 76% 83%

3.4 ลดการนําของเสยีไปฝังกลบ 100% 100% 100%

3.5 การตรวจวดั VOCs Fugitive

ตรวจวดัทกุอุปกรณ์ 2 คร ั�ง/ปี 2 2

ผลตรวจวดัอยูใ่นคา่ควบคุม 100 % อยูใ่นคา่ควบคุม 100% 100%

ตรวจวดัอุปกรณ์ท ี� service 1,3 BD & AN >95% 3 คร ั�ง/ปี 4 3

3.6 Risk Elimination Report & Closed  

(Environment)
40 report 64 89

5.  การจดัซื�ออุปกรณ์ และบรกิารงานตา่งๆท ี�เป็น

มติรตอ่ส ิ�งแวดลอ้ม
5 % ของงบประมาณการจดัซื�อ 9.00% 8.03%

     มจีํานวนผูใ้หบ้รกิารท ี�เป็นมติรตอ่ส ิ�งแวดลอ้ม 
(Green supplier )

5% จํานวนผูใ้หบ้รกิารท ั�งหมด 62.00% 66.67%

6.  SHE (Division) Budget ไดร้บัอนุมตั ิ ไดร้บัอนุมตั ิ ไดร้บัอนุมตั ิ

7.  Plant Committee Meeting  (Chaired by Plant

 Manager) 1 คร ั�ง/เดอืน
9 คร ั�ง/ปี 12 9

8. การประชุมไตรภาค ี 1 คร ั�ง/ปี Done (3  คร ั�ง) Done (1 คร ั�ง )

9. BST Group พบชุมชน ((การประชาสมัพนัธผ์า่น

ส ื�อ )
2 คร ั�ง/ปี Done (3  คร ั�ง) Done  ( 2 คร ั�ง๗

E2 เราจะป้องกนัการระบายนํ �าเสยี อากาศเสยี ของ

เสยี

2  กจิกรรม/ปี Done 

E7 เรายนิดเีผยแพรห่ลกับรหิาร แผนงาน และผล

การดาํเนนิงานดา้นส ิ�งแวดลอ้มตอ่สาธารณชน

E3 เราตอ้งบรหิารจดัการและลดการใชพ้ลงังาน

และทรพัยากร

ควบคุม VOCs จากFLB ในชว่งของการ S/D  
Cleaning แตล่ะคร ั�ง

E3 เราตอ้งบรหิารจดัการและลดการใชพ้ลงังาน

และทรพัยากร

E4 เราจะสนบัสนุนใหม้กีารจดัซื�อผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารท ี�มปีระสทิธภิาพดา้นพลงังาน
4. โครงการอนุรกัษพ์ลงังานและทรพัยากร สง่รายงานตามกาํหนด สง่รายงานตามกาํหนดสง่รายงานตามกาํหนด

E5 เราจะสนบัสนุนใหม้กีารออกแบบเพื�อปรบัปรุง

ประสทิธภิาพดา้นพลงังาน

E6 เราจะจดัใหม้ทีรพัยากรอยา่งเพยีงพอเพื�อให้

การดาํเนนิการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที�

กาํหนดไว ้



 
 

23 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2563 

3.3.2 กิจกรรมที่สำคัญ 

3.3.2.1  Code of Practice (CoP) 

ทางกลุมปโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่ง BST Group เปนสมาชิก ไดพัฒนารางของ Code of 

Practice (CoP ) รวมกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการลด สารอินทรียระเหย 
(VOC ) จากโรงงานตางๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และทาง BST Group ไดรวมลงนามใน
กลุมโรงงานนำรองเพื่อนำเอาแนวทาง CoP ไปใชในงานหยุดซอมบำรุงใหญ (Turn Around Maintenance) และ
การหยุดซอมบำรุงอื่นๆ ที่มีการเปดถังหรือระบบที่มีสารอินทรียระเหยอยูขางใน โดยการควบคุมการไล
สารอินทรียระเหยใหเหลือนอยที่สุดกอนเปดออกมาซอมบำรุง รวมถึงการตรวจสอบการปดกลับของอุปกรณ 
หนาแปลนตางๆ ที่ถอดออกมา การทดสอบแรงดันภายในถัง อุปกรณ และหนาแปลนตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาไมมี
การรั่วซึมกอนที่จะเริ่มใชงาน 

จากผลการดำเนินการดังกลาวทำใหคาความเขมขนของ 1,3-Butadiene  ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และบริเวณชุมชนใกลเคียงลดลงอยางเปนนัยสำคัญ 
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3.3.2.2  การควบคุม Fugitive Emission:  

ทาง BST Group ไดทำการควบคุมการรั่วไหลแบบ Fugitive ซี่งไดแก การรั่วไหลตามอุปกรณ ไดแก ปม (Pump) 

เครื่องอัดกาซ (Compressor) ใบกวน (Agitator) อุปกรณควบคุมแรงดัน (Pressure relief device)  หนาแปลนและ
ขอตอ (Flange Connecting) จุดเก็บตัวอยาง(Sampling connecting)  ในโรงงานโดยตรวจวัดทุกอุปกรณปละ 2 
ครั้ง  และสำหรับอุปกรณที่สัมผัส 1,3-Butadiene หรือ Acrylonitrile ที่มีความเขมขนมากกวา 95% ทำการ
ตรวจวัดทุกๆ ไตรมาส  ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัดและการควบคุมที่ดีกวามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงาน
ซึ่งผลการดำเนินการเปนดังนี้ 

ผลการควบคุม Fugitive Emission ประจำป 2020 
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3.3.2.3   โครงการลด VOCs  

โครงการของ Site-1 

1) เพื่อลด VOCs ที่ติดมากับน้ำเสียของ BD Unit โดยการติดตั้ง Waste water Stripping column
เปนโครงการที่ชวยลดสารระเหยอินทรีย (VOCs) ที่ติดมากับน้ำเสียของBD Unit โดยการติดตั้ง Waste Water 

Stripper ซึ่งหลังจากติดตั้งสามารถลดสารระเหย VOCs ไดอยางเปนนัยสำคัญตามที่ไดออกแบบไว 

 

2)  ติดตั้ง Thermal Oxidizer เพื่อกำจัดสารอินทรียระเหย จากกิจกรรมการผลิตปกต ิ

แผนผังการทำงานระบบ Thermal Oxidizer ของ Site-1 
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โครงการของ Site 2 

1)  ติดตั �ง Thermal Oxidizer เพื�อกาํจัดสารอินทรีย์ระเหย จากกิจกรรมการผลิต 

แผนผังการทำงานระบบ Thermal Oxidizer ของ Site-2 

 


