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สารจากกรรมการผ ู้จดัการ 

ปี 2564 เป็นอีกปีที# BST Group ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ#งเราสามารถ
คาดการณ์และปรบัตวัเพื#อใหธุ้รกจิของเราดําเนินไปได้อย่างต่อเนื#อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานและผู้รบัเหมาในการ
เขา้ถึงวคัซนี การจดัระบบป้องกนัเพื#อใหพ้นักงานผลติสามารถทาํการผลติไดอ้ย่างต่อเนื#องโดยไม่ละเลยสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การสนับสนุนให้มกีารทํางานที#บ้าน (Work From Home) และระบบรายงาน
สุขภาพพนักงานออนไลน์เพื#อที#จะช่วยเหลอืในกรณีที#พนักงานไดร้บัความเสี#ยงอย่างทนัท่วงท ี 

เราได้ขบัเคลื#อนการพฒันาอย่างยั #งยนืเต็มรูปแบบผ่าน 3 ด้านได้แก่ ด้านบรรษัทภิบาล ด้านความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และด้านสิ#งแวดล้อมเพื#อก่อให้เกิดการขบัเคลื#อนและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้มีการประกาศ
นโยบายสาํคญัหลายนโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายการรกัษาความมั #นคงของขอ้มลู นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั นโยบายดา้น
สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน และการปรบันโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิ#งแวดลอ้มและพลงังาน เพื#อ
นําไปสู่การวางรากฐานระบบสาํคญัในการพฒันาอย่างยั #งยนืในมติติ่างๆ  

ผลจากการดําเนินการในปี 2564 ที#สําคญั เพื#อให้พนักงานได้มีความตระหนักถึงจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct) เราไดจ้ดัใหม้กีารอบรม Code of Conduct ใหพ้นักงานทุกคน รวมถงึต้องผ่านการทาํขอ้สอบโดยต้องไดค้ะแนน 
100% ทุกคน และเราไดเ้ริ#มส่งเสรมิแนวคดิจรรยาบรรณองค์กรนี1ไปยงัคู่ธุรกจิของเราอกีดว้ย ดา้นสงัคม BST Group ไดม้ี
มาตรการดแูลพนักงานของเราในช่วงของการระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างดแีละทาํการช่วยเหลอืสงัคมและชุมชนรอบ
ขา้งผ่านทางกจิกรรมมากมายและส่งผลใหเ้ราไดร้บัการประเมนิผลความพงึพอใจจากชุมชนในระดบั “พงึพอใจมาก” จาก
การดําเนินงานดังกล่าวทําให้บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื#อง และในด้าน
สิ#งแวดลอ้มนั 1น เราไม่มกีารรอ้งเรยีนดา้นสิ#งแวดล้อมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากโรงงานใกล้เคยีง ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการ และเราไดร้บัใบรบัรอง Carbon footprint for organization (CFO) ทั 1ง n โรงงาน และสามารถการลดปรมิาณการ

ใชพ้ลงังานลดลงรอ้ยละ 6 จากปีฐาน opqo อกีดว้ย 

รายงานการพฒันาอย่างยั #งยืนประจําปี 2564 นี1ไดร้ายงานขอ้มูลในการดําเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอย่าง
ยั #งยนืของ BST Group อย่างเป็นรปูธรรมมากขึ1น ทั 1งนี1 เพื#อใหเ้หน็ถงึเจตจาํนงของเราในการดาํเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งและ
โปร่งใสในทุกสถานการณ์ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ไม่มอีนัตรายกบัทุกคน ทุกเวลา ถอืมั #นในหลกัสทิธมินุษยชนและรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มอนุรกัษ์ทรพัยากร สิ#งแวดลอ้ม และพลงังานอย่างยั #งยนื 

 

 

 

           นาย ชาตร ีชื#นชมสกุล        นาย ศุภชล นิธวิาสนิ 
                   กรรมการผูจ้ดัการ                      กรรมการผูจ้ดัการ  
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1. ร ู้จกั BST Group 

บรษิทั กรุงเทพ ซนิธติกิส ์จาํกดั เริ#มก่อตั 1งในปี พ.ศ. opnr ร่วมทุนระหว่างกลุ่มบรษิทัไทยและกลุ่มบรษิทัสงิคโปรใ์นฐานะผู้
บุกเบกิธุรกิจ Cr ในประเทศไทยภายใต้แผนงานการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที# o เริ#มเปิดดําเนินกิจการเมื#อปี 
พ.ศ. opns  

ดว้ยความมุ่งมั #นที#จะกา้วไปใหท้ดัเทยีมกบัความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีประกอบกบัการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงได้เริ#มขยายกําลังการผลิตในระยะที# o และเริ#มดําเนินการผลิตในปี พ.ศ. opru 
ขณะเดยีวกนับรษิัทฯ ได้ตดัสนิใจขยายธุรกิจเขา้มาอยู่ในธุรกิจยางสงัเคราะห์ในนามของ บรษิัท บเีอสท ีอิลาสโตเมอร์ส 
จํากดั ซึ#งเริ#มผลติยางสงัเคราะหส์ไตรนีบวิทาไดอนีรบัเบอรใ์นปีเดยีวกนัโดยโรงงานทั 1งหมดขา้งตน้ตั 1งอยู่โรงงาน Site I ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ด้วยแนวทางการเติบโตอย่างมคุีณค่า ในปี พ.ศ. oppu บริษัทฯ ได้ซื1อธุรกิจลาเท็กซ์จากบรษิัท Down Reichhold จาก
ประเทศสหรฐัอเมริกาและย้ายฐานการผลติมายงัพื1นที#ลงทุนแห่งใหม่ (โรงงาน Site 2) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เช่นกนั โดยไดเ้ริ#มดาํเนินการผลตินํ1ายาง Nitrile Latex เมื#อเดอืนกุมภาพนัธ ์oppq  

โดยมกีระบวนการผลติของโรงงานทั 1งหมดพอสงัเขปดงันี1 

 

ปจัจุบนั BST Group ประกอบด้วย o บริษัท ได้แก่ บริษัท กร ุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั  (Bangkok Synthetics 
Co., Ltd) และ บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอรส์ จาํกดั (BST Elastomers Co., Ltd) โดยมโีรงงานผลติในความ

รบัผดิชอบทั 1งสิ1น n โรงงาน ดงันี1 
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บริษทั กรงุเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั ม ีโรงงาน X แห่งค ือ 
“ โรงงาน BST”  ตั 1งอยู่ที# Site I ผลติผลติภณัฑจ์าก Mixed Cr ดงันี1 

� บิวทาไดอีน (Butadiene หรอื BD) โดยส่งวตัถุดบิหลกัให้โรงงานยางสงัเคราะห์ และนํ1ายางสงัเคราะห์ ได้แก่ 
โรงงาน SBR โรงงาน NBL เป็นตน้  

� เอม็ทบีอี ี(MTBE หรอื Methyl Tertiary Butyl Ether) จดัจาํหน่ายใหก้บัโรงกลั #นนํ1ามนัเพื#อใชเ้พิ#มค่าออกเทนแทน
การใชส้ารตะกั #ว (ซึ#งเป็นปญัหามลภาวะต่อสิ#งแวดล้อมและสุขภาพ) และช่วยใหก้ารเผาไหมข้องนํ1ามนัเชื1อเพลงิ
สมบูรณ์ยิ#งขึ1น  

� บิวทีนวัน (Butene-u หรือ B-u) จําหน่ายให้กับผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LLDPE เพื#อปรับปรุง
คุณสมบตัขิองเมด็พลาสตกิ 

� ราฟิเนตวนั (Raff-I หรอื Iso Butylene) จาํหน่ายใหก้บั TMMA เพื#อผลติ Methyl Methacrylate (MMA)  
� แอลพจี ี(LPG หรอื Liquified Petroleum Gas) เป็นก๊าซหุงตม้  

“ โรงงาน NBL”  ตั 1งอยู่ที# Site 2 ผลตินํ1ายางสงัเคราะห ์
จากนวตักรรมเทคโนโลยโีรงงาน NBL ผลตินํ1ายางสงัเคราะห ์Nitrile Latex ที#ไดร้บัการพฒันามาเป็นพเิศษสาํหรบัใชใ้นการ
ผลติถุงมอืชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงมอืการแพทย ์ถุงมอือุตสาหกรรม หรอืถุงมอืที#ใชใ้นครวัเรอืน 
 

บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอรส์ จาํกดั มีโรงงาน ] แห่ง 
“ โรงงาน BSTE”  ตั 1งอยู่ที# Site I ผลติยางสงัเคราะหส์ไตรนีบวิทาไดอนีรบัเบอร ์
ยางสงัเคราะห์สไตรนีบวิทาไดอนีรบัเบอร ์(SBR) ใชเ้ป็นวตัถุดบิสาํคญัในอุตสาหกรรมผลติยางรถยนต ์อุปกรณ์/ชิ1นส่วนยาง
ในรถยนต ์อุปกรณ์กฬีา (ลูกบอลยาง ลูกกอลฟ์) และอื#นๆ ทั 1งนี1 การผลติภณัฑย์างสงัเคราะหข์องบรษิทัฯ จะเป็นส่วนสาํคญั
ในการผลักดันและสนับสนุนการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นแหล่งวตัถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื#อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ#งการผลติยานยนต ์และ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
บรษิทั บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ จํากดั จงึถอืว่าเป็นบรษิทัในเครอืของ บรษิทั กรุงเทพ ซนิธติกิส ์จาํกดั ทั 1งนี1มสีาํนักงานใหญ่
ตั 1งอยู่ที#เดยีวกนัคอืที#อาคารสาธรซติี1ทาวเวอร ์ชั 1น 22 กรุงเทพฯ  
 
โดยมโีครงสร้างการบรหิารงานของ BST Group เป็นส่วนกลางสําหรบัทั 1ง 2 บรษิัท ซึ#งมฝี่ายงานที#กํากบัดูแลการดําเนิน
ธุรกจิที#สาํคญัดงันี1 
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2. แนวความคิดการพฒันาอย่างย ั งยืน 

การดําเนินธุรกิจในปจัจุบันได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วจากการ
เปลี#ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เงื#อนไขทางการตลาด ความต้องการ
ของลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ#งความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที#ตอ้งการ
ให้องค์กรแสดงออกถึงความรบัผดิชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ#งแวดลอ้ม  

กอปรกับ BST Group เชื# อ ว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั #งยืนต้อง
ประกอบด้วยสิ#งสําคัญ 3 มิติที#ต้องคํานึงถึงเพื#อให้ธุรกิจสามารถ
เจรญิเตบิโตและอยู่ไดอ้ย่างยั #งยนื ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economic) และ
ด้านสงัคม (SOCIAL) และด้านสิ#งแวดล้อม หมายถึงการดําเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใส ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม และการดแูลสิ#งแวดลอ้ม 

เพื#อสนับสนุนความเชื#อมโยงประเด็นข้างต้นเข้าเป็นส่วนสําคัญในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและรองรับการ
เปลี#ยนแปลงที#เกดิขึ1นในมติทิั 1งสามอย่างต่อเนื#องพรอ้มผนวกเขา้เป็นส่วนสําคญัของกลยุทธในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
จงึจดัโครงสรา้งการกํากบัดแูลการพฒันาอย่างยั #งยนื (Sustainable Development Governance Structure) ดงันี1 

บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการพฒันาอย่างย ั งยืนทีสาํคญั 

 

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยั #งยนื มบีทบาทหน้าที#ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินการและ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยั #งยนื โดยมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานและผูบ้รหิารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการทุกท่าน เพื#อ
ตดิตามและทบทวนผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการขบัเคลื#อนแต่ละมติอิย่างน้อยไตรมาสละหนึ#งครั 1ง 
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สําหรบัคณะกรรมการขบัเคลื#อนแต่ละมติิ มบีทบาทหน้าที#ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน ตลอดจน
ดชันีชี1วดัในแต่ละมติใิหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของบรษิทัฯ โดยมแีนวทางการดาํเนินการพฒันาอย่างยั #งยนืแต่ละมติดิงันี1  

]. มิติด ้านบรรษัทภิบาล  (Governance Risk and Compliance, GRC Dimension) มีหลกัปฏิบตัิในการดําเนินการดงันี1 
“ ดาํเนินธรุกิจอย่างถกูต้องและโปร่งใส ในทุกสถานการณ์ด ้วยหลกัธรรมาภิบาล”  ประกอบดว้ยการกํากบัดแูลกจิการ 
(Governance) การบรหิารและจดัการความเสี#ยง (Risk Management) และการกํากับดูแลการปฏิบตัิงาน (Compliance) 
โดยม ีผูจ้ดัการฝา่ยการพฒันาอย่างยั #งยนื เป็นประธาน 

X. มิติด ้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsible, SR Dimension) มหีลกัปฏบิตัใินการดําเนินการดงันี1 “ ไม ่ม ี
อ ันตราย  ก ับทุกคน  ทุก เวล า ถือ ม ั น ในหล ักสิทธิ มนุษยชน  แล ะร ับผิดชอ บต่อ ส ังคมและผู้ม ีส่วน ได้เสีย”  
ประกอบดว้ยการกํากบัดแูลพนักงานและผูร้บัเหมา (Employee and Contractor Management) ความปลอดภยั อาชวีอนา
มัยของพนักงานและคู่ค้า (Health and Safety)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความรู้ (Human Capital 
Management) ความรบัผดิชอบต่อชุมชน (Communities Responsible) การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholder 
Engagement) ) โดยม ีผูจ้ดัการโรงงาน Site 1 เป็นประธาน 

b. มิติด ้านสิ งแวดล้อม  (Environment Dimension) มีหลักปฏิบัติในการดําเนินการดังนี1 “ พร้อมอนุรกัษ์ทรพัยากร 

สิงแวดล้อม และพลงังานอย่างย ั งยืน”  ประกอบดว้ย การจดัการดา้นสิ#งแวดล้อม (Environment) และ การผลติและการ
ใชท้รพัยากรอย่างยั #งยนื (Sustainable Consumption) โดยม ีผูจ้ดัการโรงงาน Site 2 เป็นประธาน 

ทั 1งนี1 ผูบ้รหิารระดบัสูงแต่ละท่านจะเขา้ร่วมเป็นกรรมการขบัเคลื#อนในมติทิี#ตนเองเกี#ยวขอ้งเพื#อสนับสนุนและก่อใหเ้กดิการ
ขบัเคลื#อนไดอ้ย่างเตม็ที# สอดคล้อง และลงตวั โดยคณะกรรมขบัเคลื#อนแต่ละมติิมกีารประชุมอย่างน้อยเดอืนละหนึ#งครั 1ง
เพื#อตดิตามผลตามดชันีชี1วดัและความคบืหน้าของแผนการดําเนินการ 

กลยุทธในการพฒันาอย่างย ั งยืน 

 
 BST Group ไดนํ้าแนวทางการประเมนิของ ECOVADIS ซึ#งเป็นผูใ้หบ้รกิารประเมนิประสทิธภิาพเกี#ยวกบั Corporate 

Social Responsible ระดบัสากลมาประยุกตใ์ชกํ้าหนดเป็นแนวทางการพฒันาอย่างยั #งยนืในแต่ละมติ ิตลอดจนกําหนด
เป้าหมายและแผนระยะปานกลาง (Mid Term Plan) รวมถึงเป้าหมายและแผนงานประจําปีที#ก่อใหเ้กิดความชดัเจน 
ทา้ทาย และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและสิ#งแวดลอ้ม 

 การจัดโครงสร้างกํากับดูแลการพัฒนาอย่างยั #งยืน (Sustainable Development Governance Structure) โดยมี
คณะกรรมการขบัเคลื#อน 3 มติ ิ(3 Dimensions) ดา้นบรรษทัภบิาล ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม และดา้นสิ#งแวดลอ้ม 
และมคีณะกรรมการการพฒันาอย่างยั #งยนืเพื#อพจิารณาภาพรวมของแต่ละมติเิพื#อใหเ้กดิความสอดคล้องในประเดน็ที#
เกี#ยวขอ้งกนั  
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 วสิยัทศัน์ของ BST Group คอื Innovative chemical for value growth เน้นการเป็นผูนํ้าทางธุรกจิของ Mixed C4 ที#มี
นวตักรรมและเติบโตอย่างยั #งยนืบนพื1นฐานวฒันธรรมองค์กร SUCCESS Together ซึ#งถือเป็นปจัจยัสําคญัต่อการ
พฒันาอย่างยั #งยนืของเรา พรอ้มมุ่งหวงัสรา้งความสมดุลของสงัคมและสิ#งแวดล้อม ภายใตก้รอบบรรษทัภบิาลที#ด ีและ
ยนิดทีี#จะนําความรูแ้ละประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่คุณค่า (Supply chain) ใหม้คีวามเขม้แขง็ร่วมกนัตลอดไป 

จากกลยุทธท์ี#วางไวนํ้าไปสู่แผนการพฒันาอย่างยั #งยนืของ BST Group แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื 

 

ช่วงที# 1 (2021-2023) เน้นการสร้างรากฐานการพฒันาอย่างยั #งยืน ด้วยการกําหนดทศิทาง นโยบายในการดําเนินงาน 
สรา้งระบบพื1นฐาน และองคป์ระกอบในการพฒันาอย่างยั #งยนืใหค้รบถว้น  

ช่วงที#2 (2024-2026) มุ่งบริหารจดัการประเด็นการพฒันาอย่างยั #งยืนให้สอดคล้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมี
เป้าหมายในไดร้บัเหรยีญทองจากการประเมนิของ ECOVADIS ในปี 2024 เป็นปีแรก พรอ้มยกระดบัเขา้สู่ช่วงที# 3  

ช่วยที# 3 (2027-208) เน้นการบรหิารจดัการประเด็นการพฒันาอย่างยั #งยนืที#มคีวามสําคญัระดบัสากล พร้อมมุ่งเน้นการ
พฒันาในรูปแบบใหม่ในเชงิสร้างสรรค์ และมเีป้าหมายในการได้รบัเหรยีญทองจากการประเมินของ ECOVADIS ห้าปี
ตดิต่อกนั  
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การประกาศนโยบายการพฒันาอย่างย ั งยืนทีสาํคญัในปี 2564 

เพื#อยนืยนัใหเ้หน็ว่า BST Group ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาอย่างยั #งยนื ในปี 2564 จงึไดป้ระกาศนโยบายสาํคญัหลาย
ดา้นเพื#อเป็นหลกัการสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิต่อไป 

 

และเราไดม้กีารประกาศนโยบายการพฒันาอย่างยั #งยนืประจาํปีเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินการดงันี1 
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3. การดาํเนินการการพฒันาอย่างย ั งยืนในปี 2564 

3.1 ด้านบรรษทัภิบาล (Governance Risk Compliance)  

ผลงานทีสาํคญัประจาํปี 2564 

 ไม่มอีุบตัิการณ์เกี#ยวกบัการปฏิบตัิที#ไม่สอดคล้องกบักฎหมายหรอืกฎระเบียบบรษิัทระดบั 2 (Non-
Compliance Incident Level 2)* 

 ไม่มคีวามเสี#ยงใหม่ที#ไม่ถูกประเมนิมาก่อน (No Surprise Risk Identification) 
 พนกังานการทําแบบทดสอบ Code of Conduct ไดค้ะแนน 100% ทุกคน 

*Non-Compliance Incident Level 2 หมายถึง การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบบริษทัที .พบโดยหน่วยงานในบริษัทส่งผลให้ภาพลักษณ์บริษทั
เสียหาย รวมถงึ การได้รับหนังสือร้องเรียน หรือหนังสือแจ้งจากราชการ หรือข้อบกพร่องที .ตรวจพบจากหน่วยงานภายนอกโดยมีผลกระทบเป็นหนังสือเตือน
จากหน่วยงานภายนอก หรือ ทําให้ได้รับโทษตามกฎหมายเป็นค่าปรับไม่เกิน CDD,DDD บาท หรือ ทําให้ภาพลักษณ์ของบริษทัเสียหาย เช่น มีการแชร์ข่าวใน
สังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ประเดน็สาํคญัในการดาํเนินงานด้านบรรษทัภิบาล 

� การสือสารและอบรมเรืองจรรยาบรรณ  

ตามที# BST Group ได้ประกาศจรรยาบรรณองค์กร หรอื CODE 
OF CONDUCT ขึ1นเมื#อวนัที# u� ตุลาคม opqn โดยเนื1อหาเป็น
การกล่าวถงึแนวปฏบิตัใินดา้นต่างๆ ที#พนักงานพงึม ีเช่น การให้
ความเป็นธรรมกับผู้เกี#ยวข้องทางธุรกิจ การปฏิบัติระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัพนักงาน การเคารพสทิธมินุษยชนและแรงงาน 
การต่อตา้นคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 

และในปี  2564 เพื#อ ให้พนักงานได้ตระหนักและเข้า ใจ ใน
จรรยาบรรณองค์กรชดัเจนมากขึ1นจึงได้จดัให้มีการสื#อสารและ
อบรมพร้อมกรณีตัวอย่าง ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับ 
นอกจากนี1ได้กําหนดให้มกีารทําขอ้สอบ Code of Conduct โดย
ทําได้ตามเป้าหมายว่าพนักงานทุกคนต้องทําขอ้สอบได้คะแนน 
100% ทุกคน 

� การจดัทาํระบบการจดัการความเสียง 

BST Group มุ่งมั #นในการจดัการความเสี#ยงควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกจิ เพื#อที#จะสามารถประเมนิและป้องกนัหรอืลดโอกาส
ความเสยีหายกบัสถานการณ์ที#มคีวามไม่แน่นอนทั 1งภายในและภายนอกไดท้นัต่อเวลา รวมทั 1ง สรา้งความเชื#อมั #นและความ
พงึพอใจใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีและนําไปสู่ความยั #งยนื  
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บริษัทฯ แบ่งความเสี#ยงออกเป็น 
8 ด้านซึ#งรวมทั 1งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ#งแวดล้อม โดยมกีาร
แบ่งหน้าที#มอบหมายให้ผู้บริหาร
ระดบัสูงรบัผดิชอบในการตดิตาม
ดูแลความเสี#ยงในแต่ละดา้นและมี
การตดิตามสถานะทุกเดอืน โดยมี
กําหนดแผนเพื#อป้องกันหรือลด
ความเสยีหายที#อาจเกดิขึ1นสาํหรบั
ความเสี#ยงระดบัสูง และรายงาน
ให้ที#ประชุมคณะกรรมการการ
พฒันาอย่างยั #งยนืทุกไตรมาส ซึ#ง
ในปี 2564 เราพบว่าไม่มคีวามเสี#ยงใหม่ที#ไม่ถูกระบุไวก้ระบวนการประเมนิความเสี#ยงตามเป้าหมาย 

� การจดัทาํระบบการกาํกบัดแูลความม ั นคงของข้อมูลและระบบการกาํกบัดแูลข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูสาํคญัของบรษิทัฯ และขอ้มลูส่วน
บุคคลต้องได้รับการกํากับดูแลและ
ป้องกันไม่ ให้เกิดการสูญหายหรือ
รั #วไหล ดงันั 1น BST Group ไดต้ระหนัก
ถึงความสําคัญในส่วนนี1ที#อาจส่งผล
กระทบกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มตั 1งแต่ 
ผู้ถือหุ้น  ลูกค้า  คู่ ธุ รกิจ  พนักงาน 
ผู้รับเหมา และชุนชน จึงได้ประกาศ
นโยบายและจดัทํามาตรฐานเพื#อใช้ใน
การการกํากับดูแลความมั #นคงของ
ข้อมูลไม่ว่าในรูปแบบเอกสารหรือ
เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนับสนุนในการกํากบัดแูลใหเ้กดิความมั #นใจ นอกจากนี1 ใน
การกํากบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลไดจ้ดัทําเอกสารทางกฎหมาย รวมถงึสรา้งระบบรองรบัการใชส้ทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. opqo อกีดว้ย 

หลงัจากที#จดัทําระบบเสรจ็ในปี 2564 เราตั 1งเป้าหมายไวว้่าจะไม่มอุีบตักิารณ์ดา้นการรกัษาความมั #นคงของขอ้มลูระดบั 2 
ขั 1นไปไดต้ั 1งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

อุบติัการณ์ด้านการรักษาความมั .นคงของข้อมูลระดับ 2 หมายถงึ ข้อมูลสําคัญขอบบริษทัหรือข้อมูลส่วนบุคคลที .อ่อนไหวเกดิการสูญหาย หรือมีการรั .วไหล
ออกนอกบริษทั หรือ มีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนที .เป็นลายลักษณ์อักษร 

� การกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบของบริษทั 

บริษัทฯ ได้ทบทวนระเบียบปฏิบตัิงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายที#มีอยู่เดิมและจดัทํา
ระเบยีบปฏบิตังิานอื#นๆเพิ#มเตมิ เพื#อลดความเสี#ยงในดา้นการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบของบรษิทัฯ ไดแ้ก่  
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ระเบียบการปฏิบตัิ ว่าด ้วยแนวทางการกําก ับดูแลการปฏิบตัิ งาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย (Procedure for Law 

Compliance)  

เพื#อลดความเสี#ยงในดา้นการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบของบรษิทั บรษิทัฯไดป้รบัปรุงระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยแนว
ทางการกํากบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย (Procedure for Law Compliance) โดยกําหนดใหม้กีารแต่งตั 1ง
คณะกรรมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย (Law Compliance Committee) ใหท้าํหน้าที#พจิารณาและ
กลั #นกรองกฎหมายปจัจุบนัและกฎหมายที#ออกใหม่ที#เกี#ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ตรวจสอบและตดิตามการไม่ปฏบิตัขิอ้กําหนดทางกฎหมาย (Permit Audit) ซึ#งบรษิทัฯได้มปีระกาศแต่งตั 1งคณะกรรมการ
โดยมผีูจ้ดัการสํานักกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน ตั 1งแต่ u เมษายน opqr และมกีารประชุมอย่างน้อยทุก o เดอืนหรอื
ตามที#คณะกรรมการเหน็สมควร 

ระเบียบการปฏิบตัิงานการตรวจติดตามภายใน (Procedure for Compliance Internal Audit) 

เพื#อกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบของบรษิัท และเพื#อให้มั #นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหรือขั 1นตอนการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆภายในบริษัทเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกํ าหนดและ
กฎหมาย รวมถึงใช้ปฏิบตัิสําหรบัการวางแผน
และการตรวจติดตามภายใน โดยแบ่งระดับ
ผลกระทบจากการปฏบิตังิานที#ไม่สอดคล้องกบั
กฎหมายและกฎระเบียบบริษัทเป็นตํ#า กลาง 
แล ะสู ง  ต าม โ ทษทางอาญาและ ค่ าปรับ 
นอกจากนี1 ทางส่วนงานร่วมกบัฝ่ายสารสนเทศ 
ได้มีการพฒันาระบบเก็บขอ้มูลและติดตามการ
การตรวจสอบภายใน และเริ#มใช้งานระบบเกบ็
ข้อมูลเมื#อวันที# n� เม.ย. qr พร้อมกับการ
ประกาศใชร้ะเบยีบการปฏบิตังิานนี1 
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3.2 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsible)  

ผลงานทีสาํคญัประจาํปี 2564 

 ไดร้บัระดบัความพงึพอใจของพนกังานต่อ BST Group ที# 60% 
 ไดร้บัระดบัความพงึพอใจของชุมชนต่อ BST Group ที# 90% 

ประเดน็สาํคญัในการดาํเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมในปี 2564 

เราไดม้กีารดาํเนินการตามความคาดว่าและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยีของ BST Group โดยมปีระเดน็หลกัดงันี1 

ผู้ม ีส่วนได้เสียทุกกล ุม่ กล ุ่มพนักงานและผู้รบัเหมาประจาํ ชุมชน สงัคม และค ูธ่ รุกิจ 
 การมส่ีวนร่วมในการดแูลผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยี 
 การดแูลดา้นความปลอดภยัและ

อาชวีอนามยั 
 การดาํเนินกจิกรรมดา้นชมุชนและ

สงัคมในปี 2564  
  การดแูลพนักงานในช่วง COVID-

19  
 ส่งเสรมิจรรยาบรรณคู่ธุรกจิ 

  ส่งเสรมิการสื#อสารร่วมกบั
พนักงาน 

 

 

� การมีส่วนร่วมในการดแูลผู้ม ีส ่วนได้เสีย 

เพื#อให้เราสามารถอยู่และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั 1งหมดได้อย่างยั #งยืน BST Group ได้เล็งเห็นถึงความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส่้วนเสยีที#มตี่อ BST Group รวมถงึประเดน็ที#อาจจะส่งผลกระทบต่อ BST Group 
ตลอดจนแนวทางการมสี่วนร่วมเพื#อตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัเหล่านั 1นดว้ยวธิทีี#เหมาะสม เราจงึไดส้รุป
การมส่ีวนร่วมในการดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดงัแสดงในตารางนี1 

กลุ่มผ ู้ม ี
ส่วนได้เสีย 

วตัถปุระสงคก์ารมีส่วนร่วม แนวทางการมีส่วนร่วมในปัจจุบนั ความต้องการและความคาดหวงั 
ด ้านเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดล ้อม  

ผูถ้อืหุน้  -  เ ปิดเผยข้อมูลที#สําคัญและผลการ
ดําเนินงานของบรษิทัฯ 

 -  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ครั 1งต่อปี (ในทาง
ปฏบิตัแิลว้จดัไตรมาสละ 1 ครั 1ง) 

 -  การเปิดเผยข้อมูล ผลประกอบการ ผลการ
ดําเนินงาน โครงการใหม่ เพื#อใหผู้ถ้อืหุน้มองเหน็
การพัฒนาอย่างต่อเนื#อง และ พิจารณาการ
พฒันา กา้วหน้าขององคก์ร 

   -  รบัฟงัความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพื#อนํามาพฒันาบรษิทัฯ 

 -  สื#อสารผลการดําเนินการขององคก์รผ่านการประชุม
ผูถ้อืหุน้ 

 -  แผนกลยุทธข์ององคก์รที#มกีารวางกลยุทธไ์ว ้

พนักงาน  -  สื#อสารผลการดําเนินการ ทศิทาง และ
ความเคลื#อนไหวของบรษิทั 

 -  กิจกรรมกรรมการผู้จ ัดการ รับฟงัความคิดเห็น
พนักงาน อย่างน้อย2ครั 1ง / ปี (MDs Talk) 

-   กจิกรรมผูบ้รหิารพบพนักงานเพื#อแจง้ขอ้มลูขา่วสาร 
1 ครั 1ง/ไตรมาส (Staff Meeting) 

-   กิจกรรม BST Leadership Forum 1 ครั 1ง/ไตรมาส 
การแจ้งขอ้มลูข่าวสาร ความเคลื#อนไหวที#เกี#ยวขอ้ง
แก่พนักงานผ่านทางช่องทางการสื#อสารภายใน
ต่ า ง ๆ  ได้ แ ก่  อี เ ม ล  ไ ล น์ก รุ๊ ป  ( BST Family) 
Facebook BST People Intranet (GURU) 

 -  เปิดเผยข้อมูลที#สําคัญของการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ เพื#อรบัรูค้วามเคลื#อนไหวของบรษิทัฯ 

   -  พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
แ ล ะ เ พิ# ม พู น ศั ก ย ภ า พ  ( Skill & 
capability) 

-   การจดัใหม้ตีารางการอบรมดา้นต่างๆ ใหส้อดคล้อง
กบัหน้าที#งานในแต่ละระดบั Training Matrix 

 -  ได้ร ับการพัฒนาทักษะความสามารถ (Reskill/ 
Upskill) และเพิ#มพูนศักยภาพ ให้สอดรับกับ
ทศิทางของธุรกจิ 
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กลุ่มผ ู้ม ี
ส่วนได้เสีย 

วตัถปุระสงคก์ารมีส่วนร่วม แนวทางการมีส่วนร่วมในปัจจุบนั ความต้องการและความคาดหวงั 
ด ้านเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดล ้อม  

 พนักงาน  -  เขา้ใจความต้องการและอํานวยความ
สะดวกให้พนักงานทํางานอย่างมี
ความสุข 

 -  กิจกรรม เพื# อสร้ างความความผูกพัน ร่วมกับ
พนักงานและครอบครวั เช่น Family Day, Friendly 
Camp, กจิกรรมชมรมพนักงาน เป็นต้น 

-   การสํ า รวจความผูกพัน ต่อองค์กร  โดยส่ วน
ทรพัยากรบุคคล 1 ครั 1ง/ปี 

 -  การสาํรวจ Pulse Survey ตามสถานการณ์  
-   การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื#อสร้างการรับรู้และ

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 ผ่านทางช่องทางการสื# อสารต่างๆ 
ได้แก่ การประชุมภายในส่วนงาน อีเมล ไลน์กรุ๊ป 
(BST Family) และ Intranet (GURU) 

 -  ได้รบัการดูแลที#ดีและการสื#อสารอย่างทั #วถึงจาก
บรษิทั 

คู่ธุรกจิ  -  ส่งเสริมและดูแลความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของคู่
ธุ รกิจ  รวมถึงการปฏิบัติตามแนว
ทางการพฒันาอย่างยั #งยนื 

 -  ทําตามขอ้ตกลงตามสญัญาซื1อขาย และมใีบรบัรอง 
ระบบการจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม 

-   สนับสนุนในการร่วมจรรยาบรรณคู่ธุรกจิ 
-  มาตรการ COVID-19 เพื#อความปลอดภยัของคู่ธุรกจิ 

 -  สนับสนุนองค์ความรู้ การดําเนินงานที#คํานึงถึง 
สิ#งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล เพื#อ
ยกระดับการดําเนินงานของคู่ธุรกิจ ลดความ
เสี#ยงด้านการปฏิบัติงานและลดความเสี#ยงด้าน
ชื#อเสยีง 

   -  สนับสนุนการสร้างคุณค่า  (create 
value) ในการดําเนินการของคู่ธุรกจิ  

 -  จดัใหม้อีบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สิ#งแวดลอ้มใหก้บัผูร้บัเหมาก่อนเขา้ปฏบิตังิาน 

 -  สนับสนุนและยกระดบัการดําเนินการของคู่ธุรกจิ 
เ พื# อ ใ ห้ มี ก า รพัฒ น า  แ ล ะ ทํ า ง า น อย่ า งมี
ประสทิธภิาพ 

  
 

   -  แบ่งปนัความรู้และ trend ใหม่ๆ ที#อาจส่งผล
ดําเนินงานของคู่ธุรกจิ 

ลูกคา้  -  ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ในด้านต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์ บริการ
เป็นตน้ 

 -  ทําตามขอ้ตกลงตามสญัญาซื1อขาย และมใีบรบัรอง
ระบบการจดัการด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสิ#งแวดลอ้ม  

 -  แบ่งป ันความ รู้และ  trend ใหม่ๆ  ที# อ าจส่ งผล
ดําเนินงานของลูกคา้ 

-  ผลติและพฒันาสนิคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจตามแนว
ทางการพฒันาอย่างยั #งยนื 

-   เขา้ร่วมกจิกรรมหรอืการประเมินประสทิธภิาพดา้น
การพฒันาอย่างยั #งยนืตามที#ลูกคา้รอ้งขอ 

-  ตอ้งการใหอ้งค์กรปฏบิตัิตามแนวทางพฒันาอย่าง
ยั #งยนื เช่น Zero Emission, Ecovadis เป็นตน้ 

   -  สร้างช่องทางให้ ลูกค้าสําหรับ ข้อ
ร้องเรยีน ขอ้เสนอแนะ คําแนะนํา คํา
ตชิมต่างๆ 

 -   รบัขอ้รอ้งเรยีน ต/ิชม ผ่านช่องทางตรงมากบัผูแ้ทน
ขาย รวมถึงมกีารทํา customer satisfaction survey 
ในทุกๆ ปี 

-  มช่ีองทางในการ รอ้งเรยีน แนะนํา เสนอแนะ หรอื
ตชิม  

ชุมชน และ
โรงงาน
ใกลเ้คยีง 

- อยู่กบัชุมชนไดโ้ดยถอืว่าเป็นส่วนหนึ#ง
ของชุมชน เคารพสิทธิ ความคิดเหน็
ของชุมชน รักษาสิ#งแวดล้อมของ
ชุมชน 

-   สานเสวนารบัฟงัความคดิเหน็ และรบัฟงัขอ้แนะนํา
ในการดําเนินการ รวมถึงชี1แจงมาตารการเชิงรุก
ด้านความปลอดภัยและสิ#งแวดล้อมให้ทางชุมชน
รบัทราบเป็นระยะ 

-   มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีนของชุมชน 

-  การรักษามาตรฐานการดําเนินงานของโรงงาน
ไม่ใหก้ระทบกบัชุมชนโดยรอบและสิ#งแวดลอ้ม 

   - ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้าง
ประโยชน์สุขใหก้บัชุมชน 

 - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ลงพื1นที#ร ับฟงั
ความต้องการผ่านกจิกรรม BST Group พบชุมชน 
และการลงพื1นที#ของผูบ้รหิารผ่านโครงการ B2C  

-  ร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต โดยการ
ส่งเสริมด้านวิชาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ/รายได้ 
แบบยั #งยนื 

  
 

 - ช่วยเหลอืชุมชนในโครงการ ร่วมคดิ ร่วมร่าง ร่วม
สร้างความด ีตลอดจนส่งเสรมิอาชพี เพื#อหารายได้ 
ผ่านทางวสิาหกจิชุมชนต่างๆ  

- ส่งเสริมสุขภาพชุมชมผ่านทางโครงการหน่วย
แพทยเ์คลื#อนที# 

-  การสร้างสาธารณะประโยชน์แก่พื1นที# เช่น ลาน
กจิกรรมที#เกดิประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในชุมชน 

หน่วยงาน
ราชการ 

- ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ตา ม
กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบที#
เกี#ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

 -   สื#อสาร พูดคุย  ร ับฟงัข้อ เสนอแนะต่างๆ จาก
หน่วยงานราชการทั 1งแบบไม่เป็นทางการและแบบ
เป็นทางการเช่น คณะกรรมการไตรภาค ีเป็นตน้ 

-   เข้าไปมีส่วนกับภาครฐัในกิจกรรมต่างๆ เช่น ธง
ขาวดาวเขยีว ECO factory เป็นตน้ 

 -  ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เปิดเผย
ขอ้มลูอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา 

 

   - ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
กฎระเบยีบและแนวปฏบิตัขิองภาครฐั  

 -  รบัฟงัและร่วมแสดงความคดิเหน็สาํหรบักฎระเบียบ 
และกฎหมายที#ภาครฐัใช้บงัคบัอยู่ หรือ ที#กําลงัจะ
บงัคบัใช ้

 - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื1นที#
สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ 
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กลุ่มผ ู้ม ี
ส่วนได้เสีย 

วตัถปุระสงคก์ารมีส่วนร่วม แนวทางการมีส่วนร่วมในปัจจุบนั ความต้องการและความคาดหวงั 
ด ้านเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดล ้อม  

สื#อมวลชน  -  สื#อสารขอ้มูลขา่สารขององค์กรผ่านสื#อ
ทอ้งถิ#น 

 -  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของธุรกจิในด้านต่างๆ อย่าง
สมํ#าเสมอ 

 -  สื#อสารขอ้มลูขา่สารขององคก์รผ่านสื#อทอ้งถิ#น 

   -   สร้างการมส่ีวนร่วมและสานสมัพนัธท์ี#
ดกีบัสื#อมวลชน 

 -  จดักจิกรรมส่งเสรมิความสมัพนัธแ์บบต่อเนื#อง  -  สร้างการมีส่วนร่วมและสานสัมพันธ์ที#ดีกับ
สื#อมวลชน 

ภาคประชา
สงัคม  

 -  เปิดเผยขอ้มลูที#ครบถว้นและโปร่งใส -   ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ผ่ า น เ ว ที ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
คณะกรรมการ PMC ในเรื#องการจดัการนํ1า 

 -  เปิดเผยขอ้มลูที#ครบถว้นและโปร่งใส 

นักวชิาการ  
ผู้นํา
ความคดิ 

 -  รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากภาคประชาสงัคม 

  - เข้าร่วมแสดงความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั #งยืน
ผ่านทางสภาอุตสาหกรรม 

 -  รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจาก
ภาคประชาสงัคม 

(NGO) - สร้างความร่วมมือในการผลักดัน
ประเด็นต่างๆเพื#อการพัฒนาอย่าง
ยั #งยนื 

 
 -  สร้างความร่วมมือเพื#อผลักดันและขับเคลื#อน

ประเดน็ต่างๆที#เกี#ยวขอ้งกบัความยั #งยนื 

� การดแูลด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

BST Group ตระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ#งแวดล้อมใน
องคก์ร จงึไดท้าํการวางแผน Roadmap วฒันธรรมความปลอดภยัฯ โดยใชแ้บบจาํลองการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยั
(Bradley curve) ของ Dupont เป็นพื1นฐาน 

 

ปี 2557 – 2560 BST Group ทําการวางรากฐานความปลอดภยัฯ โดยดําเนินการตามระบบการจดัการความปลอดภยัใน
กระบวนการผลติ (PSM) และกําหนดวสิยัทศัน์ หลกัการบรหิาร ขอ้กําหนดความปลอดภยัฯ ขององคก์รใหช้ดัเจน 
ปี 2561  BST Group ดําเนินการวดัผลของการดําเนินตามมระบบการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลติ (PSM) 
โดยการตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit) และวเิคราะห์อุบตัเิหตุที#ผ่านมา เพื#อนําผลที#ไดไ้ปกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ใน
การวดัผลต่อไป 
ปี 2562 – 2563 BST Group ได้นําผลของการตรวจตดิตามภายใน และผลการวเิคราะห์อุบตัเิหตุ มาดําเนินการปรบัปรุง
ระบบ อาท ิเช่น การปรบัปรุงวิธีการจดัทําวิธีปฏิบัติงาน การอบรมหลกัสูตรสร้างความตระหนักความเสี#ยงด้านความ
ปลอดภยั (Risk Awareness) การอบรมหลกัสตูรผูค้วบคุมงาน (Qualified Job Controller) และเขา้รบัการการตรวจประเมนิ
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ระบบการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลติ (PSM) โดยผูต้รวจประเมนิที# กนอ. รบัรอง พรอ้มทั 1งกําหนดเป้าหมาย
ตอ้งไม่มอีุบตักิารณ์ระดบั 3 ขึ1นไป 
ปี 2564 BST Group มกีารนําผลการดาํเนินงานที#ผ่านมาและสถติอิุบตัเิหตุมาวเิคราะห ์เพื#อหาจุดที#สามารถพฒันาระบบให้
ดขีึ1น อาท ิเช่น  

 การดําเนินการตามระบบบรหิารจดัการความปอดภยั อาชวีอนามยั (ISO45001) - เรามกีารนําระบบ ISO45001 เขา้
มาขบัเคลื#อนความปลอดภยัในองคก์ร เพื#อใหร้ะบบความปลอดภยัไดม้าตรฐานสากล 

 การดําเนินการตรวจความปลอดภยัฯ (SHE Observation Tour (SOT)) อย่างต่อเนื#อง - เรามกีารกําหนดใหพ้นักงาน
ทําการตรวจความปลอดภยัฯ (SOT Commitment) เพื#อส่งเสรมิให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน และก่อให้เกิด
วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 

 การดาํเนินการเพื#อสรา้งวนัิยการปฏบิตังิาน (Operation Discipline) - เรามกีารดาํเนินการเพื#อสรา้งวนัิยการปฏบิตังิาน 
(Operational discipline) โดยการสํารวจและประเมนิวนัิยการปฏบิตังิานในองค์กร เพื#อนํามากําหนดแผนการปรบัปรุง
และดาํเนินการใหเ้กดิวนัิยการปฏบิตังิาน และส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 

 การสรา้งผูเ้ชยีวชาญดา้น PSM (PSM Expert) - เรามกีารสรา้งและฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเชี#ยวชาญดา้น
ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื#อให้เป็นผู้พฒันาและขบัเคลื#อนระบบความปลอดภัยใน
กระบวนการผลติขององคก์ร 

จากสิ#งที#กล่าวมาในปี 2564 เราคงบรรลุเป้าหมายคอืการไม่มอุีบตักิารณ์ระดบั 3 ขึ1นไป แต่สาํหรบัอุบตักิารณ์ระดบั 2 ยงัคง
เกดิอย่างต่อเนื#องซึ#งพบว่ามกัจะเกี#ยวเนื#องกบักจิกรรมที#ระบบประเมนิความเสี#ยงไม่ครอบคลุม ดงันั 1น เราจงึคงเป้าหมายที#
ทา้ทายและเขม้ขน้เช่นเดมิคอืตอ้งลดอุบตักิารณ์ระดบั 2 ขึ1นไปลง 50% ของทุกปี 
ปี 2565 – 2567 BST Group มแีผนการปรบัปรุงระบบประเมนิความเสี#ยงอย่างต่อเนื#องเพื#อใหบ้รรลุเป้าหมายที#วางไว ้เช่น 
การสนทนาเพื#อตระหนักความเสี#ยงก่อนเริ#มงาน (Risk Awareness Talk) การติดตามแผนลดและแผนควบคุมจากการ
ประเมนิความเสี#ยง การจดักจิกรรมรณรงคค์วามปลอดภยัอย่างเขม้ขน้ 
โดยในปี 2568 BST Group มีเป้าหมายต้องไม่มอีุบตัิการณ์ระดับ 2 ขึ1นไป และยกระดบัวฒันธรรมความปลอดสู่ระดบั
สากล 
นิยามอบุตัิการณ์ระดบั 2 และ 3 

อุบัติการณ์การบาดเจ็บระดับ 2 (Accident Injury 
Incident Level 2) หมายถึง  การบาดเ จ็บการ
เจ็บป่วยใด  ๆซึ .งเกิดจากอุบัติการณ์ในการทํางาน
หรือธุรกิจของบริษัทที .ต้องได้รบัการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ตัวอย่าง เช่น  ได้รับการเย็บ หรือ การทํา
หตักรรม  ได้รับการฉีดยาเพื .อรักษา ยกเว้น การฉีด
วัคซีนป้องกัน ได้รับการสั .งยาโดยแพทย์ เช่น ยา
ปฏชีิวนะ  ได้รับการจํากัดของเขตการทํางาน หรือ 
เปลี.ยนแปลงการทํางาน เป็นต้น 

อุบัติการณ์ที .มีผลต่อใบอนุญาตโรงงานระดับ U 
(License to Operate Incident Level 2) หมายถึง การ
ได้รับคําร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงาน
ข้างเคียง ด้านสิ.งแวดล้อม (กลิ.น, ควัน) หรือเสียง
รบกวน จากเหตุการณ์ผิดปกติของการรั .วไหลสารเคมี
หรือพลังงาน (โดยทวนสอบแล้ว) หรือการได้รับคํา
ร้องเรียนโดยวาจาจากหน่วยงานราชการหรือชุมชน 
ด้านสิ.งแวดล้อมหรือเสียงรบกวน (โดยทวนสอบแล้ว)  
หรือ การละเมิดข้อกําหนดเกี .ยวกับใบอนุญาตด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ.งแวดล้อม ที .
จําเป็นต้องแจ้งต่อผู้มีอํานาจ 

อุบติัการณ์ความปลอดภยัในกระบวนการผลิตระดับ U 
(Process Safety Incident Level 2 Up) หมายถึง การ
รั .วไหลใด  ๆ(LOPC) ของวัสดุที .ไม่เป็นอันตราย (ยกเว้น 
อากาศ ไนโตรเจน นํ]า ไอนํ] า  ไอนํ] าควบแน่น) ปริมาณ
มากกว่า C,DDD กิโลกรัม หรือ การรั .วไหลใด  ๆ(LOPC) 
ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพษิ ที .มีปริมาณ
มากกว่าเกณฑ์ที .แสดงบน LOPC Level U แต่น้อยกว่า 
LOPC Level ` หรือ การเกิดเพลิงไหม้ หรือ การระเบดิ 
ในพื]นที .บริษัท และส่งผลให้ต้องเข้าแผนควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินระดับ U (ตามแผนการจดัการภาวะวิกฤต) 
 

อุบัติการณ์การบาดเจ็บระดับ 3 (Accident Injury 
Incident Level 3) หมายถึง การบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บป่วยใด  ๆซึ .งเกิดจากอุบัติการณ์ในการทํางาน 
หรือธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ หรือหยุดงาน 

อุบัติการณ์ที .มีผลต่อใบอนุญาตโรงงานระดับ 3 
(License to Operate Incident Level 2) หมายถึง การ
แจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการเกี .ยวกับละเมิด 
หรือไม่ปฏบิติัตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสิ.งแวดล้อม หรือการประท้วงจากชุมชน
ซึ.งมีผลโดยตรงกับบริษัท และส่งผลให้พนักงานอาจ
ได้รับอันตรายหรือไม่สามารถปฏบิติังานได้ 
 

อุบติัการณ์ความปลอดภยัในกระบวนการผลิตระดับ 
3 (Process Safety Incident Level 3 Up) หมายถึง
การรั .วไหลใด  ๆ(LOPC) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ 
หรือสารพิษที .มีปริมาณมากกว่าเกณฑ์ที .แสดงบน 
LOPC Level 3 หรือการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบดิ
ในพื]นที .บริษัท และส่งผลให้ต้องเข้าแผนควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินระดับ 3 (ตามแผนการจดัการภาวะวิกฤต) 
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� การจดัการความปลอดภยัและสิงแวดล้อมด้านระบบ อปุกรณ์ และเครืองจกัร  

 Plant Revalidation Completion มกีารกําหนดแผนงานการทบทวนการวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลติของ BST 
Group โดยใชเ้ทคนิคการชี1บ่งอนัตรายของกระบวนการ และการปฏบิตังิาน (Hazard and Operability Study: HAZOP) ซึ#ง
มเีป้าหมายการทบทวนฯ ใหค้รบทุกโหนด (Node) ทุกกระบวนการผลติของ BST Group ภายในรอบ 5 ปี พรอ้มทั 1งจดัทาํ
รายงานการทบทวนฯ ส่งให้กรมโรงงานทุกๆ 5 ปีเช่นเดียวกัน โดยปี 2564 BST Group ได้ทําการทบทวนฯ ได้ตาม
แผนงานทั 1งหมด 74 โหนด 
 Implement Recommendation (R1&R2) คําแนะนํา หรือ Recommendations ที#ได้จากการทบทวนฯ โดยเฉพาะ
คําแนะนําที#ทคีวามเสี#ยงสูง และความเสี#ยงมาก จะถูกกําหนดผู้รบัผดิชอบ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเป็นลําดบั
แรกๆ และมกีารตดิตามความคบืหน้าเป็นรายเดอืนโดย PHA Element Team จนแลว้เสรจ็ 
 CUI Action Items การกดักร่อนภายใตฉ้นวน (Corrosion under insulation) หรอืมกัเรยีกสั 1นๆว่า CUI คอืการกดักร่อน
ที#เกิดขึ1นกบัท่อ และส่วนประกอบอื#นๆ ของระบบท่อ รวมถึงเครื#องจกัร อุปกรณ์ที#มกีารหุม้ฉนวน สาเหตุเกิดจากการที#มี
นํ1าซึมเข้าไปในเนื1อฉนวน และสมัผสักับผิวท่อตลอดเวลา จึงทําให้เกิดการกัดกร่อนขึ1นภายใต้ฉนวนดงันั 1น ทางแผนก
ตรวจสอบความพรอ้มเครื#องจกัรอุปกรณ์ ไดกํ้าหนดแผนงานการตรวจสอบการกดักร่อนภายใตฉ้นวนของระบบท่อที#ใช้งาน
กบัก๊าซไวไฟ หรอืของเหลวไวไฟเป็นลําดบัแรกๆ โดยปี 2564 ทําการตรวจสอบการกดักร่อนภายใต้ฉนวนของระบบท่อ
ภายใน BST Group ได้ตามแผนงานทั 1งหมด 294 lines. และดําเนินการแก้ไขจุดบกพร่องที#พบได ้100% ตามแผนงานที#
กําหนด 
 ISO45001 – Occupational Health and Safety Management System Implementation เราได้นําระบบการจัดการ
ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมาประยุกตเ์พื#อใชก้ารป้องกนัการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยที#เกี#ยวเนื#องจากการทํางาน
ของพนักงานและผูป้ฏบิตังิาน อกีทั 1ง จดัเตรยีมสถานที#ทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัและถูกสุขอนามยั โดยไดจ้ดัทาํระบบเสรจ็
เรยีบร้อยและมกีารตรวจติดตามภายในเสร็จสิ1นไปในเดอืนธนัวาคม 2564 โดยเราคาดว่าจะได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO45001 ครบทั 1ง 2 บรษิทัภายในไตรมาสที# 2 ของปี 2565  

� ส่งเสริมการสือสารร่วมกบัพนักงาน 

BST Group มุ่งหมายที#จะเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัธ์กบัองค์กร (Employee Engagement) โดยการสรา้งความ
เขา้ใจและความสมัพนัธ์อนัดกีบัพนักงาน ผ่านการสื#อสารอย่างมปีระสทิธภิาพที#ก่อใหเ้กดิทั 1งความรูส้กึที#ดแีละการส่งมอบ
ผลงานคุณภาพใหอ้งค์กร ซึ#งนับเป็นหวัใจของการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื#อความราบรื#นและสําเรจ็ในการดําเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นการสื#อสารที#ทั #วถงึและเขา้ถงึพนักงานทุกท่าน ดงันี1 

 มุ่งเน้นการรบัฟงัความคดิเหน็พนักงานแยกเป็นสายงานและระดบังาน โดยผูจ้ดัการแต่ละส่วนงาน จะทาํการสื#อสารกบั
พนักงานเรื#องการเตบิโตในสายอาชพี หลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานและการปรบัระดบั รวมถึงทบทวนหลกัเกณฑ์
สวสัดกิารต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหพ้นักงานไดเ้ขา้ใจ 

 จดัใหม้กีจิกรรมสื#อสารทศิทางการดําเนินธุรกจิ ความเคลื#อนไหวในองค์กร และข่าวสารต่างๆ ใหพ้นักงานทราบอย่าง
ต่อเนื#องดว้ยช่องทาง Virtual ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยแบ่งเป็นการสื#อสารนโยบายและวสิยัทศัน์โดยตรงจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงูในรปูแบบกจิกรรม MDs Talk ตามรอบกลางปีและปลายปี เพื#อใหพ้นักงานทราบถงึทศิทางของธุรกจิ
และการดําเนินการขององค์กร และกจิกรรม Staff Meeting ที#จดัขึ1นเป็นประจําทุกไตรมาส โดยเป็นการประชุมที#เน้น
การสร้างความเขา้ใจของพนักงานที#มตี่อการดําเนินการขององค์กร การเปลี#ยนแปลงที#จะเกิดขึ1นและการสร้างแรง
บนัดาลใจใหก้บัพนักงานในการทํางาน โดยกจิกรรมสื#อสารที#จดัขึ1นนั 1น เปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเห็น ไต่
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ถาม ได้ทั 1งในห้องประชุม หรือ ส่งข้อความผ่านช่องทาง website ที#ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ถามได้ เพื#อให้เกิดการ
สื#อสารสองทางมากที#สุด 

      

 ดําเนินการโครงการสรา้งความผูกพนัของพนักงานที#มตี่อองคก์ร (Employee Engagement) ต่อเนื#องจากปี oppn ถงึ 
opqo โดยดําเนินการสํารวจ รวบรวมขอ้มลูรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสูงทราบ และจดัทําแผนกจิกรรมเสรมิสรา้งความ
ผูกพนัของพนักงานที#มตี่อองค์กร และปรบัปรุงแผนงานตามปจัจยัที#เป็นความตอ้งการของพนักงานและสอดคล้องกบั
ทศิทางนโยบายของบรษิทัฯ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการทรพัยากรบุคคล (HR Committee) ของบรษิทั
ฯ ซึ#งไดนํ้าแผนงานมาดาํเนินการต่อเนื#องตลอดปี opqr 

 ดําเนินการสํารวจ Pulse Survey ประจําปี opqr เพื#อสํารวจความคดิเหน็และความรูส้กึของพนักงานที#มตี่อองค์กร ทั 1ง
นโยบายการบรหิารบุคคล สภาพแวดล้อมการทํางาน การทํางาน และทรพัยากรที#สนับสนุนในการทํางาน เพื#อนําไป
พฒันานโยบายการดูแลพนักงานของบรษิทัฯ ซึ#งมจีํานวนพนักงานร่วมทาํแบบสาํรวจ จํานวน r�n คน คดิเป็นรอ้ยละ 
�q และไดร้บัคะแนน ความพงึพอใจโดยรวมที#รอ้ยละ q� และวางแผนจะดําเนินการสํารวจความผูกพนัของพนักงานที#
มตี่อองคก์ร (Employee Engagement) อกีครั 1งในปี opqp 

� การดแูลพนักงานในช่วง COVID-19  

เราดแูลพนักงานทุกวนัอย่างใกล ้ชิด แม้ยาม COVID-19 

BST Group ให้ความร่วมมอืและปฏิบตัติามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสนับสนุนให้พนักงาน
ทํางานที3บ้าน (Work From Home) และรกัษาระยะห่างทางสงัคม (Physical Distancing) โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกคน
รายงานสถานะสุขภาพ การประเมนิความสี3ยงที3จะตดิเชืOอ และสถานที3ปฏบิตังิานประจาํวนัผ่านระบบ Digital Health Pass 
ซึ3งเป็นแอปพลิเคชนัของบรษิทัฯ เป็นประจําทุกวนั เพื3อบรษิัทฯ / หวัหน้างานจะได้ใหค้ําแนะนํา การดูแลอย่างทนัท่วงท ี
หากพนักงานมคีวามเสี3ยงที3จะตดิเชืOอ พรอ้มทั Oงส่งมอบความห่วงใยผ่านการส่งชุดอุปกรณ์จาํเป็น เช่น หน้ากากอนามยั เจ
ลลา้งมอื แอลกอฮอล ์ชุดทดสอบ ATK ถงึพนักงานทุกคนอกีดว้ย 
และหากพบว่าพนักงานมคีวามเสี3ยงจากการสมัผสัหรอืใกล้ชดิกบัผูต้ดิเชืOอ นอกจากการใหห้ยุดงานแบบไดร้บัค่าจา้งเพื3อกกั
ตวัและตรวจ ATK ตามระยะเวลาที3กําหนด ทางบรษิทัฯ ยงัส่งตรวจ RT-PCR เพื3อเป็นการยนืยนัผลอกีครั Oง และหากมกีาร
ยนืยนัผลว่าติดเชืOอ บรษิัทฯ จะประสานงานเรื3องการส่งตวัเขา้รบัการรกัษา โดยใช้ประกนัสุขภาพแบบกลุ่มของบรษิทัฯ 
ร่วมกบัสทิธทิี3รฐัจดัให ้
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ปฏิบตัิงานจากทีบ้าน (Work From Home) เพือลดความ
เสียงของพนักงาน 
เมื3อเกิดการระบาดของโรค COVID-^_ ทางบริษัทฯ ได้
ตดัสนิใจโดยยดึความปลอดภยัของพนักงานเป็นสาํคญั โดย
ใหพ้นักงานที3สามารถปฏบิตัติหิน้าที3จากที3บ้านได ้สามารถ
ปฏบิตัิหน้าที3จากที3บ้านของตนเองไดท้นัท ีโดยบรษิัทฯ ได้
จัดหาระบบ Microsoft Teams เพื3อสื3 อสารและทํางาน
ร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนเครื3องมือจําเป็นต่างๆ เช่น 
เครื3องพมิพเ์อกสาร ใหต้ําแหน่งที3มคีวามจาํเป็นตอ้งใช ้เป็น
ต้น พรอ้มทั Oงมอบค่าช่วยเหลอืการปฏบิตังิานที3บ้านสําหรบั
พนักงานประจาํสาํนักงานกรุงเทพฯ อกีดว้ย   
นอกจากนั Oน ทางบรษิัทฯ ยงัเน้นยํOาให้หวัหน้างานตดิตาม
ดแูลเรื3องสุขภาพกายใจ และ ประสทิธภิาพการทาํงานอย่าง
ใกลช้ดิ และรายงานต่อผูบ้รหิารในการประชุมรายสปัดาห ์ 

มาตรการเพือให้เกิดความปลอดภยัสูงสุดในทีทาํงาน  
เนื3องจากพนักงานในสายการผลติ ยงัคงต้องปฏิบตัิหน้าที3
ประจําโรงงาน บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจและมมีาตรการที3
เขม้ขน้ เพื3อให้สถานที3ทํางานมคีวามปลอดภยั สร้างความ
มั 3นใจใหพ้นักงานในการมาทาํงานที3โรงงาน และสรา้งความ
มั 3นใจให้ลูกค้าว่าโรงงานของเราจะยงัคงส่งมอบสินค้าที3มี
คุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื3อง นอกจากการเน้นยํOาเรื3องมาตรการ
เว้นระยะห่างในพืOนที3ปฏิบตัิงาน พืOนที3ส่วนกลาง รถรบัส่ง 
การดูแลความสะอาด และจดัให้มอุีปกรณ์และแอลกอฮอล์
เพี3ยงพอในทุกพืOนที3แล้ว บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการจดักลุ่ม 
(Bubble) เพื3อจดัแบ่งพนักงานเป็นสองกลุ่ม เพื3อใหม้ั 3นใจว่า
จะมพีนักงานทํางานอย่างต่อเนื3อง  และเพิ3มการแบ่งกลุ่ม
ย่อยตามส่วนงาน เพื3อจดัใหแ้ต่ละส่วนงานมพีืOนที3ปฏบิตังิาน 
พืOนที3พกัทานอาหาร รวมถึง รถรบัส่งที3บริษัทฯ ได้จดัหา
เพิ3ม เพื3อให้พนักงานแยกตามส่วนงานอย่างชดัเจน และ 
พนักงานมคีวามเสี3ยงน้อยที3สุดหากมพีบผูต้ดิเชืOอในโรงงาน  

จดัหาวคัซีนป้องกนั COVID-ให้พนักงานและครอบครวั  
บริษัทฯ ให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ3งในการจัดให้พนักงาน 
และ ครอบครวั ได้รบัวคัซีน เพื3อบรรเทาความรุนแรงจาก 
COVID-19 ในขณะนีO พนักงานและผู้ร ับเหมาประจําของ
บรษิทัทุกคนไดร้บัวคัซนี e เขม็ทั Oงหมดแลว้  โดยในจาํนวน
นีOเป็นวคัซีนซิโนฟาร์มที3บริษัทฯ จดัหาหรือวคัซีนอื3นๆ ที3
ประสานกับภาครฐั จํานวน 564 คนจากทั Oงหมด 636 คน
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 89 ของพนักงานทั Oงหมด 
ทั OงนีO บรษิัทฯ ยงัคงรณรงค์และจดัหาวคัซีนเข็มกระตุ้นให้
พนักงาน ผู้รบัเหมาประจํา และ ครอบครวั อย่างต่อเนื3อง
ตามคาํแนะนําของภาครฐั เพื3อความปลอดภยัสงูสุด 

บริษทัฯ คงสวสัดิการและกิจกรรมให้พนักงาน  
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-นั Oน สร้างให้พนักงานเกิดความตึงเครียดจากการ
ต้องเปลี3ยนรูปแบบการทํางานและการดําเนินชวีติ บรษิทัฯ 
จึงได้จดัให้มีกิจกรรมนันทนาการรูปแบบใหม่ ผ่านระบบ 
Microsoft Teams เช่น การจดังานปีใหม่ จดังานประมลูของ
เพื3อนําเงินไปทําบุญ การจัดงานรางวัลอายุงาน งาน
เกษียณอายุงาน การเขา้ร่วมกจิกรรมผ่าน social platform 
และ การมอบของขวญัในเทศกาลต่างๆ ไปยงับา้นพนักงาน 
เพื3อเป็นการส่งมอบกําลงัใจ ความห่วงใย สรา้งช่วงเวลาที3มี
ความสุข และเสรมิสรา้งสมัพนัธ์ที3ดขีองพนักงาน พรอ้มกนั
นั Oน บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงการ We Care เราดูแลกนั เพื3อให้
พนักงานไดร้บัความรูแ้ละคําแนะนําจากผูเ้ชี3ยวชาญในการ
ดูแลสภาวะจิตใจของตนเองอีกด้วย และแม้จะเป็นปีที3
ยากลําบาก และ บรษิัทฯ มค่ีาใชจ้่ายเพื3อต่อสู้สถานการณ์ 
COVID-เพิ3มสงูขึOน บรษิทัฯ ยงัคงมอบสวสัดกิารใหพ้นักงาน
เช่นเดมิ ไม่มกีารตดัลดใดๆ 
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� การดาํเนินกิจกรรมด้านชุมชนและสงัคมในปี 2564 

BST Group ส่งเสริมการม ีส่วนร่วมกบัสงัคมและชุมชน 

BST Group ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมกับสงัคมและชุมชนผ่านกิจกรรมทั 1ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการศกึษา ด้านศาสนา
ประเพณีและวฒันธรรม ด้านสุขภาพสิ#งแวดล้อมและความปลอดภยั และด้านชุมชนและสาธารณประโยชน์ โดยจดัสรร
งบประมาณประจําปีอย่างต่อเนื#อง รวมเป็นงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ซึ#งกิจกรรมที#สําคญัได้แก่ BST Group ร่วม
สนับสนุนทุนการศกึษาแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุดเพื#อเป็นการแบ่งเบาภาระดา้นการศกึษาให้กบัครอบครวั 
แบ่งเป็นโครงการมอบทุนการศกึษา ns ชุมชนๆ ละ up,��� บาทมลูค่ารวมทั 1งสิ1น p��,��� บาท (ต่อเนื#องปีที# un) 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรม CSR ท ั vงหมดในปี 2564 แสดงไว้ภาคผนวก 

ความห่วงใยต่อสถานการณ์ COVID-19  

ทาง BST Group เพื#อช่วยแบ่งเบาภาระของภาคราชการและทมีด่านหน้าและเป็นการช่วยเหลอืสงัคมที#ได้รบัผลกระทบ
ดงักล่าว อกีทั 1ง ในโอกาสครบรอบ n� ปีของบรษิทั กรุงเทพ ซนิธติกิส ์จาํกดั ในนาม BST Group ไดร่้วมสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลของรฐั สนับสนุนถุงมอืทางการแพทย ์โครงการมอบถุงยงัชพี และโครงการอื#นๆ  รวมรวม
กว่า 2 ลา้นบาท นอกจากนี1 ถอืเป็นส่วนหนึ#งในการทาํดเีพื#อสงัคมตามแผนนโยบายส่งเสรมิความยั #งยนื 

 
BST Group ได้ริเริมโครงการ BST Group พบชุมชน 

BST Group ได้ริเริ#มโครงการ BST Group พบชุมชน (สานเสวนาชุมชน) & 
Online เพื#อพบปะพูดคุย แจ้งข่าวสาร แลกเปลี#ยนความคิดเห็น รับฟงั
ขอ้เสนอแนะจากชุมชนอย่างใกลช้ดิ เสรมิสรา้งความเขา้ใจ และสานสมัพนัธ์อนั
ดรีะหว่างชุมชนกบัโรงงาน อกีทั 1ง ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม CSR ตอบโจทย์ความยั #งยนื โดยในปี 2564 ผูบ้รหิารและพนักงานได้
ลงพื1นที#และร่วมกจิกรรม On-line เพื#อสรา้งความเชื#อมั #นและแสดงออกถงึความ
จรงิใจในการอยู่ร่วมกนัอย่างยั #งยนื โดยเขา้มส่ีวนร่วมในกิจกรรม CSR บรรลุ
เป้าหมาย 100%  
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การสาํรวจความพึงพอใจทางด้าน CSR 

นอกจากนี1 ทาง BST Group ได้การดําเนินการสํารวจความพงึพอใจทางดา้น CSR ของบริษทัเป็นประจําทุกปีซึ#งโดยทํา
การสํารวจโดย 3rd Party  เช่นเดยีวกนัในปี 2564 เราไดท้ําการสํารวจกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ภาคครวัเรอืนของชุมชน 
ผูนํ้าชุมชน หน่วยงานราชการและโรงงานขา้งเคยีง เพื#อนําผลสํารวจมาทาํแผนพฒันาปรบัปรุงต่อไป จากการสํารวจความ
พงึพอใจในกจิกรรม CSR ประจาํปี 2564 ทาง BST Group ไดร้บัระดบัความพงึพอใจของชุมชนถงึ 90% 

 

รางวลั CSR-DIW Continuous Award 2021 
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� ส่งเสริมจรรยาบรรณค ู่ธ รุกิจ 

BST Group  มคีวามมุ่งมั #นที#จะดาํเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส ควบคู่กบัความมุ่งมั #นในการดแูลและส่งเสรมิใหคู้่ธรุกจิ
สามารถเจรญิเตบิโตควบคู่กนัไดอ้ย่างยั #งยนื จงึมเีจตนารมณ์ที#จะส่งเสรมิแนวคดิเกี#ยวกบัจรรยาบรรณไปยงัคู่ธุรกจิซึ#งเป็นผู้
ที#มีส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของเราให้ร่วมกันนําหลักการและแนวคิดจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ จึงได้จัดทํา
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของกลุ่มบริษัท BST” (BST Group - Supplier Code Of Conduct) เพื#อให้คู่ธุรกิจร่วมลงนามและ
นําไปเป็นแนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิร่วมกนั  

BST Group คาดหวงัว่านอกเหนือจากการปฏบิตัติามขอ้กําหนด ขอ้บงัคบั กฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏบิตัิ
อนัเป็นสากลแล้วคู่ธุรกิจจะนําหลกัการในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจ โดยจะให้ความ
ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนับสนุนใหคู้่ธุรกจิดําเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธเิสรภีาพดา้นแรงงาน มนุษยชน ส่งเสรมิ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิ#งแวดล้อม รวมทั 1งตดิตามการนํา BST Group - Supplier Code of Conduct ไปปฏบิตัิ
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

BST Group ไดเ้ชญิคู่ธุรกจิเขา้ร่วมการบรรยาย “จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทั BST (BST-Group Supplier Code of 
Conduct) เพื#อรบัทราบแนวทางและนําไปปฏบิตัใินการดําเนินธุรกจิร่วมกนั ซึ#งได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากคู่ธุรกจิ 
โดยมกีารตอบกลบั 427 ราย คดิเป็น 95% โดยในปี 2565 จะมกีารขยายผลไปยงัคู่ธุรกจิรายใหม่และคู่ธุรกจิที#มสีญัญาระยะ
ยาวกบับรษิทัฯ อกีดว้ย 
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3.3 ด้านสิงแวดล ้อม (Environment) 

ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อมทีสาํคญั ใน ปี 2564 

 ปรมิาณการใชพ้ลงังานลดลง 0.25 JG/T-P หรอื รอ้ยละ 6 จากปีฐาน 2562 
 ไม่มกีารนําของเสยีไปฝงักลบ (Zero Waste to landfill) และส่งของเสยีให้หน่วยงานภายนอกนําไปใช้

ประโยชน์อย่างอื#นรอ้ยละ 92 ของปรมิาณของเสยีที#เกดิขึ1น 
 ปรมิาณการปลดปล่อยสารอนิทรยีร์ะเหย (1,3-Butadiene) ลดลง 0.00184 kg/T-P หรอื รอ้ยละ 70 จาก

ปีฐาน opqo  
 ไม่มีการร้องเรียนด้านสิ#งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จากโรงงานใกล้เคียง ชุมชน และ

หน่วยงานราชการ 
 ไดร้บัใบรบัรอง Carbon footprint for organization (CFO) ทั 1ง 3 โรงงาน  
 การจดัทาํ Baseline ดา้นสิ#งแวดลอ้ม และเป้าหมายในระยะ 5 ปี 

กลุ่มบริษัท บีเอสที ได้กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อีวอนามัย สิ#งแวดล้อมและพลังงาน  จึง
ดําเนินงานด้วยความตระนักถงึการใช้พลงัานและทรพัยากรธรรมชาต ิการลดและปกป้องมลพษิ ไม่ส่งผล
กระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื#อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว ดงัมปีระเดน็สาํคญัดงัต่อไปนี1 

� การใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

การใชพ้ลงังานและทรพัยากรธรรมชาตเิป็นปจัจยัที#ส่งผลต่อการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกโดยตรง ดงันั 1น BST 
Group จงึใหค้วามสาํคญัต่อการใชพ้ลงังานและทรพัยากรเพื#อใหเ้กดิประสทิธภิาพและเน้นการลดการสญูเสยีจากการผลติ 

กลยุทธแ์ละการบริหารจดัการ 

1. เลอืกเทคโนโลยกีารผลติที#มกีารใชพ้ลงังานน้อย สาํหรบักระบวนการผลติใหม่ 
2. สาํหรบักระบวนการผลติปจัจุบนั มกีารผลติในโหมดที#มกีารใชพ้ลงังานคุม้ค่าสงูสุด 
3. แต่งตั 1งคณะกรรมการดา้นสิ#งแวดลอ้ม เพื#อบรหิารจดัการการใชพ้ลงังงานทั 1งระบบ 
4. ติดตามแนวโน้มการใช้พลงังานและทรพัยากร รายเดือน รวมถึงวางแผนบริหารจดัการ และรายงานผลต่อ SD 

Committee ทุกไตรมาศ  

ผลการดาํเนินงาน : ปี 2564 ปรมิาณการใชพ้ลงังานลดลง �.25 JG/T-P หรอื รอ้ยละ 6 จากปีฐาน opqo 

� ของเสียและการจดัการ 

การจดัการของเสยีที#ไม่มปีระสทิธภิาพหรอืไม่เหมาะสมส่งผลกระทบ
ต่อสิ#งแวดลอ้มและกบัชุมชนที#อาศยัอยู่ใกลเ้คยีง 

กลยุทธแ์ละการบริหารจดัการ 

1. หาแนวทางการจดัการกากของเสยีที#เป็นวธิกีารนําไปใชป้ระโยชน์
อย่างอื#นสาํหรบัรรายการกากของเสยีทั 1งหมดของกลุ่มบรษิทั 

2. รวบรวมบรษิทัที#รบัดาํเนินการกากของเสยีโดยวธิกีารนําไปใชป้ระโยชน์อย่างอื#น 
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3. ตดิตามแนวโน้ม รายเดอืน รวมถงึวางแผนบรหิารจดัการ และรายงานผลต่อ SD Committee ทุกไตรมาศ 

ผลการด ําเนินงาน:  ปี 2564 ไม่มีการนําของเสียไปฝงักลบ (Zero Waste to landfill) และนําส่งของเสียให้หน่วยงาน
ภายนอกนําไปใชป้ระโยชน์อย่างอื#นรอ้ยละ 92 ของปรมิาณของเสยีที#เกดิขึ1น 

� การจดัการควบคมุการระบายสารอินทรียร์ะเหยง่ายทุกแหล่งกาํเนิดอย่างเป็นระบบ 

บรษิทัฯ มุ่งมั #นที#จะบรหิารจดัการและดาํเนินโครงการเพื#อควบคุมมลพษิทางอากาศทั 1งภายในพื1นที#ปฏบิตักิารบรเิวณโรงงาน 
ชุมชนโดยรอบใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และหลกัมาตรฐานสากล เน้นการนําเทคโนโลยมีาใชเ้พื#อลด
การปล่อยมลพษิทางอากาศ  รวมถงึการประสานความร่วมมอืกบัภาครฐัและผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพื#อ
ควบคุมการบรหิารจดัการ  

กลยุทธแ์ละการบริหารจดัการ 

1. นําเทคโนโลยทีี#ดทีี#สุด (Best Available Technology) มาใชส้าํหรบัโครงการใหม่ ไดแ้ก่  
a. การตดิตั 1ง Thermal Oxidizer ทั 1ง BST Site 1 และ Site 2 เพื#อบําบดัไอระเหยจากกระบวนการผลติในภาวะการ

ผลติปกต ิ
b. การตดิตั 1ง Waste water tripping column เพื#อแยก 1,3-Butadiene ในนํ1าเสยีกลบัเขา้กระบวนการผลติ ส่วนนํ1าเสยี

ส่งไปบําบดัที#ระบบบําบดันํ1าเสยีต่อไป 
2. เป็นกลุ่มโรงงานนําร่องในพื1นที#มาบตาพุดนําแนวทางปฏบิตัทิี#ด ีCode off practice สาํหรบัการหยุดซ่อมบํารุง หรอืหยุด

ซ่อมบํารุงใหญ ่เพื#อควบคุมการระบายสารอนิทรยีจ์ากกจิกรรมใหน้้อยที#สุดซึ#งดาํเนินการตั 1งแต่ปี 2563  

ผลการดาํเนินงาน: ปี 2564 ปรมิาณการปลดปล่อยสารอนิทรยีร์ะเหย (1,3-Butadiene) ลดลง 0.00184 kg/T-P หรอื รอ้ย
ละ 70 จากปีฐาน 2562 นอกจากนี1ผลการตรวจวดั 1,3-Butadiene ในพื1นที#ชุมชนมแีนวโน้มที#ดขี ึ1นจากปี 2562 (ก่อนที#จะนํา 
COP มาปฏบิตั)ิ โดยทุกจุดตรวจวดัมค่ีาน้อยกว่าค่าเฝ้าระวงั 24 ชม. (5.3 µg/m3) 
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� ส่งเสริมให้ทุกโรงงานได้รบัการรบัรองคารบ์อนฟุตพริvนท์องคก์รและผลิตภณัฑท์ุกผลิตภณัฑ ์

เพื#อเป็นการเตรยีมพร้อมสําหรบัการรบัมอืการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก BST Group จงึส่งเสรมิให้ทุกโรงงาน
จดัทาํขอ้มลูคารบ์อนฟุตพริ1นทอ์งคก์รและผลติภณัฑท์ุกผลติภณัฑ์ 

กลยุทธแ์ละการบริหารจดัการ 

1. กําหนดเป็นแผนงานในการขอการรบัรองคารบ์อนฟุตพริ1นทอ์งคก์ร ในปี 2564 และขอการรบัรองทุก 3 ปี  
2. กําหนดแผนงานและผลติภณัฑท์ุกผลติภณัฑ์ในปี 2565 และขอการรบัรองทุก 3 ปี 
3. กําหนดเป็นแผนงาน ตดิตามแนวโน้ม รายเดอืน รวมถงึวางแผนบรหิารจดัการ และรายงานผลต่อ SD Committee ทุก

ไตรมาศ 

ผลการดาํเนินงาน : BST Group ไดร้บัใบรบัรอง Carbon footprint for organization (CFO) ทั 1ง 3 โรงงาน  

BST: โรงงานผลติผลติภณัฑจ์าก Mixed C4 มกีารปลดปล่อย GHG (Scope1&2) เป็น 205,127 tonCO2e/Year  
BST: โรงงานผลตินํ1ายางเอน็บอีาร ์(NBR Latex) มกีารปลดปล่อย GHG (Scope1&2) เป็น 27,368 tonCO2e/Year 
BSTE: โรงงานผลติยางสงัเคราะหเ์อสบอีาร์ (SBR) มกีารปลดปล่อย GHG (Scope1&o) เป็น 29,886  tonCO2e/Year 

     

� การจดัทาํ Baseline ด้านสิงแวดล้อม และเป้าหมายในระยะ 5 ปี 

ปี 2564 BST Group เพื#อดาํเนินการใหส้อดคล้องกบัหลกัปฏบิตัดิา้นสิ#งแวดลอ้ม “พรอ้มอนุรกัษ์ทรพัยากร สิ#งแวดลอ้ม และ
พลงังานอย่างยั #งยนื” จงึไดค้ณะกรรมการมติดิา้นสิ#งแวดล้อมจงึจดัทาํ Baseline ดา้นสิ#งแวดล้อมและกําหนดเป้าหมายระยะ 
5 ปี เพื#อการปรบัปรุงใหด้ขี ึ1นอย่างต่อเนื#อง 

กลยุทธแ์ละการบริหารจดัการ 

1. รวบรวมขอ้มลูดา้นทรพัยากร สิ#งแวดลอ้ม และพลงังานมาวเิคราะหเ์พื#อกําหนด Baseline  
2. กําหนดตวัชี1วดัประสทิธภิาพดา้นสิ#งแวดล้อมระยะยาวพรอ้มโครงการต่างๆ รวมถงึระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และ

การรายงานอย่างต่อเนื#องใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัทั 1ง BST Group 
4. ตดิตามแนวโน้มรายเดอืน รวมถงึวางแผนบรหิารจดัการ และรายงานผลต่อ SD Committee ทุกไตรมาส 

ผลการดาํเนินงาน: กําหนด Baseline ดา้นสิ#งแวดลอ้มและเป้าหมายระยะ 5 ปี 
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ตารางแสดง Baseline ดา้นสิ#งแวดลอ้มและเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี 
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ภาคผนวก: รายงานผลการพฒันาอย่างย ั งยืน 2562-2564 (2019-2021) 

� ผลการดาํเนินงานด้านบรรษทัภิบาล 

ผลการดาํเนินงานด้านบรรษัทภิบาล 2019 2020 2021 

จํานวน surprise risk ที#เกดิ (โดยที#ไม่ถกูประเมนิมาก่อน) n.a. n.a. 0 

จํานวนอุบตักิารณ์เกี#ยวกบัการปฏบิตัทิี#ไม่สอดคล้องกบักฎหมายหรอืกฎระเบยีบบรษิทัระดบั 2 n.a. n.a. 0 

จํานวนพนักงานที#ได้รบัการอบรมเกี#ยวกบัจรยิธรรมองคก์ร (%) n.a. n.a. 100% 

จํานวนหน่วยงานที#มกีารทํา Compliance Audit (หน่วยงาน) n.a. n.a. 3 

จํานวนอุบตักิารณ์เกี#ยวกบัการรกัษาความมั #นคงของขอ้มลู n.a. n.a. 2 

ขอ้มลูดําเนินการในกลุ่มนี1รวมทั 1ง 2 บรษิทั    n.a. - Not available 

� ผลการดาํเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

สุขภาพและความปลอดภยั (ช ั วโมง-คน หมายถงึรวมถงึทั vงพนักงานและคู่ธรุกิจ)  2019 2020 2021 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุขั 1นรกัษาพยาบาลขึ1นไป (ราย ต่อ 1,000,000/ชั ##วโมง-คน)  
Or Accident Injury Incident Level 2 

0.88 1.17 1.57 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุถงึขั 1นหยดุงาน (ราย ต่อ 1,000,000/ชั ##วโมง-คน) 0.09 0 0 

อตัราความรุนแรงของอุบตัเิหตุ (วนั ต่อ 1,000/ชั ##วโมง-คน) 0.01 0 0 

จํานวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทั 1งหมด (ราย)  0 0 0 

- ชาย : หญงิ 0:0 0:0 0:0 

อตัราการเจบ็ป่วยและโรคจากการทํางาน (ราย ต่อ 200,000 ชั ##วโมง-คน) 0 0 0 

License to Operate Incident (คร ั vง)  2019 2020 2021 

- ระดบัที# 1 : ความรุนแรงน้อย 0 11 3 

- ระดบัที# 2 : ความรุนแรงปานกลาง (LTO  Incident Level 2 Up) 0 1 2 

- ระดบัที# 3 : ความรุนแรงมาก 0 0 0 

Process Safety Incident (คร ั vง)  2019 2020 2021 

- ระดบัที# 1 : ความรุนแรงน้อย 34 58 52 

- ระดบัที# 2 : ความรุนแรงปานกลาง (Process Safety Incident Level 2 Up) 0 0 1 

- ระดบัที# 3 : ความรุนแรงมาก 1 0 0 

พนักงาน 2019 2020 2021 

จํานวนพนักงาน (คน) 622 617 635 

สดัส่วนพนักงานหญงิต่อพนักงานทั 1งหมด (%) 32% 31% 30% 

สดัส่วนพนักงานหญงิในระดบัจดัการ (%) 49% 47% 43% 

สดัส่วนพนักงานหญงิในระดบัจดัการระดบัตน้ (%) 52% 49% 44% 

สดัส่วนพนักงานหญงิในระดบัจดัการระดบัสงู (%) 42% 42% 41% 

อตัราการลาออก (Turn Over Rate) 3.8% 5.2% 5.7% 

อตัราการกลบัมาทํางานหลงัลาคลอด 100% 100% 100% 

Average hours of training provided per employee 54 25* 29* 

*Applied e-learning      



 
 

28 | รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน 2564                                              Public Version 

การพฒันาสงัคม 2019 2020 2021 

ค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนกจิกรรมดา้น CSR  4 MB   3 MB   5.1 MB  

จํานวนการออกหน่วยแพทยเ์คลื#อนที#ดูแลสุขภาพชุมชน 8 COVID-19* COVID-19* 

การพฒันาวสิาหกจิสรา้งอาชพีสรา้งรายไดชุ้มชน (จํานวนวสิาหกจิใหม่) 2 3 3 

ผลการประเมนิความพงึพอใจในพื1นที#ต่อกจิกรรม CSR (ภาคครวัเรอืน) 88% 84% 90% 

การมส่ีวนร่วมของพนกังานในกจิกรรม CSR ของพนักงาน 78% 66% 100% 
ขอ้มลูดําเนินการในกลุ่มนี1รวมทั 1ง 2 บรษิทั  
*COVID-19 ไม่มกีจิกรรมนี1เนื#องจากการระบาดของ COVID-19 

   

� การจดัหาเพือความย ั งยืน  

ผลการดาํเนินงานด้านการจดัหาเพือความย ั งยืน    2019 2020 2021 

%Green Procurement*  BST 0% 0% 0% 

   BSTE 0% 0% 1% 

   NBL 17% 4% 6% 

%Green Supplier*  BST 52% 53% 62% 

   BSTE 52% 72% 59% 

   NBL 40% 54% 63% 

Signed - Supplier Code of Conduct    AVL n.a. n.a. 95% 

นิยาม: อา้งองิจาก EcoFactory Requirements ขอ้กําหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
%Green Procurement คอื ดชันีชี1วดัวดัจากมลูค่าการจดัซื1อเพื#อให้บรษิทัฯ ส่งเสรมิการจดัซื1อสนิคา้ (รวมวตัถุดบิ เคมภีณัฑ)์ ที#เป็นมติรกบัสิ#งแวดล้อมหรอื
จดัจา้งบรกิารที#เป็นมติรกบัสิ#งแวดลอ้ม โดยพจิารณาจากสนิคา้ที#ไดฉ้ลากสิ#งแวดลอ้ม (Green Label) หรอืบรกิารที#ไดก้ารรบัรองดา้นสิ#งแวดลอ้ม  
%Green Supplier คอื ดชันีชี1วดัวดัจากผูส้่งมอบขั 1นที# 1 (First-tier suppliers) เพื#อใหบ้รษิทัฯ สนับสนุนส่งเสรมิผูส่้งมอบขั 1นที# 1 ในรายการวตัถุดบิ พลงังาน 
สารเคม ีและบรรจุภณัฑ์ที#มคีวามเสี#ยงในการก่อเกดิผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม โดยผูส้่งมอบขั 1นที# u ดงักล่าวนี1ตอ้งมนีโยบายสิ#งแวดล้อมและดําเนินโครงการ
สิ#งแวดลอ้มเพื#อจดัการประเดน็ปญัหาสิ#งแวดลอ้มหลกัและไดร้บัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที# o ขึ1นไป 
 

� ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล ้อม 

ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม หน่วย 2019 2020 2021 

1. ปรมิาณการใชพ้ลงังาน (Energy Consumption) JG/T-P 4.26 4.28 4.01 

2. ปรมิาณการใชนํ้1า (Water Withdrawal) m3 /T-P 3.78 3.77 2.93 

3. การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas) Ton CO2e/T-P 0.50 0.55 0.52 

4. ปรมิาณการปลดปล่อย 1,3-Butadiene kg/T-P 0.00265 0.00151 0.00085 

5. ปรมิาณการปลดปล่อย Acrylonitrile kg/T-P 0.005 0.004 0.003 

6. Yield % 96.67% 95.93% 96.38% 

7. Hazardous waste kg/T-P (% Recycle) 2.94 (91%) 5.26 (89%) 2.30 (92%) 

8. Non-Hazardous waste kg/T-P (% Recycle) 0.43 (100%) 0.55 (100%) 0.56 (100%) 

ขอ้มลูดําเนินการ (ขอ้มลูในกลุ่มนี1รวมทั 1ง 2 บรษิทั) 
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� สรปุผลการดาํเนินการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล ้อมปี พ.ศ. Xz{| 

 

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท) ดําเนินการ

1. ด�านการศึกษา
แผนประจําป�

1.1 มอบทุนการศึกษา เม.ย. 64 เพ่ือเป0นการแบ�งเบาภาระด5านการศึกษาให5กับ
ครอบครัว

นักเรียนที่ได5รับการคัดเลือกจากชุมชนใน
เขตมาบตาพุด และบ5านฉาง

38 ชุมชน ดําเนินการมอบทุนการศึกษาจํานวน 38 ชุมชนในช�วง 
มิ.ย.-ส.ค.64 ช5ากว�าเปFาหมายกําหนดเน่ืองด5วย
สถานการณIการแพร�ระบาด COVID-19

570,000 มิ.ย.-ส.ค. 64

1.2 โครงการเรียนรู5นอกห5องเรียน ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือให5นักเรียนได5เรียนรู5ด5านการเกษตรท้ัง โรงเรียนในเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง 4 โรงเรียน เน่ืองด5วยสถานการณIการแพร�ระบาด COVID-19 - -
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  จึงยังไม�ได5จัดกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)

1.3 โครงการ " พ่ีทิ้งกล�อง..น5องได5เรียน" (บริจาค
กระดาษย�อย)

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือร�วมสนับสนุนโครงการธนาคารขยะชุมชน ชุมชนในเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง 1 ชุมชน สนับสนุนกระดาษย�อยให5แก�ธนาคารขยะของชุมชนซอย
ประปา

- ม.ค.-ธ.ค. 64

2. ด�านศาสนา ประเพณี และวัฒธรรม

แผนประจําป�

2.1 กฐินวัดในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง ต.ค. 64 เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง 1 วัด เน่ืองด5วยสถานการณIการแพร�ระบาด COVID-19 - -
(เจ5าภาพหลัก)  จึงยังไม�ได5เป0นเจ5าภาพหลักงานกฐิน
กิจกรรมพิเศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)

2.2  บุญข5าวหลาม ม.ค.- มี.ค.64 เพ่ืออนุรักษIงานประเพณีท5องถ่ินทําบุญเดือนสาม
ของชุมชนเขตมาบตาพุด

ชุมชนเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง 30 ชุมชน งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

2.3 สงกรานตI เม.ย. 64 เพ่ือส�งเสริมอนุรักษIขนบธรรมเนียมประเพณี ชุมชนเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง 41 ชุมชน งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

สงกรานตIให5คงอยู� สืบไป
2.4 งานบุญประจําป] และบรรพชาสามเณร  เม.ย.64 เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ชุมชนเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง 5 แห�ง ร�วมพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดโขดหิน - -

ในส�วนของงานบุญประจําป]ทางวัดงดจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด COVID-19

2.5 งานบุญเข5าพรรษา, ออกพรรษา, ลอยกระทง ก.ค. - พ.ย. 64 เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง และชุมชน
เขตมาบตาพุด

10 แห�ง งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

2.6 ผ5าป_าเพ่ือการศึกษา ม.ค.- ธ.ค.64 เพ่ือร�วมส�งเสริมการศึกษาให5แก�โรงเรียน โรงเรียนในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง 5 แห�ง งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

2.7 งานบุญกฐิน/ผ5าป_า ต.ค. - พ.ย. 64 เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัดในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง 16 วัด ร�วมสนับสนุนงานบุญกฐิน 16 วัด ได5ตามเปFาหมายกําหนด 32,000 ต.ค. - พ.ย. 64

วัดที่บริษัทไม�ได5เป0นเจ5าภาพ และชุมชนเขตมาบตาพุด
2.8 งานประเพณีศาลเจ5า และงานจิบนํ้าชาการกุศล มี.ค. - ธ.ค. 64 เพ่ือรณรงคIสืบสานประเพณี และส�งเสริม

วัฒนธรรม อันดีงาม
ศาลเจ5า มัสยิดในชุมชนเขตมาบตาพุดและ
บ5านฉาง

5 คร้ัง ร�วมงานประเพณีศาลเจ5ามาบตาพุด และงานจิบนํ้าชาการ
กุศล จํานวน 2 คร้ัง ซ่ึงน5อยกว�าเปFาหมายกําหนดเน่ือง
ด5วยสถานการณIการแพร�ระบาด COVID-19 จึงงดจัดงาน
หลายแห�ง

2,000 มี.ค. 64

3. ด�านสุขภาพ ส่ิงแวดล�อม และความปลอดภัย

แผนประจําป�

3.1 โครงการหน�วยแพทยIเคล่ือนที่ BST ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือมุ�งหวังให5เกิดความสะดวกและประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให5บริการแก�สมาชิกชุมชนโดยรอบ
มาบตาพุด

ชุมชนเขตมาบตาพุด 8 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเน่ืองด5วยสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

3.2 สนับสนุนอุปกรณIทางการแพทยIกองทุน ต.ค - พ.ย. 64 เพ่ือส�งเสริมประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ชุมชนเขตมาบตาพุด 1 คร้ัง มอบผ5าอ5อมผู5 ใหญ�และถุงยังชีพให5ผู5ป_วยติดเตียง จํานวน 2
 คร้ัง

- -

ผู5ป_วยติดเตียง ผู5สูงอายุและผู5พิการ ได5ตามเปFาหมายกําหนด
3.3 โครงการสนับสนุนเคร่ืองมือแพทยI ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือร�วมส�งสเริมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลในเขตจังหวัดระยอง 1 แห�ง มอบสนับสนุนอุปกรณIทางการแพทยI จํานวน 3 แห�ง 1,500,000 ส.ค.64

ของผู5มาใช5บริการของโรงพยาบาล ได5ตามเปFาหมายกําหนด
3.4 ปลูกป_าชายเลน ก.ค. 64 เพ่ือช�วยกันรักษาระบบนิเวศนIชายฝdeงและปFองกัน

การกัดเซาะพ้ืนดิน
ชายฝde งทะเลในเขตจังหวัดระยอง 1 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเน่ืองด5วยสถานการณIการแพร�ระบาด 

COVID-19
- -

3.5 โครงการ "ถุงลมปลอดภัย" ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือให5ทางชุมชนใช5เป0นจุดสังเกตุทิศทางลม ชุมชนเขตมาบตาพุด 20 แห�ง ติดต้ังและเปล่ียนถุงแสดงทิศทางลมจํานวน 20 แห�ง 40,000 ม.ค.-ธ.ค. 64
ได5ตามเปFาหมายกําหนด

3.6 วันอนุรักษIชายฝdeงสากล (ICC) ก.ย. 64 เพ่ือร�วมรักษาสภาพแวดล5อมและอนุรักษIบริเวณ
ชายฝdeงทะเล

ชายฝde งทะเลในเขตจังหวัดระยอง 1 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเน่ืองด5วยสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

3.7 โครงการ "คนวัยใส..ใส�ใจผู5สูงอายุ" ม.ค.-ธ.ค. 64 ร�วมกิจกรรมชมรมผู5 สูงอายุในชุมชนเขตมาบตาพุด ชมรมผู5สูงอายุในชุมชนเขตมาบตาพุด 12 คร้ัง ร�วมกิจกรรม 1 คร้ังและทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดแจ5ง
งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

3,000 ม.ค. 64

3.8 โครงการปล�อยพันธุIสัตวIนํ้า ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ืออนุรักษIพันธุI สัตวI นํ้า กลุ�มประมงเรือเล็กพ้ืนบ5าน 1 คร้ัง บริษัทจัดกิจกรรมปล�อยพันธุIสัตวIนํ้าจํานวน 2 คร้ังได5ตาม
เปFาหมายกําหนด

6,000 พ.ย. 64

กิจกรรมพิเศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)

3.9 สนับสนุนโครงการกีฬาต5านภัยยาเสพติด ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือส�งเสริมคนในชุมชนให5มีสุขภาพแข็งแรง ชุมชนเขตมาบตาพุด 10 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

และห�างไกลยาเสพติด
3.10 สนับสนุนกิจกรรมศูนยIคามิลเลียน ธ.ค. 64 เพ่ือช�วยเหลือเด็กกําพร5าที่ได5รับผลกระทบจาก

เอดสI
ศูนยIคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอรI 1 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 

COVID-19
- -

และผู5ป_วยเอดสI จังหวัดระยอง
4. ด�านชุมชนและสาธารณประโยชน1

แผนประจําป�

4.1 โครงการพัฒนาชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือส�งเสริมอาชีพให5กับชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง 3 ชุมชน ส�งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจํานวน 3 ชุมชนได5ตาม
เปFาหมายกําหนด

5,000 ม.ค.-ธ.ค. 64

4.2 โครงการร�วมคิด ร�วมร�าง ร�วมสร5าง ความดี พ.ค. - พ.ย. 64 เพ่ือส�งเสริมการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนI
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง

ชุมชน / วัด / โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยอง

20 โครงการ ดําเนินโครงการร�วมคิดฯ จํานวน 2 โครงการได5น5อยกว�า
เปFาหมายกําหนด

40,000 พ.ย. 64

4.3 โครงการสานเสวนาร�วมกับผู5 มีส�วนได5เสีย ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือรายงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล5อม และตําแหน�งงานว�าง

ชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ 23 ชุมชน/3กิจกรรม ดําเนินโครงการ BST Group พบชุมชน 1 คร้ัง 92,000 มี.ค. - เม.ย. 64

เพ่ือแลกเปล่ียนข5อเสนอแนะด5านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล5อม เพ่ือให5ความรู5ทาง
วิชาการด5านต�างๆ เช�นด5านสารเคมี

งดจัดกิจกรรม 2 คร้ังเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�
ระบาด COVID-19

เพ่ือแลกเปล่ียนข5อเสนอแนะด5านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล5อม เพ่ือให5ความรู5ทาง
วิชาการด5านต�างๆ เช�นด5านสารเคมี

4.4 โครงการส�งเสริมอาชีพชุมชน
(ตลาดนัดชุมชนพบคนโรงงาน)

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพ่ือส�งเสริมอาชีพให5กับชุมชน ชุมชนเขตมาบตาพุด 12 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

กิจกรรมพิเศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)

4.5 กิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ม.ค. 64 เพ่ือสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ โรงเรียนและชุมชนเขตมาบตาพุดและบ5าน
ฉาง

41 หน�วยงาน งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

4.6 กิจกรรมพัฒนาชุมชน (วันพ�อ/วันแม�/ร.10) ก.ค./ส.ค./ธ.ค. 64 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ชุมชนเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง 120 คร้ัง ร�วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนจํานวน 36 คร้ัง ซ่ึง
น5อยกว�าเปFาหมายกําหนด เน่ืองด5วยชุมชนงดจัดกิจกรรม 
เพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด COVID-19

130,000 ก.ค./ส.ค./ธ.ค. 64

4.7 กิจกรรมการกุศลหน�วยงานราชการ ชุมชน  และส่ือมวลชนธ.ค. 64 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ราชการ ชุมชน และส่ือมวลชน 3 คร้ัง งดจัดกิจกรรมเพ่ือปFองกันสถานการณIการแพร�ระบาด 
COVID-19

- -

กลุ2มเป3าหมายวันท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงานเป3าหมายวัตถุประสงค1กิจกรรมลําดับ


