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สารจากกรรมการผู้จ ดั การ
ปี 2564 เป็ นอีกปี ท#ี BST Group ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ#งเราสามารถ
คาดการณ์และปรับตัวเพื#อให้ธุรกิจของเราดําเนินไปได้อย่างต่อเนื#อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานและผู้รบั เหมาในการ
เข้าถึงวัคซีน การจัดระบบป้องกันเพื#อให้พนักงานผลิตสามารถทําการผลิตได้อย่างต่อเนื#องโดยไม่ละเลยสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและผู้ม ีส่วนได้เสีย การสนับสนุ นให้มกี ารทํางานที#บ้าน (Work From Home) และระบบรายงาน
สุขภาพพนักงานออนไลน์เพื#อทีจ# ะช่วยเหลือในกรณีทพ#ี นักงานได้รบั ความเสีย# งอย่างทันท่วงที
เราได้ขบั เคลื#อนการพัฒนาอย่างยั #งยืนเต็มรูปแบบผ่าน 3 ด้านได้แก่ ด้านบรรษัทภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อ
สัง คม และด้านสิ#งแวดล้อมเพื#อก่อให้เ กิดการขับเคลื#อนและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้ม ีการประกาศ
นโยบายสําคัญหลายนโยบาย ได้แก่ นโยบายการรักษาความมั #นคงของข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน และการปรับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง# แวดล้อมและพลังงาน เพื#อ
นําไปสู่การวางรากฐานระบบสําคัญในการพัฒนาอย่างยังยื
# นในมิตติ ่างๆ
ผลจากการดําเนินการในปี 2564 ที#สําคัญ เพื#อให้พนักงานได้ม ีความตระหนักถึงจรรยาบรรณองค์กร (Code of
Conduct) เราได้จดั ให้มกี ารอบรม Code of Conduct ให้พนักงานทุกคน รวมถึงต้องผ่านการทําข้อสอบโดยต้องได้คะแนน
100% ทุกคน และเราได้เริม# ส่งเสริมแนวคิดจรรยาบรรณองค์กรนี1ไปยังคู่ธุรกิจของเราอีกด้วย ด้านสังคม BST Group ได้ม ี
มาตรการดูแลพนักงานของเราในช่วงของการระบาดของ COVID-19 เป็ นอย่างดีและทําการช่วยเหลือสังคมและชุมชนรอบ
ข้างผ่านทางกิจกรรมมากมายและส่งผลให้เราได้รบั การประเมินผลความพึงพอใจจากชุมชนในระดับ “พึงพอใจมาก” จาก
การดํา เนิ นงานดัง กล่ าวทําให้บริษัท ได้ร ับ รางวัล CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อ เนื# อ ง และในด้าน
สิง# แวดล้อมนัน1 เราไม่มกี ารร้องเรียนด้านสิง# แวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากโรงงานใกล้เคียง ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการ และเราได้รบั ใบรับรอง Carbon footprint for organization (CFO) ทัง1 n โรงงาน และสามารถการลดปริมาณการ
ใช้พลังงานลดลงร้อยละ 6 จากปีฐาน opqo อีกด้วย
รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
# นประจําปี 2564 นี1ได้รายงานข้อมูลในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั #งยืนของ BST Group อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน1 ทัง1 นี1 เพื#อให้เห็นถึงเจตจํานงของเราในการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและ
โปร่งใสในทุกสถานการณ์ดว้ ยหลักธรรมาภิบาล ไม่มอี นั ตรายกับทุกคน ทุกเวลา ถือมั #นในหลักสิทธิมนุษยชนและรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสีย พร้อมอนุรกั ษ์ทรัพยากร สิง# แวดล้อม และพลังงานอย่างยังยื
# น

นาย ชาตรี ชื#นชมสกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
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1. รู้จ กั BST Group
บริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด เริม# ก่อตัง1 ในปี พ.ศ. opnr ร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษทั ไทยและกลุ่มบริษทั สิงคโปร์ในฐานะผู้
บุกเบิกธุรกิจ Cr ในประเทศไทยภายใต้แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที# o เริม# เปิ ดดําเนินกิจการเมื#อปี
พ.ศ. opns
ด้วยความมุ่งมันที
# จ# ะก้าวไปให้ทดั เทียมกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี บริษัท ฯ จึง ได้เ ริ#ม ขยายกํ าลัง การผลิต ในระยะที# o และเริ#ม ดําเนิ น การผลิต ในปี พ.ศ. opru
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ตดั สินใจขยายธุรกิจเข้ามาอยู่ในธุรกิจยางสังเคราะห์ในนามของ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
จํากัด ซึ#งเริม# ผลิตยางสังเคราะห์สไตรีนบิวทาไดอีนรับเบอร์ในปี เดียวกันโดยโรงงานทัง1 หมดข้างต้นตัง1 อยู่โรงงาน Site I ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ด้วยแนวทางการเติบโตอย่างมีคุณค่า ในปี พ.ศ. oppu บริษัทฯ ได้ซ1ือ ธุรกิจลาเท็กซ์จากบริษัท Down Reichhold จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและย้า ยฐานการผลิตมายังพื1นที#ลงทุนแห่งใหม่ (โรงงาน Site 2) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เช่นกัน โดยได้เริม# ดําเนินการผลิตนํ1ายาง Nitrile Latex เมื#อเดือนกุมภาพันธ์ oppq

โดยมีกระบวนการผลิตของโรงงานทัง1 หมดพอสังเขปดังนี1

ปจั จุบนั BST Group ประกอบด้วย o บริษัท ได้แก่ บริ ษ ัท กรุง เทพ ซิ น ธิ ติ ก ส์ จํา กัด (Bangkok Synthetics

Co., Ltd) และ บริ ษทั บีเอสที อิ ล าสโตเมอร์ส จํากัด (BST Elastomers Co., Ltd) โดยมีโรงงานผลิตในความ
รับผิดชอบทัง1 สิน1 n โรงงาน ดังนี1
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บริษทั กรุงเทพ ซิ น ธิ ติ ก ส์ จํากัด มีโรงงาน X แห่งคือ
“ โรงงาน BST” ตัง1 อยู่ท#ี Site I ผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed Cr ดังนี1
บิวทาไดอีน (Butadiene หรือ BD) โดยส่งวัตถุดบิ หลักให้โรงงานยางสังเคราะห์ และนํ1ายางสังเคราะห์ ได้แก่
โรงงาน SBR โรงงาน NBL เป็นต้น
เอ็มทีบอี ี (MTBE หรือ Methyl Tertiary Butyl Ether) จัดจําหน่ายให้กบั โรงกลันนํ
# 1ามันเพื#อใช้เพิม# ค่าออกเทนแทน
ั
การใช้สารตะกัว# (ซึ#งเป็นปญหามลภาวะต่อสิง# แวดล้อมและสุขภาพ) และช่วยให้การเผาไหม้ของนํ1ามันเชือ1 เพลิง
สมบูรณ์ยงิ# ขึน1
บิว ทีน วัน (Butene-u หรือ B-u) จํา หน่ า ยให้กับ ผู้ผ ลิต เม็ด พลาสติก ชนิ ด HDPE และ LLDPE เพื#อ ปรับ ปรุง
คุณสมบัตขิ องเม็ดพลาสติก
ราฟิเนตวัน (Raff-I หรือ Iso Butylene) จําหน่ายให้กบั TMMA เพื#อผลิต Methyl Methacrylate (MMA)
แอลพีจ ี (LPG หรือ Liquified Petroleum Gas) เป็นก๊าซหุงต้ม
“ โรงงาน NBL” ตัง1 อยู่ท#ี Site 2 ผลิตนํ1ายางสังเคราะห์
จากนวัตกรรมเทคโนโลยีโรงงาน NBL ผลิตนํ1ายางสังเคราะห์ Nitrile Latex ทีไ# ด้รบั การพัฒนามาเป็นพิเศษสําหรับใช้ในการ
ผลิตถุงมือชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงมือการแพทย์ ถุงมืออุตสาหกรรม หรือถุงมือทีใ# ช้ในครัวเรือน

บริษทั บีเอสที อิ ล าสโตเมอร์ส จํากัด มีโรงงาน ] แห่ง
“ โรงงาน BSTE” ตัง1 อยู่ท#ี Site I ผลิตยางสังเคราะห์สไตรีนบิวทาไดอีนรับเบอร์
ยางสังเคราะห์สไตรีนบิวทาไดอีนรับเบอร์ (SBR) ใช้เป็นวัตถุดบิ สําคัญในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ อุปกรณ์/ชิน1 ส่วนยาง
ในรถยนต์ อุปกรณ์กฬี า (ลูกบอลยาง ลูกกอล์ฟ) และอื#นๆ ทัง1 นี1 การผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ของบริษทั ฯ จะเป็นส่วนสําคัญ
ในการผลักดันและสนับ สนุ น การพัฒนาภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศให้เ ป็ น แหล่ ง วัตถุ ดิบ ของอุตสาหกรรมต่อเนื#อง
โดยเฉพาะอย่างยิง# การผลิตยานยนต์ และ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จํากัด จึงถือว่าเป็นบริษทั ในเครือของ บริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด ทัง1 นี1มสี าํ นักงานใหญ่
ตัง1 อยู่ทเ#ี ดียวกันคือทีอ# าคารสาธรซิตท1ี าวเวอร์ ชัน1 22 กรุงเทพฯ
โดยมีโครงสร้างการบริหารงานของ BST Group เป็ นส่วนกลางสําหรับทัง1 2 บริษัท ซึ#งมีฝ่ายงานทีก# ํากับดูแลการดําเนิน
ธุรกิจทีส# าํ คัญดังนี1
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2. แนวความคิ ด การพัฒ นาอย่า งยังยืน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในป จั จุ บ ัน ได้ รับ ผลกระทบอย่ า งรวดเร็ ว จากการ
เปลี#ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เงื#อนไขทางการตลาด ความต้องการ
ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง# ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียทีต# อ้ งการ
ให้องค์กรแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง# แวดล้อม
กอปรกั บ BST Group เชื# อ ว่ า แนวคิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั ง# ยื น ต้ อ ง
ประกอบด้ ว ยสิ#ง สํ า คัญ 3 มิติ ท#ี ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง เพื# อ ให้ ธุ ร กิ จ สามารถ
เจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยังยื
# น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) และ
ด้านสัง คม (SOCIAL) และด้านสิ#ง แวดล้อม หมายถึงการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการดูแลสิง# แวดล้อม
เพื#อ สนั บ สนุ น ความเชื#อ มโยงประเด็น ข้า งต้น เข้า เป็ น ส่ ว นสํ า คัญ ในการบริห ารจัด การให้ครอบคลุ ม และรองรับ การ
เปลี#ยนแปลงทีเ# กิดขึน1 ในมิตทิ งั 1 สามอย่างต่อเนื#องพร้อมผนวกเข้าเป็ นส่วนสําคัญของกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
จึงจัดโครงสร้างการกํากับดูแลการพัฒนาอย่างยังยื
# น (Sustainable Development Governance Structure) ดังนี1

บทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการพัฒ นาอย่า งยังยืน ทีสํา คัญ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยังยื
# น มีบทบาทหน้าที#ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินการและ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
# น โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานและผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมเป็ นกรรมการทุกท่าน เพื#อ
ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื#อนแต่ละมิตอิ ย่างน้อยไตรมาสละหนึ#งครัง1
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สําหรับคณะกรรมการขับเคลื#อนแต่ละมิติ มีบทบาทหน้าทีใ# นการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน ตลอดจน
ดัชนีชว1ี ดั ในแต่ละมิตใิ ห้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีแนวทางการดําเนินการพัฒนาอย่างยั #งยืนแต่ละมิตดิ งั นี1
]. มิ ติ ด ้า นบรรษัท ภิ บ าล (Governance Risk and Compliance, GRC Dimension) มีหลักปฏิบตั ิใ นการดําเนินการดังนี1
“ ดําเนิ น ธุร กิ จ อย่า งถูก ต้อ งและโปร่งใส ในทุก สถานการณ์ด ้ว ยหล กั ธรรมาภิ บาล” ประกอบด้วยการกํากับดูแลกิจการ
(Governance) การบริหารและจัดการความเสี#ยง (Risk Management) และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance)
โดยมี ผูจ้ ดั การฝา่ ยการพัฒนาอย่างยั #งยืน เป็นประธาน
X. มิ ติ ด ้า นความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม (Social Responsible, SR Dimension) มีหลักปฏิบตั ใิ นการดําเนินการดังนี1 “ ไม่ม ี
อัน ต ราย กับ ทุ ก ค น ทุ ก เวล า ถื อ มันใ นหล ัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แล ะรับ ผิ ด ชอ บต่ อ สัง ค ม แ ล ะผู้ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ”
ประกอบด้วยการกํากับดูแลพนักงานและผูร้ บั เหมา (Employee and Contractor Management) ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย ของพนัก งานและคู่ค้า (Health and Safety) การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ ละการพัฒ นาความรู้ (Human Capital
Management) ความรับผิดชอบต่อชุมชน (Communities Responsible) การมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย (Stakeholder
Engagement) ) โดยมี ผูจ้ ดั การโรงงาน Site 1 เป็นประธาน
b. มิ ติ ด ้า นสิ งแวดล้อ ม (Environment Dimension) มีห ลัก ปฏิบ ัติใ นการดํา เนิ น การดัง นี1 “ พร้อ มอนุ ร กั ษ์ท รัพ ยากร
สิ งแวดล้อ ม และพลัง งานอย่า งยังยืน ” ประกอบด้วย การจัดการด้านสิง# แวดล้อม (Environment) และ การผลิตและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั #งยืน (Sustainable Consumption) โดยมี ผูจ้ ดั การโรงงาน Site 2 เป็นประธาน
ทัง1 นี1 ผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละท่านจะเข้าร่วมเป็นกรรมการขับเคลื#อนในมิตทิ ตี# นเองเกี#ยวข้องเพื#อสนับสนุ นและก่อให้เกิดการ
ขับเคลื#อนได้อย่างเต็มที# สอดคล้อง และลงตัว โดยคณะกรรมขับเคลื#อนแต่ละมิติมกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ#ง ครัง1
เพื#อติดตามผลตามดัชนีชว1ี ดั และความคืบหน้าของแผนการดําเนินการ

กลยุทธในการพัฒ นาอย่างยังยืน

 BST Group ได้นําแนวทางการประเมินของ ECOVADIS ซึ#งเป็ นผูใ้ ห้บริการประเมินประสิทธิภาพเกี#ยวกับ Corporate
Social Responsible ระดับสากลมาประยุกต์ใช้กําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั #งยืนในแต่ละมิติ ตลอดจนกําหนด
เป้าหมายและแผนระยะปานกลาง (Mid Term Plan) รวมถึงเป้าหมายและแผนงานประจําปี ท#กี ่อให้เกิดความชัดเจน
ท้าทาย และตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียและสิง# แวดล้อม
 การจัด โครงสร้า งกํ า กับ ดู แ ลการพัฒ นาอย่ า งยัง# ยืน (Sustainable Development Governance Structure) โดยมี
คณะกรรมการขับเคลื#อน 3 มิติ (3 Dimensions) ด้านบรรษัทภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิง# แวดล้อม
และมีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยังยื
# นเพื#อพิจารณาภาพรวมของแต่ละมิตเิ พื#อให้เกิดความสอดคล้องในประเด็นที#
เกีย# วข้องกัน
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 วิสยั ทัศน์ของ BST Group คือ Innovative chemical for value growth เน้นการเป็ นผูน้ ําทางธุรกิจของ Mixed C4 ทีม# ี
นวัตกรรมและเติบโตอย่างยั #งยืนบนพื1นฐานวัฒนธรรมองค์กร SUCCESS Together ซึ#งถือเป็ นปจั จัยสําคัญต่อการ
พัฒนาอย่างยังยื
# นของเรา พร้อมมุ่งหวังสร้างความสมดุลของสังคมและสิง# แวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลทีด# ี และ
ยินดีทจ#ี ะนําความรูแ้ ละประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่คุณค่า (Supply chain) ให้มคี วามเข้มแข็งร่วมกันตลอดไป
จากกลยุทธ์ทว#ี างไว้นําไปสู่แผนการพัฒนาอย่างยังยื
# นของ BST Group แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที# 1 (2021-2023) เน้นการสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั #งยืน ด้วยการกําหนดทิศทาง นโยบายในการดําเนิน งาน
สร้างระบบพืน1 ฐาน และองค์ประกอบในการพัฒนาอย่างยังยื
# นให้ครบถ้วน
ช่วงที#2 (2024-2026) มุ่งบริห ารจัดการประเด็นการพัฒนาอย่างยังยื
# นให้สอดคล้อ งกับ ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมี
เป้าหมายในได้รบั เหรียญทองจากการประเมินของ ECOVADIS ในปี 2024 เป็นปีแรก พร้อมยกระดับเข้าสู่ช่วงที# 3
ช่วยที# 3 (2027-208) เน้นการบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาอย่างยังยื
# นที#มคี วามสําคัญระดับสากล พร้อมมุ่งเน้นการ
พัฒนาในรูปแบบใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ และมีเป้าหมายในการได้รบั เหรียญทองจากการประเมินของ ECOVADIS ห้าปี
ติดต่อกัน
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การประกาศนโยบายการพัฒ นาอย่า งยังยืน ทีสําคัญ ในปี 2564
เพื#อยืนยันให้เห็นว่า BST Group ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยังยื
# น ในปี 2564 จึงได้ประกาศนโยบายสําคัญหลาย
ด้านเพื#อเป็นหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจต่อไป

และเราได้มกี ารประกาศนโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
# นประจําปีเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินการดังนี1
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3. การดํา เนิ น การการพัฒ นาอย่า งยังยืน ในปี 2564
3.1 ด้านบรรษัทภิ บาล (Governance Risk Compliance)
ผลงานทีสําคัญ ประจําปี 2564
 ไม่ม อ
ี ุบตั ิการณ์ เกี#ยวกับการปฏิบตั ิท#ไี ม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบีย บบริษัทระดับ 2 (NonCompliance Incident Level 2)*
 ไม่มค
ี วามเสีย# งใหม่ทไ#ี ม่ถูกประเมินมาก่อน (No Surprise Risk Identification)
 พนักงานการทําแบบทดสอบ Code of Conduct ได้คะแนน 100% ทุกคน
*Non-Compliance Incident Level 2 หมายถึง การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบบริษทั ทีพ. บโดยหน่ วยงานในบริษัทส่งผลให้ภาพลักษณ์บริษทั
เสียหาย รวมถึง การได้รบั หนังสือร้องเรียน หรือหนังสือแจ้งจากราชการ หรือข้อบกพร่องทีต. รวจพบจากหน่วยงานภายนอกโดยมีผลกระทบเป็นหนังสือเตือน
จากหน่วยงานภายนอก หรือ ทําให้ได้รบั โทษตามกฎหมายเป็นค่าปรับไม่เกิน CDD,DDD บาท หรือ ทําให้ภาพลักษณ์ของบริษทั เสียหาย เช่น มีการแชร์ขา่ วใน
สังคมออนไลน์ เป็นต้น

ประเด็น สําคัญในการดํา เนิ น งานด้า นบรรษัทภิ บ าล
การสือสารและอบรมเรืองจรรยาบรรณ
ตามที# BST Group ได้ประกาศจรรยาบรรณองค์กร หรือ CODE
OF CONDUCT ขึ1นเมื#อวันที# uŒ ตุลาคม opqn โดยเนื1อหาเป็ น
การกล่าวถึงแนวปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ ทีพ# นักงานพึงมี เช่น การให้
ความเป็ น ธรรมกับ ผู้เ กี#ย วข้อ งทางธุ ร กิจ การปฏิ บัติ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชากับพนักงาน การเคารพสิทธิมนุ ษยชนและแรงงาน
การต่อต้านคอร์รปั ชัน เป็นต้น
และในปี 2564 เพื# อ ให้ พ นั ก งานได้ ต ระหนั ก และเข้ า ใจใน
จรรยาบรรณองค์กรชัดเจนมากขึ1นจึง ได้จ ดั ให้ม ีการสื#อ สารและ
อบรมพร้ อ มกรณี ตั ว อย่ า งให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ
นอกจากนี1ได้กําหนดให้มกี ารทําข้อสอบ Code of Conduct โดย
ทําได้ตามเป้าหมายว่าพนักงานทุกคนต้องทําข้อ สอบได้ค ะแนน
100% ทุกคน

การจัด ทําระบบการจัด การความเสียง
BST Group มุ่งมั #นในการจัดการความเสีย# งควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ เพื#อทีจ# ะสามารถประเมินและป้องกันหรือลดโอกาส

ความเสียหายกับสถานการณ์ทม#ี คี วามไม่แน่นอนทัง1 ภายในและภายนอกได้ทนั ต่อเวลา รวมทัง1 สร้างความเชื#อมันและความ
#
พึงพอใจให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียและนําไปสู่ความยังยื
# น
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บริษัทฯ แบ่ง ความเสี#ยงออกเป็ น
8 ด้ า นซึ#ง รวมทัง1 ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิง# แวดล้อม โดยมีการ
แบ่งหน้าที#มอบหมายให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับผิดชอบในการติดตาม
ดูแลความเสีย# งในแต่ละด้านและมี
การติดตามสถานะทุกเดือน โดยมี
กํ า หนดแผนเพื#อ ป้ อ งกัน หรือ ลด
ความเสียหายทีอ# าจเกิดขึน1 สําหรับ
ความเสี#ยงระดับสูง และรายงาน
ให้ ท#ี ป ระชุ ม คณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยังยื
# นทุกไตรมาส ซึ#ง
ในปี 2564 เราพบว่าไม่มคี วามเสีย# งใหม่ทไี# ม่ถูกระบุไว้กระบวนการประเมินความเสีย# งตามเป้าหมาย

การจัด ทํา ระบบการกํา กับ ดูแ ลความมันคงของข้อ มูล และระบบการกํา กับดูแ ลข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ข้อมูลสําคัญของบริษทั ฯ และข้อมูลส่วน
บุ ค คลต้ อ งได้ ร ับ การกํ า กั บ ดู แ ลและ
ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การสู ญ หายหรื อ
รัวไหล
#
ดังนัน1 BST Group ได้ตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คัญ ในส่ ว นนี1 ที#อ าจส่ ง ผล
กระทบกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตัง1 แต่
ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า คู่ ธุ ร กิ จ พนั ก งาน
ผู้รับ เหมา และชุ น ชน จึง ได้ป ระกาศ
นโยบายและจัดทํามาตรฐานเพื#อใช้ใ น
การการกํ า กั บ ดู แ ลความมัน# คงของ
ข้ อ มู ล ไม่ ว่ า ในรู ป แบบเอกสารหรื อ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุ นในการกํากับดูแลให้เกิดความมันใจ
# นอกจากนี1 ใน
การกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้จดั ทําเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงสร้างระบบรองรับการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. opqo อีกด้วย
หลังจากทีจ# ดั ทําระบบเสร็จในปี 2564 เราตัง1 เป้าหมายไว้ว่าจะไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ดา้ นการรักษาความมันคงของข้
#
อมูลระดับ 2
ขัน1 ไปได้ตงั 1 แต่ปี 2565 เป็นต้นไป
อุบตั กิ ารณ์ด้านการรักษาความมันคงของข้
.
อมูลระดับ 2 หมายถึง ข้อมูลสําคัญขอบบริษทั หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีอ. ่อนไหวเกิดการสูญหาย หรือมีการรั .วไหล
ออกนอกบริษทั หรือ มีการฟ้ องร้องหรือร้องเรียนทีเ. ป็นลายลักษณ์อกั ษร

การกํากับการปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายหรือ ระเบีย บของบริ ษทั
บริษัทฯ ได้ทบทวนระเบียบปฏิบตั ิงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั ิง านให้เป็ นไปตามกฎหมายที#ม ีอยู่เ ดิม และจัดทํา
ระเบียบปฏิบตั งิ านอื#นๆเพิม# เติม เพื#อลดความเสีย# งในด้านการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบของบริษทั ฯ ได้แก่
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ระเบี ย บการปฏิ บ ตั ิ ว ่ า ด้ ว ยแนวทางการกํา กับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ( Procedure for Law
Compliance)

เพื#อลดความเสีย# งในด้านการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบของบริษทั บริษทั ฯได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบตั วิ ่าด้วยแนว
ทางการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมาย (Procedure for Law Compliance) โดยกําหนดให้มกี ารแต่งตัง1
คณะกรรมการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย (Law Compliance Committee) ให้ทาํ หน้าทีพ# จิ ารณาและ
กลัน# กรองกฎหมายปจั จุบนั และกฎหมายที#ออกใหม่ท#ีเ กี#ยวข้องกับ การประกอบกิจ การหรือธุ รกิจของบริษัท ฯ รวมถึง
ตรวจสอบและติดตามการไม่ปฏิบตั ขิ อ้ กําหนดทางกฎหมาย (Permit Audit) ซึ#งบริษทั ฯได้มปี ระกาศแต่งตัง1 คณะกรรมการ
โดยมีผูจ้ ดั การสํานักกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประธาน ตัง1 แต่ u เมษายน opqr และมีการประชุมอย่างน้อยทุก o เดือนหรือ
ตามทีค# ณะกรรมการเห็นสมควร
ระเบีย บการปฏิ บ ตั ิ งานการตรวจติ ด ตามภายใน (Procedure for Compliance Internal Audit)
เพื# อ กํ า กั บ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษัท และเพื#อให้มนใจว่
ั # าการ
ปฏิ บ ัติ ง านหรื อ ขัน1 ตอนการดํ า เนิ น งานของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆภายในบริษั ท เป็ น ไปอย่ า ง
ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํ า หนดแ ละ
กฎหมาย รวมถึงใช้ปฏิบตั ิสําหรับการวางแผน
และการตรวจติด ตามภายใน โดยแบ่ ง ระดับ
ผลกระทบจากการปฏิบตั งิ านที#ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบียบบริษัท เป็ น ตํ# า กลาง
แ ล ะ สู ง ต า ม โ ท ษ ท า ง อ า ญ า แ ละ ค่ า ป รั บ
นอกจากนี1 ทางส่วนงานร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ
ได้มีการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและติดตามการ
การตรวจสอบภายใน และเริม# ใช้งานระบบเก็บ
ข้อ มู ล เมื#อ วัน ที# n• เม.ย. qr พร้อ มกับ การ
ประกาศใช้ระเบียบการปฏิบตั งิ านนี1

12 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2564

Public Version

3.2 ด้านความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม (Social Responsible)
ผลงานทีสําคัญ ประจําปี 2564



ได้รบั ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อ BST Group ที# 60%
ได้รบั ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ BST Group ที# 90%

ประเด็น สําคัญในการดํา เนิ น งานด้า นความรับ ผิด ชอบต่อ สังคมในปี 2564
เราได้มกี ารดําเนินการตามความคาดว่าและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของ BST Group โดยมีประเด็นหลักดังนี1


ผู้ม ีส ่ว นได้เสีย ทุก กลุม่
การมีส่วนร่วมในการดูแลผูม้ ี
ส่วนได้เสีย

กลุ่ม พนัก งานและผู้ร บั เหมาประจํา
 การดูแลด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
 การดูแลพนักงานในช่วง COVID19
 ส่งเสริมการสื#อสารร่วมกับ
พนักงาน




ชุม ชน สังคม และคูธ่ รุ กิ จ
การดําเนินกิจกรรมด้านชุมชนและ
สังคมในปี 2564
ส่งเสริมจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

การมีส ่ว นร่ว มในการดูแ ลผู้ม ีส ่ว นได้เสีย
เพื#อให้เราสามารถอยู่และเติบโตไปพร้อมกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียทัง1 หมดได้อย่างยังยื
# น BST Group ได้เล็งเห็นถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม# ตี ่อ BST Group รวมถึงประเด็นทีอ# าจจะส่งผลกระทบต่อ BST Group
ตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมเพื#อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังเหล่านัน1 ด้วยวิธที เ#ี หมาะสม เราจึงได้สรุป
การมีส่วนร่วมในการดูแลผูม้ สี ่วนได้เสีย ดังแสดงในตารางนี1
กลุ่ม ผู้ม ี
วัต ถุป ระสงค์ก ารมีส ่ว นร่ว ม
แนวทางการมีส ่ว นร่ว มในปัจ จุบ นั
ความต้อ งการและความคาดหวัง
ส่ว นได้เสีย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อ ม
ผูถ้ อื หุน้
- เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที# สํ า คัญ และผลการ - จัด ประชุ มผู้ถือ หุ้น อย่ า งน้ อ ย 1 ครัง1 ต่ อ ปี (ในทาง - การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผลประกอบการ ผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ
ปฏิบตั แิ ล้วจัดไตรมาสละ 1 ครัง1 )
ดําเนินงาน โครงการใหม่ เพื#อให้ผถู้ อื หุน้ มองเห็น
การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื# อ ง และ พิ จ ารณาการ
พัฒนา ก้าวหน้าขององค์กร
- รับ ฟงั ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ - สื#อสารผลการดําเนินการขององค์กรผ่านการประชุม - แผนกลยุทธ์ขององค์กรที#มกี ารวางกลยุทธ์ไว้
เพื#อนํามาพัฒนาบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้
พนักงาน
- สื#อสารผลการดําเนินการ ทิศทาง และ - กิจ กรรมกรรมการผู้ จ ัด การ รับ ฟ งั ความคิด เห็น - เปิ ด เผยข้อ มูล ที#สํา คัญ ของการดํ า เนิ น งานของ
ความเคลื#อนไหวของบริษทั
พนักงาน อย่างน้อย2ครัง1 / ปี (MDs Talk)
บริษทั ฯ เพื#อรับรูค้ วามเคลื#อนไหวของบริษทั ฯ
- กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงานเพื#อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
1 ครัง1 /ไตรมาส (Staff Meeting)
- กิจกรรม BST Leadership Forum 1 ครัง1 /ไตรมาส
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื#อนไหวที#เกี#ยวข้อง
แก่ พ นั ก งานผ่ า นทางช่ อ งทางการสื#อ สารภายใน
ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ อี เ ม ล ไ ล น์ ก รุ๊ ป ( BST Family)
Facebook BST People Intranet (GURU)
- พัฒ นาทัก ษะความรู้ ค วามสามารถ - การจัดให้มตี ารางการอบรมด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง - ได้ร ับ การพัฒ นาทักษะความสามารถ (Reskill/
แ ล ะ เ พิ# ม พู น ศั ก ย ภ า พ ( Skill &
กับหน้าทีง# านในแต่ละระดับ Training Matrix
Upskill) และเพิ# ม พู น ศั ก ยภาพ ให้ ส อดรับ กั บ
capability)
ทิศทางของธุรกิจ
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กลุ่ม ผู้ม ี
วัต ถุป ระสงค์ก ารมีส ่ว นร่ว ม
แนวทางการมีส ่ว นร่ว มในปัจ จุบ นั
ความต้อ งการและความคาดหวัง
ส่ว นได้เสีย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อ ม
พนักงาน
- เข้าใจความต้องการและอํานวยความ - กิ จ กรรมเพื# อ สร้ า งความความผู ก พั น ร่ ว มกั บ - ได้รบั การดูแลที#ดีและการสื#อสารอย่างทัวถึ
# งจาก
สะดวกให้ พ นั ก งานทํ า งานอย่ า งมี
พนักงานและครอบครัว เช่น Family Day, Friendly
บริษทั
ความสุข
Camp, กิจกรรมชมรมพนักงาน เป็นต้น
- การสํ า รวจค วา มผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร โดยส่ ว น
ทรัพยากรบุคคล 1 ครัง1 /ปี
- การสํารวจ Pulse Survey ตามสถานการณ์
- การแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื# อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละ
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของ
COVID-19 ผ่ า นทางช่ อ งทางการสื# อ สารต่ า งๆ
ได้แก่ การประชุมภายในส่วนงาน อีเ มล ไลน์ กรุ๊ป
(BST Family) และ Intranet (GURU)
คู่ธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน และ
โรงงาน
ใกล้เคียง

หน่วยงาน
ราชการ

- ส่ง เสริมและดู แ ลความปลอดภัย และ - ทําตามข้อตกลงตามสัญญาซื1อขาย และมีใบรับรอง - สนับ สนุ นองค์ความรู้ การดําเนินงานที#คํานึงถึง
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานของคู่
ระบบการจัดการด้านสิง# แวดล้อม
สิ# ง แวดล้ อ ม สัง คม และมี บ รรษั ท ภิ บ าล เพื# อ
ธุ ร กิ จ รวมถึ ง การปฏิ บ ั ติ ต ามแนว - สนับสนุนในการร่วมจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
ยกระดับ การดํา เนิ น งานของคู่ ธุ ร กิจ ลดความ
ทางการพัฒนาอย่างยั #งยืน
- มาตรการ COVID-19 เพื#อความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ
เสี#ยงด้านการปฏิบ ัติงานและลดความเสี#ยงด้าน
ชื#อเสียง
- สนั บ สนุ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า (create - จัดให้มอี บรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ - สนับสนุ นและยกระดับการดําเนินการของคู่ธุรกิจ
value) ในการดําเนินการของคู่ธุรกิจ
สิง# แวดล้อมให้กบั ผูร้ บั เหมาก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน
เ พื# อ ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ทํ า ง า น อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- แบ่ ง ป นั ความรู้ แ ละ trend ใหม่ ๆ ที# อ าจส่ ง ผล
ดําเนินงานของคู่ธุรกิจ
- ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า - ทําตามข้อตกลงตามสัญญาซื1อขาย และมีใบรับรอง - ผลิตและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
ในด้า นต่ า งๆเช่น ผลิต ภัณ ฑ์ บริก าร
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
เป็นต้น
และสิง# แวดล้อม
- แบ่ ง ป ัน ความรู้ แ ละ trend ใหม่ ๆ ที# อ าจส่ ง ผล
ดําเนินงานของลูกค้า
- ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ธุ ร กิจ ตามแนว - เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประเมินประสิทธิภาพด้าน - ต้องการให้องค์กรปฏิบตั ิตามแนวทางพัฒนาอย่าง
ทางการพัฒนาอย่างยั #งยืน
การพัฒนาอย่างยั #งยืนตามที#ลูกค้าร้องขอ
ยังยื
# น เช่น Zero Emission, Ecovadis เป็นต้น
- สร้ า งช่ อ งทางให้ ลู ก ค้ า สํ า หรับ ข้ อ - รับข้อร้องเรียน ติ/ชม ผ่านช่องทางตรงมากับผูแ้ ทน - มีช่องทางในการ ร้องเรียน แนะนํา เสนอแนะ หรือ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา คํา
ขาย รวมถึงมีการทํา customer satisfaction survey
ติชม
ติชมต่างๆ
ในทุกๆ ปี
- อยู่กบั ชุมชนได้โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ#ง - สานเสวนารับฟงั ความคิดเห็น และรับฟงั ข้อแนะนํา - การรักษามาตรฐานการดําเนินงานของโรงงาน
ไม่ให้กระทบกับชุมชนโดยรอบและสิง# แวดล้อม
ของชุมชน เคารพสิทธิ ความคิดเห็น
ในการดําเนินการ รวมถึงชี1แจงมาตารการเชิง รุ ก
ของชุ ม ชน รัก ษาสิ# ง แวดล้ อ มของ
ด้า นความปลอดภัย และสิ#ง แวดล้อมให้ท างชุม ชน
ชุมชน
รับทราบเป็นระยะ
- มีระบบการรับข้อร้องเรียนของชุมชน
- ร่ ว มพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า ง - เข้า ร่ว มกิจ กรรมต่ า งๆของชุ ม ชน ลงพื1นที#ร ับ ฟ งั - ร่ ว มพั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการ
ประโยชน์สุขให้กบั ชุมชน
ความต้องการผ่านกิจกรรม BST Group พบชุมชน
ส่งเสริมด้านวิชาหกิจชุมชน สร้า งอาชีพ /รายได้
และการลงพืน1 ทีข# องผูบ้ ริหารผ่านโครงการ B2C
แบบยั #งยืน
- ช่วยเหลือชุมชนในโครงการ ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วม - การสร้างสาธารณะประโยชน์แก่พ1ืนที# เช่น ลาน
สร้างความดี ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ เพื#อหารายได้
กิจกรรมทีเ# กิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในชุมชน
ผ่านทางวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
- ส่ ง เสริม สุ ข ภาพชุ ม ชมผ่ า นทางโครงการหน่ วย
แพทย์เคลื#อนที#
- ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม - สื# อ สาร พู ด คุ ย รั บ ฟ งั ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ จาก - ปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครัด เปิ ด เผย
กฎหมาย ปฏิบัติ ต ามกฎระเบี ย บที#
หน่ วยงานราชการทัง1 แบบไม่เป็ นทางการและแบบ
ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา
เกีย# วข้องอย่างเคร่งครัด
เป็นทางการเช่น คณะกรรมการไตรภาคี เป็นต้น
- เข้า ไปมีส่ ว นกับ ภาครัฐ ในกิจกรรมต่ างๆ เช่ น ธง
ขาวดาวเขียว ECO factory เป็นต้น
- ร่ ว มให้ ข้อ คิด เห็น ข้อ เสนอแนะต่ อ - รับฟงั และร่วมแสดงความคิดเห็นสําหรับกฎระเบียบ - ให้ค วามร่ ว มมือกับ หน่ ว ยงานราชการในพื1 น ที#
กฎระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ องภาครัฐ
และกฎหมายที#ภาครัฐใช้บงั คับอยู่ หรือ ที#กํา ลังจะ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
บังคับใช้
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กลุ่ม ผู้ม ี
วัต ถุประสงค์ก ารมีส ่ว นร่ว ม
ส่ว นได้เสีย
สื#อมวลชน - สื#อสารข้อมูลข่าสารขององค์กรผ่านสื#อ
ท้องถิน#
- สร้างการมีส่วนร่วมและสานสัมพันธ์ท#ี
ดีกบั สื#อมวลชน
ภาคประชา - เปิดเผยข้อมูลทีค# รบถ้วนและโปร่งใส
สังคม
นักวิชาการ - รับ ฟ งั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้นํา
ต่างๆจากภาคประชาสังคม
ความคิด
(NGO)
- สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการผลั ก ดัน
ประเด็ น ต่ า งๆเพื#อ การพัฒ นาอย่ า ง
ยังยื
# น

แนวทางการมีส ่ว นร่ว มในปัจ จุบ นั

ความต้อ งการและความคาดหวัง
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิงแวดล้อ ม
- เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของธุรกิจในด้านต่างๆ อย่าง - สื#อสารข้อมูลข่าสารขององค์กรผ่านสื#อท้องถิน#
สมํ#าเสมอ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์แบบต่อเนื#อง
- สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและสานสั ม พั น ธ์ ท#ี ดี กั บ
สื#อมวลชน
- 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 - เปิดเผยข้อมูลทีค# รบถ้วนและโปร่งใส
คณะกรรมการ PMC ในเรื#องการจัดการนํ1า
- เข้า ร่วมแสดงความคิดด้า นการพัฒนาอย่างยั #งยืน - รับ ฟ งั ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะต่า งๆจาก
ผ่านทางสภาอุตสาหกรรม
ภาคประชาสังคม
- สร้ า งความร่ ว มมือ เพื#อ ผลัก ดัน และขับ เคลื# อ น
ประเด็นต่างๆทีเ# กีย# วข้องกับความยังยื
# น

การดูแ ลด้านความปลอดภัย และอาชีว อนามัย
BST Group ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ#งแวดล้อมใน
องค์กร จึงได้ทาํ การวางแผน Roadmap วัฒนธรรมความปลอดภัยฯ โดยใช้แบบจําลองการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย
(Bradley curve) ของ Dupont เป็นพืน1 ฐาน

ปี 2557 – 2560 BST Group ทําการวางรากฐานความปลอดภัยฯ โดยดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต (PSM) และกําหนดวิสยั ทัศน์ หลักการบริหาร ข้อกําหนดความปลอดภัยฯ ขององค์กรให้ชดั เจน
ปี 2561 BST Group ดําเนินการวัดผลของการดําเนินตามมระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM)
โดยการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และวิเคราะห์อุบตั เิ หตุทผ#ี ่านมา เพื#อนําผลทีไ# ด้ไปกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลต่อไป
ปี 2562 – 2563 BST Group ได้นําผลของการตรวจติดตามภายใน และผลการวิเคราะห์อุบตั เิ หตุ มาดําเนินการปรับปรุง
ระบบ อาทิ เช่น การปรับปรุง วิธีการจัดทําวิธีปฏิบัติง าน การอบรมหลักสูตรสร้างความตระหนักความเสี#ยงด้านความ
ปลอดภัย (Risk Awareness) การอบรมหลักสูตรผูค้ วบคุมงาน (Qualified Job Controller) และเข้ารับการการตรวจประเมิน
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ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) โดยผูต้ รวจประเมินที# กนอ. รับรอง พร้อมทัง1 กําหนดเป้าหมาย
ต้องไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ระดับ 3 ขึน1 ไป
ปี 2564 BST Group มีการนําผลการดําเนินงานทีผ# ่านมาและสถิตอิ ุบตั เิ หตุมาวิเคราะห์ เพื#อหาจุดทีส# ามารถพัฒนาระบบให้
ดีขน1ึ อาทิ เช่น








การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการความปอดภัย อาชีวอนามัย (ISO45001) - เรามีการนําระบบ ISO45001 เข้า
มาขับเคลื#อนความปลอดภัยในองค์กร เพื#อให้ระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
การดําเนินการตรวจความปลอดภัยฯ (SHE Observation Tour (SOT)) อย่างต่อเนื#อง - เรามีการกําหนดให้พนักงาน
ทําการตรวจความปลอดภัยฯ (SOT Commitment) เพื#อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
การดําเนินการเพื#อสร้างวินัยการปฏิบตั งิ าน (Operation Discipline) - เรามีการดําเนินการเพื#อสร้างวินัยการปฏิบตั งิ าน
(Operational discipline) โดยการสํารวจและประเมินวินัยการปฏิบตั งิ านในองค์กร เพื#อนํามากําหนดแผนการปรับปรุง
และดําเนินการให้เกิดวินัยการปฏิบตั งิ าน และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
การสร้างผูเ้ ชียวชาญด้าน PSM (PSM Expert) - เรามีการสร้างและฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเชีย# วชาญด้าน
ระบบการจัด การความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื#อ ให้เ ป็ น ผู้พฒ
ั นาและขับ เคลื#อ นระบบความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตขององค์กร

จากสิง# ทีก# ล่าวมาในปี 2564 เราคงบรรลุเป้าหมายคือการไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ระดับ 3 ขึน1 ไป แต่สาํ หรับอุบตั กิ ารณ์ระดับ 2 ยังคง
เกิดอย่างต่อเนื#องซึ#งพบว่ามักจะเกีย# วเนื#องกับกิจกรรมทีร# ะบบประเมินความเสีย# งไม่ครอบคลุม ดังนัน1 เราจึงคงเป้าหมายที#
ท้าทายและเข้มข้นเช่นเดิมคือต้องลดอุบตั กิ ารณ์ระดับ 2 ขึน1 ไปลง 50% ของทุกปี
ปี 2565 – 2567 BST Group มีแผนการปรับปรุงระบบประเมินความเสีย# งอย่างต่อเนื#องเพื#อให้บรรลุเป้าหมายทีว# างไว้ เช่น
การสนทนาเพื#อตระหนักความเสี#ยงก่อนเริ#มงาน (Risk Awareness Talk) การติดตามแผนลดและแผนควบคุมจากการ
ประเมินความเสีย# ง การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
โดยในปี 2568 BST Group มีเ ป้าหมายต้องไม่มอี ุบตั ิการณ์ระดับ 2 ขึ1นไป และยกระดับวัฒนธรรมความปลอดสู่ระดับ
สากล
นิ ย ามอุบ ตั ิ ก ารณ์ร ะดับ 2 และ 3
อุ บัติการณ์ การบาดเจ็บระดับ 2 (Accident Injury
Incident Level 2) หมายถึ ง การบาดเจ็ บ การ
เจ็บป่ วยใดๆ ซึง. เกิดจากอุบัติการณ์ ในการทํางาน
หรือธุรกิจของบริษทั ทีต. ้องได้รบั การรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ตวั อย่าง เช่น ได้รบั การเย็บ หรือ การทํา
หัตกรรม ได้รบั การฉีดยาเพือ. รักษา ยกเว้น การฉีด
วัคซีนป้ องกัน ได้รบั การสังยาโดยแพทย์
.
เช่น ยา
ปฏิชวี นะ ได้รบั การจํากัดของเขตการทํางาน หรือ
เปลีย. นแปลงการทํางาน เป็นต้น

อุ บั ติก ารณ์ ก ารบาดเจ็ บ ระดั บ 3 (Accident Injury
Incident Level 3) หมายถึง การบาดเจ็ บ หรือการ
เจ็บป่ วยใด ๆ ซึง. เกิดจากอุบัติการณ์ ในการทํางาน
หรื อธุ รกิ จของบริ ษัท และส่ ง ผลให้ เ สี ยชี วิต หรือ
ทุพพลภาพ หรือหยุดงาน

16 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2564

อุ บั ติก ารณ์ ที ม. ี ผ ลต่ อใบอนุ ญ าตโรงงานระดับ U
(License to Operate Incident Level 2) หมายถึง การ
ได้รบั คําร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากโรงงาน
ข้างเคียง ด้านสิง. แวดล้อม (กลิน. , ควัน) หรือเสียง
รบกวน จากเหตุการณ์ผดิ ปกติของการรัวไหลสารเคมี
.
หรือพลังงาน (โดยทวนสอบแล้ว) หรือการได้รบั คํา
ร้องเรียนโดยวาจาจากหน่วยงานราชการหรือชุ มชน
ด้านสิง. แวดล้อมหรือเสียงรบกวน (โดยทวนสอบแล้ว)
หรือ การละเมิดข้อกําหนดเกีย. วกับใบอนุ ญาตด้า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง. แวดล้อม ที .
จําเป็นต้องแจ้งต่อผูม้ อี ํานาจ
อุ บั ติก ารณ์ ที ม. ี ผ ลต่ อใบอนุ ญ าตโรงงานระดั บ 3
(License to Operate Incident Level 2) หมายถึง การ
แจ้ งเตื อนจากหน่ วยงานราชการเกีย. วกับละเมิ ด
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสิง. แวดล้อม หรือการประท้วงจากชุมชน
ซึง. มีผลโดยตรงกับบริษทั และส่งผลให้พนักงานอาจ
ได้รบั อันตรายหรือไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้

อุบตั ิการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตระดับ U
(Process Safety Incident Level 2 Up) หมายถึ ง การ
รั .วไหลใดๆ (LOPC) ของวัสดุทไี . ม่เป็นอันตราย (ยกเว้น
อากาศ ไนโตรเจน นํ]า ไอนํ]า ไอนํ]าควบแน่ น) ปริมาณ
มากกว่า C,DDD กิโลกรัม หรือ การรัวไหลใดๆ
.
(LOPC)
ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ หรือ สารพิษ ทีม. ปี ริมาณ
มากกว่าเกณฑ์ทแี . สดงบน LOPC Level U แต่น้อยกว่า
LOPC Level ` หรือ การเกิดเพลิงไหม้ หรือ การระเบิด
ในพื]นทีบ. ริษทั และส่งผลให้ต้องเข้าแผนควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินระดับ U (ตามแผนการจัดการภาวะวิกฤต)
อุบตั ิการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตระดับ
3 (Process Safety Incident Level 3 Up) หมายถึ ง
การรัวไหลใดๆ
.
(LOPC) ของก๊าซหรือของเหลวติดไฟ
หรือสารพิษทีม. ีปริมาณมากกว่าเกณฑ์ ทีแ. สดงบน
LOPC Level 3 หรือการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิด
ในพื]นทีบ. ริษทั และส่งผลให้ตอ้ งเข้าแผนควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินระดับ 3 (ตามแผนการจัดการภาวะวิกฤต)
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การจัด การความปลอดภัย และสิ งแวดล้อ มด้า นระบบ อุปกรณ์ และเครืองจัก ร
 Plant Revalidation Completion มีการกําหนดแผนงานการทบทวนการวิเคราะห์อน
ั ตรายกระบวนการผลิตของ BST

Group โดยใช้เทคนิคการชี1บ่งอันตรายของกระบวนการ และการปฏิบตั งิ าน (Hazard and Operability Study: HAZOP) ซึง#
มีเป้าหมายการทบทวนฯ ให้ครบทุกโหนด (Node) ทุกกระบวนการผลิตของ BST Group ภายในรอบ 5 ปี พร้อมทัง1 จัดทํา
รายงานการทบทวนฯ ส่ ง ให้ก รมโรงงานทุ กๆ 5 ปี เ ช่ นเดีย วกัน โดยปี 2564 BST Group ได้ทําการทบทวนฯ ได้ต าม
แผนงานทัง1 หมด 74 โหนด
 Implement Recommendation (R1&R2) คํ า แนะนํ า หรื อ Recommendations ที# ไ ด้ จ ากการทบทวนฯ โดยเฉพาะ
คําแนะนําทีท# คี วามเสีย# งสูง และความเสีย# งมาก จะถูกกําหนดผู้รบั ผิดชอบ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเป็ นลําดับ
แรกๆ และมีการติดตามความคืบหน้าเป็นรายเดือนโดย PHA Element Team จนแล้วเสร็จ
 CUI Action Items การกัดกร่อนภายใต้ฉนวน (Corrosion under insulation) หรือมักเรียกสัน1 ๆว่า CUI คือการกัดกร่อน
ที#เกิดขึ1นกับท่อ และส่วนประกอบอื#นๆ ของระบบท่อ รวมถึงเครื#องจักร อุปกรณ์ท#มี กี ารหุม้ ฉนวน สาเหตุเกิดจากการทีม# ี
นํ1 าซึม เข้าไปในเนื1อฉนวน และสัม ผัสกับ ผิวท่อตลอดเวลา จึงทําให้เกิดการกัดกร่อนขึ1นภายใต้ฉนวนดัง นัน1 ทางแผนก
ตรวจสอบความพร้อมเครื#องจักรอุปกรณ์ ได้กําหนดแผนงานการตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนของระบบท่อทีใ# ช้งาน
กับก๊าซไวไฟ หรือของเหลวไวไฟเป็ นลําดับแรกๆ โดยปี 2564 ทําการตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนของระบบท่อ
ภายใน BST Group ได้ตามแผนงานทัง1 หมด 294 lines. และดําเนินการแก้ไขจุดบกพร่องที#พบได้ 100% ตามแผนงานที#
กําหนด
 ISO45001 – Occupational Health and Safety Management System Implementation เราได้ นํ า ระบบการจัด การ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์เพื#อใช้การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยทีเ# กีย# วเนื#องจากการทํางาน
ของพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน อีกทัง1 จัดเตรียมสถานทีท# าํ งานให้มคี วามปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้จดั ทําระบบเสร็จ
เรียบร้อยและมีการตรวจติดตามภายในเสร็จสิ1นไปในเดือนธันวาคม 2564 โดยเราคาดว่าจะได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ISO45001 ครบทัง1 2 บริษทั ภายในไตรมาสที# 2 ของปี 2565

ส่งเสริ ม การสือสารร่ว มกับพนัก งาน
BST Group มุ่งหมายทีจ# ะเสริมสร้างให้พนักงานมีความผูกพันธ์กบั องค์กร (Employee Engagement) โดยการสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกบั พนักงาน ผ่านการสื#อสารอย่างมีประสิทธิภาพที#ก่อให้เกิดทัง1 ความรูส้ กึ ทีด# แี ละการส่งมอบ
ผลงานคุณภาพให้องค์กร ซึ#งนับเป็ นหัวใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื#อความราบรื#นและสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นการสื#อสารทีท# วถึ
ั # งและเข้าถึงพนักงานทุกท่าน ดังนี1

 มุ่งเน้นการรับฟงั ความคิดเห็นพนักงานแยกเป็นสายงานและระดับงาน โดยผูจ้ ดั การแต่ละส่วนงาน จะทําการสื#อสารกับ
พนักงานเรื#องการเติบโตในสายอาชีพ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและการปรับระดับ รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์
สวัสดิการต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้พนักงานได้เข้าใจ
 จัดให้มกี จิ กรรมสื#อสารทิศทางการดําเนินธุรกิจ ความเคลื#อนไหวในองค์กร และข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานทราบอย่าง
ต่อเนื#องด้วยช่องทาง Virtual ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยแบ่งเป็นการสื#อสารนโยบายและวิสยั ทัศน์โดยตรงจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูงในรูปแบบกิจกรรม MDs Talk ตามรอบกลางปีและปลายปี เพื#อให้พนักงานทราบถึงทิศทางของธุรกิจ
และการดําเนินการขององค์กร และกิจกรรม Staff Meeting ทีจ# ดั ขึน1 เป็นประจําทุกไตรมาส โดยเป็ นการประชุมที#เน้น
การสร้างความเข้าใจของพนักงานที#มตี ่อการดําเนินการขององค์กร การเปลี#ยนแปลงที#จะเกิดขึ1นและการสร้า งแรง
บันดาลใจให้กบั พนักงานในการทํางาน โดยกิจกรรมสื#อสารทีจ# ดั ขึน1 นัน1 เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ไต่
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ถาม ได้ทงั 1 ในห้อ งประชุม หรือ ส่งข้อความผ่านช่องทาง website ที#ไม่ส ามารถระบุตัวตนผู้ถามได้ เพื#อให้เ กิดการ
สื#อสารสองทางมากทีส# ุด

 ดําเนินการโครงการสร้างความผูกพันของพนักงานทีม# ตี ่อองค์กร (Employee Engagement) ต่อเนื#องจากปี oppn ถึง
opqo โดยดําเนินการสํารวจ รวบรวมข้อมูลรายงานให้ผูบ้ ริหารระดับสูงทราบ และจัดทําแผนกิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานทีม# ตี ่อองค์กร และปรับปรุงแผนงานตามปจั จัยทีเ# ป็ นความต้องการของพนักงานและสอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายของบริษทั ฯ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (HR Committee) ของบริษทั
ฯ ซึง# ได้นําแผนงานมาดําเนินการต่อเนื#องตลอดปี opqr
 ดําเนินการสํารวจ Pulse Survey ประจําปี opqr เพื#อสํารวจความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของพนักงานทีม# ตี ่อองค์กร ทัง1
นโยบายการบริหารบุคคล สภาพแวดล้อมการทํางาน การทํางาน และทรัพยากรทีส# นับสนุนในการทํางาน เพื#อนําไป
พัฒนานโยบายการดูแลพนักงานของบริษทั ฯ ซึ#งมีจํานวนพนักงานร่วมทําแบบสํารวจ จํานวน r”n คน คิดเป็ นร้อยละ
”q และได้รบั คะแนน ความพึงพอใจโดยรวมทีร# อ้ ยละ qŒ และวางแผนจะดําเนินการสํารวจความผูกพันของพนักงานที#
มีต่อองค์กร (Employee Engagement) อีกครัง1 ในปี opqp

การดูแ ลพนักงานในช่ว ง COVID-19
เราดูแ ลพนัก งานทุก วัน อย่า งใกล้ชิ ด แม้ย าม COVID-19
BST Group ให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสนับสนุ นให้พนักงาน
ทํางานที3บ้าน (Work From Home) และรักษาระยะห่างทางสังคม (Physical Distancing) โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกคน
รายงานสถานะสุขภาพ การประเมินความสีย3 งทีจ3 ะติดเชือO และสถานทีป3 ฏิบตั งิ านประจําวันผ่านระบบ Digital Health Pass
ซึ3งเป็ นแอปพลิเคชันของบริษทั ฯ เป็ นประจําทุกวัน เพื3อบริษัทฯ / หัวหน้างานจะได้ให้คําแนะนํา การดูแลอย่างทันท่วงที
หากพนักงานมีความเสีย3 งทีจ3 ะติดเชือO พร้อมทังO ส่งมอบความห่วงใยผ่านการส่งชุดอุปกรณ์จาํ เป็ น เช่น หน้ากากอนามัย เจ
ลล้างมือ แอลกอฮอล์ ชุดทดสอบ ATK ถึงพนักงานทุกคนอีกด้วย
และหากพบว่าพนักงานมีความเสีย3 งจากการสัมผัสหรือใกล้ชดิ กับผูต้ ดิ เชือO นอกจากการให้หยุดงานแบบได้รบั ค่าจ้างเพื3อกัก
ตัวและตรวจ ATK ตามระยะเวลาทีก3 ําหนด ทางบริษทั ฯ ยังส่งตรวจ RT-PCR เพื3อเป็ นการยืนยันผลอีกครังO และหากมีการ
ยืนยันผลว่าติดเชืOอ บริษัทฯ จะประสานงานเรื3องการส่งตัวเข้ารับการรักษา โดยใช้ประกันสุขภาพแบบกลุ่มของบริษทั ฯ
ร่วมกับสิทธิทร3ี ฐั จัดให้
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ปฏิ บ ตั ิ งานจากทีบ้า น (Work From Home) เพือลดความ
เสียงของพนัก งาน
เมื3อ เกิด การระบาดของโรค COVID-^_ ทางบริษัท ฯ ได้
ตัดสินใจโดยยึดความปลอดภัยของพนักงานเป็นสําคัญ โดย
ให้พนักงานที3สามารถปฏิบตั ติ หิ น้าทีจ3 ากทีบ3 ้านได้ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีจ3 ากทีบ3 ้านของตนเองได้ทนั ที โดยบริษัทฯ ได้
จั ด หาระบบ Microsoft Teams เพื3 อ สื3 อ สารและทํ า งาน
ร่ ว มกั น รวมถึ ง สนั บ สนุ น เครื3 อ งมือ จํ า เป็ น ต่ า งๆ เช่ น
เครื3องพิมพ์เอกสาร ให้ตําแหน่งทีม3 คี วามจําเป็นต้องใช้ เป็น
ต้น พร้อมทังO มอบค่าช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านทีบ3 ้านสําหรับ
พนักงานประจําสํานักงานกรุงเทพฯ อีกด้วย
นอกจากนันO ทางบริษัทฯ ยังเน้นยํOาให้หวั หน้างานติดตาม
ดูแลเรื3องสุขภาพกายใจ และ ประสิทธิภาพการทํางานอย่าง
ใกล้ชดิ และรายงานต่อผูบ้ ริหารในการประชุมรายสัปดาห์
มาตรการเพือให้เกิ ด ความปลอดภัย สูงสุด ในทีทํา งาน
เนื3องจากพนักงานในสายการผลิต ยังคงต้องปฏิบตั ิหน้าที3
ประจําโรงงาน บริษัท ฯ จึง ให้ความใส่ใจและมีมาตรการที3
เข้มข้น เพื3อให้สถานทีท3 ํางานมีความปลอดภัย สร้างความ
มันใจให้
3
พนักงานในการมาทํางานทีโ3 รงงาน และสร้างความ
มันใจให้
3
ลูกค้าว่าโรงงานของเราจะยังคงส่ง มอบสินค้าที3ม ี
คุณภาพได้อย่างต่อเนื3อง นอกจากการเน้นยํOาเรื3องมาตรการ
เว้นระยะห่างในพืOนที3ปฏิบตั ิงาน พืOนที3ส่วนกลาง รถรับส่ง
การดูแลความสะอาด และจัดให้มอี ุปกรณ์และแอลกอฮอล์
เพี3ยงพอในทุกพืOนที3แล้ว บริษัท ฯ ได้ใ ช้ม าตรการจัดกลุ่ ม
(Bubble) เพื3อจัดแบ่งพนักงานเป็นสองกลุ่ม เพื3อให้มนใจว่
ั3 า
จะมีพนักงานทํางานอย่างต่อเนื3อง และเพิม3 การแบ่งกลุ่ม
ย่อยตามส่วนงาน เพื3อจัดให้แต่ละส่วนงานมีพนOื ทีป3 ฏิบตั งิ าน
พืOนที3พกั ทานอาหาร รวมถึง รถรับส่งที3บริษัทฯ ได้จ ดั หา
เพิ3ม เพื3อให้พ นักงานแยกตามส่วนงานอย่างชัดเจน และ
พนักงานมีความเสีย3 งน้อยทีส3 ุดหากมีพบผูต้ ดิ เชือO ในโรงงาน
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จัด หาวัค ซีน ป้ อ งกัน COVID-ให้พนักงานและครอบครัว
บริษัท ฯ ให้ความใส่ใ จเป็ นอย่างยิ3ง ในการจัดให้พ นั ก งาน
และ ครอบครัว ได้รบั วัคซีน เพื3อบรรเทาความรุนแรงจาก
COVID-19 ในขณะนีO พนั ก งานและผู้ร ับ เหมาประจําของ
บริษทั ทุกคนได้รบั วัคซีน e เข็มทังO หมดแล้ว โดยในจํานวน
นีOเป็ นวัคซีนซิโ นฟาร์มที3บริษัทฯ จัดหาหรือวัคซีนอื3นๆ ที3
ประสานกับภาครัฐ จํานวน 564 คนจากทังO หมด 636 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของพนักงานทังO หมด
ทังO นีO บริษัทฯ ยังคงรณรงค์และจัดหาวัคซีนเข็มกระตุ้นให้
พนักงาน ผู้รบั เหมาประจํา และ ครอบครัว อย่างต่อเนื3อง
ตามคําแนะนําของภาครัฐ เพื3อความปลอดภัยสูงสุด
บริษทั ฯ คงสวัส ดิ ก ารและกิ จ กรรมให้พนัก งาน
บริษัท ฯ ตระหนั ก ดีว่า ในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรค
COVID-นันO สร้างให้พนักงานเกิดความตึง เครียดจากการ
ต้องเปลี3ยนรูปแบบการทํางานและการดําเนินชีวติ บริษทั ฯ
จึง ได้จดั ให้มีกิจ กรรมนันทนาการรูปแบบใหม่ ผ่านระบบ
Microsoft Teams เช่น การจัดงานปีใหม่ จัดงานประมูลของ
เพื3อ นํ า เงิ น ไปทํ า บุ ญ การจัด งานรางวัล อายุ ง าน งาน
เกษียณอายุงาน การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน social platform
และ การมอบของขวัญในเทศกาลต่างๆ ไปยังบ้านพนักงาน
เพื3อเป็ นการส่งมอบกําลังใจ ความห่วงใย สร้างช่วงเวลาทีม3 ี
ความสุข และเสริมสร้างสัมพันธ์ทด3ี ขี องพนักงาน พร้อมกัน
นันO บริษทั ฯ จัดให้มโี ครงการ We Care เราดูแลกัน เพื3อให้
พนักงานได้รบั ความรูแ้ ละคําแนะนําจากผูเ้ ชีย3 วชาญในการ
ดู แ ลสภาวะจิต ใจของตนเองอี ก ด้ ว ย และแม้ จ ะเป็ น ปี ท3ี
ยากลําบาก และ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพื3อต่อสู้สถานการณ์
COVID-เพิม3 สูงขึนO บริษทั ฯ ยังคงมอบสวัสดิการให้พนักงาน
เช่นเดิม ไม่มกี ารตัดลดใดๆ
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การดํา เนิ นกิ จ กรรมด้า นชุม ชนและสังคมในปี 2564
BST Group ส่งเสริม การมีส ่ว นร่ว มกับ สังคมและชุม ชน
BST Group ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมทัง1 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพสิง# แวดล้อมและความปลอดภัย และด้านชุมชนและสาธารณประโยชน์ โดยจัดสรร
งบประมาณประจํา ปี อ ย่างต่อ เนื#อง รวมเป็ น งบประมาณกว่า 2 ล้า นบาท ซึ#ง กิจ กรรมที#สําคัญ ได้แก่ BST Group ร่ วม
สนับสนุ นทุนการศึกษาแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื#อเป็ นการแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาให้กบั ครอบครัว
แบ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษา ns ชุมชนๆ ละ up,••• บาทมูลค่ารวมทัง1 สิน1 p”•,••• บาท (ต่อเนื#องปีที# un)

หมายเหตุ : รายละเอีย ดกิ จ กรรม CSR ทังv หมดในปี 2564 แสดงไว้ภาคผนวก

ความห่ว งใยต่อ สถานการณ์ COVID-19
ทาง BST Group เพื#อช่วยแบ่งเบาภาระของภาคราชการและทีมด่านหน้าและเป็ นการช่วยเหลือสังคมที#ได้รบั ผลกระทบ
ดังกล่าว อีกทัง1 ในโอกาสครบรอบ n• ปีของบริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด ในนาม BST Group ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลของรัฐ สนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ โครงการมอบถุงยังชีพ และโครงการอื#นๆ รวมรวม
กว่า 2 ล้านบาท นอกจากนี1 ถือเป็นส่วนหนึ#งในการทําดีเพื#อสังคมตามแผนนโยบายส่งเสริมความยั #งยืน

BST Group ได้ริเริมโครงการ BST Group พบชุม ชน
BST Group ได้ริเ ริ#ม โครงการ BST Group พบชุม ชน (สานเสวนาชุม ชน) &
Online เพื# อ พบปะพู ด คุ ย แจ้ ง ข่ า วสาร แลกเปลี#ย นความคิ ด เห็น รับ ฟ งั
ข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างใกล้ชดิ เสริมสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน อีกทัง1 ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม CSR ตอบโจทย์ความยั #งยืน โดยในปี 2564 ผูบ้ ริหารและพนักงานได้
ลงพืน1 ทีแ# ละร่วมกิจกรรม On-line เพื#อสร้างความเชื#อมั #นและแสดงออกถึงความ
จริงใจในการอยู่ร่วมกันอย่างยั #งยืน โดยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR บรรลุ
เป้าหมาย 100%
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การสํารวจความพึงพอใจทางด้า น CSR
นอกจากนี1 ทาง BST Group ได้การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจทางด้าน CSR ของบริษทั เป็ นประจําทุกปี ซ#งึ โดยทํา
การสํารวจโดย 3rd Party เช่นเดียวกันในปี 2564 เราได้ทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ภาคครัวเรือนของชุมชน
ผูน้ ําชุมชน หน่ วยงานราชการและโรงงานข้างเคียง เพื#อนําผลสํารวจมาทําแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป จากการสํารวจความ
พึงพอใจในกิจกรรม CSR ประจําปี 2564 ทาง BST Group ได้รบั ระดับความพึงพอใจของชุมชนถึง 90%

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021
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ส่งเสริ ม จรรยาบรรณคู่ธ รุ กิ จ
BST Group มีความมุ่งมันที
# จ# ะดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ควบคู่กบั ความมุ่งมันในการดู
#
แลและส่งเสริมให้ค่ธู รุ กิจ
สามารถเจริญเติบโตควบคู่กนั ได้อย่างยั #งยืน จึงมีเจตนารมณ์ทจ#ี ะส่งเสริมแนวคิดเกีย# วกับจรรยาบรรณไปยังคู่ธุรกิจซึง# เป็ นผู้
ที#ม ีส่ ว นสําคัญ ในการดําเนิ นธุ ร กิจ ของเราให้ร่วมกัน นํ า หลัก การและแนวคิด จรรยาบรรณธุร กิจ ไปปฏิบ ัติ จึง ได้จ ัดทํา
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของกลุ่ม บริษัท BST” (BST Group - Supplier Code Of Conduct) เพื#อให้คู่ธุรกิจร่วมลงนามและ
นําไปเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
BST Group คาดหวังว่านอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด ข้อบังคับ กฎหมายทีเ# กี#ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิ
อันเป็ นสากลแล้วคู่ธุรกิจจะนํ าหลักการในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจไปใช้เ ป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ โดยจะให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นให้คู่ธุรกิจดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพด้านแรงงาน มนุษยชน ส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง# แวดล้อม รวมทัง1 ติดตามการนํา BST Group - Supplier Code of Conduct ไปปฏิบตั ิ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
BST Group ได้เชิญคู่ธุรกิจเข้าร่วมการบรรยาย “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั BST (BST-Group Supplier Code of
Conduct) เพื#อรับทราบแนวทางและนําไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ#งได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ธุรกิจ
โดยมีการตอบกลับ 427 ราย คิดเป็น 95% โดยในปี 2565 จะมีการขยายผลไปยังคู่ธุรกิจรายใหม่และคู่ธุรกิจทีม# สี ญ
ั ญาระยะ
ยาวกับบริษทั ฯ อีกด้วย
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3.3 ด้านสิ งแวดล้อ ม (Environment)
ผลการดําเนิ น งานด้านสิ งแวดล้อ มทีสําคัญ ใน ปี 2564
 ปริมาณการใช้พลังงานลดลง 0.25 JG/T-P หรือ ร้อยละ 6 จากปี ฐาน 2562
 ไม่มก
ี ารนํ าของเสียไปฝงั กลบ (Zero Waste to landfill) และส่งของเสียให้หน่ วยงานภายนอกนําไปใช้
ประโยชน์อย่างอื#นร้อยละ 92 ของปริมาณของเสียทีเ# กิดขึน1
 ปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรียร์ ะเหย (1,3-Butadiene) ลดลง 0.00184 kg/T-P หรือ ร้อยละ 70 จาก
ปีฐาน opqo
 ไม่ ม ีก ารร้ อ งเรีย นด้ า นสิ#ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร จากโรงงานใกล้ เ คีย ง ชุ ม ชน และ
หน่วยงานราชการ
 ได้รบ
ั ใบรับรอง Carbon footprint for organization (CFO) ทัง1 3 โรงงาน
 การจัดทํา Baseline ด้านสิง# แวดล้อม และเป้าหมายในระยะ 5 ปี
กลุ่ ม บริษัท บีเ อสที ได้กํ า หนดนโยบายด้า นความปลอดภัย อีว อนามัย สิ#ง แวดล้อ มและพลัง งาน จึง
ดําเนินงานด้วยความตระนักถึงการใช้พลังานและทรัพยากรธรรมชาติ การลดและปกป้องมลพิษ ไม่ส่งผล
กระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ# ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ดังมีประเด็นสําคัญดังต่อไปนี1
การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปจั จัยทีส# ่งผลต่อการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกโดยตรง ดังนัน1 BST
Group จึงให้ความสําคัญต่อการใช้พลังงานและทรัพยากรเพื#อให้เกิดประสิทธิภาพและเน้นการลดการสูญเสียจากการผลิต
กลยุทธ์แ ละการบริหารจัด การ
1.
2.
3.
4.

เลือกเทคโนโลยีการผลิตทีม# กี ารใช้พลังงานน้อย สําหรับกระบวนการผลิตใหม่
สําหรับกระบวนการผลิตปจั จุบนั มีการผลิตในโหมดทีม# กี ารใช้พลังงานคุม้ ค่าสูงสุด
แต่งตัง1 คณะกรรมการด้านสิง# แวดล้อม เพื#อบริหารจัดการการใช้พลังงงานทัง1 ระบบ
ติดตามแนวโน้ มการใช้พ ลัง งานและทรัพยากร รายเดือน รวมถึงวางแผนบริห ารจัดการ และรายงานผลต่อ SD
Committee ทุกไตรมาศ

ผลการดําเนิ น งาน : ปี 2564 ปริมาณการใช้พลังงานลดลง •.25 JG/T-P หรือ ร้อยละ 6 จากปีฐาน opqo

ของเสีย และการจัด การ
การจัดการของเสียทีไ# ม่มปี ระสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมส่งผลกระทบ
ต่อสิง# แวดล้อมและกับชุมชนทีอ# าศัยอยู่ใกล้เคียง
กลยุทธ์แ ละการบริหารจัด การ
1. หาแนวทางการจัดการกากของเสียทีเ# ป็ นวิธกี ารนําไปใช้ประโยชน์
อย่างอื#นสําหรับรรายการกากของเสียทัง1 หมดของกลุ่มบริษทั
2. รวบรวมบริษทั ทีร# บั ดําเนินการกากของเสียโดยวิธกี ารนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื#น
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3. ติดตามแนวโน้ม รายเดือน รวมถึงวางแผนบริหารจัดการ และรายงานผลต่อ SD Committee ทุกไตรมาศ
ผลการดํา เนิ นงาน: ปี 2564 ไม่ม ีการนํ าของเสียไปฝ งั กลบ (Zero Waste to landfill) และนํ าส่ง ของเสียให้ห น่ ว ยงาน
ภายนอกนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื#นร้อยละ 92 ของปริมาณของเสียทีเ# กิดขึน1

การจัด การควบคุม การระบายสารอิ น ทรีย ร์ ะเหยง่ายทุก แหล่งกําเนิ ด อย่างเป็ น ระบบ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
# จ# ะบริหารจัดการและดําเนินโครงการเพื#อควบคุมมลพิษทางอากาศทัง1 ภายในพืน1 ทีป# ฏิบตั กิ ารบริเวณโรงงาน
ชุมชนโดยรอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักมาตรฐานสากล เน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื#อลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและผูป้ ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื#อ
ควบคุมการบริหารจัดการ
กลยุท ธ์แ ละการบริหารจัด การ
1. นําเทคโนโลยีทด#ี ที ส#ี ุด (Best Available Technology) มาใช้สาํ หรับโครงการใหม่ ได้แก่
a. การติดตัง1 Thermal Oxidizer ทัง1 BST Site 1 และ Site 2 เพื#อบําบัดไอระเหยจากกระบวนการผลิตในภาวะการ
ผลิตปกติ
b. การติดตัง1 Waste water tripping column เพื#อแยก 1,3-Butadiene ในนํ1าเสียกลับเข้ากระบวนการผลิต ส่วนนํ1าเสีย
ส่งไปบําบัดทีร# ะบบบําบัดนํ1าเสียต่อไป
2. เป็นกลุ่มโรงงานนําร่องในพืน1 ทีม# าบตาพุดนําแนวทางปฏิบตั ทิ ด#ี ี Code off practice สําหรับการหยุดซ่อมบํารุง หรือหยุด
ซ่อมบํารุงใหญ่ เพื#อควบคุมการระบายสารอินทรียจ์ ากกิจกรรมให้น้อยทีส# ุดซึง# ดําเนินการตัง1 แต่ปี 2563
ผลการดําเนิ น งาน: ปี 2564 ปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรียร์ ะเหย (1,3-Butadiene) ลดลง 0.00184 kg/T-P หรือ ร้อย
ละ 70 จากปีฐาน 2562 นอกจากนี1ผลการตรวจวัด 1,3-Butadiene ในพืน1 ทีช# ุมชนมีแนวโน้มทีด# ขี น1ึ จากปี 2562 (ก่อนทีจ# ะนํา
COP มาปฏิบตั )ิ โดยทุกจุดตรวจวัดมีค่าน้อยกว่าค่าเฝ้าระวัง 24 ชม. (5.3 µg/m3)
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ส่งเสริ ม ให้ทุก โรงงานได้ร บั การรับ รองคาร์บอนฟุต พริv น ท์อ งค์ก รและผลิ ต ภัณ ฑ์ทุกผลิ ต ภัณ ฑ์
เพื#อเป็ นการเตรียมพร้อมสําหรับการรับมือการเปลี#ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศโลก BST Group จึงส่งเสริมให้ทุกโรงงาน
จัดทําข้อมูลคาร์บอนฟุตพริน1 ท์องค์กรและผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์แ ละการบริหารจัด การ
1. กําหนดเป็นแผนงานในการขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริน1 ท์องค์กร ในปี 2564 และขอการรับรองทุก 3 ปี
2. กําหนดแผนงานและผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ในปี 2565 และขอการรับรองทุก 3 ปี
3. กําหนดเป็นแผนงาน ติดตามแนวโน้ม รายเดือน รวมถึงวางแผนบริหารจัดการ และรายงานผลต่อ SD Committee ทุก
ไตรมาศ
ผลการดําเนิ น งาน : BST Group ได้รบั ใบรับรอง Carbon footprint for organization (CFO) ทัง1 3 โรงงาน
BST: โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 มีการปลดปล่อย GHG (Scope1&2) เป็น 205,127 tonCO2e/Year
BST: โรงงานผลิตนํ1ายางเอ็นบีอาร์ (NBR Latex) มีการปลดปล่อย GHG (Scope1&2) เป็น 27,368 tonCO2e/Year
BSTE: โรงงานผลิตยางสังเคราะห์เอสบีอาร์ (SBR) มีการปลดปล่อย GHG (Scope1&o) เป็น 29,886 tonCO2e/Year

การจัด ทํา Baseline ด้านสิ งแวดล้อ ม และเป้ า หมายในระยะ 5 ปี
ปี 2564 BST Group เพื#อดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ดิ า้ นสิง# แวดล้อม “พร้อมอนุรกั ษ์ทรัพยากร สิง# แวดล้อม และ
พลังงานอย่างยังยื
# น” จึงได้คณะกรรมการมิตดิ า้ นสิง# แวดล้อมจึงจัดทํา Baseline ด้านสิง# แวดล้อมและกําหนดเป้าหมายระยะ
5 ปี เพื#อการปรับปรุงให้ดขี น1ึ อย่างต่อเนื#อง
กลยุทธ์แ ละการบริหารจัด การ
1. รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากร สิง# แวดล้อม และพลังงานมาวิเคราะห์เพื#อกําหนด Baseline
2. กําหนดตัวชี1วดั ประสิทธิภาพด้านสิง# แวดล้อมระยะยาวพร้อมโครงการต่างๆ รวมถึงระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
การรายงานอย่างต่อเนื#องให้เป็นแนวทางเดียวกันทัง1 BST Group
4. ติดตามแนวโน้มรายเดือน รวมถึงวางแผนบริหารจัดการ และรายงานผลต่อ SD Committee ทุกไตรมาส
ผลการดําเนิ น งาน: กําหนด Baseline ด้านสิง# แวดล้อมและเป้าหมายระยะ 5 ปี
25 | รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2564

Public Version

ตารางแสดง Baseline ด้านสิง# แวดล้อมและเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี
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ภาคผนวก : รายงานผลการพัฒ นาอย่า งยังยืน 2562-2564 (2019-2021)
ผลการดําเนิ น งานด้านบรรษัทภิ บาล
ผลการดํา เนิ น งานด้า นบรรษัทภิบาล

2019

2020

2021

จํานวน surprise risk ทีเ# กิด (โดยทีไ# ม่ถกู ประเมินมาก่อน)

n.a.

n.a.

0

จํานวนอุบตั กิ ารณ์เกีย# วกับการปฏิบตั ทิ ไ#ี ม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบบริษทั ระดับ 2

n.a.

n.a.

0

จํานวนพนักงานทีไ# ด้รบั การอบรมเกีย# วกับจริยธรรมองค์กร (%)

n.a.

n.a.

100%

จํานวนหน่วยงานทีม# กี ารทํา Compliance Audit (หน่วยงาน)

n.a.

n.a.

3

จํานวนอุบตั กิ ารณ์เกีย# วกับการรักษาความมั #นคงของข้อมูล

n.a.

n.a.

2

ข้อมูลดําเนินการในกลุ่มนี1รวมทัง1 2 บริษทั

n.a. - Not available

ผลการดําเนิ น งานด้านความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม
สุข ภาพและความปลอดภัย (ชัวโมง-คน หมายถึงรวมถึงทังv พนัก งานและคู่ธ รุ กิ จ )
#
อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุขนั 1 รักษาพยาบาลขึน1 ไป (ราย ต่อ 1,000,000/ชั# วโมง-คน)

2019

2020

2021

0.88

1.17

1.57

0.09

0

0

0.01

0

0

จํานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทงั 1 หมด (ราย)

0

0

0

- ชาย : หญิง

0:0

0:0

0:0

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

0

0

0

2019

2020

2021

- ระดับที# 1 : ความรุนแรงน้อย

0

11

3

- ระดับที# 2 : ความรุนแรงปานกลาง (LTO Incident Level 2 Up)

0

1

2

- ระดับที# 3 : ความรุนแรงมาก

0

0

0

Process Safety Incident (ครังv )

2019

2020

2021

- ระดับที# 1 : ความรุนแรงน้อย

34

58

52

- ระดับที# 2 : ความรุนแรงปานกลาง (Process Safety Incident Level 2 Up)

0

0

1

- ระดับที# 3 : ความรุนแรงมาก

1

0

0

พนัก งาน

2019

2020

2021

จํานวนพนักงาน (คน)

622

617

635

สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทัง1 หมด (%)

32%

31%

30%

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ (%)

49%

47%

43%

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับต้น (%)

52%

49%

44%

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการระดับสูง (%)

42%

42%

41%

อัตราการลาออก (Turn Over Rate)

3.8%

5.2%

5.7%

อัตราการกลับมาทํางานหลังลาคลอด

100%

100%

100%

54

25*

29*

Or Accident Injury Incident Level 2

อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน1 หยุดงาน (ราย ต่อ 1,000,000/ชั# วโมง-คน)
#
อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ (วัน ต่อ 1,000/ชั# วโมง-คน)
#

License to Operate Incident (ครังv )

Average hours of training provided per employee
*Applied e-learning
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การพัฒ นาสังคม

2019

2020

2021

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมด้าน CSR

4 MB

3 MB

5.1 MB

จํานวนการออกหน่วยแพทย์เคลื#อนทีด# ูแลสุขภาพชุมชน

8

COVID-19*

COVID-19*

การพัฒนาวิสาหกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ชุมชน (จํานวนวิสาหกิจใหม่)

2

3

3

ผลการประเมินความพึงพอใจในพืน1 ทีต# ่อกิจกรรม CSR (ภาคครัวเรือน)

88%

84%

90%

การมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม CSR ของพนักงาน
ข้อมูลดําเนินการในกลุ่มนี1รวมทัง1 2 บริษทั
*COVID-19 ไม่มกี จิ กรรมนี1เนื#องจากการระบาดของ COVID-19

78%

66%

100%

2019

2020

2021

BST

0%

0%

0%

BSTE

0%

0%

1%

NBL

17%

4%

6%

BST

52%

53%

62%

BSTE

52%

72%

59%

NBL

40%

54%

63%

AVL

n.a.

n.a.

95%

การจัด หาเพือความยังยืน
ผลการดํา เนิ น งานด้า นการจัด หาเพือความยังยืน
%Green Procurement*

%Green Supplier*

Signed - Supplier Code of Conduct

นิยาม: อ้างอิงจาก EcoFactory Requirements ข้อกําหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
%Green Procurement คือ ดัชนีช1วี ดั วัดจากมูลค่าการจัดซื1อเพื#อให้บริษทั ฯ ส่งเสริมการจัดซื1อสินค้า (รวมวัตถุดบิ เคมีภณ
ั ฑ์) ที#เป็ นมิตรกับสิง# แวดล้อมหรือ
จัดจ้างบริการทีเ# ป็ นมิตรกับสิง# แวดล้อม โดยพิจารณาจากสินค้าที#ได้ฉลากสิง# แวดล้อม (Green Label) หรือบริการทีไ# ด้การรับรองด้านสิง# แวดล้อม
%Green Supplier คือ ดัชนีชว1ี ดั วัดจากผูส้ ่งมอบขัน1 ที# 1 (First-tier suppliers) เพื#อให้บริษทั ฯ สนับสนุนส่งเสริมผูส้ ่งมอบขัน1 ที# 1 ในรายการวัตถุดบิ พลังงาน
สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ท#มี คี วามเสีย# งในการก่อเกิดผลกระทบต่อสิง# แวดล้อม โดยผูส้ ่งมอบขัน1 ที# u ดังกล่าวนี1ตอ้ งมีนโยบายสิง# แวดล้อมและดําเนินโครงการ
สิง# แวดล้อมเพื#อจัดการประเด็นปญั หาสิง# แวดล้อมหลักและได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที# o ขึน1 ไป

ผลการดําเนิ น งานด้านสิ งแวดล้อ ม
ผลการดํา เนิ น งานด้า นสิ งแวดล้อ ม

หน่ ว ย

2019

2020

2021

1. ปริมาณการใช้พลังงาน (Energy Consumption)

JG/T-P

4.26

4.28

4.01

2. ปริมาณการใช้น1ํา (Water Withdrawal)

m3 /T-P

3.78

3.77

2.93

Ton CO2e/T-P

0.50

0.55

0.52

4. ปริมาณการปลดปล่อย 1,3-Butadiene

kg/T-P

0.00265

0.00151

0.00085

5. ปริมาณการปลดปล่อย Acrylonitrile

kg/T-P

0.005

0.004

0.003

%

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%)

3. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas)

6. Yield

ข้อมูลดําเนินการ (ข้อมูลในกลุ่มนี1รวมทัง1 2 บริษทั )
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สรุปผลการดําเนิ น การความรับ ผิด ชอบต่อ สังคมและสิ งแวดล้อ มปี พ.ศ. Xz{|
ลํ าดับ

กิจกรรม

วันที่ดําเนินการ

วัตถุประสงค1

กลุ2 มเป3าหมาย

เป3าหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดํา เนิ นการมอบทุนการศึกษาจํ านวน 38 ชุ มชนในชวง
มิ.ย.-ส.ค.64 ช5 า กวาเปFาหมายกําหนดเนื่ องด5วย
สถานการณIการแพรระบาด COVID-19
เนื่ องด5วยสถานการณIการแพรระบาด COVID-19
จึ งยั งไมได5จัดกิจกรรม

570,000

มิ.ย.-ส.ค. 64

-

-

สนั บสนุ นกระดาษยอยให5แกธนาคารขยะของชุ มชนซอย
ประปา

-

ม.ค.-ธ.ค. 64

เนื่ องด5วยสถานการณIการแพรระบาด COVID-19
จึ งยั งไมได5เป0นเจ5 าภาพหลั กงานกฐิน

-

-

1. ดานการศึ กษา
แผนประจําป
1.1 มอบทุนการศึกษา

1.2 โครงการเรี ยนรู5 นอกห5องเรี ยน
กิจกรรมพิ เศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)
1.3 โครงการ " พี่ทิ้งกลอง..น5 องได5เรี ยน" (บริ จาค
กระดาษยอย)
2. ดานศาสนา ประเพณี และวั ฒธรรม
แผนประจําป
2.1 กฐินวั ดในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง
(เจ5 าภาพหลั ก)
กิจกรรมพิ เศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)
2.2 บุญข5 าวหลาม
2.3 สงกรานตI

2.4 งานบุญประจํ า ป] และบรรพชาสามเณร

2.5 งานบุญเข5 าพรรษา, ออกพรรษา, ลอยกระทง
2.6 ผ5 าป_าเพื่อการศึกษา

2.7 งานบุญกฐิน/ผ5 า ป_า
วั ดที่บริ ษัทไมได5เป0นเจ5 าภาพ
2.8 งานประเพณีศาลเจ5 า และงานจิ บน้ํ าชาการกุศล

3. ดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
แผนประจําป
3.1 โครงการหนวยแพทยI เคลื่ อนที่ BST

3.2 สนั บสนุ นอุปกรณIทางการแพทยI กองทุน
ผู5 ป_วยติดเตียง
3.3 โครงการสนั บสนุ นเครื่ องมือแพทยI
3.4 ปลู กป_าชายเลน
3.5 โครงการ "ถุ งลมปลอดภัย"
3.6 วั นอนุ รักษIชายฝde งสากล (ICC)

เม.ย. 64

นั กเรี ยนที่ได5รับการคัดเลื อกจากชุ มชนใน
เขตมาบตาพุด และบ5านฉาง

38 ชุ มชน

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อให5นักเรี ยนได5เรี ยนรู5 ด5า นการเกษตรทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

โรงเรี ยนในเขตมาบตาพุด และบ5า นฉาง

4 โรงเรี ยน

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อรวมสนั บสนุ นโครงการธนาคารขยะชุ มชน

ชุ มชนในเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง

ต.ค. 64

เพื่อเป0นการแบงเบาภาระด5า นการศึกษาให5กับ
ครอบครั ว

1 ชุ มชน

เพื่อทํานุ บํารุ งพระพุทธศาสนา

วั ดในเขตมาบตาพุด / บ5า นฉาง

ม.ค.- มี.ค.64 เพื่ออนุ รักษIงานประเพณีท5องถิ่ นทําบุญเดือนสาม
ของชุ มชนเขตมาบตาพุด
เม.ย. 64
เพื่อสงเสริ มอนุ รักษIขนบธรรมเนี ยมประเพณี

ชุ มชนเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง

30 ชุ มชน

ชุ มชนเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง

41 ชุ มชน

สงกรานตIให5คงอยู สื บไป
เพื่อทํานุ บํารุ งพระพุทธศาสนา

ชุ มชนเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง

5 แหง

วั ดในเขตมาบตาพุด / บ5า นฉาง และชุ มชน
เขตมาบตาพุด
โรงเรี ยนในเขตมาบตาพุด / บ5านฉาง

10 แหง

ต.ค. - พ.ย. 64 เพื่อทํานุ บํารุ งพระพุทธศาสนา

วั ดในเขตมาบตาพุด / บ5า นฉาง

16 วั ด

มี.ค. - ธ.ค. 64 เพื่อรณรงคIสืบสานประเพณี และสงเสริ ม
วั ฒนธรรม อันดีงาม

และชุ มชนเขตมาบตาพุด
ศาลเจ5 า มัสยิ ดในชุ มชนเขตมาบตาพุดและ
บ5านฉาง

เม.ย.64

ก.ค. - พ.ย. 64 เพื่อทํานุ บํารุ งพระพุทธศาสนา
ม.ค.- ธ.ค.64 เพื่อรวมสงเสริ มการศึกษาให5แกโรงเรี ยน

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อมุงหวั งให5เกิดความสะดวกและประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดในการให5บริ การแกสมาชิ กชุ มชนโดยรอบ
มาบตาพุด
ต.ค - พ.ย. 64 เพื่อสงเสริ มประสิ ทธิ ภาพกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต
ผู5 สูงอายุ และผู5 พิการ
ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อรวมสงสเริ มประสิ ทธิ ภาพในการดูแลสุ ขภาพ
ของผู5 มาใช5 บริ การของโรงพยาบาล
ก.ค. 64
เพื่อชวยกันรั กษาระบบนิ เวศนI ชายฝde งและปFองกัน
การกัดเซาะพื้นดิน
ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อให5ทางชุ มชนใช5 เป0นจุ ดสั งเกตุทิศทางลม

1 วั ด

-

-

-

-

รวมพิธีบรรพชาสามเณร ณ วั ดโขดหิน
ในสวนของงานบุญประจํ าป]ทางวั ดงดจั ดกิจ กรรมเพื่อ
ปFองกันสถานการณIการแพรระบาด COVID-19

-

-

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19
งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

-

-

-

-

รวมสนั บสนุ นงานบุญกฐิน 16 วั ด ได5ตามเปFาหมายกําหนด

32,000

ต.ค. - พ.ย. 64

5 ครั้ ง

รวมงานประเพณีศาลเจ5 ามาบตาพุด และงานจิ บน้ํ าชาการ
กุศล จํ านวน 2 ครั้ ง ซึ่งน5 อยกวาเปFาหมายกํา หนดเนื่ อง
ด5วยสถานการณIการแพรระบาด COVID-19 จึ งงดจั ดงาน
หลายแหง

2,000

มี.ค. 64

ชุ มชนเขตมาบตาพุด

8 ครั้ ง

งดจั ดกิจ กรรมเนื่ องด5วยสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

-

-

ชุ มชนเขตมาบตาพุด

1 ครั้ ง

-

-

โรงพยาบาลในเขตจั งหวั ดระยอง

1 แหง

1,500,000

ส.ค.64

ชายฝde งทะเลในเขตจั งหวั ดระยอง

1 ครั้ ง

-

-

ชุ มชนเขตมาบตาพุด

20 แหง

มอบผ5 าอ5อมผู5 ใหญและถุ งยั งชี พให5ผู5ป_วยติดเตียง จํ านวน 2
ครั้ ง
ได5ตามเปFาหมายกําหนด
มอบสนั บสนุ นอุปกรณIทางการแพทยI จํานวน 3 แหง
ได5ตามเปFาหมายกําหนด
งดจั ดกิจ กรรมเนื่ องด5วยสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19
ติดตั้งและเปลี่ ยนถุ งแสดงทิศทางลมจํ านวน 20 แหง
ได5ตามเปFาหมายกําหนด
งดจั ดกิจ กรรมเนื่ องด5วยสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19
รวมกิจกรรม 1 ครั้ งและทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดแจ5 ง
งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19
บริ ษัทจั ดกิจ กรรมปลอยพันธุI สัตวI น้ําจํ า นวน 2 ครั้ งได5ตาม
เปFาหมายกําหนด

40,000

ม.ค.-ธ.ค. 64

-

-

3,000

ม.ค. 64

6,000

พ.ย. 64

3.7 โครงการ "คนวั ยใส..ใสใจผู5 สูงอายุ "

เพื่อรวมรั กษาสภาพแวดล5 อมและอนุ รักษIบริ เวณ ชายฝde งทะเลในเขตจั งหวั ดระยอง
ชายฝde งทะเล
ม.ค.-ธ.ค. 64 รวมกิจกรรมชมรมผู5 สูงอายุ ในชุ มชนเขตมาบตาพุด ชมรมผู5 สูงอายุ ในชุ มชนเขตมาบตาพุด

12 ครั้ ง

3.8 โครงการปลอยพันธุI สัตวI น้ํา

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่ออนุ รักษIพันธุI สัตวI น้ํา

กลุ มประมงเรื อเล็ กพื้นบ5าน

1 ครั้ ง

กิจกรรมพิ เศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)
3.9 สนั บสนุ นโครงการกีฬาต5า นภัยยาเสพติด

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อสงเสริ มคนในชุ มชนให5มีสุขภาพแข็ งแรง

ชุ มชนเขตมาบตาพุด

10 ครั้ ง

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

-

-

ศูนยI คามิลเลี ยน โซเชี ยล เซนเตอรI

1 ครั้ ง

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

-

-

3.10 สนั บสนุ นกิจกรรมศูนยI คามิลเลี ยน

ดานชุ มชนและสาธารณประโยชน1
แผนประจําป
4.1 โครงการพัฒนาชุ มชน/วิ สาหกิจ ชุ มชน

ก.ย. 64

5 แหง

ธ.ค. 64

และหางไกลยาเสพติด
เพื่อชวยเหลื อเด็กกําพร5 าที่ได5รับผลกระทบจาก
เอดสI
และผู5 ป_วยเอดสI

1 ครั้ ง

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19
งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

จั งหวั ดระยอง

4.

4.2 โครงการรวมคิด รวมราง รวมสร5 าง ความดี
4.3 โครงการสานเสวนารวมกับผู5 มีสวนได5เสี ย

4.4 โครงการสงเสริ มอาชี พชุ มชน
(ตลาดนั ดชุ มชนพบคนโรงงาน)
กิจกรรมพิ เศษ (กรณีชุมชนเสนอแนะ)
4.5 กิจกรรมวั นเด็กแหงชาติ
4.6 กิจกรรมพัฒนาชุ มชน (วั นพอ/วั นแม/ร.10)

ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อสงเสริ มอาชี พให5กับชุ มชน หรื อวิ สาหกิจ ชุ มชน ชุ มชนเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง
พ.ค. - พ.ย. 64 เพื่อสงเสริ มการทํา กิจกรรมสาธารณะประโยชนI
ในพื้นที่จังหวั ดระยอง
ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อรายงานความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สิ่ งแวดล5 อม และตําแหนงงานวาง
เพื่อแลกเปลี่ ยนข5 อเสนอแนะด5านความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล5 อม เพื่อให5ความรู5 ทาง
วิ ชาการด5านตางๆ เชนด5านสารเคมี
เพื่อแลกเปลี่ ยนข5 อเสนอแนะด5านความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล5 อม เพื่อให5ความรู5 ทาง
วิ ชาการด5านตางๆ เชนด5านสารเคมี
ม.ค.-ธ.ค. 64 เพื่อสงเสริ มอาชี พให5กับชุ มชน

ม.ค. 64

เพื่อสนั บสนุ นการจั ดงานวั นเด็กแหงชาติ

ก.ค./ส.ค./ธ.ค. 64 เพื่อสนั บสนุ นการจั ดกิจ กรรมพัฒนาชุ มชน

4.7 กิจกรรมการกุศลหนวยงานราชการ ชุ มชน และสื่ อมวลชน
ธ.ค. 64

เพื่อสนั บสนุ นกิจกรรมการกุศล
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3 ชุ มชน
สงเสริ มและพัฒนาวิ สาหกิจชุ มชนจํ านวน 3 ชุ มชนได5ตาม
เปFาหมายกําหนด
ชุ มชน / วั ด / โรงเรี ยนเขตพื้นที่จั งหวั ด
20 โครงการ ดํา เนิ นโครงการรวมคิดฯ จํ านวน 2 โครงการได5น5อยกวา
ระยอง
เปFาหมายกําหนด
ชุ มชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ 23 ชุ มชน/3กิจกรรม ดํา เนิ นโครงการ BST Group พบชุ มชน 1 ครั้ ง

5,000

ม.ค.-ธ.ค. 64

40,000

พ.ย. 64

92,000

มี.ค. - เม.ย. 64

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

-

-

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19
รวมสนั บสนุ นกิจกรรมพัฒนาชุ มชนจํ านวน 36 ครั้ ง ซึ่ง
น5 อยกวาเปFาหมายกําหนด เนื่ องด5วยชุ มชนงดจั ดกิจกรรม
เพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด COVID-19

-

-

130,000

ก.ค./ส.ค./ธ.ค. 64

-

-

งดจั ดกิจ กรรม 2 ครั้ งเพื่อปFองกันสถานการณIการแพร
ระบาด COVID-19

ชุ มชนเขตมาบตาพุด

โรงเรี ยนและชุ มชนเขตมาบตาพุดและบ5าน
ฉาง
ชุ มชนเขตมาบตาพุด และบ5านฉาง

ราชการ ชุ มชน และสื่ อมวลชน

12 ครั้ ง

41 หนวยงาน
120 ครั้ ง

3 ครั้ ง

งดจั ดกิจ กรรมเพื่อปFองกันสถานการณIการแพรระบาด
COVID-19

Public Version

