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ประกาศ
ฉบับที่ 43/2565
เรื่อง นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน (ESG Policy)
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส+ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร+ส จำกัด ใหความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย8างยั่งยืน
(Sustainable Development) โดยถื อ เปC น เปD าหมายหลั ก ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ ่ ง ครอบคลุม การจั ด การดานสิ ่ ง แวดลอม
(Environmental) การจัดการดานสังคม (Social) และการจัดการดานธรรมาภิบาล (Governance) จึงไดกำหนดนโยบายและ
เปDาหมายไวดังนี้
การจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental)
บริษัทฯ มุ8งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และใชทรัพยากรอย8างรูคุณค8าอย8าง
ยั่งยืน โดยมีเปDาหมายดังนี้
1. มุ8งสู8การปล8อยกNาซเรือนกระจกสุทธิเปCนศูนย+ภายในปP 2050 โดยมีเปDาหมายลดการปล8อยกNาซเรือนกระจก
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ลง 9% ภายในปP 2026 เมื่อเทียบกับปP 2019
2. ส8งเสริมใหทุกผลิตภัณฑ+ไดรับการรับรองคาร+บอนฟุตพริ้นท+ของผลิตภัณฑ+ภายในปP 2023
3. ลดการใชพลังงานลง 10% ภายในปP 2026 เมื่อเทียบกับปP 2019
4. ลดปริมาณการใชน้ำลง 25% ภายในปP 2026 เมื่อเทียบกับปP 2019
5. ไม8มีการนำของเสียอันตรายและไม8อันตรายจากการผลิตไปฝ^งกลบอย8างต8อเนื่องทุกปP และเพิ่มการนำของเสีย
จากการผลิตกลับมาใชประโยชน+ไม8นอยกว8า 90% ภายในปP 2026
6. ควบคุมการปลดปล8อย VOCs ใหเขมงวดกว8ากฎหมายกำหนด
7. ควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยมีเปDาหมายอุบัติการณ+ที่ส8งผลกระทบต8อชุมชนและโรงงานขางเคียง
เปCนศูนย+
การจัดการดานสังคม (Social)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให “ไม8มีอันตราย กับทุกคน ทุกเวลา” เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รับผิดชอบ
ต8อสังคม และส8งเสริมการมีส8วนร8วมกับผูมีส8วนไดเสีย โดยมีเปDาหมายดังนี้
1. ลดอัตราการบาดเจ็บและโรคจากการทำงานของพนักงานและคู8ธุรกิจใหไดอย8างนอย 50% เมื่อเทียบกับปPที่
ผ8านมา โดยจะไม8ยอมใหเกิดการเสียชีวิตของพนักงานและคู8ธุรกิจ อันเนื่องมาจากการทำงาน ในทุกกรณี
2. เคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคนและปฏิบัติต8อทุกคนอย8างเท8าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยมี
เปDาหมายจะไม8ใหมีเหตุการณ+การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
3. จัดการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ+ตลอดวงจรชีวิต และสื่อสารขอมูลสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมที่ทันสมัยทุกผลิตภัณฑ+ไดครบถวน 100% ภายในปP 2025 เพื่อใหแน8ใจว8าไม8มีผลกระทบต8อ
สุขภาพและความปลอดภัยต8อลูกคาและผูมีส8วนไดเสีย รวมถึงลดผลกระทบต8อสิ่งแวดลอม
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4. สนับสนุนใหคู8ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย8างมีจริยธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ส8งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม โดยมีเปDาหมายใหคู8ธุรกิจสัญญาว8าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู8ธุรกิจ
ของกลุ8มบริษัท BST ครบ 100%
5. เนนการมีส8วนร8วมของผูบริหารและพนักงานทุกระดับในการเขาร8วมกิจกรรมความรับผิดชอบต8อสังคม (CSR)
ครบ 100% และส8งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
เสริมสรางรายไดใหชุมชนอย8างยั่งยืน โดยมีเปDาหมายใหชุมชนมีระดับความพึงพอใจมากกว8า 80%
การจัดการดานธรรมาภิบาล (Governance)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย8างถูกตองและโปร8งใสในทุกสถานการณ+ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปDาหมายดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณขององค+กร (BST Group - Code of Conduct) โดยพนักงานทุกคนจะไดรับ
การสื่อสารอบรม และผ8านการทำแบบทดสอบดานจริยธรรม 100% เพื่อใหเขาใจจรรยาบรรณขององค+กรและ
นำไปปฏิบัติไดถูกตอง
2. ดำเนินธุรกิจอย8างถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบขอบังคับ และขอกำหนดที่
เกี่ยวของ โดยจะไม8ยอมใหมีอุบัติการณ+ของการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ
(กฎระเบียบที่สำคัญ หมายถึง กฎระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณองค+กรที่มีผลต8อบริษัทฯ อย8างมีนัยสำคัญ)

ถือเปCนหนาที่ของผู บริหารทุกระดับในการส8งเสริม สื่อสาร และกระตุนใหพนักงานและคู8ธุรกิจทุกคนมีส8วนร8วมเกิด
จิตสำนึกในการพัฒนาอย8างยั่งยืน (Sustainable Development) และร8วมกันปฏิบัติเ พื่อ ใหบรรลุเปDาหมายการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการดานสังคม และการจัดการดานธรรมมาภิบาล ที่กำหนดไว
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