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ประกาศ 
ฉบับที่ 31/2565 

เร่ือง นโยบายการพัฒนาอย�างยั่งยืน (ESG Policy) 
 

  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส+ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร+ส จำกัด ให
ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย8างยั่งยืน
(Sustainable Development) โดยถือเปCนเปDาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจซึ ่งครอบคลุมการจัดการด
านสิ ่งแวดล
อม
(Environmental) การจัดการด
านสังคม (Social) และการจัดการด
านธรรมาภิบาล (Governance) จึงได
กำหนดนโยบายและ
เปDาหมายไว
ดังน้ี 
 
  การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental) 
   บริษัทฯ มุ8งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล
อม อนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และใช
ทรัพยากรอย8างรู
คุณค8าอย8าง
ยั่งยืน โดยมีเปDาหมายดังน้ี 

1. มุ8งสู8การปล8อยกNาซเรือนกระจกสุทธิเปCนศูนย+ภายในปP 2050 โดยมีเปDาหมายลดการปล8อยกNาซเรือนกระจก 

(ขอบเขตท่ี 1 และ 2) ลง 9% ภายในปP 2026 เม่ือเทียบกับปP 2019 

2. ส8งเสริมให
ทุกผลิตภัณฑ+ได
รับการรับรองคาร+บอนฟุตพริ้นท+ของผลิตภัณฑ+ภายในปP 2023 

3. ลดการใช
พลังงานลง 10% ภายในปP 2026 เม่ือเทียบกับปP 2019 

4. ลดปริมาณการใช
น้ำลง 25% ภายในปP 2026 เม่ือเทียบกับปP 2019 

5. ไม8มีการนำของเสียอันตรายและไม8อันตรายจากการผลิตไปฝ^งกลบอย8างต8อเน่ืองทุกปP และเพ่ิมการนำของเสีย

จากการผลิตกลับมาใช
ประโยชน+ไม8น
อยกว8า 90% ภายในปP 2026  

6. ควบคุมการปลดปล8อย VOCs ให
เข
มงวดกว8ากฎหมายกำหนด  

7. ควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล
อมโดยมีเปDาหมายอุบัติการณ+ที่ส8งผลกระทบต8อชุมชนและโรงงานข
างเคียง

เปCนศูนย+ 

 
การจัดการด�านสังคม (Social) 

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให
 “ไม8มีอันตราย กับทุกคน ทุกเวลา” เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รับผิดชอบ
ต8อสังคม และส8งเสริมการมีส8วนร8วมกับผู
มีส8วนได
เสีย โดยมีเปDาหมายดังนี้ 

1. ลดอัตราการบาดเจ็บและโรคจากการทำงานของพนักงานและคู8ธุรกิจให
ได
อย8างน
อย 50% เมื่อเทียบกับปPท่ี

ผ8านมา โดยจะไม8ยอมให
เกิดการเสียชีวิตของพนักงานและคู8ธุรกิจ อันเน่ืองมาจากการทำงาน ในทุกกรณี 

2. เคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคนและปฏิบัติต8อทุกคนอย8างเท8าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยมี

เปDาหมายจะไม8ให
มีเหตุการณ+การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

3. จัดการประเมินความเสี ่ยงของผลิตภัณฑ+ตลอดวงจรชีวิต และสื่อสารข
อมูลสุขภาพ ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล
อมที่ทันสมัยทุกผลิตภัณฑ+ได
ครบถ
วน 100% ภายในปP 2025 เพื ่อให
แน8ใจว8าไม8มีผลกระทบต8อ

สุขภาพและความปลอดภัยต8อลูกค
าและผู
มีส8วนได
เสีย รวมถึงลดผลกระทบต8อส่ิงแวดล
อม  
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4. สนับสนุนให
คู8ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย8างมีจริยธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ส8งเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล
อม โดยมีเปDาหมายให
คู8ธุรกิจสัญญาว8าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู8ธุรกิจ

ของกลุ8มบริษัท BST ครบ 100%  

5. เน
นการมีส8วนร8วมของผู
บริหารและพนักงานทุกระดับในการเข
าร8วมกิจกรรมความรับผิดชอบต8อสังคม (CSR) 

ครบ 100% และส8งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให
เข
มแข็ง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและ

เสริมสร
างรายได
ให
ชุมชนอย8างยั่งยืน โดยมีเปDาหมายให
ชุมชนมีระดับความพึงพอใจมากกว8า 80% 

 
การจัดการด�านธรรมาภิบาล (Governance) 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย8างถูกต
องและโปร8งใสในทุกสถานการณ+ด
วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปDาหมายดังน้ี 
1. ดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณขององค+กร (BST Group - Code of Conduct) โดยพนักงานทุกคนจะได
รับ

การส่ือสารอบรม และผ8านการทำแบบทดสอบด
านจริยธรรม 100% เพ่ือให
เข
าใจจรรยาบรรณขององค+กรและ

นำไปปฏิบัติได
ถูกต
อง 

2. ดำเนินธุรกิจอย8างถูกต
องตามกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบข
อบังคับ และข
อกำหนดท่ี

เก่ียวข
อง โดยจะไม8ยอมให
มีอุบัติการณ+ของการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบท่ีสำคัญ  

(กฎระเบียบท่ีสำคัญ หมายถึง กฎระเบียบที่สำคัญที่เก่ียวข
องกับจรรยาบรรณองค+กรที่มีผลต8อบริษัทฯ อย8างมีนัยสำคัญ) 

 
  ถือเปCนหน
าที่ของผู
บริหารทุกระดับในการส8งเสริม สื่อสาร และกระตุ
นให
พนักงานและคู8ธุรกิจทุกคนมีส8วนร8วมเกิด
จิตสำนึกในการพัฒนาอย8างยั่งยืน (Sustainable Development) และร8วมกันปฏิบัติเพื่อให
บรรลุเปDาหมายการจัดการด
าน
ส่ิงแวดล
อม การจัดการด
านสังคม และการจัดการด
านธรรมมาภิบาล ท่ีกำหนดไว
 
 
 
 
 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 
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