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ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

จากปก: ทางหลวงแผ่่นดิินหมายเลข 401 ถนนเลียบชายทะเล เส้้นเขาพลายดิำา-อ่่าวท้อ่งหยี ที�ส้วยงามที�สุ้ดิขอ่งฝั่่�งอ่่าวไทย มีระยะทาง 8 กิโลเมตร 
ซึ่่�งจะช่วยลดิระยะเวลาการเดิินทางจาก อ่ำาเภอ่ส้ิชล ถ่ง อ่ำาเภอ่ขนอ่ม ไดิ้ถ่ง 33 กิโลเมตร โดิยใช้ผ่ลิตภัณฑ์์ แอ่ส้ฟััลต์ซึ่ีเมนต์ (Asphalt Cement) 

ประเภท 60/70 และ แอ่ส้ฟััลต์อ่ิมัลชันหรือ่ยางมะตอ่ยนำ�า ( Asphalt Emulsion CSS-1)

ก้้าวสู่่�ปีีที่่� 3 ของความม่�งม่�นในก้ารพั่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืน
กลุ่มบริษััท ทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์  ได้ิพัฒนาอ่งค์์กรด้ิวยกลยุทธ์์ด้ิานค์วามยั�งยืนอ่ย่างมุ่งมั�น 
เป็นปีที� 3 ที�เราเริ�มพัฒนาไปพร้อ่มกับพันธ์มิตร ผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ียที�อ่ย้่ในห่วงโซึ่่คุ์ณค์่า ซึ่่�งไดิ้
ศึก่ษัาทั�งค์วามตอ้่งการ และค์วามค์าดิหวงั โดิยในปก่ีอ่นหนา้นี�ไดิม้กีารเนน้ส้ง่เส้รมินวตักรรม
ในทุกห่วงโซึ่่ค์ุณค่์า ทำาให้ในปี 2563 นี� กลุ่มบริษััทฯ ไดิ้พัฒนาแนวทาง และการตอ่บส้นอ่ง 
ได้ิตรงตามค์วามต้อ่งการขอ่งผ้้่มีส้่วนได้ิเสี้ยมากข้�น ดิ้วยแนวทางเลือ่กอ่ย่างส้ร้างส้รรค์ ์
ด้ิวยนวัตกรรม ซึ่่�งกลุ่มบริษััทฯ ยังค์งมุง่มั�นที�จะพัฒนาอ่ย่างต่อ่เนื�อ่งเพ่�อ่บรรลุเป้าหมาย
ด้ิานค์วามยั�งยืนตามกลยุทธ์์ปี 2568  และเป็นอ่งค์์กรแห่งค์วามยั�งยืน

พั่นธมิตรผู้่้นำาเสู่นอก้่ญแจความสู่ำาเร็จที่่�สู่ร้างสู่รรค์
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 การส้ร้างพลังขอ่งการปรับตัวและปรับแนวทางการทำางานยืดิหยุ่นการดิำาเนินธ์ุรกิจในช่วงส้ถานการณ์วิกฤติ โค์วดิิ -19

ร้้จักกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

การพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

ผ่้้นำาด้ิานนวัตกรรม

ประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ 

การตระหนักดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย

บรรษััทภิบาล

ค์ุณค่์าเพ่�อ่อ่นาค์ต

ภาค์ผ่นวก

12
40

64
98

138
162

208
226

นว่ตก้รรม แนวที่างก้ารที่ำางานก้่ญแจความสู่ำาเร็จ พั่นธมิตร
INNOVATIVE

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
SOLUTIONS

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
PARTNER

รายงานความยั่งยืน ปี 2561



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

เกี�ยวกับรายงานฉบับนี� เนื�อ่หาและการเปลี�ยนแปลงที�ส้ำาค์ัญ

กรอ่บการรายงานส้ากล (Global Reporting Initiative: GRI)

มาตรฐานแนวทางค์วามรับผิ่ดิชอ่บต่อ่ส้ังค์ม (ISO 26000)

การส้นับส้นุนเป้าหมายการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืนขอ่งอ่งค์์การส้หประชาชาติ (SDGs)

การดิำาเนินการตามข้อ่ตกลงแห่งส้หประชาชาติ (UN Global Compact) 

ขอ่บเขตการรายงาน
การรายงานครอบคลุุุุม กลุุุ��มบริษััทฯ ในประเทศไทยแลุุะต่่��างประเทศ โดยข้้อมูลุุด้านผลุุประกอบการรวมด้าน
เศรษัฐกิจ มีรายได้รวมข้องทุกบริษััทในกลุุุ�มฯ เพื่่่่�อสะท้้อนการเติิ่่บโต่่ทางธุุุุรกิิจ แลุุะนำาเสนอแผนการขั้บเคล่ืุุ�อน 
ต่่ามเป้าหมายการดำาเนิินธุุุุรกิิจไปสู��วิสัยทััศน์์ 2568 รวมถึึงการยกระดับการผลัุุกดันกลุุยุทธุุ์ด้านความย่ังยืน 
เพื่่่่อไปสู�การปฏิิบัต่่ิจริงในการข้ับเคลุุื่อนธุุุรกิจยั่งยืน ต่่ามแผนช่�วง ปี 2562-2564

ข้อบเข้ต่่การรายงานด้านผลุุการดำาเนิินงานต่่ามกลุุยุทธุุ์ความยั่งยืน ด้้านนวัต่่กรรม (มิต่่ิเศรษัฐกิจ) ด้านบริหาร
แบบประสิทธุุิภาพื่่เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ (มิต่่ิสิ�งแวดลุุ้อม) แลุุะด้านความปลุุอดภัย (มิต่่ิสังคม) ครอบคลุุุุม ระยะเวลุุา 
ตั่่�งแต่่�วันที่ 1 มกราคม ถึึงวันที่ 31 ธุุันวาคม 2563 โดยทำาการรวบรวมข้้้อมูลุุจากกลุุุ�มบริษััทฯ ในประเทศไทย  
ยกเว้นกลุุุ�มธุุุรกิจก�อสร้าง โดยมีพื่่่�นฐานการจัดทำารายงาน บนหลัุุก 4 ประการ คือ การพิื่่จารณาบริบท 
แห�งความย่ังยืน การประเมินประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญ ความครบถ้ึวนสมบูรณ์ข้องข้้อมูลุุ แลุุะการมีส�วนร�วมข้อง 
ผู้มีส�วนได้เสียในการจัดทำารายงาน

แต่่�เน่ืองจากสถึานการณ์โควิด-19 ที่ เกิดข้้�นตั่่�งแต่่�ปลุุายปี 2562 จนกระท่ังต่่ลุุอดปี 2563 ทำาให้แผน 
การใหค้วามรูแ้ลุุะสรา้งทมีความย่ังยนืในต่่�างประเทศ มคีวามจำาเป็นต้่่องเล่ืุุอนไปในปีถัึดไปหรอืเม่ือสถึานการณป์กต่่ิ
ดังนั�นการผนวกข้้อมูลุุจากบริษััทในต่่�างประเทศด้านกิจกรรมเพื่่่่อสังคม รวมถึึงโครงการด้านความยั่งยืนต่่�างๆ 
จำาเป็นต่่้องเลุุื่อนไปด้วย แสดงต่่ารางแสดงข้อบเข้ต่่ข้องรายงานฉบับนี� หน้า 256

กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ จัดทำารายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563 เป็นฉบับที่ 3 โดยเป็นการรายงานต่่าม 
แผนกลุุยุทธ์ุุดา้นความยัง่ยนืข้องกลุุุ�มบรษัิัทฯ เพื่่่อ่นำาเสนอโดยมุ�งใหผู้มี้ส�วนได้เสยีทุกกลุุุ�มเข้า้ใจถึงึการดำาเนนิธุุรุกิจ
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ที่เป็นไปต่่ามแนวทางการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน สื่อสารด้านกลุุยุทธุุ์ แนวทางการบริหารจัดการ 
กระบวนการดำาเนินงาน แลุุะผลุุดำาเนินงานด้านความย่ังยืน ในประเด็นสำาคัญท่ีส�งผลุุต่่�อการดำาเนินธุุุรกิจแลุุะ 
ผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�มต่่ามห�วงโซ่�คุณค�าในรอบปี 2563 พื่่ร้อมทั�งรายงานความก้าวหน้าแลุุะผลุุการดำาเนินงานท่ี
สนบัสนนุต่่�อเปา้หมายการพัื่่ฒนาทีย่ั่งยืนข้ององคก์ารสหประช่าช่าต่่ ิ(Sustainable Development Goals – SDGs) 

โดยในฉบับที่ 1 แลุุะ ฉบับที่ 2 ได้มุ�งเน้นการปูพื่่่�นความรู้ด้านความยัง่ยืนให้กลุุุ�มพื่่นักงานเป็นหลุุัก ให้มีความเข้้าใจ
แลุุะสามารถึดำาเนนิงานในทศิทางทีก่ลุุุ�มบริษัทัฯ วางกลุุยทุธุุแ์ลุุะนโยบาย  โดยในปี 2563 ซ่ึง่เป็นปีที ่3 นี� กลุุุ�มบรษิัทัฯ
ไดร้วมการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยนือยู�ในกลุุยทุธ์ุุองคก์ร  การนำาเส้นอ่ข้อ่ม้ลในรายงานไดิล้ดิทอ่นรายละเอ่ยีดิลง โดิย
เนื�อ่หารายละเอี่ยดิข้อ่ม้ลที�เค์ยรายงานและนำามาต่อ่ยอ่ดิในปี 2563 นั�น ได้ิใช้ระบบ QR Code แส้ดิงข้อ่มล้เดิมิ
นโยบายต่างๆ หรือ่รายละเอ่ียดิเพ่�มเติมในการรายงานในหัวข้อ่ที�กล่าวถ่งนั�น รวมทั�งนำาเส้นอ่วีดิีโอ่ส้ั�นการ
ปฏิิบัติงาน เพื่่่่อให้สอดคลุุ้องกับวิถึีช่ีวิต่่ข้องคนยุคใหม�  แลุุะให้ผู้มีส�วนได้เสียภายนอกเข้้าใจการดำาเนินงานได้ 
ง�ายข้้�น โดยใช้่เวลุุาที่สั�นลุุง โดยเน้นความเข้้าใจในการดำาเนินการ การพื่่ัฒนาต่่�อยอดแต่่�ลุุะปี เพื่่่่อการมีส�วนร�วมใน
กิจกรรมต่่�างๆ ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ

รวมทั�งในปีนี� กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ดำาเนินการให้มีการต่่รวจสอบผลุุการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลุุ้อม แลุุะด้านความ
ปลุุอดภัย โดยได้รับการต่่รวจสอบความถึูกต่่้องแลุุะให้ความเช่ื่อม่ันจากสถึาบันรับรองมาต่่รฐานไอเอสโอ  
(Management System Certification Institute (Thailand) - MASCI) ซ่ึ่งเอกสารรับรองความน�าเช่ื่อถืึอ 
ข้องข้้อมูลุุ  แสดงอยู�ในหัวข้้อการรับรองจากหน�วยงานภายนอกในรายงานฉบับนี� หน้า 257

1) ตั่่�งแต่่�ปี 2563 การเปิดเผยรายงานความย่ังยืนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ได้กำาหนดให้มีการทวนสอบ (Verification)  
การเปิดเผยข้้อมูลุุจากหน�วยงานอิสระภายนอกท่ีไม�มีส�วนได้เสียกับองค์กร (Third party) เพ่่ื่่อให้ผู้มีส�วนได้เสียทั�ง
ภายในแลุุะภายนอกมั่นใจได้ว�าข้้อมูลุุที่กลุุุ�มบริษััทฯ ได้เปิดเผยมีความถึูกต้่่องแลุุะน�าเช่ื่อถึือโดยในปีนี� กลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�ม 
การทวนสอบข้้อมูลุุในประเทศไทย อันได้แก� ข้้อมูลุุการบริหารจัดการพื่่ลุุังงาน ข้้อมูลุุการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก ข้้อมูลุุ 
การจัดการข้องเสียหรือวัสดุที่ไม�ใช่้แลุุ้ว แลุุะข้้อมูลุุด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย โดยอ้างอิงต่่ามมาต่่รฐานสากลุุ
ส�งผลุุให้ข้้อมูลุุดังกลุุ�าวอาจมีความแต่่กต่่�างจากข้้อมูลุุปีก�อนหน้าอย�างมีนัยสำาคัญ อันสืบเน่ืองมาจากการปรับปรุง
กระบวนการได้มาข้องข้้อมูลุุให้มีความถึูกต้่่องมากยิ�งข้้�น

2) ต่่ามกลุุยุทธุุข์้ององค์กร ในปี 2563 นี�จะเปน็ปทีีค่รบรอบระยะเวลุุา 5 ป ีทีก่ลุุุ�มบรษิัทัฯ ได้วางวสิยัทศัน ์2563 ข้ององค์กรไว้  
ดังนั�นในเลุุ�มรายงานฉบับนี�จะมีการสรุปผลุุการดำาเนินงานให้เห็นภาพื่่รวมว�ากลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึบรรลุุุเป้าหมาย 
ท่ีวางไว้อย�างไร แลุุะได้เริ�มต่่้นวิสัยทัศน์ปี 2568 ดังนั�นในหลุุายต่่ัวช่ี�วัดด้านความยั่งยืนจะมีการปรับเปลุุี่ยนให้ปีฐานเป็น 
ปี 2563 เพื่่่่อเปรียบเทียบผลุุการดำาเนินงานแลุุะติ่่ดต่่ามพื่่ัฒนาการด้านความยั่งยืนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่�อไป

รายงานฉบบันี�จัดข้้�นโดยอา้งองิต่่ามมาต่่รฐานกรอบการรายงานสากลุุ หรือ Global Reporting Initiative  (GRI Standards)  
ในระดับตั่่วช่ี�วดัหลัุุก (Core Optional) รวมถึงึตั่่วช่ี�วัดเพื่่ิ�มเติ่่มสำาหรับบริษัทัในกลุุุ�มอสงัหาริมทรัพื่่ย์แลุุะก�อสร้าง (Property 
and Construction) ซ่ึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากลุุ  สรุป GRI ในรายงานหน้า 47

กลุุุ�มบริษััทฯ ต่่้องการส่ือสารในส�วนที่ได้ดำาเนินงานต่่าม “ISO 26000” ซ่ึ่งเป็นแนวปฏิิบัต่่ิ (Guidance) ต่่ามข้้อแนะนำา
ในเรื่องความรับผิดช่อบต่่�อสังคม ข้ององค์การระหว�างประเทศว�าด้วยการมาต่่รฐาน (ISO หรือ The International  
Organization for Standardization) ซ่ึ่งได้ทำาการต่่รวจแนวทาง/กระบวนการปฏิิบัต่่ิงานโดยสมัครใจ (ไม�ใช่� 
การข้อการรับรอง) ได้ทำาต่่�อเนื่องมาต่่ั�งแต่่�ปี 2555  ซ่ึ่งสอดคลุุ้องกับกรอบการรายงานสากลุุ แสดงในรายงานหน้า 47

กลุุุ�มบริษััทฯ มุ�งม่ันเป็นส�วนหน่ึงข้องประช่าคมโลุุกในการสนับสนุนเป้าหมายการพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน โดยพื่่ิจารณาความ
สอดคลุุ้องกับการดำาเนินงานข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�าข้องธุุุรกิจ รวมถึึงการมีส�วนร�วมข้องผู้มีส�วนได้เสีย  
เพื่่่่อส�งมอบคุณค�าให้กับสังคมอย�างต่่�อเนื่อง  โดยในปี 2563 มีผลุุงานที่รายงานหน้า 56-57

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�มการรายงานต่่ามข้้อต่่กลุุงแห�งสหประช่าช่าติ่่ (UN Global Compact) ในปี 2563 เป็นปีแรก ซ่ึ่งข้้อต่่กลุุง
แห�งสหประช่าช่าติ่่เป็นหลัุุกการที่เก่ียวกับสิทธิุุมนุษัยช่น แรงงาน สิ�งแวดลุุ้อม แลุุะการต่่�อต่่้านการทุจรติ่่ โดยได้ศึกษัาการ
ปฏิิบัต่่ิต่่ามพื่่ันธุุสัญญา (หลุุักการ 10 ประการ) เพื่่่่อสนับสนุนความมุ�งม่ันในการพื่่ัฒนาความยั่งยืน รวมทั�งเป็นการกระตุ่่้น
การทำางานข้องพื่่นักงาน รวมถึึงห�วงโซ่�อุปทานข้องกลุุุ�มบรษิััทฯ อีกด้วย รวมทั�งคาดหวังว�าจะสามารถึข้ยายข้อบเข้ต่่การ
ดำาเนินการ แลุุะใช่้การดำาเนินธุุุรกิจเป็นพื่่ลุุังในการกระตุ่่้นให้เกิดการเปลุุี่ยนแปลุุงโลุุกไปในทางที่ดีได้ โดยมีผลุุงานที่รายงาน
ในหน้า 242

ส้ามารถดิาวน์โหลดิ
รายงานฉบับนี�ไดิ้ที�นี� :

แบบส้อ่บถามค์วามค์ิดิเห็น

ช่อ่งทางการติดิต่อ่

เรายินดีรับฟัังความคิดเห็นแลุุะข้้อเสนอแนะจาก 
ผู้มีส�วนได้เสียต่่�อการจัดทำารายงานความยั่งยืน 
ประจำาปี 2563 ฉบับนี�  
ทุกความคิดเห็นแลุุะข้้อเสนอแนะจะเป็นประโยช่น์ต่่�อ  
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ จำากัด เพื่่่่อการปรับปรุง
รายงานนี�ให้สมบูรณ์ยิ�งข้้�นในปีต่่�อๆ ไป
โปรดิแส้ดิงค์วามค์ิดิเห็นและ 
ข้อ่เส้นอ่แนะในแบบส้อ่บถาม
โดินส้แกน QR Code ที�นี�

หรือส�งต่่ามช่�องทางต่่�างๆ ดังนี�

สอบถึามข้้อมูลุุเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่ :

หน่วยงานกลยุทธ์์และพัฒนาเพ่�อ่ค์วามยั�งยืน
บริษััท ทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ จำากัดิ (มหาชน)
118/1 อาคารทิปโก้ 1 ช่ั�น 25 ถึนนพื่่ระราม 6
แข้วงพื่่ญาไท เข้ต่่พื่่ญาไท กรุงเทพื่่ฯ 10400
โทร :       +662 273 6000
โทรสาร : +662 271 3363 
อีเมลุุ์ :     sustainability@tipcoasphalt.com

www.tipcoasphalt.com

2561

2562

2563

ปีแรกข้องการจัดทำารายงานความ
ย่ังยืน เพ่่ื่่อเป็นจุดเริ�มต้่่นการ
ส่ือสารองค์กรที่ได้ประกาศความ
ตั่่�งใจในการมุ�งสู�การพื่่ัฒนาด้าน
ความยัง่ยนื เพ่่ื่่อเป็นแรงบันดาลุุใจ
ให้พื่่นักงานทกุคนมสี�วนร�วม

ปีท่ีสองนี� กลุุุ�มบริษััทฯ มีความ
ตั่่�งใจให้พื่่นักงานทุกคนมีความรู้
ความเข้้าใจ เพ่่ื่่อสามารถึเป็น 
ส�วนหน่ึงข้องกลุุยุทธ์ุุความย่ังยืน 
ท่ี มุ� งหมายให้พื่่นักงานทุกคน 
มีส�วนร�วม

ปนีี�เราตั่่�งใจทำารายงานฉบบันี�เพื่่่อ่
ส่ือสารถึึงผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�ม 
ให้มีความเข้้าใจวัต่่ถึุประสงค์แลุุะ
ผลุุลัุุพื่่ธ์ุุ ในการพื่่ัฒนาความ
ยั่งยืน แลุุะร�วมเป็นแรงสนับสนุน
ก้าวต่่�อไป

เราเริ�มต้นจาก
ทีมที�มี  3 ค์น

ปีนี�ทีมขยาย
เป็น 20 ค์น

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      6  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      7  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

5
ส้ารจากประธ์านกรรมการ

ก้าวสู�ปีท่ี 3 ท่ีกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ดำาเนินงานด้านการพื่่ัฒนาอย�างย่ังยืนมาตั่่�งแต่่�ปี 2560  โดยในปี 2563 นี�มีความช่ัดเจนมากข้้�นในการดำาเนินธุุุรกิจโดยการผนวกกรอบข้องความย่ังยืนไว้ 
ในวสิยัทศัน ์2568 ข้ององคก์รที่ไดป้ระกาศในต่่อนต่่น้ป ี โดยกลุุยทุธุุอ์งคก์รท่ีสำาคญัคอื “การเปน็องคก์รทีย่ัง่ยนื (Sustainable Organization)” แลุุะการกำากบัดแูลุุท่ีดจีะทำาใหก้ลุุุ�มบรษิัทัฯ บรรลุุเุปา้หมายท่ีต่่ั�งไว้

“ กลุุุ�มบริษััทฯ ข้อใหค้วามม่ันใจว�าจะดำาเนินธุุุรกิจต่่าม
หลุุักบรรษััทภิบาลุุในการกำากับดูแลุุกิจการท่ีดี  
พื่่ร้อมๆกับการปลุุูกฝัังจริยธุุรรมท่ีดีให้พื่่นักงาน 
ทุกคน รวมทั�งการสร้างคุณค�าให้เศรษัฐกิจ สังคม  
แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิ่กท่ีดีข้องชุ่มช่น 
แลุุะสังคม ” 

ในปี 2563 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ดำาเนินงานด้านการพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืนเต็่่มรูปแบบ มีการ 
จัดทำาเป็นนโยบาย กลุุยุทธ์ุุ แลุุะกรอบการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนท่ีมีการอนุมตั่่จิากคณะกรรมการบริษัทั
 แลุุะนอกจากแนวทางการพัื่่ฒนาอย�างยัง่ยืนท่ีเป็นความทา้ทายใหม� ๆ  ในการบรหิารธุุุรกิจแลุุว้ กลุุุ�มบรษิัทัฯ
ยังต่่้องเผช่ิญกับความท้าทายอุบัติ่่ใหม�อย�างการแพื่่ร�ระบาดข้องไวรัสโควิด-19 ซ่ึ่งไม�เพื่่ียงส�งผลุุ  
ด้านสาธุุารณสุข้ต่่�อผู้คนเท�านั�น ยังส�งผลุุกระทบต่่�อการเต่่ิบโต่่ข้องภาคธุุุรกิจจนมีหลุุายธุุุรกิจท่ีได้รับ 
ผลุุกระทบ ทำาให้เกิดการช่ะลุุอต่่ัวด้านเศรษัฐกิจ สิ�งเหลุุ�านี�แสดงให้เห็นว�าธุุุรกิจต่่้องปรับตั่่วให้สามารถึ 
ดำาเนนิกจิการอยู�ได ้ซ่ึง่กลุุุ�มบรษิัทัทปิโกแ้อสฟัลัุุท์ข้องเราแสดงให้เหน็ว�าเรามีการปรบัตั่่ว แลุุะวางแผนสำาหรับ
การรับมือกับสถึานการณ์ที่เกิดข้้�นได้เป็นอย�างดี ที่นอกเหนือจากความสามารถึในการแข้�งขั้นทางธุุุรกิจ
ความสามารถึในการปรับต่่ัวข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ดังกลุุ�าว มิได้เกิดข้้�นช่ั่วข้้ามคืน หากแต่่� 
ได้รับการสร้างพื่่่�นฐานการกำากับดูแลุุกิจการท่ีดี ที่ผู้บริหารต่่ระหนักถึึงความสำาคัญเรื่องนี�มาต่่ั�งแต่่� 
เริ�มดำาเนินธุุุรกิจ ดังนั�นวิธุุีการแลุุะประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำาให้เกิดการเรียนรู ้การจัดลุุำาดับความสำาคัญ 
แลุุะการนำามาปรับประยุกต่่์ใช่้เพื่่่่อแก้ไข้ปัญหาให้ลุุุลุุ�วงไปด้วยดีเสมอมา ไม�ว�าวิกฤต่่ิหรือสถึานการณ์ 
ท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่้องเผชิ่ญจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกท่ีควบคุมยากลุุำาบากก็ต่่าม ซ่ึ่งมี 
การบริหารงานภายใต้่่ภาวะวิกฤต่่โควิด - 19 นี� นับเป็นอีกหน่ึงบททดสอบด้านการพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน 
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ซ่ึ่งผมแลุุะคณะกรรมการได้ติ่่ดต่่ามการดำาเนินงานอย�างใกลุุ้ชิ่ด ผมได้เห็นความมุ�งม่ัน  
ตั่่�งใจข้องผู้บริหารแลุุะพื่่นักงานในการร�วมมือกันปฎิิบัติ่่งานอย�างระมัดระวังโดยคำานึงถึึงความปลุุอดภัย 
ข้องทุกภาคส�วนเพ่่ื่่อการสร้างธุุุรกิจให้ยั่งยืนได้จริง ไม�ใช่�เพื่่ียงทฤษัฎีิหรือการทำาต่่ามแนวทางที่กำาหนด 
โดยหน�วยงานใดๆ  นอกจากนั�น กลุุุ�มบริษััทฯ ได้รับรางวัลุุเกียรต่่ิยศต่่�างๆ มากมายท่ีสะท้อนให้เห็นถึึง 
ความมุ�งมั่นแลุุะประสิทธิุุภาพื่่ในการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ กลุุ�าวคือ 

- ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลุุกิจการบริษััทจดทะเบียน  
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) เป็นปท่ีี 3 (2560-2562)  

- ได้รับเลุุือกให้อยู�ในดัช่นีหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment - THSI) เป็นปีท่ี 3  
(2560-2562)  ซ่ึ่งสะท้อนจากเกณฑ์์ประเมินด้านความยั่งยืน การดำาเนินงานด้าน ESG (Environ-
ment, Social and Governance) ทีเ่ปน็ไปต่่ามข้องต่่ลุุาดหลัุุกทรพัื่่ยแ์ห�งประเทศไทย แลุุะสอดคลุุ้อง
กับมาต่่รฐานสากลุุ 

- ได้รับรางวัลุุเกียรต่่ิคุณ การเปิดเผยข้้อมูลุุความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award)  
ซ่ึง่เปน็ไปต่่ามกรอบการจดัทำารายงานดา้นความย่ังยนืข้อง Global Reporting  Initiatives - GRI 
จากสถึาบันไทยพัื่่ฒน์เป็นปีที่ 2 (2561-2562)

นายชายน้อ่ย เผ่ื�อ่นโกสุ้ม
ประธุุานกรรมการ

- ได้รับการต่่�ออายุการรับรองโครงการแนวร�วมปฏิิบัต่่ิการข้องภาคเอกช่นไทยในการ 
ต่่�อต้่่านการทุจริต่่ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption- CAC) 

- บริษััท ไทยบิทูเมน จำากัด ซ่ึ่งเป็นบริษััทย�อยข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ได้รับรางวัลุุอุต่่สาหกรรม 
ดีเด�น (The Prime Minister’s Industry Award) ประเภทความรับผิดช่อบต่่�อสังคม

 ผมข้อให้ความมั่นใจว�ากลุุุ�มบริษััทฯ จะดำาเนินธุุุรกิจต่่ามหลุุักบรรษััทภิบาลุุในการกำากับดูแลุุ
กิจการท่ีดี พื่่ร้อมกับการปลุุูกฝัังจริยธุุรรมท่ีดีให้พื่่นักงานทุกคน รวมทั�งการสร้างคุณค�า 
ให้เศรษัฐกิจ สังคม แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิ่กที่ดีข้องชุ่มช่นแลุุะสังคม โดยยึดม่ันต่่าม 
ค�านยิมองค์กร ทมีเด�น เน้นคุณธุุรรม ปฏิบัิติ่่รอบคอบ มอบรักษัาคำามัน่ แลุุะสร้างสรรค์เปล่ีุุยนแปลุุง
ในการปฏิิบัติ่่ต่่ลุุอดไป

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      8  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      9  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

“วิิกฤติิิิ โควิิด-19  ไ ด้ส่่ งผลกระทบและ เ กิดการ
เปล่�ยนแปลงมากมาย กล่่มบริษััทฯ ส่ามารถทำาให้้ลูกค้า
คู่ค้า และผู้ม่ส่ว่ินได้เส่่ยท่�ทำาธุ่รกิจร่วิมกัน มค่วิามมั�นใจ
และวิางใจในการบริห้ารงานในภาวิะวิิกฤติิิ ท่�ส่ามารถ 
ให้้บริการโดยไม่ห้ย่ดชะงัก

กล่่มบริษััทฯ ให้้ควิามส่ำาคัญในเร่�องของควิามปลอดภัย
และส่ข่อนามยัทั�งของพนกังานและผู้ม่ส่ว่ินไดเ้ส่ย่ทก่กล่่ม
รวิมทั�งการยืดห้ย่่นและการปรับติิัวิในการทำางาน ทำาให้้
ส่ามารถดำาเนินธุ่รกิจได้อย่างต่ิิอเนื�องม่ผลประกอบการ 
ท่�ด่เกินควิามคาดห้มาย เป็นการมอบค่ณค่าผ่านการ 
ทำาธุ่รกิจอย่างม่จริยธุรรม และม่ควิามยั�งยืน

ควิามส่ำาเร็จน่�จะเป็นไม่ ได้เลย ถ้าขาดควิามร่วิมแรง
ร่วิมใจของพนักงานท่กคน และการส่นับส่น่นจาก 
ลูกค้าคู่ค้าและผู้ม่ส่่วินได้เส่่ย ท่�ช่วิยให้้ธุ่รกิจก้าวิผ่าน 
ควิามยากลำาบากในปี 2563 ไปได้”

ส้ารจากกรรมการผ่้้จัดิการใหญ่
รายงานความย่ังยืน ประจำาปี 2563 ฉบับสมบูรณ์นี�กลุุ�าวถึึงรายลุุะเอียดการผลัุุกดันเรื่องการปรับตั่่ว (Driving Resilience)  ที่เริ�มจากแรงบันดาลุุใจ สู�การเป็นส�วนสำาคัญในการลุุงมือปฏิิบัติ่่จริงข้องทุกคน 
ในองค์กร (in-Process Sustainable Development) อย�างเป็นรูปธุุรรม  เพื่่่่อ “ส้่งมอ่บค์วามเป็นอ่ย้่ที�ยั�งยืนให้กับทุกส้ังค์ม ดิ้วยนวัตกรรมที�ส้ร้างส้รรค์์” ซ่ึ่งเป็นความมุ�งมั่นข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ 

LEK
ปี 2563 เป็นอี่กหน่�งปีแห่งค์วามส้ำาเร็จที�ต้อ่งบันท่กไว้ในหน้า
ประวัติศึาส้ตร์ขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ที�ส้ามารถก้าวผ่่าน
ค์วามท้าทายขอ่งวิกฤติ การระบาดโรคโควิด-19 ซ่ึ่งส�งผลุุกระทบ 
ไปทั่วโลุุกในหลุุาย ๆ ด้าน เริ�มจากพื่่่�นฐานระบบสาธุุารณสุข้ เช่ื่อมโยง
ถึึงเศรษัฐกิจ สังคม สิ�งแวดลุุ้อม เป็นวงกว้างแลุุะเกินความคาดหมาย
อย�างที่มวลุุมนุษัยช่าต่่ิได้เพื่่ียงหวังว�าคงเป็นครั�งเดียวในช่ีวิต่่เท�านั�น 

กว�าส่ีสิบปีบนเส้นทางธุุุรกิจข้องเรา กลุุุ�มบริษััทฯ ต่่้องเผช่ิญกับ 
ความท้าทายทั�งใหญ�แลุุะเลุุ็กหลุุายครั�ง โดยสามารถึผ�านพื่่้นมาได้ 
ความร�วมแรงร�วมใจข้องพื่่นักงาน ทีพ่ื่่ร้อมปรับตั่่ว ปรับปรุงกระบวนการ
วธิุุกีารทำางานอยู�เสมอ ภายใต้่่สถึานการณ์โควิด-19 ก็เช่�นกนั การแก้ไข้
ปัญหาธุุุรกิจไปพื่่ร้อมกับมาต่่รการป้องกันแลุุะควบคุมการแพื่่ร�ระบาด
ข้องโรคต้่่องดำาเนนิการอย�างรวดเร็ว เพ่่ื่่อลุุดผลุุกระทบให้เหลุุอืนอ้ยท่ีสุด
ในข้ณะที่ธุุุรกิจยังคงดำาเนินไปได้อย�างต่่�อเนื่อง 

วิกฤติค์รั�งนี� ทำาให้กลุ่มบริษััทฯ เกิดิแรงผ่ลักดิันในการปรับตัว 
อ่ย่างรวดิเร็ว มีค์วามยืดิหยุ่นในวิธ์ีดิำาเนินงานจากการปฏิิบัติ 
แบบเดิิมหลายจุดิ ตั่่�งแต่่�การดูแลุุพื่่นักงานให้สามารถึทำางานที่บ้านได้
โดยใช่้เทคโนโลุุยีออนไลุุน์ การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำางาน 
อย�างรวดเร็วผมช่ื่นช่มแลุุะประทับใจในการปรับต่่ัวข้องพื่่นักงาน  
ความพื่่ร้อมในการเปิดใจกว้างเรียนรูส้ิ�งใหม� ๆ  อย�างรวดเร็ว การมีวนิยั
แลุุะความซ่ื่อสัต่่ย์ในการติ่่ดต่่ามงาน รับผิดช่อบส�งมอบต่่รงต่่ามเวลุุา 
ท่ีกำาหนดไปจนถึงึความรับผดิช่อบต่่�อต่่นเอง ในการป้องกนัไม�ใหต้่่ดิเช่ื�อ
แลุุะไปแพื่่ร�กระจายเช่ื�อโควิด-19 สู�ครอบครัว หรือสังคม 

ในด้ิานนวัตกรรม มีการนำาเทคโนโลุุยีดิจิทัลุุท่ีมีการพัื่่ฒนาในปี 
ก�อนหน้ามาใช่้ต่่อบสนองการบริการลูุุกค้าแลุุะการทำางานโดยลุุด 
การสมัผสัโดยต่่รง ต่่ามมาต่่รการควบคมุการระบาดข้องโรคโควิด-19  
เป็นการพื่่ลิุุกวิกฤต่่ิเป็นโอกาสที่พื่่นักงานสามารถึทำางานได้ต่่�อเน่ือง 
ทำาให้ปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ มีผลุุประกอบการท่ีดีเยี่ยม เป็นท่ีน�าพื่่อใจ
มาก มกีารใช้่นวตั่่กรรมในสินคา้แลุุะริการ การนำาเทคโนโลุุยีดจิทิลัุุมาใช้่
ในงานท่ีสำาคัญ สามารถึลุุดค�าใช้่จ�ายแลุุะเวลุุาในกระบวนการทำางาน  
มีความแม�นยำามากข้้�น สะดวกแลุุะรวดเร็ว ในส�วนข้องโรงงานผลิุุต่่  
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้นำาระบบ การบำารุงรักษัาทวีผลุุที่ทุกคนมีส�วนร�วมหรือ
ที่เรียกกันต่่ิดปากว�า TPM (Total Preventive Maintenance) มาใช่้ใน
การพัื่่ฒนาแลุุะเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่ในการทำางานแลุุะลุุดค�าใช่้จ�าย  

ชัยวัฒน์  ศึรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ�

กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึบรรลุุุเป้าหมายการทำาให้อุบัต่่ิเหตุ่่ถึึงข้ั�นเสียช่ีวิต่่
เป็นศูนย์ ข้องเสียเป็นศูนย์แลุุะเครื่องจักรขั้ดข้้องเป็นศูนย์ ต่่ลุุอด Life 
Cycle ข้องระบบการผลุุติ่่ โดยพื่่นักงานทีโ่รงงานได้ใช้่เวลุุาในช่�วงวิกฤติ่่
ให้เกิดประโยช่น์ที่สุด

ในด้ิานการด้ิแลสุ้ขภาพและค์วามปลอ่ดิภัยขอ่งพนักงาน กลุุุ�มบริษััทฯ
ได้มีมาต่่รการป้องกันอย�างเข้้มงวดต่่ั�งแต่่�การจัดรถึรับส�งพื่่นักงาน  
การดูแลุุต่่ั�งแต่่�เข้้าบริเวณท่ีทำางาน การจัดโต่่๊ะท่ีน่ัง การสัมมนาแลุุะ 
ฝึักอบรม ให้มกีารป้องกนัเข้้มงวด รวมถึงึการให้ความรู้ด้านการรักษัา 
สขุ้อนามัย  การจดักิจกรรมดูแลุุสขุ้ภาพื่่การลุุดนำ�าหนักดว้ยโภช่นาการ
ท่ีถึูกต่่้อง ทำาให้พื่่นักงานทุกคนมีสุข้ภาพื่่ดีแลุุะมีความปลุุอดภัยจาก 
การระบาดข้องโรค  

ในดิ้านส้ังค์ม พื่่นักงานกลุุุ�มบริษััทฯ ให้การดูแลุุแลุุะร�วมสนับสนุน 
การทำากจิกรรมเพ่่ื่่อสงัคมอย�างต่่�อเน่ือง  โดยเฉพื่่าะการท่ีกลุุุ�มบริษัทัฯ
มุ�งเน้นด้านความปลุุอดภัยมาต่่ลุุอดในช่�วงระยะเวลุุา 3 ปีนี� ทำาให้
พื่่นกังานมจีติ่่อาสาช่�วยเหลุุอืสงัคมในช่�วงวกิฤต่่ ิโดยทกุโรงงานร�วมจดั
ทำาหน้ากากพื่่ลุุาสต่่กิปอ้งกันสำาหรบับคุลุุากรทางการแพื่่ทย ์ อปุกรณ์
กลุุ�องป้องกันข้ณะต่่รวจโรค  ไปจนถึึงการร�วมสนับสนุนงบประมาณ
สำาหรับโรงพื่่ยาบาลุุ 5 แห�ง เป็นจำานวนเงิน 5 ลุุ้านบาท 

หัวใจส้ำาคั์ญขอ่งกลยุทธ์์ค์วามยั�งยืน  กลุุุ�มบริ ษััทฯ เป็นผู้นำา 
ด้านนวัต่่กรรมยางมะต่่อย ที่มุ�งเน้นความปลุุอดภัยทางถึนน แลุุะ 
การลุุดผลุุกระทบต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม กลุุุ�มบริษััทฯ ยังคงดำาเนินกิจกรรม
สอดคลุุ้องกับกลุุยุทธุุ์ท่ีทำาให้ธุุุรกิจเต่่ิบโต่่อย�างย่ังยืน มีผลุุกำาไร 
แลุุะส�งมอบคุณค�าให้กับผู้มีส�วนได้เสียทั�งหมดในระยะยาว  

ในปีท่ีผ�านมาเราผนวกการพัื่่ฒนาความยั่งยืนไว้ ในการดำาเนิน 
ธุุุรกิจ โดย 
- กำาหนดกลุุยุทธุุ์ความยั่งยืนให้สอดคลุุ้องกับกลุุยุทธ์ุุทางธุุุรกิจ 
- กำาหนดเป้าหมาย/การวัดผลุุที่ชั่ดเจนข้องแต่่�ลุุะหน�วยธุุุรกิจ 
- รักษัาต่่ำาแหน�ง ผู้นำาต่่ลุุาดธุุุรกิจยางมะต่่อยท่ีมุ� ง ม่ันพื่่ัฒนา 
อย�างยัง่ยนื โดยการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข้�งข้นัจากการพื่่ฒันา
นวัต่่กรรมท่ีมีความปลุุอดภัยแลุุะคุ้มค�า เพ่่ื่่อต่่อบสนองผู้มีส�วนได้เสีย
ในประเด็นสำาคัญข้องธุุุรกิจต่่ลุุอดช่�วงเวลุุา 3 ปี 
การส้ร้างส้รรค์แ์ละการส่้งเส้ริมนวัตกรรมยังค์งเป็นประเด็ินส้ำาค์ญั
ที�ต่อ่เนื�อ่งมาจากปี 2562 โดยลูุุกค้า คู�ค้า หน�วยงานราช่การ แลุุะ  

ผู้ถึือหุ้น มีความคาดหวังอย�างสูงให้กลุุุ�มบริษััทฯ นำาเทคโนโลุุยีแลุุะ
นวัต่่กรรมสู�ความเป็นเลิุุศด้านธุุุรกิจยางมะต่่อย เพื่่่่อสร้างความ
แข้็งแกร�งข้องธุุุรกิจ ท่ีมีคุณภาพื่่แลุุะมาต่่รฐานระดับสูง เพื่่่่อรักษัา 
ความไว้วางใจจากผู้มสี�วนได้เสยีอันเป็นสิ�งสำาคญัทีส่ดุ สร้างความภาคภูมใิจ
ให้พื่่นักงานท่ีได้ทำางานในธุุุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จมายาวนาน ทำาให้
เกดิความทุ�มเทแลุุะกระต่่อืรือร้นในการสร้างสรรค์นวตั่่กรรมอย�างต่่�อเน่ือง
เพ่่ื่่อรักษัาระดัิบค์วามเป็นผ้้่นำาให้ยั�งยืนตามเป้าหมายที�วางไว้ 

ด้วยบทบาทแลุุะความรับผิดช่อบในฐานะผู้นำาข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ผม
ต่่ระหนักดีว�าการท่ีธุุุรกิจยังดำารงอยู�รอดจากวิกฤต่่ิิ  โควิด-19  
ได้นั�น เกิดจากการมุ�งม่ันให้ความสำาคัญในประเด็นสุข้ภาพื่่แลุุะ  
ความปลุุอดภัยข้องผู้มีส�วนได้เสียทั�งภายในคือพื่่นักงาน แลุุะภายนอก 
ได้แก� คู�ค้า ชุ่มช่น พื่่ันธุุมิต่่รธุุุรกิจ เป็นต่่้น อีกทั�งการปรับกระบวนการ
ทำางานท่ีเสริมด้วยเทคโนโลุุยีดิจิ ทัลุุ ที่ช่�วยให้ธุุุรกิจปรับต่่ัวได ้
อย�างรวดเร็ว สามารถึดำาเนินงานอย�างต่่�อเนือ่งในช่�วงวิกฤต่่ิิโควิด-19 
ท่ีมีความไม�แน�นอนเกิดข้้�นมากมาย ซ่ึ่งทำาให้ลุุูกค้าแลุุะผู้มีส�วนได้เสีย 
ยังคงให้ความไว้วางใจกลุุุ�มบริษััทฯ มากข้้�นในการส�งมอบคุณค�า 
ผ�านการทำาธุุุรกิจอย�างมีจริยธุุรรม  แลุุะนำาไปสู�ความสำาเร็จร�วมกัน 
อย�างย่ังยืนรายงานความย่ังยืนประจำาปี 2563 ฉบับนี� แส้ดิงให้ 
เห็นถ่งผ่ลการดิำาเนินงานดิ้านการพัฒนาค์วามยั�งยืนขอ่ง 
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ เพ่�อ่ส้่งมอ่บค์วามเป็นอ่ย่้ที�ยั�งยืนให้ทุก
ส้ังค์มด้ิวยนวัตกรรมที�ส้ร้างส้รรค์์ เติบโตอ่ย่างมั�นค์ง ค์วบค์้่ไปกับ
การดิแ้ลรักษัาสิ้�งแวดิล้อ่ม และยกระดัิบค์ณุภาพชีวติที�ดิีให้ทกุค์นใน
ส้งัค์มภายใตก้ารกำากบัดิแ้ลกจิการที�ดิ ีรวมทั�งการพฒันาบคุ์ลากร
ให้มีศึักยภาพที�ส้อ่ดิค์ล้อ่งกับทิศึทางกลยุทธ์์ขอ่งอ่งค์์กร

ในปีหน้าเราจะสำารวจประเด็นสำาคัญใหม�  หลัุุงจากท่ัวโลุุกรวมทั�ง
ประเทศไทยได้ปรับต่่ัวให้เข้้ากับสภาวะวิกฤต่่ิิในการดำาเนินงานภายใต้่่
บรบิทใหม� เพื่่่อ่ความเข้า้ใจแลุุะเข้า้ถึงึความต่่อ้งการ สามารถึต่่อบสนอง
ประเด็นสำาคัญต่่�าง ๆ ได้ต่่ามเป้าหมาย 
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

LEK

หน่�งในโค์รงการกิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์มที�กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ภ้มิใจ โค์รงการการพัฒนาพ่�นที�บ่งตะเค์ร็ง เพ่�อ่การท่อ่งเที�ยวแบบบ้รณาการอ่ย่างยั�งยืน จังหวัดิพ่ษัณุโลก

พัื่่นธุุกิจ* วิสัยทัศน์ 2568* 

เราค์ือ่พันธ์มิตรในธ์ุรกิจยางมะตอ่ยแบบค์รบ
วงจร ที�ไดิ้รับการยอ่มรับในระดิับส้ากล

มุ่งมั�นในการส้่งมอ่บบริการดิ้านธ์ุรกิจยาง
มะตอ่ยอ่ย่างยั�งยืน  ผ่่านทางวัฒนธ์รรม
นวัตกรรม

ค์่านิยมหลักอ่งค์์กรที�เป็นวิถีแห่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ และการผ่ส้านดิ้วยวัฒนธ์รรมนวัตกรรม
T. I. P. C. O. ค�านิยมหลัุุกองค์กร เป็นวิถึีแห�งกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ท่ีช่�วยเสริมสร้างให้พื่่นักงานทุกคนมีความเช่ื่อม่ันแลุุะปฏิิบัติ่่หน้าท่ีต่่ามความรับผิดช่อบข้องต่่นให้สอดคลุุ้องไปในทิศทางเดียวกับ 
แผนกลุุยุทธ์ุุแลุุะแนวทางธุุุรกิจข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ  ร�วมกันผลัุุกดันให้บรรลุุุการพัื่่ฒนาทีโ่ดดเด�นทั�งด้านเศรษัฐกิจ  สงัคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม  นอกจากนี�กลุุุ�มบริษััทฯ ยงัให้การสนับสนุนด้านนวัต่่กรรมต่่�อเน่ืองมาตั่่�งแต่่�
ปี 2561 ช่�วยส�งเสริมแลุุะพัื่่ฒนาพื่่นักงานให้มีพื่่ลุุังความคิดสร้างสรรค์ กลุุ้าแสดงออกแลุุะนำาเสนอความคิดใหม�ๆ รวมทั�งสร้างบรรยากาศในการทำางานร�วมกัน เกิดการยอมรับความคิดเห็นที่แปลุุกใหม� เพื่่่่อให้
พื่่นักงานทุกคนมีส�วนร�วมในการสร้างแลุุะยอมรับความเปลุุี่ยนแปลุุง ช่�วยเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่แลุุะประสิทธุุิผลุุในการทำางาน  สร้างมูลุุค�าเพื่่ิ�มพื่่ร้อมเสริมสร้างความแข้็งแกร�งให้องค์กร  มีศักยภาพื่่ในการแข้�งข้ัน 
อยู�เสมอ รวมทั�งเป็นเกราะป้องกันผลุุกระทบที่อาจเกิดข้้�นกระทันหัน  พื่่นักงานก็จะสามารถึร�วมกันคิดแก้ไข้  การกระตุ่่้นความคิดสร้างสรรค์แลุุะสร้างนวัต่่กรรมจะนำาไปสู�วัฒนธุุรรมองค์กรสืบต่่�อไป เป็นการ 
ข้ับเคลุุื่อนองค์กรแบบก้าวกระโดดแต่่�มีความมั่นคง แลุุะสืบสานต่่�อไปได้อย�างยั่งยืนบนพื่่่�นฐานความซ่ื่อสัต่่ย์ ทำางานร�วมกันเป็นทีม มีความรอบคอบ มุ�งมั่น แลุุะเปิดใจกว้าง

การทำางานเป็นทีม

ค์วามซึ่ื�อ่ตรง

ค์วามรอ่บค์อ่บ

ค์ำามั�นส้ัญญา

เปิดิรับฟัังค์วามค์ิดิเห็นที�แตกต่าง

ทีมทิปโก้แอสฟััลุุท์ต่่ั�งอยู�บนความไว้วางใจข้องสมาช่ิกในทีม  ด้วยการใช่้จุดแข้็งข้องแต่่�ลุุะ
บุคคลุุเพื่่่่อบรรลุุุเป้าหมายข้องทีม

ปฏิบิัต่่ิต่่ามกิจกรรมที่ช่อบดวยกฎิหมายแลุุะปฏิบิัต่่ิต่่ามแนวทางทางที่ดีที่สุดใน
อุต่่สาหกรรมเสมอ

ยอมรับความเสี่ยงด้วยการพื่่ิจารณาอย�างรอบคอบ โดยทำาการบริหารความเสี่ยงต่่ลุุอด
ห�วงโซ่�คุณค�า เพื่่่่อป้องกันความเสียหายลุุ�วงหน้าที่จะมีผลุุต่่�อการดำาเนินการทางธุุุรกิจ

จับคู�ความต้่่องการข้องผู้มีส�วนได้เสียแลุุะองค์กร  โดยมีการผสานทำาให้เป็นหนึ่งเดียว

เข้้าถึึงได้ง�ายแลุุะเต่่็มใจที่จะปลุุูกฝัังแนวความคิดที่หลุุากหลุุาย โดยไม�กลุุัวการเปลุุี่ยนแปลุุง

หมายเหตุ่่: * อ�านความหมายเฉพื่่าะได้ที่รายงานหน้า 227  
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...ด้วิย                   ท่�ส่ร้างส่รรค์ ”

กลยุทธ์์อ่งค์์กร ตามวิส้ัยทัศึน์ 2568

พื่่ันธุุกิจ

วิสัยทัศน์ 2568 

เราค์ือ่พันธ์มิตรในธ์ุรกิจยางมะตอ่ยแบบ 
ค์รบวงจร ที�ไดิ้รับการยอ่มรับในระดิับส้ากล

มุ่งมั�นในการส้่งมอ่บบริการดิ้านธ์ุรกิจ 
ยางมะตอ่ยอ่ย่างยั�งยืน  ผ่่านทางวัฒนธ์รรม
นวัตกรรม

มุ่งส่้้การเป็นบริษััทชั�นนำาระดัิบโลก: 

นำาเส้นอ่ทางอ่อ่กทางธุ์รกิจที�หลากหลาย:

ส้่งมอ่บนวัตกรรมเหนือ่ผ่ลิตภัณฑ์์:

มุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง:

ขับเค์ลื�อ่นอ่งค์์กรโดิยอ่าศึัยข้อ่ม้ลธ์ุรกิจ:

เป็นอ่งค์์กรที�ยั�งยืน:

ได้รับการยอมรับว�าเป็นผู้นำาในอุต่่สาหกรรม 
พื่่ร้อมมาต่่รฐานระดับสากลุุ

นำาเสนอทางออกทางธุุุรกิจท่ีหลุุากหลุุายเพื่่่่อต่่อบสนอง
ความต่่้องการข้องลุุูกค้า

เสริมสร้างวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมในองค์กร เพื่่่่อเพื่่ิ�ม
ประสิทธุุิภาพื่่ในกระบวนการทำางานแลุุะให้บริการ

ต่่อบสนองได้เกินความคาดหวังข้องลุุูกค้า 
โดยคำานึงถึึงความต่่้องการข้องลุุูกค้า
ในอนาคต่่

ประยุกต่่์ข้้อมูลุุทางธุุุรกิจ เพื่่่่อให้เกิดประสิทธุุิภาพื่่สูงสุด
ในกระบวนการต่่ัดสินใจ

ส�งเสริมแนวคิดด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่เช่ิง
นิเวศเศรษัฐกิจ แลุุะความปลุุอดภัยในองค์กรที่ยั่งยืน

01

02

03

04

05

06

เรามุ่งมั�น
“ ส่่งมอบความเป็็นอยู่่่
           ที่่�ยู่่�งยู่ืนให้้กั่บทีุ่กัส่่งคม...

นว่ตกัรรม

ค์วามส้อ่ดิค์ลอ้่งขอ่งเปา้หมายค์ณุค์า่การพฒันาค์วามยั�งยนืและกลยทุธ์อ์่งค์ก์ร
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ร้้จักกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ การพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่
เชิ่งนิเวศเศรษัฐกิจ 

การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก ร้้จักกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ 
การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

ร้้จักกลุ่มบรษิััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์: ประส้บการณ์ในธ์ุรกิจกว่า 40 ปี  
คณุประสิทธิุุ� ทรพัื่่ย์สาคร ผู้ก�อต่่ั�งกลุุุ�มบรษิัทัทปิโกแ้อสฟัลัุุท์ เริ�มต่่น้ธุุรุกจิยางมะต่่อยจากการเปน็ต่่วัแทนจำาหน�ายนำ�ามัน
เช่ื�อเพื่่ลิุุงแลุุะกิจการปั�มนำ�ามนั โดยเริ�มจากการเป็นผู้ข้นส�งยางมะต่่อยบรรจุถึงัให้กบักรมทางหลุุวง  จนได้เห็นว�ายางมะต่่อย
เปน็วตั่่ถึดุบิสำาคญัในการสรา้งถึนนท่ีเปน็สาธุุารณปูโภคสำาคญัในการพื่่ฒันาประเทศ ไม�ว�าจะเปน็การศกึษัา สาธุุารณสขุ้
การข้นส�งผลุุิต่่ผลุุการเกษัต่่รจากแหลุุ�งปลุุูกไปยังต่่ลุุาด เพื่่่่อการซ่ื�อข้าย อุปโภคบริโภคทั�งในประเทศแลุุะส�งออก ที่ทำาให้
เกดิรายได้เปน็การพื่่ัฒนาด้านเศรษัฐกจิ แลุุะอืน่ๆ อกีมากมาย คุณประสิทธุุิ� จง้ต่่ดัสนิใจก�อสร้างโรงงานผลิุุต่่ยางมะต่่อย
นำ�าแห�งแรกข้้�นที่นิคมอุต่่สาหกรรมลุุาดกระบังในปี 2522 

กลุุุ�มบรษิัทัฯ มเีป้าหมายช่ดัเจนต่่ั�งแต่่�เริ�มต่่น้ธุุรุกิจในการเปน็สมาชิ่กทีดี่ข้องสังคม เห็นไดชั้่ดเจนจากความมุ�งม่ันทำาธุุรุกิจ
ดว้ยความรบัผิดช่อบต่่�อสังคมดว้ยการนำาเสนอแลุุะส�งเสริมการใช่ผ้ลุุติ่่ภณัฑ์ย์างมะต่่อยนำ�าในการก�อสร้างแลุุะซ่�อมบำารงุ
ผิวถึนน  เพื่่ราะยางมะต่่อยนำ�าหรือ Asphalt Emulsion ใช่้นำ�าเป็นส�วนผสม  ไม�ต่่้องให้ความร้อน หรือเพื่่ิ�มอุณหภูม ิ
เมื่อใช่้งาน ไม�ก�อให้เกิดมลุุภาวะ จ้งเป็นยางมะต่่อยที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมมากกว�ายางมะต่่อยแบบเดิม

กลุุุ�มบริษััทฯ ดำาเนินธุุุรกิจจนเป็นผู้นำาต่่ลุุาดในประเทศไทย มีโรงงานในทุกภูมิภาคข้องประเทศ เพ่่ื่่อการจัดส�งสินค้าได้
ครอบคลุุุมแลุุะท่ัวถึงึ มีโรงงานตั่่�งอยู�ท่ีจงัหวดันครราช่สมีา ระยอง พื่่ษิัณุโลุุก แลุุะสรุาษัฎิรธ์ุุาน ีแลุุะคลุุงั/จดุกระจายสนิคา้
ที่พื่่ระประแดง  ประโยช่น์จากที่ต่่ั�งเหลุุ�านี�ช่�วยทำาให้ต่่้นทุนข้นส�งลุุดลุุง  เกิดประโยช่น์ในเชิ่งเศรษัฐกิจต่่�อลูุุกค้า

นอกจากนี�การเป็นผู้นำาต่่ลุุาดแลุุะมีความเช่ี่ยวช่าญธุุุรกจิยางมะต่่อย ทำาใหก้ลุุุ�มบรษิัทัโคลุุาส ประเทศฝัรัง่เศส ซ่ึง่เปน็บริษัทั
ช่ั�นนำาข้องโลุุกที่มีความเช่ี่ยวช่าญด้านการก�อสร้างถึนน ให้ความสนใจร�วมเป็นพัื่่นธุุมิต่่รธุุุรกิจแลุุะผู้ถึือหุ้น 

ในช่�วงปี 2533 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ก้าวสู�การจัดจำาหน�ายยางมะต่่อยไปยังต่่ลุุาดต่่�างประเทศ แลุุะข้ยายการลุุงทุนธุุุรกิจ 
ด้านการผลุุิต่่แลุุะจำาหน�ายยางมะต่่อยในต่่�างประเทศ โดยเริ�มจากประเทศอินเดีย รวมทั�งข้ยายการตั่่�งโรงงานในหลุุาย
ภูมิภาคข้องประเทศจีน  หลุุังจากนั�น ในปี 2538 ได้ตั่่�งบริษััท ทิปโก้มารีไทม์ จำากัด เพื่่่่อดำาเนินธุุุรกิจให้บริการข้นส�ง 
ยางมะต่่อยทางเรือ ซ่ึ่งส�งผลุุให้การข้นส�งสินค้าระหว�างประเทศข้องกลุุุ�มบริษััทฯ มีประสิทธุุิภาพื่่แลุุะสามารถึให้บริการ
ได้ครบวงจร

เพื่่่่อเสริมสร้างความแข้็งแกร�งแลุุะเพื่่ิ�มศักยภาพื่่ในการดำาเนินธุุุรกิจ กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ก�อสร้างโรงกลุุั่น ซ่ึ่งเน้นการผลุุิต่่
ยางมะต่่อย ท่ีเคอมามาน (Kemaman) ประเทศมาเลุุเซ่ีย เพื่่่่อดำาเนินธุุุรกิจตั่่�งแต่่�ต่่้นนำ�า ซ่ึ่งทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึ
ข้ยายต่่ลุุาดทั�งในแลุุะต่่�างประเทศ จนครอบคลุุุมต่่ลุุาดเอเซ่ียต่่ะวันออกเฉียงใต่่้ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย แลุุะประเทศ
ในภูมิภาคอื่นๆอีกหลุุายประเทศ ต่่�อมาในปี 2558 ได้ก�อต่่ั�งบริษััทร�วมทุนกับ กลุุุ�มบริษััท SK Energy  ประเทศเกาหลุุีใต่่ ้
ผู้ผลุุติ่่ยางมะต่่อยลุุำาดบัต่่น้ข้องเอเซ่ยีต่่ะวนัออก เพื่่่อ่ผนกึกำาลุุงัดา้นการข้นส�งแลุุะการต่่ลุุาด แลุุะกา้วสู�การเปน็ผู้จำาหน�าย
ยางมะต่่อยอันดับหนึ่งข้องเอเซ่ีย

บริษััท ทิปโก้แอสฟััลุุท์ จำากัด (มหาช่น) จดทะเบียนในต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทยตั่่�งแต่่�ปี 2535 โดยมีวิส้ัยทัศึน์  
ขอ่งกลุ่มบริษััทฯ ในปี 2568 คือมุ�งม่ันในการส�งมอบบริการด้านธุุุรกิจยางมะต่่อยอย�างยั่งยืนผ�านทางวัฒนธุุรรม
นวัต่่กรรม มีพัื่่นธุุกิจคือพัื่่นธุุมิต่่รในธุุุรกิจยางมะต่่อยแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลุุ  แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ 
ให้คำามัน่ในการส้่งมอ่บค์วามเป็นอ่ย้่ที�ยั�งยืนให้กับทุกส้ังค์ม ดิ้วยนวัตกรรมที�ส้ร้างส้รรค์์

ธ์ุรกิจโรงกลั�น

ธ์ุรกิจผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยในประเทศึ

ธ์ุรกิจเรือ่ขนส่้งยางมะตอ่ย

ธ์ุรกิจก่อ่ส้ร้าง

ธ์ุรกิจผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยระหว่างประเทศึ

ธุ์รกิจผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยในต่างประเทศึ

โรงกล่ัุุนในประเทศมาเลุุเซ่ียเป็นโรงกลุุั่นท่ีถึูกออกแบบมาเพื่่่่อการกลุุั่นนำ�ามันดิบหนัก เพื่่่่อให้ได้ผลุุผลุุิต่่ยางมะต่่อยคุณภาพื่่สูง
หลุุากหลุุายช่นดิ รวมถึงึผลุุติ่่ภณัฑ์์ปโิต่่รเลุุยีมอ่ืนๆ เช่�น Atmospheric Gas Oil (AGO), Vacuum Gas Oil (VGO) แลุุะ Naphtha 
โดยมกีำาลุุงัการผลุุติ่่ท่ี 30,000 บารเ์รลุุต่่�อวนั แลุุะบรหิารจดัการโดยผู้บรหิารแลุุะพื่่นกังานท่ีมปีระสบการณจ์ำานวนกว�า 200 คน

ในป ี2563 ปริมาณการผลุุติ่่ข้องโรงกลุุัน่ นอ้ยกว�าหลุุายปีทีผ่�านมา เนื่องมาจากผลุุกระทบการแพื่่ร�ระบาดข้องไวรัสโควิด-19 ที่
ส�งผลุุกระทบต่่�อเศรษัฐกจิโลุุก อย�างไรกต็่่ามเปน็ท่ีน�าภูมใิจว�าโรงกลุุัน่ยงัมคี�าความน�าเช่ือ่ถึอื (Plant reliability) อยู�ในระดบัท่ีสงู
ถึึง ร้อยลุุะ 99.7 นอกจากนี�โรงกลุุั่นยังดำาเนินงานต่่ามมาต่่รฐานสากลุุที่ได้การรับรองทั�ง ISO 9001 ISO 14001 แลุุะ OHSAS 
18001 ลุุ�าสุดโรงกล่ัุุนได้รับการรับรองมาต่่รฐาน ISO 45001:2018 ซ่ึ่งเป็นมาต่่รฐานด้านอาชี่วอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย 
ในการทำางาน แสดงให้เห็นถึึงความสามารถึในการปรับต่่ัวที่ดี (“Power of resilience”) ซ่ึ่งในช่�วงเวลุุาข้องความท้าทายส�งผลุุ
ให้ยังสามารถึรักษัามาต่่รฐานในการดำาเนินงานได้ในระดับที่สูง 

นอกจากนี�ยังได้เปิดใช่้งานคลุุังสินค้ายางมะต่่อยข้องบริษััทร�วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (BASB) ในรัฐซ่าราวัค  
(Sarawak) เพื่่่่อสามารถึข้ยายธุุุรกิจไปยังเกาะบอร์เนียว (Borneo) ในประเทศมาเลุุเซ่ียได้

ปี 2563 ถึือเป็นปีท่ีต่่ลุุาดในประเทศเผชิ่ญกับความท้าทายจากการท่ีกระบวนการอนุมัต่่ิงบประมาณแผ�นดินในประเทศมีความ
ลุุ�าช้่า ส�งผลุุให้การเบิกจ�ายงบประมาณประจำาปี 2563 ลุุ�าช่้าจากเดือนตุ่่ลุุาคม ปี 2562 ต่่ามกำาหนด เป็นช่�วงปลุุายไต่่รมาสที ่
1/2563 อย�างไรก็ต่่าม อุปสงค์ผลุุิต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อยข้องประเทศยังอยู�ในระดับทีแ่ข้็งแกร�ง โดยในปี 2563 มีจำานวนทั�งสิ�น 1.34 
ลุุา้นต่่นั เติ่่บโต่่ข้้�นรอ้ยลุุะ 5 เม่ือเทียบกับป ี2562 อปุสงค์ทั�งหมดแบ�งเปน็ยางมะต่่อยเอซ่จีำานวน 0.92 ลุุา้นต่่นั แลุุะอีก 0.42 ลุุา้นต่่นั 
เป็นยางมะต่่อยนำ�าแลุุะยางมะต่่อยช่นิดอื่นๆ อาทิเช่�น ยางมะต่่อยนำ�ามัน ยางมะต่่อย PMA แลุุะยางมะต่่อย Para AC ถึือเป็นความ
ท้าทายอย�างมากสำาหรับธุุุรกิจในประเทศที่ต่่้องส�งมอบผลุุิต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อยบนอุปสงค์ที่เต่่ิบโต่่ในช่�วงระยะเวลุุาเพื่่ียง 9 เดือน 

การวางแผนความต่่�อเน่ืองทางธุุุรกิจ ฝั่ายปฏิิบัต่่ิการได้จัดทำาแผนความต่่�อเน่ืองทางธุุุรกิจ (“Business Continuity Plan”) 
แลุุะการวางแผนงานในกรณีฉุกเฉินสำาหรับทุกโรงงาน โดยมีการแบ�งพื่่นักงานฝ่ัายปฏิิบัต่่ิการออกเป็น 2 ทีมรวมถึึงกำาหนดชุ่ด
พื่่นักงานที่สามารถึปฏิิบัต่่ิงานแทนกันได้ในทุกๆ โรงงาน ในกรณีท่ีมีการพื่่บผู้ติ่่ดเช่ื�อไวรัสโควิด-19 เพ่่ื่่อให้เป็นไปต่่ามแนวทาง
การพื่่ัฒนาอย�างย่ังยืน ทุกโรงงานในประเทศไทยได้มีการเปล่ีุุยนนำ�ามันท่ีใช่้สำาหรับกระบวนการผลุุิต่่แลุุะข้นส�งจากนำ�ามันดีเซ่ลุุ
ช่นิด บี7 เป็นนำ�ามันดีเซ่ลุุช่นิด บี10 ซ่ึ่งสามารถึช่�วยลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกจากทุกโรงงานได้

ยอดข้ายข้องต่่ลุุาดต่่�างประเทศ มีการเต่่ิบโต่่ข้้�นถึึง ร้อยลุุะ 30 ในปี 2562 อย�างไรก็ต่่าม ปี 2563 ถึือเป็นปีที่ท้าทาย
เนือ่งจากสถึานการณ์แพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 ต่่ลุุอดปี 2563 ทำาใหอุ้ปสงค์ยางมะต่่อยในแต่่�ลุุะประเทศค�อนข้า้ง 
ทรงต่่ัว  ท�ามกลุุางสภาวะอุปทานยางมะต่่อยที่มีอย�างจำากัด  ส�งผลุุให้ กลุุุ�มบริษััทฯ ต้่่องพื่่ิจารณาอย�าง
รอบคอบ ในการข้ายผลุุติ่่ภณัฑ์ย์างมะต่่อยไปยงัต่่ลุุาดต่่�างๆ  ท�ามกลุุางสถึานการณท่ี์ยากลุุำาบากครั�งนี� 
ยอดข้ายข้องต่่ลุุาดต่่�างประเทศโดยรวม ลุุดลุุงเพื่่ียงร้อยลุุะ 8  โดยยอดข้ายหลุุักยังคงเป็น ประเทศจีน
เวียดนาม ออสเต่่รเลุุีย  ซ่ึ่งยังมีการเต่่ิบโต่่อย�างแข้็งแกร�งโดยเฉพื่่าะยอดข้ายไปยัง ประเทศนิวซ่ีแลุุนด์   
ยังมีเต่่ิบโต่่อย�างต่่�อเนื่อง  อย�างไรก็ต่่ามยอดข้ายไปยัง ประเทศอินโดนีเซ่ียนั�นได้รับผลุุกระทบจาก
การแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 มากกว�าประเทศอ่ืน ส�งผลุุให้ยอดข้ายรวมลุุดลุุงประมาณร้อยลุุะ 20   
นอกจากนี�ประเทศอินเดยี  ซ่ึง่ปกติ่่เปน็ต่่ลุุาดนำาเข้า้ยางมะต่่อยข้นาดใหญ�ก็เผช่ญิกบัการแข้�งขั้นดา้นราคา
ท่ีรนุแรงจากประเทศทางกลุุุ�มต่่ะวนัออกกลุุาง   นอกจากปัญหาข้องโควิด-19 แลุุ้ว  ความผันผวนข้องราคา
นำ�ามันดบิแลุุะราคายางมะต่่อยก็เป็นประเด็นทีส่ำาคญัรวมไปถึึงปัญหาในการข้นส�งสินคา้ในช่�วงวิกฤต่่อย�างไรก็ต่่าม
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้บริหารงานโดยใช่้ข้้อมูลุุด้านความเสีย่งระดับองค์กร เพื่่่่อรักษัาส�วนแบ�งทางต่่ลุุาดไว้ได้ในหลุุายประเทศ

ประเทศึอ่นิโดินเีซึ่ยี: การนำาเข้า้ยางมะต่่อยข้องประเทศอนิโดนเีซ่ยีลุุดลุุงรอ้ยลุุะ 30  เน่ืองจากผลุุกระทบจากการแพื่่ร�ระบาดข้อง
 โควิด-19 รวมทั�งการเบิกจ�ายงบประมาณโครงการสำาหรับโครงสร้างพื่่่�นฐานที่ลุุดลุุงถึึงแม้จะผ�านช่�วงเวลุุาที่ยากลุุำาบาก

 แต่่�มีส�วนแบ�งการต่่ลุุาดที่เพื่่ิ�มข้้�นจากปีที่แลุุ้ว               
ประเทศึเวียดินาม: Asphalt Distribution Company Limited (ADCo) บริษััทย�อยข้องกลุุุ�มบริษััทฯ มียอดข้าย

เต่่บิโต่่ 7%ทำาใหส้ามารถึรกัษัาส�วนแบ�งทางต่่ลุุาดเปน็อนัดบัสองในป ี2563 แลุุะไดส้ทิธิุุในการจดัหายางมะต่่อย
สำาหรับใช่้ในโครงการสนามแข้�งรถึ Formula1 ที่เมืองฮานอย(Hanoi) แต่่�เพื่่ียงรายเดียว 
ประเทศึจีน: ถึึงแม้ว�าประเทศจะต่่้องเผช่ิญกับปัญหาการแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด -19   อุปสงค์ยางมะต่่อยต่่อย
นำาเข้้าในประเทศจีนเต่่ิบโต่่ถึึงร้อยลุุะ 16 ทำาให้ยอดข้ายข้องกลุุุ�มบริษััทฯ เต่่ิบโต่่กว�าเท�าต่่ัว
ประเทศึกัมพูชา: ไดร้บัผลุุกระทบไม�มากจากปัญหาการแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 นอกจากนี�โครงการทางหลุุวง

ต่่�างๆ ท่ีมีความลุุ�าช้่าจากปี 2562 ได้เริ�มดำาเนินการในปี 2563  ส�งผลุุให้อุปสงค์ยางมะต่่อยในประเทศเติ่่บโต่่
ถึึงร้อยลุุะ 20  โดยบริษััทย�อยข้องกลุุุ�มบริษััทฯ Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited (“TAC”)  

ยังคงรักษัาความเป็นผู้นำาต่่ลุุาดกัมพืู่่ช่า โดยมียอดข้ายเต่่ิบโต่่ถึึงร้อยลุุะ 11
ประเทศึฟัิลิปปินส้์: ท�ามกลุุางสภาวะท่ียากลุุำาบาก บริษััท Phoenix Asphalt Philippines INC สามารถึบริหารจัดการ 
จนสามารถึข้ยายธุุุรกิจในประเทศได้สำาเร็จ ส�งผลุุให้บริษััทมีกำาไรถึึงแม้จะเริ�มจัดต่่ั�งได้ไม�นาน

การบรหิารลุุกูเรอืภายใต่่ส้ถึานการณก์ารแพื่่ร�ระบาดข้องไวรสัโควดิ-19 ถึอืเปน็ปจัจยัท่ีทา้ทายเปน็อย�างยิ�งสำาหรบักลุุุ�มธุุรุกจิเรอื 
ในเดือนมีนาคม 2563 หลุุายประเทศในภูมิภาคเอเช่ียได้ทำาการปิดพื่่รมแดน รวมถึึงไม�อนุญาต่่ให้เรือเข้้าเทียบท�าได้ เหตุ่่การณ์ใน
ครั�งนี�ส�งผลุุกระทบกับลูุุกเรือในหลุุายๆ ด้าน ทั�งการรอการอนุญาต่่ข้้�นฝัั�งแบบไม�มีกำาหนด ซ่ึ่งอาจนำามาสู�การข้าดอายุสัญญา
ว�าจ้าง รวมถึึงความเครียดข้องลุุูกเรือ จากเหตุ่่การณ์ในครั�งนี� กลุุุ�มธุุุรกิจเรือ ได้ดำาเนินการอย�างทันเหตุ่่การณ์ต่่�อสถึานการณ ์
ดงักลุุ�าว ได้มกีารจัดโครงการ Mental health monitoring program บนเรือข้้�น โดยมีจดุประสงค์เพ่่ื่่อบริหารความเครียดข้องลูุุกเรือ

การแพื่่ร�ระบาดข้องไวรัสโควิด-19 ยังสร้างความยากลุุำาบากอย�างมากสำาหรับการผลุุัดเปลุุี่ยนคนประจำาเรือ (“Crew Change”) 
เป็นที่น�ายินดีว�า เราเป็นหน่ึงในไม�กี่บริษััทในเอเชี่ยท่ีสามารถึผลัุุดเปล่ีุุยนคนประจำาเรือ ณ ประเทศไทย ส�งผลุุให้ไม�มีลุุูกเรือคนใด
ประสบปัญหาการข้าดอายุสัญญาว�าจ้าง แสดงให้เห็นถึึงความสามารถึในการปรับต่่ัวท่ียอดเยี่ยม (“Power of Resilience”)  
ข้องกลุุุ�มธุุุรกิจเรือ  กลุุุ�มธุุุรกิจเรือรับผิดช่อบการบริหารแลุุะดำาเนินงานข้องเรือข้นส�งยางมะต่่อยที่ทันสมัยทั�งหมดจำานวน 8 ลุุำา  
รวมข้นาดบรรทุกทั�งหมดเท�ากับ 42,902 เมต่่ริกต่่ัน (DWT) โดยมีอายุเรือเฉลุุี่ยที่ 12 ปี แลุุะในปี 2563 Tipco Maritime Co., Ltd., 
บริษััทในกลุุุ�มธุุุรกิจเรือ ได้คะแนนเฉลุุี่ย OCIMF/VIQ ที่ 4.0 observation ต่่�อลุุำาเรือ แลุุะคะแนน TMSA (Tanker Management 
and Self-Assessment) ที่ 2.5

ธุุุรกิจก�อสร้างถึนนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ประกอบไปด้วย บริษััท ถึนอมวงศ์บริการ จำากัด แลุุะ บริษััท ไทยสเลุุอรี่ ซ่ิลุุ จำากัด โดยท่ี
บริษััทถึนอมวงศ์บริการฯ ได้รับการยอมรับจากหน�วยราช่การต่่�างๆ ในการก�อสร้างแลุุะซ่�อมบำารุงถึนนอย�างมีคุณภาพื่่ ซ่ึ่งเป็น
ท่ีมาข้องการได้รับการรับรองจากกรมบัญช่ีกลุุางให้เป็นบริษััทก�อสร้างทางแลุุะสะพื่่านชั่�นพื่่ิเศษั ทำาให้สามารถึทำางานถึนนข้อง
หน�วยงานราช่การต่่�างๆ เช่�น กรมทางหลุุวง กรมทางหลุุวงช่นบท บมจ.ท�าอากาศยานไทย กรมช่ลุุประทาน แลุุะกรุงเทพื่่มหานคร 
ส�วน บริษััทไทยสเลุุอรี่ซ่ิลุุฯ เป็นผู้เช่ีย่วช่าญงานซ่�อมบำารุงถึนน โดยเฉพื่่าะงานผิวทางแอสฟััลุุต่่์สำาหรับ ถึนน สนามบิน สะพื่่าน 
สนามแข้�งรถึแลุุะสนามทดสอบรถึ จากการที่มีธุุุรกิจก�อสร้างถึนน ทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ มีความเข้้าใจถึึงการใช้่งานยางมะต่่อย 
อย�างถึ�องแท้แลุุะลุุึกซ่ึ�งกว�าผู้ผลุุิต่่รายอ่ืนๆ แลุุะสามารถึนำาเสนอวิธุุีการแลุุะทางออกต่่�างๆในการใช่้งานยางมะต่่อยหรือการ
ก�อสร้างถึนนให้กบัลูุุกคา้แลุุะเจ้าข้องงาน กลุุุ�มบริษัทัทิปโก้แอสฟัลัุุท์ ถึอืเป็นผู้ประกอบการยางมะต่่อยแบบครบวงจรในประเทศไทย 
อย�างแท้จริง ซ่ึ่งเป็นไปต่่ามพื่่ันธุุกิจ 2563 ข้องบริษััท “เราคือผู้นำาในธุุุรกิจยางมะต่่อยแบบครบวงจรแลุุะผลุุิต่่ภัณฑ์์ปิโต่่รเลุุียม 
ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลุุ” ทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึท่ีจะนำาเสนอผลิุุต่่ภัณฑ์์แลุุะเทคโนโลุุยีการซ่�อมบำารุงทางใหม�ๆ 
ให้กับหน�วยงานราช่การได้รวดเร็วข้้�น

ในปี 2563 นี� บริษััทถึนอมวงศ์ฯ ได้งานโครงการก�อสร้างทางวิ�ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลุุค�าหมื่นลุุ้านบาท 
โดยร�วมทุนกับบริษััท นวรัต่่น์พื่่ัฒนาการ จำากัด (มหาช่น)

ธ์ุรกิจโรงกลั�น ธ์ุรกิจผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยในประเทศึ

ธ์ุรกิจผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยระหว่างประเทศึ ธ์ุรกิจผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยในต่างประเทศึ

ธ์ุรกิจเรือ่ขนส่้งยางมะตอ่ย ธ์ุรกิจก่อ่ส้ร้าง

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      16  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      17  



ร้้จักกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์: ประเทศึที�ดิำาเนินธ์ุรกิจ

ยอดข้ายยางมะต่่อยจากต่่ลุุาดระหว�างประเทศ

ยอดข้ายยางมะต่่อยจากต่่ลุุาดในต่่�างประเทศ

ยอดข้ายยางมะต่่อยจากต่่ลุุาดในประเทศไทย

ยางมะติิอยท่�ผลิติิได้ คลังเก็บยางมะติิอย นำ�าห้นักบรรท่กรวิมของกอง
เร่อขนส่่งยางมะติิอย

โรงงานผลิติิยางมะติิอยนำ�า
และโพลิเมอร์โมดิฟายด์

รถขนส่่งยางมะติิอย คลังส่ินค้ายางมะติิอย กล่่มบริษััทฯ ดำาเนินธุ่รกิจ
ผ่านการลงท่นใน

จำานวินพนักงานของกล่่ม

เมติิริกติิันติิ่อปี เมติิริกติิัน ติิัน โรงงาน คัน แห้่ง ประเทศทั�วิโลก คน

ตลาดิเอ่เซึ่ียแปซึ่ิฟัิค์เป็นตลาดิหลักในการดิำาเนินธ์ุรกิจขอ่ง
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ 
ทิปโก้แอสฟััลุุท์นอกจากจะเป็นผู้ประกอบการด้านยางมะต่่อยแบบครบวงจรในประเทศไทยแลุุ้ว กลุุุ�มบริษััทฯ ยังเป็น
ผู้นำาในอุต่่สาหกรรมยางมะต่่อยแลุุะเทคนิคการใช่้งานในแถึบภูมิภาคเอเซ่ีย โดยผลุุิต่่สินค้าแลุุะส�งออกยางมะต่่อย
มากกว�า 20 ช่นิดจากโรงกล่ัุุนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ในประเทศมาเลุุเซ่ียแลุุะจากโรงกลุุั่นอ่ืนๆ ในภูมิภาค ไปยังลุุูกค้า 
แลุุะบริษััทในเครือที่ประเทศต่่�างๆ เช่�น ลุุาว กัมพูื่่ช่า เวียดนาม อินโดนีเซ่ีย จีน ฟิัลุุิปปินส์ มาเลุุเซ่ีย อินเดีย ผ�านทาง
รถึแลุุะเรือข้นส�งยางมะต่่อยข้องกลุุุ�มบริษััทฯ เป็นหลัุุก โดยบริษััทในเครือจะทำาการผลิุุต่่แลุุะส�งมอบสินค้ายางมะต่่อย
ที่ต่่อบสนองความต่่้องการข้องต่่ลุุาดในประเทศนั�นๆ

นอกจากนี� เรายังมีการส�งออกสินค้ายางมะต่่อยไปยังภูมิภาคอ่ืน เช่�น ออสเต่่รเลุุีย นิวซ่ีแลุุนด์ การ์ต่่า มอรีเช่ียส  
รียูเนียน อเมริกา แอฟัริกาใต้่่ เป็นต่่้น

ดำาเนินงานใน 3 ภูมิภาค (เหนือ กลุุาง ใต่่้) ด้วยการ
ออกแบบผลิุุต่่ภัณฑ์์แลุุะเทคนิคการใช้่งานพิื่่เศษัเพ่่ื่่อ
ให้เหมาะกับสภาพื่่ภูมิอากาศแต่่�ลุุะพื่่่�นที่
  ท�าเรือ 2 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 3 แห�ง
  โรงผลุุิต่่โพื่่ลิุุเมอร์โมดิฟัายด์แอสฟัลัุุต่่์ 3 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 42,000 เมต่่ริกต่่ัน

ท่ีตั่่�งเช่ิงยุทธุุศาสต่่ร์อยู�บริเวณช่ายฝัั�งต่่ะวันออกข้อง
ประเทศมาเลุุเซ่ีย เป็นโรงกล่ัุุนยางมะต่่อยแห�งเดียว 
ในภูมิภาคเอเช่ียท่ีมีท�าเรือน้าลุุึกเหมาะสาหรับการ
ข้นส�งแลุุะการค้าระหว�างประเทศ นอกจากนี�ยังได้เปิดใช้่
งานคลุุังสินค้ายางมะต่่อยข้องบริษััทร�วมค้า Borneo  
Asphalt Sdn. Bhd. (BASB) ในรฐัซ่าราวคั เพื่่่อ่สามารถึ
ข้ยายธุุุรกิจไปยังเกาะบอร์เนียว ในประเทศมาเลุุเซ่ียได้
• ท�าเรือทั�งหมด 3 แห�ง
• คลุุังเก็บยางมะต่่อย 2 แห�ง
• ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 76,200 เมต่่ริกต่่ัน"

การลุุงทุนร�วมระหว�างทิปโก้แอสฟััลุุท์ โคลุุาส แลุุะ 
Hindustan Petroleum นานกว�า 2 ทศวรรษัในนาม 
Hincol เปน็ผูเ้ช่ีย่วช่าญการผลุุติ่่ยางมะต่่อยในประเทศ
อินเดีย ที่มีโรงงานครอบคลุุุมทั่วประเทศ
  ท�าเรือ 2 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 12 แห�ง
  โรงผลุุิต่่โพื่่ลิุุเมอร์โมดิฟัายด์แอสฟัลัุุต่่์ 20 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 60,000 เมต่่ริกต่่ัน

บริษััทร�วมลุุงทุนกับ Phoenix Petroleum แลุุะ Phil 
Asphalt ประเทศฟัิลุุิปปินส์ เพื่่่่อจำาหน�ายยางมะต่่อย 
แนะนำาการใช้่ยางมะต่่อยช่นิดพื่่ิเศษัท่ีเหมาะกับสภาพื่่
แวดลุุ้อมข้องประเทศ
  ท�าเรือ 1 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 1 แห�ง
  โรงผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่อิมัลุุชั่นแลุุะโพื่่ลุุิเมอร์โมดิฟัายด์ 

  แอสฟััลุุต์่่ 2 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 6,000 เมต่่ริกตั่่น

เป็นท่ียอมรับในผลุุิต่่ภัณฑ์์ระดับพิื่่เศษั แลุุะการมี 
ความรู้เป็นอย�างดีในการพัื่่ฒนาสาธุุารณูปโภคข้อง
ประเทศแลุุะการก�อสร้างถึนน
  ท�าเรือ 7 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 7 แห�ง
  โรงผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่อิมัลุุช่ันแลุุะโพื่่ลุุิเมอร์โมดิฟัายด ์

  แอสฟััลุุต์่่ 3 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 33,800 เมต่่ริกต่่ัน

ในฐานะเป็นผู้ผลุุิต่่ข้นาดใหญ�ในเวียดนาม ADCo มี
ศักยภาพื่่ในการส�งมอบแลุุะจัดจำาหน�ายครอบคลุุุม
การข้ยายตั่่วแลุุะการเต่่ิบโต่่ข้องถึนนในอนาคต่่
  ท�าเรือ 4 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 4 แห�ง
  โรงผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่อิมัลุุช่ันแลุุะโพื่่ลุุิเมอร์โมดิฟัายด ์

  แอสฟััลุุต์่่ 6 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 24,000 เมต่่ริกต่่ัน

บริษััทร�วมลุุงทุนกับ SK Energy ประเทศ
เกาหลีุุใต่่้ ตั่่�งสำานักงานอยู�ในประเทศสิงคโปร์
เพ่่ื่่อสนับสนุนการค้าแลุุะการส�งออกระหว�าง
ประเทศ เพื่่่่อการใช่้ทรัพื่่ยากรร�วมกันแลุุะ 
เพ่่ื่่อความแข็้งแกร�งในการส�งมอบผลิุุต่่ภัณฑ์์ 
ยางมะต่่อยในต่่ลุุาดข้องภูมิภาคนี�

ผู้เช่ี่ยวช่าญในอุต่่สาหกรรมยางมะต่่อยแลุุะเทคนิค
การใช้่งานข้องประเทศไทย เพ่่ื่่อถึนนที่มีอายุการ 
ใช่้งานยาวนาน
  ท�าเรือรับยางมะต่่อย 2 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 5 แห�ง
  โรงผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่อิมัลุุช่ันแลุุะโพื่่ลุุิเมอร์โมดิฟัายด ์

  แอสฟััลุุต์่่ 8 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 58,200 เมต่่ริกต่่ัน

บรษัิัทร�วมลุุงทุนกบัคู�คา้แสงอุดม ซ่ึง่ดำาเนนิธุุรุกจิ
กันมานานเพื่่่่อสร้างโรงงานผลุุิต่่ยางมะต่่อย 
แห�งแรกแลุุะจำาหน�ายภายในประเทศลุุาว
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 1 แห�ง
  โรงผลุุิต่่แอสฟััลุุต่่์อิมัลุุช่ัน 1 โรง
  ถึังเก็บยางมะต่่อยความจุรวม 650 เมต่่ริกตั่่น

ผู้นำาการผลิุุต่่ยางมะต่่อยแลุุะการจัดจำาหน�าย
ในประเทศกัมพูื่่ช่า เป็นผู้นำาการผสมแลุุะเทคนิค
การปูผวิทางเพ่่ื่่อสนบัสนุนการพัื่่ฒนาโครงสรา้ง
สาธุุารณูปโภคข้องประเทศ
  ท�าเรือรับยางมะต่่อย 1 แห�ง
  คลุุังเก็บยางมะต่่อย 2 แห�ง
  โรงผลุุติ่่แอสฟััลุุต์่่อิมลัุุช่นัแลุุะโพื่่ลุุเิมอร์โมดฟิัายด์ 

  แอสฟััลุุต์่่ 2 โรง 
  ถึงัเกบ็ยางมะต่่อยความจรุวม 3,700 เมต่่รกิต่่นั

ประเทศึจีน ประเทศึอ่ินเดิีย ประเทศึอ่ินโดินีเซึ่ีย

ประเทศึไทย ประเทศึกัมพูชา

ส้าธ์ารณรัฐประชาธ์ิปไตย
ประชาชนลาว

ประเทศึมาเลเซึ่ีย ประเทศึฟิัลิปปินส้์ ประเทศึเวียดินาม ประเทศึสิ้งค์โปร์

42,885* 45 304** 35** 10 1,434307,547*1,200,000

*   มีการเปลุุี่ยนแปลุุงข้้อมูลุุ หลุุังการประชุ่ม AGM 2563  โดยปรับปรุงข้้อมูลุุให้ถึูกต่่้องในปัจจุบัน
**  รถึข้นส�งข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ทั�งในประเทศแลุุะต่่�างประเทศ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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การตระหนักด้�าน
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เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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ดิ้านเศึรษัฐกิจ : ข้อ่ม้ลทางการเงิน

รายไดิ้รวม 

ปี 2563
ยอ่ดิขายรวม กำาไรสุ้ทธิ์

ลดิลง 30% เพ่�มข้�น 15%
ปี 2562

ธุ่รกิจยางมะติิอย
ยังคงม่การส่ร้างผลติิอบแทนแก่ผู้ถือห้่้นและยังคงม่การลงท่น
ในธุ่รกิจก่อส่ร้าง เพ่�อการเติิิบโติิในอนาคติิอย่างติิ่อเนื�อง

กำาไรก่อนภาษั่ ดอกเบ่�ย และค่าเส่ื�อม 
(EBITDA) (ล้านบาท, อัติิรากำาไร)

กำาไรส่ท่ธุ ิ และอตัิิรากำาไรส่ท่ธุติิิอ่รายไดร้วิม
(ล้านบาท, อัติิรากำาไร)

กระแส่เงินส่ดยังคงม่ควิามแข็งแกร่ง  และยังม่ควิามส่ามารถ
ในการลงท่นและขยายธุ่รกิจได้อย่างติิ่อเนื�อง

ส่ัดส่่วินของห้น่�ส่ินติิ่อกำาไรยังอยู่ในระดับท่�ด่ โดยลดห้น่�ส่ิน
ส่่ทธิุ ติิ่อ EBITDA ลงได้อย่างมาก  ทำาให้้ม่ควิามคล่องติิัวิ 
ด้านการเงินสู่งข้�น

ธุ่รกิจอื�นๆ

ธุ่รกิจเร่อขนส่่ง
ยางมะติิอย

36,893
ปี 2561

(ลุุ้านบาท)

(ลุุ้านบาท)27,630

26,486 3,592

ข้อ่ม้ลส้ำาค์ัญขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

(ลุุ้านบาท)

ยอดข้ายข้องผลิุุต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อยทั�งสิ�น 1.75 ลุุ้านตั่่น หรือคิดเป็นรายได้ 
จำานวน 26.15 พื่่ันลุุ้านบาท ลุุดลุุงจากปีที่ผ�านมา เพื่่ราะยอดข้ายต่่�างประเทศ
ลุุดลุุงอันเนื่องมาจากผลุุกระทบการระบาดข้องโควิด-19
อย�างไรก็ดี กลุุุ�มบริษััทฯ ส้ามารถทำากำาไรสุ้ทธิ์ 3.59 พันล้านบาท ซึ่่�งส้้งสุ้ดิ
เป็นค์รั�งที�ส้อ่งในประวัติศึาส้ตร์ขอ่งกลุ่มบริษััทฯ สืบเน่ืองมาจากราคา 
ทีป่รับต่่ัวสูงข้้�น ต่่ามอุปสงค์ยางมะต่่อยต่่ลุุาดในประเทศ

อัติิราผลติิอบแทนของส่ว่ินผู้ถือห้่้น กระแส่เงินส่ดส่่ทธุิจากการดำาเนินงาน ห้น่�ส่ินส่่ทธุิติิ่อ EBITDA
(ล้านบาท) (เท่า)

EBITDA ยังคงเติิิบโติิข้�นจากปีก่อน แม้รายได้ลดลง  แต่ิิม่
การปรับสั่ดส่่วินการขายส่ินค้า รวิมทั�งการ
ควิบค่มต้ิินท่นการผลิติิได้เป็นอย่างด่

ม่การทำากำาไรส่่ทธุิเพ่�มข้�นในขณะท่�ติิลาดม่ภาวิะชะลอติิัวิ ม่การจ่ายเงินปันผลเพ่�มข้�นจากปีก่อน

เงินปันผลและอัติิราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/ห้่้น)

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      20  
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ร้้จักกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ การพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่
เชิ่งนิเวศเศรษัฐกิจ 

การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก
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กลุ่มธ์ุรกิจก่อ่ส้ร้างโดิยบริษััท ถนอ่มวงศ์ึบริการ จำากัดิ
กิจการร่วมค์้ากับ บริษััท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัดิ  
(มหาชน) ชนะโค์รงการประม้ลงานก่อ่ส้ร้างทางวิ�งเส้้นที� 3 
ท่าอ่ากาศึยานสุ้วรรณภ้มิ (ทส้ภ.) 
ม้ลค์่า 

ลดิปริมาณก๊าซึ่เรือ่นกระจก 
(ขอ่บเขต 1 & 2)

การใช้ไฟัฟ้ัา/พลังงาน
ลดิลงต่อ่หน่วยการผ่ลิต

ขยะ/ ขอ่งเส้ียที�นำา
กลับมาใช้ใหม่ 

ข้อ่ร้อ่งเรียน
ด้ิานส้ิ�งแวดิล้อ่ม

จำานวนเหตุการณ์ภัยค์ุกค์าม
ทางไซึ่เบอ่ร์ (Cyber Attack)

ข้อ่ร้อ่งเรียนเกี�ยวกับค์วามไม่
ปลอ่ดิภัยขอ่งข้อ่มล้

บาดิเจ็บจากการทำางานถ่ง
ขั�นหยุดิงาน > 1 วัน (LTIFR) 

ค์วามถี�การบาดิเจ็บจากการ
ทำางานถ่งขั�นหยุดิงาน                                           
  (TRIR) 

ลดิค์่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ดิำาเนินงานดิ้วยนวัตกรรม

ลดิเวลาในการดิำาเนินงาน
จากงานนวัตกรรม

 โดยเปรียบเทียบปีฐาน 2561

โดยเปรียบเทียบปีฐาน 2561

413 ต่่ัน ข้องข้ยะทั�งหมด

กรณี

กรณี

กรณี

วัน/ 1,000,000 ช่ัว่โมงการทำางาน

กรณี / 1,000,000 ช่ัว่โมงการทำางาน

ลุุ้านบาทจาก 32 โครงการนวัต่่กรรม

ช่ัว่โมง จาก 32 โครงการนวัต่่กรรม ล้านบาท

%ความ
พัึงพัอใจ

การผ่ลิตและการขาน จัดิส้่ง การบริการ การก่อ่ส้ร้าง

ข้อ่ม้ลที�น่าส้นใจขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม ดิ้านนวัตกรรม ดิ้านนวัตกรรมดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย

  22%

  22 % 0 0 0

0 0 27.8

2,812 9,713.36

90 %

พนักงานใน
งานนวัตกรรม

ล้กค์้า
ในประเทศึ

ล้กค์้า
ต่างประเทศึ

ชุมชนในงาน
กิจกรรม CSR

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

LEK
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ท์ิ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรรม ประสิิทธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรษฐกิจ 
การตระหนักด้�าน
ควัามปลอด้ภัย่ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รางวัลแห่งค์วามส้ำาเร็จ

SET Awards 2020: 

รางวัลแห่งเกียรติยศึขอ่ง        
อุ่ตส้าหกรรมไทย ประจำาปี 2563 
ประเภทรางวัลอุ่ตส้าหกรรมดีิเด่ิน
ดิ้านค์วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่ส้ังค์ม

Thailand Sustainability 
Investment (THIS) 2020

CSR-DIW CONTINUOUS 
AWARD 2563

ประกาศึเกียรติค์ุณกิจกรรมการ
รณรงค์์ลดิส้ถิติอุ่บัติเหตุจากการ
ทำางานให้เป็นศึ้นย์ประจำาปี 2563

รางวัลส้ถานประกอ่บการต้นแบบ
ดิีเดิ่นดิ้านค์วามปลอ่ดิภัยฯ 

ใบรับรอ่งมาตรฐานการป้อ่งกัน
และแก้ไขป่ญหายาเส้พติดิ 
ในส้ถานประกอ่บกิจการ

รางวัลอุ่ตส้าหกรรมส้ีเขียว 
GREEN INDUSTRY

รางวัลส้ถานประกอ่บการดิีเด่ิน
แรงงานส้ัมพันธ์์และส้วัส้ดิิการ
แรงงาน

ผ่ลการประเมินการกำากับดิแ้ล
กิจการในระดิับ “ดีิเลิศึ” ปี 2563

รางวัลเกียรติคุ์ณการเปิดิเผ่ย
ข้อ่ม้ลค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563

Outstanding Company Performance 
Awards ประเภทรางวัลุุดี เด�น บริษััท 
จดทะเบียนในต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์ท่ีมีมูลุุค�า 
หลัุุกทรัพื่่ย์ต่่ามราคาต่่ลุุาดสูงกว�า 30,000 
ลุุ้านบาท แต่่�ไม�เกิน 100,000 ลุุ้านบาท   
จัดโดยต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทย

เป็นรางวัลุุประกาศเกียรติ่่คุณผู้ประกอบการธุุุรกิจ
ภาคอุต่่สาหกรรมที่มีประสิทธิุุภาพื่่แลุุะคุณภาพื่่ 
ผ�านเกณฑ์ม์าต่่รฐานต่่ามทีก่ำาหนดในระดับทีส่ามารถึ
เป็นต่่ัวอย�างท่ีดี ให้ความสำาคัญ ใส�ใจแลุุะรับผิดช่อบ
ต่่�อสงัคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม เป็นกจิการท่ีบำาเพื่่ญ็ประโยช่น์
ต่่�อสังคมแลุุะเศรษัฐกิจข้องประเทศ ซ่ึ่งจัดโดย
กระทรวงอุต่่สาหกรรม

ได้รับรางวัลุุ CSR-DIW Continuous Award จาก
กรมโรงงานอุต่่สาหกรรม แสดงถึึงความรับผิดช่อบ
ต่่�อกิจกรรมพัื่่ฒนาสังคม ช่มุช่น แลุุะสิ�งแวดลุุ้อมอย�าง
ต่่�อเนื่อง
   - โรงงานพื่่ระประแดง ได้รับรางวัลุุเป็นปีที่ 13
   - โรงงานพื่่ิษัณุโลุุกแลุุะโรงงานนครราช่สีมา 
 ได้รับรางวัลุุเป็นปีที่ 12
   - โรงงานระยอง แลุุะ โรงงานสุราษัฎิร์ธุุานี 
 ได้รับ รางวัลุุป็นปีที่ 11

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้รับรางวัลุุ อุต่่สาหกรรมสีเขี้ยว 
(Green Industry) จากกระทรวงอุต่่สาหกรรม โดย
ได้รับรางวัลุุทุกโรงงานในประเทศไทย
 -  โรงงานพื่่ิษัณุโลุุกได้รับ รางวัลุุอุต่่สาหกรรม 
 สีเข้ียว  ระดับ 4 ต่่�อเนื่องเป็นปีที่ 3
 - โรงงานอีก 4 แห�งในประเทศไทย ได้รับรางวัลุุ     
 อุต่่สาหกรรมสีเข้ียว  ระดับ 3 

เป็นรางวัลุุท่ีจัดโดยสถึาบันส�งเสริมความปลุุอดภัย 
อาชี่วอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน  
(องคก์ารมหาช่น) เปน็การลุุดสถึติ่่กิารประสบอนัต่่ราย
โดยนับช่ั่วโมงสะสมข้องลุุูกจ้างท่ีไม�มีอุบัติ่่เหตุ่่จากการ
ทำางานถึึงข้ั�นสูญเสียวันทำางาน
- โรงงานสุราษัฎิร์ธุุานี ระดับทองแดง ทำางานสะสม     
 ข้องลุุูกจ้าง  1,000,000 – 2,999,999 ช่ั่วโมง
-  โรงงานระยอง ระดับต่่้น สะสมน้อยกว�าลุุ้านช่ั่วโมง

กลุุุ�มบริ ษััทฯ ให้ความสำาคัญแลุุะใส� ใจด้านความ
ปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมในการ
ดำาเนินงานอย�างต่่�อเนือ่ง โดยผนวกการบริหารงานด้าน
ความปลุุอดภยัแลุุะผ�านการรบัรองต่่ามมาต่่รฐานสากลุุ 
ISO-45001: 2018 
 - โรงงานระยอง ได้รับรางวัลุุระดับแพื่่ลุุทินัม 
 - โรงงานอีก 4 แห�ง ได้รับรางวัลุุระดับทอง
เป็นรางวัลุุที่จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

กลุุุ�มบรษัิัทฯ ไดร้บัมอบใบรบัรองสถึานประกอบกจิการ
ท่ีผ�านเกณฑ์์รับรองจัดทำามาต่่รฐานการป้องกันแลุุะ
แก้ไข้ปัญหายาเสพื่่ต่่ิดในสถึานประกอบกิจการ  (มยส.)  
ประจำาป ี2563  จดัโดยสำานกังานสวัสดกิารแลุุะคุม้ครอง
แรงงานประจำาจังหวัด
 - โรงงานระยอง ได้รับใบรับรองต่่�อเนื่องเป็นปีที่ 8
 - โรงงานพื่่ิษัณุโลุุก แลุุะโรงงานสุราษัฎิร์ธุุานี 
 ได้รับใบรับรองต่่�อเนื่องเป็นปีที่ 4

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้รับรางวัลุุจากกรมสวัสดิการแลุุะ
คุม้ครองแรงงาน  ซ่ึง่เปน็รางวลัุุสถึานประกอบกจิการ
ต่่้นแบบดีเด�นด้านความปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัย  แลุุะ
สภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน  แลุุะรางวัลุุเช่ดิชู่เกียรติ่่
สถึานประกอบกิจการท่ีธุุำารงรักษัาระบบมาต่่รฐาน
แรงงานไทย
- โรงงานสุราษัฎิร์ธุุานี ได้รับรางวัลุุต่่�อเนื่อง
 เป็นปีที่ 15

ได้รับการจัดอันดับในรายช่ื่อหุ้นย่ังยืนอย�างต่่�อเน่ือง
เปน็ปท่ีี 3 (2561-2563) ซ่ึง่สะทอ้นผลุุการดำาเนนิงาน
สิ�งแวดลุุ้อม สงัคม แลุุะบรรษัทัภบิาลุุ (Environmental, 
Social and Governance หรือ ESG) ที่เป็นไป 
ต่่ามเกณฑ์์การประ เ มินด้านความย่ัง ยืนจาก
ต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทย

ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำารวจการ
กำากับดูแลุุกิจการบริษััทจดทะเบียนประจำาปี 2563 
(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2020 : CGR) ภายใต่่้การดูแลุุข้อง
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย(IOD) โดยการสนับสนุน
จากต่่ลุุาดหลัุุกทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทยในระดับดีเลิุุศ 
(Excellent)หรือระดับ 5 ดาว ต่่ิดต่่�อกันเป็นปีที่ 3  
ด้วยคะแนน สูงถึึง 92%

Sustainabil ity Disclosure Award  
ต่่�อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากสถึาบันไทยพื่่ัฒน์  
โดยทางกลุุุ�มบริษััทฯ ได้นำากรอบมาต่่รฐาน
การจดัทำารายงานความย่ังยนื GRI (Global 
Reporting Initiative) ซ่ึง่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลุุมาเปน็แนวทางการดำาเนนิงาน
ข้ององค์กร พื่่ร้อมทั�งการพัื่่ฒนาองค์กร 
สู�ความยั่งยืนในระยะยาว
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… 

•   ยืดิหยุ่น   •    ปรับตัว   •   ตอ่บส้นอ่ง   •   รวดิเร็ว   • 

เพ่�อ่ส้่งมอ่บค์วามเป็นอ่ย้่ที�ยั�งยืนให้กับทุกค์นในส้ังค์ม                              
... ดิ้วยนวัตกรรมที�ส้ร้างส้รรค์์

การบรรลุุุเป้าหมาย

ด้ายการสร้างพื่่ลัุุง
ยกระดิับศึักยภาพ

การพื่่ัฒนาเพื่่่่อความ

ยั�งยืน ปี 2563

ย่ืดหย่่�นก้ารดำาเนินธ่รก้ิจ
ขอ่งกลุ่มบรษิััททิปโก้แอ่ส้ฟััส้ท์



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

การจัดิซึ่ื�อ่จัดิหา
ยางมะตอ่ยและวัตถดุิิบจาก

ค์้่ค์้าท้อ่งถิ�น

การกลั�น
จากโรงกลั�น

ประเทศึมาเลเซึ่ีย

การจดัิส้่ง

การผ่ลิต

ธ์ุรกิจต้นน�ำา ธ์ุรกิจกลางน�ำา ธ์ุรกิจปลายน�ำา

การก่อ่ส้ร้าง

การบริการ
เริ�มจากค์วามตอ้่งการ

ขอ่งล้กค์้า

 กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึใช่้จุดแข็้งข้ององค์กรในดิ้านการปรับเปลี�ยนกระบวนการ
ทำางานให้เหมาะส้มกับส้ถานการณ์ เพ่�อ่ให้ธ์ุรกิจส้ามารถดิำาเนินงานไดิ้โดิยไม่หยุดิชะงัก 
รวมทั�งสร้างความแข้็งแกร�ง ตั่่วอย�างเช่�น กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงด้านการจัดซ่ื�อจัดหา 
โดยนำาระบบการจัดเก็บฐานข้อ้มูลุุ รวมทั�งการพัื่่ฒนาระบบการจัดซ่ื�อจัดหา เพ่่ื่่อให้ผูเ้กีย่วข้อ้ง 
ใช่้งานสะดวก รวดเร็ว ลุุดความผิดพื่่ลุุาด รวมทั�งสามารถึกำาหนดเง่ือนไข้ต่่�าง ๆ  
ได้เป็นการทำางานที่มีความยืดหยุ�นสูงภายใต้่่การควบคุมที่ดี 

 ในปี 2562 เป็นปีท่ีกลุุุ�มบริษัทัฯ ใช้่กลุุยุทธ์ุุ “มุ่งเน้นลก้ค้์าเป็นศึน้ย์กลาง” กลุุุ�มบริษััทฯ  
เริ�มธุุุรกิจจากความต่่้องการข้องลุุูกค้า  ในปี 2563 จ้งได้ปรับเปลุุี่ยนรูปแบบข้องห�วงโซ่�คุณค�า 
ให้สอดคลุุ้องกับแนวทางปฏิิบัต่่ิ  โดยใช้ค์วามต้อ่งการขอ่งล้กค์้ามาวิเค์ราะห์แลุุะ 
ใส้่ “นวัตกรรม” ลงในกระบวนการคิ์ดิหาแนวทางตอ่บส้นอ่ง เพื่่่่อให้สินค้าแลุุะบริการ 
ไม� เพื่่ียงต่่รงต่่ามความต้่่องการข้องลูุุกค้าเท�านั�น แต่่�ทำาให้การดำาเนินงานดียิ�งข้้�น  
มีประสิทธุุิภาพื่่มากข้้�น ปรับลุุดข้ั�นต่่อนการทำางานเพื่่่่อให้การดำาเนินงานรวดเร็วยิ�งข้้�น  

ปจ่จัยนำาเข้า

ดิ้านเศึรษัฐกิจ

ดิ้านการผ่ลิต ดิ้านบุค์ลากร ดิ้านการพัฒนา

ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม ดิ้านส้ังค์ม

คน (81.4%)ต่่้น ในปี 2563 

จำานวนต่่้นไม้ที่
กลุุุ�มบรษัิัทปลูุุก

พื่่นักงานอาสาสมัคร
ทำางานร�วมกับชุ่มช่น

780 528

48.77 4.4 133

114.2 1.50

กำาไรก�อนค�าเสื่อมต่่้นทุน
แลุุะภาษัี  EBITDA

งบประมาณลุุงทุนด้าน
สิ�งแวดลุุ้อมปรับปรุงโรงงาน

ลุุ้านบาท ในปี 2563 ลุุ้านบาท ในปี 2563 

งบประมาณด้านกิจกรรม
เพื่่่่อสังคม

3,940 11.3 11.5
ลุุ้านบาท 

ลุุ้านบาท ปี 2562 บาท/หุ้น

มูลุุค�าเฉพื่่าะ
สนิค้าใหม�ท่ีระบุ
รายการในปี 2561

การใช่้น�ำารวม ค�าใช่้จ�ายเพื่่่่อการ
พื่่ัฒนาพื่่นักงาน

เมกะลุุิต่่ร ในปี 2563 ลุุ้านบาท ในปี 2563

การใช่้พื่่ลัุุงงานรวม

215,138 640 77
จิกะจูลุุ ในปี 2563 คน ในปี 2563 คน ในปี 2563 

จำานวนพื่่นักงานกลุุุ�ม 
บริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ (ไทย)

การอบรมพื่่นักงาน 
Innovation Bootcamp

จำานวนโครงการประกวด
นวัต่่กรรม ปี 2562 ที่มีผลุุ
สามารถึวัดได้ปี 2563

โครงการ 

เงินปันผลุุ
ต่่�อหุ้น

การส้ร้างคุ์ณค์่าเพ่�ม

ดิ้านเศึรษัฐกิจ ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม ดิ้านสั้งค์ม
กำาไรก�อนค�าเสื่อมต่่้นทุน / 
ภาษัี  EBITDA

อตั่่ราการนำาข้องเสียหรือ
วัสดุที่ไม�ใช่้แลุุ้วมาใช่้ใหม�
 (Recycle)

ผลุุสำารวจความพื่่ึงพื่่อใจข้อง
ชุ่มช่นที่มตี่่�อกลุุุ�มบรษัิัทฯ

% %

% % ช่ั่วโมง ลุุ้านบาทลูุุกบาศก์เมต่่ร ช่ั่วโมง/คน/ปี
22 36 0 2,812 27.83.6

ลุุ้านบาท

ลุุดการใช่้
พื่่ลุุังงาน

ปริมาณน�ำาที่
นำามาใช่้ใหม�

ช่ั่วโมงการ
อบรมข้อง
พื่่นักงาน

ลุุดเวลุุาทำางาน 
จากการใช้่
นวตั่่กรรม

สถึิต่่ิเจ็บป่วย 
บาดเจ็บ เสียช่ีวิต่่
จากการทำางาน

ลุุดค�าใช่้จ�ายใน
การทำางานจาก
การใช่้นวัต่่กรรม

ดิ้านการผ่ลิต ดิ้านบุค์ลากร ดิ้านการพัฒนา

% %
12 5.4 2.0

ลุุ้านบาท 

ลุุดอตั่่ราการปลุุ�อย 
ก๊าซ่เรือนกระจก

อัต่่ราการลุุาออกข้อง
พื่่นักงาน (สมัครใจ)

มูลุุค�าสินค้าด้านนวตั่่กรรม
จากการประกวดปี 2562

บาท / หุ้น การร้องเรียน %ลุุ้านบาท ปี 2563 

มูลุุค�าเฉพาะ
ส้ินค้์าใหมท่ี่ระบุ
รายการในปี 2561

เงินปันผลุุ
ต่่�อหุ้น

การร้องเรียน
ด้านสิ�งแวดลุุ้อม

การปลุุ�อยน�ำา
ทิ�งออกนอก
โรงงาน

คน ช่ั่วโมง

การอบรม CPR 
แลุุะการใช่้เครื่อง 
AED ช่�วยช่ีวิต่่

เวลุุาอาสาสมัคร
ทำางานร�วมกับ
ชุ่มช่นทั�งหมด

นวัตกรรม

การจดัิซืึ่�อ่
จัดิหา

ห่วงโซึ่่ค์ุณค่์าขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

5,591 90 90

0 0134.2 1.60 995 13,077
วางแผ่นการตลาดิ

และการขาย
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

LEK
ห่วงโซ่ึ่คุ์ณค่์า แส้ดิงค์วามส้อ่ดิค์ล้อ่งขอ่งกลยทุธ์์อ่งค์์กร และคุ์ณค่์าด้ิานค์วามยั�งยนืขอ่งกลุม่บรษิัทัทปิโก้แอ่ส้ฟััลท์ที�ส่้งมอ่บ
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ได้ผสานกลุุยุทธุุ์ด้านความยัง่ยืนแลุุะกลุุยุทธุุ์หลุุักองค์กร เพื่่่่อให้พื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนได้เสียเข้้าใจว�าเป้าหมายข้องทั�ง 2 กลุุยุทธุุ์มีความสอดคลุุ้องต่่ลุุอดทุกกระบวนการในห�วงโซ่�ธุุุรกิจ

พัฒนาระบบแอ่ปพลิเค์ชัน

ผ่ลส้ัมฤทธ์ิ�นวัตกรรม

การพัฒนาระบบฐาน
ข้อ่ม้ลค์้่ค์้าและส้ินค์้า

ลดิการปล่อ่ย
ก๊าซึ่เรือ่น
กระจก

ค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้า ค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้า 

ประม้ลงานโค์รงการระดิับ
มาตรฐานโลก

ค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้า
ในการขนส้่งอ่ย่างปลอ่ดิภัย

การลดิค์่าใช้จ่ายใน
การกลั�นยางมะตอ่ย

ขับเค์ลื�อ่นอ่งค์์กรโดิย
อ่าศึัยข้อ่มล้ธุ์รกิจ
(Datum Driven Organization)

ค์ุณค์่านวัตกรรมต่อ่
อ่งค์์กรที�ส้่งมอ่บนวัตกรรม
เหนือ่ผ่ลิตภัณฑ์์
(Innovation Beyond Product)

มุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง
(Customer Centric)

นำาเส้นอ่ทางอ่อ่กที�หลากหลาย
(Diversified Portfolio 
of Solutions)

มุ่งส่้้การเป็นบริษัทัชั�นนำาระดิบัโลก
(A Truly Global Entity)

มุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง
(Customer Centric)

คุ์ณค่์านวัตกรรมต่อ่
อ่งค์์กรที�ส่้งมอ่บนวตักรรม
มากกว่าผ่ลติภณัฑ์์ (Innovation Beyond Product)

เป็นอ่งค์์กรที�ยั�งยืน
(Sustainable Organization)

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ปรับกระบวนการทำางานให้สามารถึต่่อบสนองความต่่้องการข้องลุุูกค้าแลุุะ 
มีผู้ส�วนได้เสียอื่นๆ โดยการพัื่่ฒนาให้เป็นระบบดิจิทัลุุ (Digital) มากข้้�น ให้เหมาะสมกับการ 
ให้บรกิารในโลุุกปัจจบุนัท่ีต้่่องรวดเร็ว แลุุะข้อ้มูลุุหรือบริการท่ีมีความแม�นยำาเช่ือ่ถืึอเป็นปัจจบุนั
อย�างที่สุด โดยมีการเก็บข้้อมูลุุสำาหรับการวิเคราะห์แลุุะวางแผน

กลุุยทุธ์ุุด้านคณุค�านวตั่่กรรมต่่�อองค์กรในการส�งมอบนวตั่่กรรมมากกว�าผลุุติ่่ภัณฑ์์ท่ีต้่่องการ
เสริมสร้างวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมในองค์กร เพ่่ื่่อเพิื่่�มประสิทธิุุภาพื่่ในวิธุุีการทำางานแลุุะ 
การให้บริการ ต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�าธุุรุกจิ ทำาให้สามารถึลุุดค�าใช้่จ�ายได้มาก

กลุุยุทธ์ุุข้ับเคล่ืุุอนองค์กรโดยอาศัยข้้อมูลุุธุุุรกิจ เพ่่ื่่อให้การตั่่ดสินใจนั�น หน�วยงานจัดซ่ื�อ
จัดหาได้พื่่ัฒนาระบบการทำางานโดยใช่้ฐานข้้อมูลุุช่�วยการจัดซ่ื�อแลุุะแผนการข้าย/ผลุุิต่่
สินค้าทำาให้เพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่การทำางาน  รวมทั�งลุุดความเสี่ยงในการต่่ัดสินใจ

การเกิดนวัต่่กรรมจากทีมพื่่นักงานในการคิดค้นนวัต่่กรรมจากการประกวดภายใน 
โรงกล่ัุุนเอง แลุุะระดับกลุุุ�มบริษััทฯ ทำาให้มโีครงการเริ�มต้่่นข้นาดเลุุก็จำานวน กว�า 32 โครงการ
ซ่ึ่งทำาให้สามารถึลุุดค�าใช่้จ�ายในกระบวนการข้องโรงกลุุั่นได้ ซ่ึ่งเป็นจุดเริ�มต่่้น

การเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภมิูอากาศยงัเป็นประเดน็สำาคญัระดบัโลุุกท่ีมผีลุุก
ระทบต่่�อธุุรุกจิ สิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสังคมเป็นอย�างมาก กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งมุ�งม่ัน
ในการช่�วยลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก รวมถึงึการประหยดั
พื่่ลุุงังาน แลุุะการใช้่พื่่ลัุุงงานทีลุุ่ดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกเพ่่ื่่อยกระดับ
การใช้่ทรพัื่่ยากรท่ีมใีห้เกดิประโยช่น์แลุุะมปีระสิทธิุุภาพื่่สงูสดุ

ต่่ามกลุุยุทธุุ์ในการมุ�งเน้นลุุูกค้าเป็นศูนย์กลุุาง
ที่ต่่้องการต่่อบสนองให้ได้เกินความคาดหวังข้องลุุูกค้า  โดยคำานึงถึึงความต้่่องการข้อง
ลุุกูค้าในอนาคต่่ ด้วยการพื่่ฒันาศกัยภาพื่่พื่่นกังานให้สามารถึเข้้าใจความต้่่องการท่ีแท้จริง 
แลุุะการต่่อบสนองอย�างเหมาะสม เพื่่่่อพื่่ัฒนาสินค้าแลุุะบริการได้ต่่รงกับความต่่้องการ 
รวมทั�งเป็น “ที่ปรก้ษัา” ที่ลุุูกค้าสบายใจแลุุะมอบความเช่ื่อมั่น

กลุุยุทธุุ์ในการนำาเสนอทางออกที่หลุุากหลุุาย  
เพื่่่อ่ต่่อบสนองความต่่อ้งการข้องลุุกูคา้ เจา้หนา้ท่ีบรกิารเทคนคิไดเ้พื่่ิ�มขี้ดความสามารถึ
โดยปรับวิธุุีการทำางานเชิ่งรุก โดยเข้้าไปให้คำาแนะนำาทีมทำางานข้องลูุุกค้า นำาเสนอข้้อมูลุุ
ความรู้ในประเด็นปัญหาท่ีพื่่บได้บ�อยในการทำางาน รวบรวมจัดทำาเป็นหลัุุกสูต่่ร 
หลุุายหลุุากประเภทเพื่่่่อนำาเสนอต่่ามความเหมาะสม

ต่่ามกลุุยุทธ์ุุในการมุ�งสู�การเป็นบริษััทช่ั�นนำาระดับโลุุก ได้รับการยอมรับว�าเป็นผู้นำา 
ในอุต่่สาหกรรมที่ีมีมาต่่รฐานระดับสากลุุ เช่�น ทางวิ�งข้้�น-ลุุง ข้องเคร่ืองบินในสนามบิน
นานาช่าติ่่ (International Airport Runway) สนามแข้�งรถึ FIA Grade 1 สำาหรบัแข้�งรถึ 
Formula 1

การจัดส�งเป็นหัวใจสำาคญัในการบริการลูุุกคา้ให้ไดส้นิคา้ต่่ามกำาหนดเวลุุา แลุุะเต็่่มจำานวน
เพื่่่่อการทำางานขั้�นต่่�อไปข้องลูุุกค้าจะไม�เสียหายแลุุะลุุ�าช้่า ซ่ึ่งหมายถึึงความสามารถึ 
ในการควบคุมต้่่นทุนการทำางานให้ได้ต่่ามเป้าหมาย ซ่ึ่งกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ปรับปรุงระบบ 
จัดส�งให้ทันสมัยต่่ิดต่่ามสินค้าได้ด้วยระบบ แอปพื่่ลิุุเคช่ัน Application ที่ทำาให้ลุุูกค้า 
ได้รับความสะดวกสบายแลุุะต่่ิดต่่ามการส�งสินค้าได้เอง

ผ่ลประเมินค์วามพึงพอ่ใจ 
ขอ่งลก้ค์้าโดิยรวม

ค์วามส้ำาเร็จขอ่งโค์รงการ
พัฒนาระบบข้อ่ม้ลจัดิหา

ลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่น
กระจกในการผ่ลิต

ผ่ลประเมินค์วามพึง
พอ่ใจดิ้านเจ้าหน้าที�ขาย

ผ่ลประเมินค์วามพึง
พอ่ใจดิ้านบริการเทค์นิค์

งานก่อ่ส้ร้างระดิับ
มาตรฐานโลก

ผ่ลประเมินค์วาม 
พึงพอ่ใจดิ้านจัดิส้่งส้ินค้์า

ลดิการใชัพลังงาน
ในการผ่ลิต

การลดิค์่าใช้จ่าย
ในกระบวนการผ่ลิต

การลดิค์่าใช้จ่าย
ในกระบวนการผ่ลิต

ลดิการ
ใช้พลังงาน

8. การบริการเทค์นิค์

9. การก่อ่ส้ร้าง

การตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การจัดิส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง

1. การตลาดิและพัฒนาธ์ุรกิจ 3. การจัดิหา 5. การผ่ลิต 6. การขาย

7. การจัดิส้่ง4. การกลั�น2. เทค์โนโลยีและนวัตกรรม

ขับเค์ลื�อ่นอ่งค์์กรโดิย
อ่าศึัยข้อ่ม้ลธ์ุรกิจ
(Datum Driven Organization)

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      30  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      31  
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ความเสี่ยง 10 ลุุำาดับแรกจาก
แนวโน้มที�จะเกิดิ

ความเสี่ยง 10 ลุุำาดับแรกจาก
ผ่ลกระทบที�อ่าจเกิดิ

การเปลุุี่ยนแปลุุงทางภูมิอากาศอย�างรุนแรง 
(Extreme Weather)

การดำาเนินการเกี่ยวกับสภาพื่่ภูมิอากาศ 
ลุุ้มเหลุุว (Climate Action Failure)

ภัยพื่่ิบัต่่ิทางธุุรรมช่าต่่ิ (Natural Disasters)

การสูญเสียความหลุุากหลุุายทางช่ีวภาพื่่ 
(Biodiversity Loss)

ภัยพื่่ิบัต่่ิด้านสิ�งแวดลุุ้อมที่มนษุัย์สร้างข้้�น 
(Human-Made Environmental Disasters )

การปลุุอมแปลุุง /การโจรกรรมข้้อมูลุุ 
(Data Fraud or Theft)

การโจมต่่ีทางไซ่เบอร์ (Cyber Attacks)

 สภาวะวิกฤต่่ิิน�ำา (Water Crises)

ความลุุ้มเหลุุวในการกำากับดูแลุุทั่วโลุุก 
(Global Governance Failure)

สภาวะเศรษัฐกิจฟัองสบู� (Asset Bubbles)

World Economic Forum (WEF) จัดทำารายงานความเสี่ยงในระดับโลุุก (Global 
Risk Report) ประจำาปี 2563 โดยเก็บข้้อมูลุุจากหลุุายภาคส�วน ประกอบด้วย  
ภาคธุุุรกิจ  องค์กรไม�แสวงหาผลุุกำาไร ภาครัฐ ภาคการศึกษัา แลุุะ องค์การระหว�าง
ประเทศ ความเส่ียงในระดับโลุุก คือ เหตุ่่การณ์ท่ีอาจจะเกิดข้้�นแลุุะส�งผลุุกระทบ
อย�างมีนยัสำาคญัต่่�อหลุุายประเทศหรือหลุุายอุต่่สาหกรรมในกรอบระยะเวลุุา 10 ปี 

การดำาเนินการเกี่ยวกับสภาพื่่ภูมิอากาศ 
ลุุ้มเหลุุว (Climate Action Failure)

อาวุธุุที่มีอำานาจทำาลุุายลุุ้างสูง  
(Weapons of Mass Destruction)

การสูญเสียความหลุุากหลุุายทางช่ีวภาพื่่
(Biodiversity Loss)

การเปลุุี่ยนแปลุุงทางภูมิอากาศอย�างรุนแรง 
(Extreme Weather)

ภาวะวิกฤต่่ิิน�ำา (Water Crises)

การแจกแจงโครงสร้างพื่่่�นฐานข้องข้้อมูลุุ  
(Information Infrastructure Breakdown)

ภัยพื่่ิบัต่่ิทางธุุรรมช่าต่่ิ (Natural Disasters)

ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์ (Cyber Attacks)

ภัยพื่่ิบัต่่ิด้านสิ�งแวดลุุ้อมที่มนษุัย์สร้างข้้�น 
(Human-Made Environmental Disasters)

โรคระบาดแลุุะการต่่ิดเช่ื�อ  
(Infectious Diseases)
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ถึูกจัดลุุำาดับให้มีความเส่ียงสูง ต่่�อมาความเส่ียงในระดับ
โลุุกเปล่ีุุยนแนวโน้มมาเป็นประเด็นทางสังคม ภูมิรัฐศาสต่่ร์ 
เทคโนโลุุยี แลุุะ สิ�งแวดลุุ้อมในปี 2563 ประเด็นสิ�งแวดลุุ้อม 
จัดอยู�ใน 5 อันดับแรกข้องจำานวนความเส่ียงในระดับโลุุก
ทั�งหมด ที่มีโอกาสที่จะเกิดสูงแลุุะมีผลุุกระทบร้ายแรงต่่�อโลุุก

จากรายงานฉบับนี� กลุุุ�มบริษััทฯ พื่่บว�าเดิม การเต่่ิบโต่่ทางเศรษัฐกิจแลุุะสังคม

ค์วามเส้ี�ยงต่างๆ ที�โลกจะต้อ่งเผ่ชิญ 10 อ่ันดิับแรก ที�มีโอ่กาส้จะเกิดิข้�นไดิ้มากที�สุ้ดิ ในระยะอี่ก 10 ปีข้างหน้า  
จากรายงาน World Global Risk Report ประจำาปี 2563 ที่จัดทำาโดย World Economic Forum 
รายงานว�า ความเสี่ยงหลุุักต่่�างๆ ที่โลุุกจะต้่่องเผช่ิญ 10 อันดับแรก ที่มีโอกาสจเกิดข้้�นได้มากที่สุด
ในระยะอีก 10 ปีข้้างหน้า มีดังนี�
ใน 5 ลุุำาดับแรกจะเป็นในเรื่องข้องภัยจากธุุรรมช่าติ่่ท่ีมีแนวโน้มการเปล่ีุุยนแปลุุงไปในทางรุนแรงแลุุะ
รวดเร็ว ซ่ึ่งหลุุายๆ สาเหตุ่่มาจากการกระทำาข้องมนุษัย์ เศรษัฐกิจโลุุกกำาลัุุงเผช่ิญกับความเสี่ยงท่ี
เพื่่ิ�มข้้�นจากภาวะช่ะงักงันเนื่องจากการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ ที่กำาลุุังเกิดข้้�นอย�างรุนแรงแลุุะ
รวดเร็วกว�าท่ีคาดการณ์ไว้ ส�งผลุุกระทบต่่�อการสูญเสียความหลุุากหลุุายทางช่ีวภาพื่่ ที่มีความ
สำาคัญแลุุะผลุุกระทบต่่�อมนุษัยในระบบห�วงโซ่�อุปทาน
ความเส่ียงในลุุำาดับรองลุุงมาจะเป็นในด้านภัยจากการปลุุอมแปลุุงแลุุะการโจรกรรมข้้อมูลุุ รวมทั�ง 
ภัยในโลุุกไซ่เบอร์ท่ีคุกคามศักยภาพื่่ข้องเทคโนโลุุยียุคใหม�ทั�งหมด นอกจากนี� วิกฤต่่ิิภัยนำ�าซ่ึ่งเป็น 
ผลุุกระทบจากการเปลุุี่ยนแปลุุงอุณหภูมิโลุุก ได้ส�งผลุุต่่�อระบบเศรษัฐกิจอย�างมาก  
ความเส่ียงด้านการกำากับดูแลุุท่ัวโลุุก แลุุะภาวะเศรษัฐกิจฟัองสบู�ก็เป็นความเส่ียงท่ีคาดว�าจะเป็น
ประเด็นในช่�วงปีนี�แลุุะปีถึัดไป อย�างช่ัดเจน

5 
อ่ัน

ดิับ
แร

ก
5 

อ่ัน
ดิับ

รอ่
ง

การเปลุุี่ยนแปลุุงทาง
ภูมิอากาศอย�างรุนแรง

การปลุุอมแปลุุงแลุุะ
การโจรกรรมข้้อมูลุุ

ภัยพิื่่บัติ่่ทางธุุรรมช่าต่่ิ

ภาวะวิกฤต่่ิิน�ำา

การดำาเนินการเกี่ยวกับ
สภาพื่่ภูมิอากาศลุุ้มเหลุุว

ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์

การสูญเสียความหลุุากหลุุาย 
ทางช่ีวภาพื่่

ความลุุ้มเหลุุวในการ
กำากับดูแลุุทั่วโลุุก

ภัยพื่่ิบัต่่ิด้านสิ�งแวดลุุ้อมที่
มนุษัย์สร้างข้้�น

ภาวะเศรษัฐกิจฟัองสบู�

ประเดิ็นค์วามเส้ี�ยงโลกปี 2563 ที�เกี�ยวเนื�อ่งกับประเดิ็นส้ำาค์ัญด้ิานค์วามยั�งยืนต่อ่การดิำาเนินธ์ุรกิจ
การเปลุุี่ยนแปลุุงทางภูมิอากาศอย�าง

รุนแรง (Extreme Weather)
ภาวะวิกฤต่่ิิน�ำา
(Water Crisis)

ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์
(Cyber Attacks)

ความลุุ้มเหลุุวในการกำากับดูแลุุทั่วโลุุก
(Global Governance Failure)

ความผันผวนข้องราคาพื่่ลุุังงาน
(Energy Price Shock)

โรคระบาดแลุุะการต่่ิดเช่ื�อ
(Infectious Diseases)

การปลุุอมแปลุุงแลุุะการโจรกรรม
ข้้อมูลุุ (Data Fraud or Theft)

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ 
(Interstate Conflict)

ความลุุ้มเหลุุวข้อง 
โครงสร้างพื่่่�นฐานที่สำาคัญ 

(Critical infrastructure failure)

ภัยพื่่ิบัต่่ิด้านสิ�งแวดลุุ้อมที่มนุษัย์สร้างข้้�น 
(Human-Made Environmental 

Disasters)

ส้ภาวะอ่ากาศึที�เปลี�ยนแปลงไปมีผลุุมาจาก
กิจกรรมต่่�างๆข้องมนุษัย์ท่ีส�งผลุุให้ระบบ
นิเวศแลุุะสิ�งแวดลุุ้อมโดยรวมเปล่ีุุยนแปลุุง 
ก�อให้เกิดภาวะโลุุกร้อน แลุุะภัยพื่่ิบัต่่ิต่่�างๆ  
ส�งผลุุกระทบต่่�อการดำารงชี่วิต่่ข้องมนุษัย์แลุุะ
กิจกรรมทางเศรษัฐกิจ

การเต่่ิบโต่่ทางเศรษัฐกิจ แลุุะ กิจกรรมต่่�างๆ  
ข้องมนุษัย์ เช่�น การเกษัต่่ร แลุุะอุต่่สาหกรรม
ทำา ใ ห้ มีค์วามต้อ่งการใช้นำ�าและมีการ
ปนเป้�อ่นนำ�าจากมลุุพื่่ิษัในอัต่่ราท่ีสูงข้้�น 
แลุุะโรคระบาดที่อุบัต่่ิใหม�หลุุายโรคเกิดจาก
กิจกรรมข้องมนุษัย์ที่ส�งผลุุกระทบต่่�อระบบ
นิเวศ ความหลุุากหลุุายทางชี่วภาพื่่ แลุุะ
ทรัพื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ิ

ความท้าทายข้องการนำาเทคโนโลุุยีมาใช้่ให้
เกิดประโยช่น์สูงสุดคือการบริหารจัดิการ
ภัยค์ุกค์ามทางไซึ่เบอ่ร์รูปแบบต่่�างๆ ซ่ึ่งมี
การวิวัฒนาการพื่่ร้อมกับเทคโนโลุุยีที่มีการ
พื่่ัฒนาอย�างต่่�อเนื่อง เพ่่ื่่อให้เกิดความม่ันใจ 
น�าเช่ื่อถึือ มีความปลุุอดภัย แลุุะการปกป้อง
สิทธุุิส�วนบุคคลุุจากการโจรกรรมข้้อมูลุุ 

การขัดิแย้งระหว่างรัฐจะทำาให้แนวโน้มความ
ร�วมมอืทางเศรษัฐกจิระหว�างประเทศเปล่ีุุยนไป  
เดิมมีการส�งเสริมแลุุะร�วมมือทางการค้า 
เปล่ีุุยนเป็นความขั้ดแยง้ทางการค้าอันเน่ืองมา
จากความขั้ดแย้งระหว�างประเทศมากข้้�น ซ่ึง่จะ
มีผลุุกระทบต่่�อเศรษัฐกิจ แลุุะ ภาคธุุุรกิจอย�าง
มีนัยสำาคัญ

การพัฒนาโค์รงส้ร้างพ่�นฐานที�ส้ำาค์ัญ เช่�น 
การสร้างถึนน พื่่ลุุงังาน โทรคมนาคม ต่่ำ่ากว�า
ท่ีควรจะเปน็ เน่ืองจากปจัจยัทางการเมอืง แลุุะ 
ความผันผวนทางเศรษัฐกิจ อย�างไรก็ต่่าม 
การลุุงทุนในโครงสร้างพื่่่�นฐานใหม�มีแนวโน้ว
สูงข้้�นในประเทศท่ีกำาลัุุงมกีารพื่่ฒันาเศรษัฐกจิ
อย�างก้าวกระโดด

(อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่หน้า 204) (อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่หน้า 32) (อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่หน้า 171)(อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่หน้า 106) (อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่หน้า 36 แลุุะ106)
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อาวุธที่ีมีอำนาจการทำลายล�างสูง

โรคระบาดและการติดเชื้อ

วิฤกติด�านอาหาร

ความล�มเหลวทางการเงิน
ค�าเฉลี่ย

ค�าเฉลี่ย

วิกฤตการณ�
ทางการคลัง

การว�างงาน
ความล�มเหลวของ

โครงสร�างพื้นฐานที่สำคัญ

การโจมตีของ
ผู�ก�อการร�าย

การล�มสลาย
ของรัฐ

ความผันผวนของราคาพลังงาน

อัตราเงินเฟ�อที่ไม�สามารถ
ควบคุมบริหารจัดการได�

ความล�มเหลวของ
ธรรมาภิบาลแห�งชาติ

ผลกระทบเชิงลบของ
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับประเด็นสำคัญ
ของกลุ�มบริษัทฯความล�มเหลวของ

การวางผังเมือง

สภาวะ
เศรษฐกิจ
ฟองสบู�ความไม�มั่นคง

ทางสังคม 

การปลอมแปลงและการโจรกรรมข�อมูล

การอพยพย�ายถิ่นฐานโดยไม�สมัครใจ

ภาวะเงินฝ�ด

การค�าที่ผิดกฎหมาย

การแจกแจงโครงสร�าง
พื้นฐานของข�อมูล

การขัดแย�งระหว�างรัฐ

ความล�มเหลวในการกำกับดูแลทั่วโลก

สภาวะวิกฤติน้ำ

ภัยพิบัติด�านสิ่งแวดล�อม
ที่มนุษย�สร�างขึ้น

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศอย�างรุนแรง

การดำเนินการเกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศล�มเหลว

การสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ

การโจมตี
ทางไซเบอร�

จ สิ่งแวดล�อมิกฐษรศเ �รตสาศฐรัิมูภ มคงัสอ�ตบทะรกลผ เทคโนโลยี

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      32  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      33  



แนวโน้ม / ทิศึทางการเปลี�ยนแปลงโลก และบริบทค์วามยั�งยืน 
หัวข้อ่ค์วามเส้ี�ยงหลักขอ่งอ่งค์์กรที�มีค์วามส้ัมพันธ์์กับแนวโน้มและทิศึทางขอ่งโลก ในปี 2563 โปรดดูรายลุุะเอียดความเสี่ยงองค์กร ได้ที่หน้า 168

ค์วามผั่นผ่วนขอ่งราค์านำ�ามันดิิบและค์วามไม่แน่นอ่นขอ่ง
อ่ปุทานนำ�ามนัดิบิ  (Crude price and supplies uncertainty)
หน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงหลุุักข้ององค์กร คือ ความผันผวนข้อง
ราคานำ�ามันดบิแลุุะความไม�แน�นอนข้องอปุทานนำ�ามนัดบิ เนือ่งจาก
ในกระบวนการผลุุติ่่ยางมะต่่อยจำาเปน็ต่่อ้งใช่น้ำ�ามนัดบิช่นดิพื่่เิศษั
ที่มีกำามะถึันเจือปนสูง

ภยัค์กุค์ามทางไซึ่เบอ่ร์และค์วามเส้ี�ยงด้ิานค์วามปลอ่ดิภยัด้ิานไอ่ท,ีข้อ่ม้ล
ส่้วนบุค์ค์ล  (Cyber Attacks & IT Security, Personal Data Security)
ในอีก 3-5 ปี ข้้างหน้า ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์นับเป็น ความเสี่ยง
อุบัต่่ิใหม�ซ่ึ่งอาจส�งผลุุกระทบ จากการพื่่ัฒนาการเช่ื่อมโยงด้าน
ดิจิทัลุุข้องระบบงานที่ช่�วยเพื่่ิ�มความคลุุ�องตั่่วในการดำาเนินงาน  
แต่่�อย�างไรก็ดีเป็นการเพื่่ิ�มความเสี่ยงด้านไซ่เบอร์ด้วย

โรค์ระบาดิและการติดิเชื�อ่ (Pandemic)
โลุุกได้เกิดโรคระบาดอุบัต่่ิใหม�ตั่่�งแต่่�ปลุุายปี 2562 แลุุะกลุุาย
เป็นวิกฤต่่ิิแพื่่ร�ระบาดข้องไวรัสโควิด-19 ต่่ลุุอดปี 2563 ซ่ึ่ง 
ส�งผลุุกระทบต่่�อภาพื่่รวมข้องเศรษัฐกิจแลุุะภาคอุต่่สาหกรรม  
ทั�งยงัส�งผลุุกระทบต่่�อการดำาเนนิช่วิีต่่ข้องผู้คน แลุุะการดำาเนนิธุุรุกิจ 
ทั�งทางต่่รงแลุุะทางอ้อม
การเปลี�ยนแปลงทางภ้มิอ่ากาศึอ่ย่างรุนแรง 
(Extreme Weather)
กลุุุ�มบริษััทฯ ดำาเนินการ  บริหารจัดการด้านสิ�งแวดลุุ้อมใน 
เช่งิรุกโดยมกีารลุุงทนุในการปรบัปรงุแลุุะพื่่ฒันาระบบการจัดการ 
สิ�งแวดลุุ้อม ส�งเสริมการคิดค้นนวัต่่กรรมแสวงหาเทคโนโลุุยีแลุุะ 
การดำาเนนิงานใหม� ๆ  เพ่่ื่่อเพิื่่�มประสิทธุุภิาพื่่การจดัการสิ�งแวดลุุ้อม

การขัดิแย้งระหว่างรัฐ (Interstate Conflict)
มาต่่รการควำ่าบาต่่รทางเศรษัฐกิจข้องสหรัฐอเมริกากับ 
บางประเทศในแถึบลุุาต่่ินอเมริกา ที่ข้อให้บริษััทในยุโรปแลุุะเอเช่ีย  
หยุดการซื่�อข้ายนำ�ามันดิบ ต่่ั�งแต่่�เดือนพื่่ฤศจิกายน 2563  
มีผลุุกระทบต่่�อแหลุุ�งจัดซ่ื�อนำ�ามันดิบ

1. ค์วามผ่ันผ่วนขอ่งราค์านำ�ามันดิิบและผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ย
2. ค์วามไม่แน่นอ่นขอ่งอุ่ปทานนำ�ามันดิิบ
3. ค์วามไม่แน่นอ่นขอ่งอุ่ปทานยางมะตอ่ย

1. ภัยคุ์กค์ามทางไซึ่เบอ่ร์ 
2. ค์วามเส้ี�ยงระบบส้ารส้นเทศึ
3. การปกป้อ่งข้อ่ม้ลและการโจรกรรมข้อ่ม้ล
4. ค์วามเสี้�ยงขอ้่ม้ลส้ว่นบคุ์ค์ล ตามพระราชบญัญตัคิ์ุม้ค์รอ่งขอ้่ม้ล

ส่้วนบุค์ค์ล (“PDPA”)

1. การแพร่กระจายขอ่งโรค์ระบาดิ
2. วิถีการดิำารงชีวิตและการทำางานร้ปแบบใหม่ (new normal)
3. แผ่นการดิำาเนินธ์ุรกิจอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง 

1. การปรับปรุงนโยบายและการดิำาเนินงานเพ่�อ่ลดิผ่ลกระทบต่อ่ 
ส้ิ�งแวดิล้อ่มจากกิจกรรมทางธ์ุรกิจ

2. การปรับปรุงและพัฒนาส้ินค์้าและบริการที�ช่วยลดิผ่ลกระทบต่อ่
ส้ิ�งแวดิล้อ่ม และเหมาะส้มต่อ่ส้ภาพภ้มิอ่ากาศึที�เปลี�ยนแปลง

3.  การสื้�อ่ส้ารและส้ร้างค์วามร่วมมือ่กบัผ้้่มส่ี้วนได้ิเส้ยีเพ่�อ่ทำาค์วามเข้าใจ 
และร่วมกันแก้ป่ญหาด้ิานส้ิ�งแวดิล้อ่มอ่ย่างมีประส้ิทธ์ิภาพ

1. ค์วามผ่ันผ่วนขอ่งราค์านำ�ามันดิิบ
2. ค์วามไม่แน่นอ่นขอ่งอุ่ปทานนำ�ามันดิิบ
3. ค์วามไม่มั�นค์งทางการเมือ่ง

แนวโน้มและทิศึทางการเปลี�ยนแปลงโลกที�มีผ่ลกระทบกับกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ในปี 2563

แนวโน้มค์วามเส้ี�ยงที�ส่้งผ่ลกระทบ การจัดิการค์วามเส้ี�ยง
กลุุุ�มบริษััทฯ วิเคราะห์แลุุะจัดลุุำาดับความเส่ียงจากข้้อมูลุุภายในท่ีมี รวมถึึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ภายนอก ในระดับภาคอุต่่สาหกรรม ทั�งในประเทศ แลุุะ ต่่�างประเทศ รวมถึึง ความเส่ียงโลุุกท่ีมี 
แนวโน้มการเกิดแลุุะอาจส�งผลุุกระทบอย�างมีนัยสำาคัญ  โดยมี 3 ประเด็นหลุุักที่สำาคัญ ซ่ึ่งกลุุุ�มบริษััทฯ
ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ต่่ิดต่่ามดูแลุุการบริหารความเส่ียงองค์กรอย�างเหมาะสม แลุุะ 
เพื่่ยีงพื่่อในทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข้อ้ง โดยมีกจิกรรมการควบคุมความเสีย่งภายใน (Internal Controls) 
ให้ดำาเนินการอย�างเป็นระบบแลุุะมีประสิทธุุิภาพื่่  มีการสื่อสารด้านความเสี่ยงทั�งองค์กร

กลุุุ�มบริษััทฯมุ�งม่ันในการนำาข้อ้มูลุุด้านความเส่ียงแลุุะความท้าทายเหลุุ�านี�มาบูรณาการเพ่่ื่่อกระบวนการ
ทบทวน ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง  แลุุะประเมินความเสี่ยงข้องหน�วยงานต่่�างๆ ความเสี่ยงต่่ามบริบท
ภายในแลุุะภายนอกประเภทความเสี่ยงต่่ามกรอบ COSO (ครอบคลุุุมความเสี่ยงด้าน การปฏิบิัต่่ิการ 
กลุุยุทธ์ุุ การรายงาน แลุุะการปฏิิบัต่่ิการต่่ามกฎิระเบียบ) การควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียง
พื่่ิจารณาจากผลุุกระทบแลุุะโอกาสที่จะเกิด แลุุะดัช่นีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) โดยมีการ
ต่่ิดต่่าม แลุุะรายงานผลุุเป็นรายไต่่รมาส

โรค์ระบาดิและการตดิิเชื�อ่ 

ค์วามผ่ันผ่วนขอ่ง
ราค์านำ�ามันดิิบและ

ผ่ลิตภัณฑ์์

การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่เริ�ม
ทวีความรุนแรงตั่่�งแต่่�ต่่้นปี 2563 
ซ่ึ่งทำาให้มีการเปล่ีุุยนแปลุุงครั�งใหญ�
เน่ืองจากเป็นวิกฤต่่ิิ ใหม� ท่ี ไม�เคย 
มีมาก�อน แลุุะมีผลุุกระทบต่่�อทุกคน 
ทั�งดา้นเศรษัฐกจิแลุุะสงัคม ทีส่ำาคญั
คอืการเปล่ีุุยนวิถึกีารดำารงชี่วติ่่ข้อง
ทกุคนบนโลุุก  การเปล่ีุุยนแปลุุงดา้น
สขุ้อนามยัแลุุะความปลุุอดภยักลุุาย
มาเป็นประเด็นสำาคัญอันดับต้่่น  
การเว้นระยะห�างทางสังคม (Social 
Distancing) ทำาให้การปรับเปล่ีุุยน
พื่่ฤต่่ิกรรมข้องผู้คนในการใช้่ชี่วิต่่
แลุุะวิถึีการทำางานโดยต่่รง

วิกฤต่่ิิด้านการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่
ภูมิอากาศเริ�มมีผลุุกระทบรุนแรง 
ข้้�นมาในช่�วง 3 - 5 ปท่ีีผ�านมา มสีาเหตุ่่
เกิดโดยมนุษัย์ ท่ีมีการปลุุ�อยก๊าซ่ 
คาร์บอนไดออกไซ่ด์ แลุุะก๊าซ่เรือนกระจก 
อ่ืนๆ ออกสู�บรรยากาศโลุุกโดย
ผลุุกระทบเริ�มทวีความรุนแรงข้้�น
มาก ไม�ว�าจะ เป็นปริมาณฝันที่ 
ไม�ต่่กต่่อ้งต่่ามฤดกูาลุุ การเกดิภาวะ
นำ�าท�วมรนุแรงฉบัพื่่ลัุุนในหลุุายพื่่่�นที่
การเกิดไฟัป่าท่ีสร้างความเสียหาย
มหาศาลุุ ทุกอย�างเกิดจากการท่ี
โลุุกร้อนข้้�น ซ่ึ่งในที่สุดจะนำาไปสู�การ
เปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศที่เป็น
อันต่่ราย

กลุุุ�มบริษััทฯ จัดซื่�อนำ�ามันดิบจาก
แหลุุ�งผลุุิต่่ในประเทศเวเนซุ่เอลุุา 
ซ่ึ่งถึือเป็นความเสี่ยงอุปทานนำ�ามันดิบ 
สำาคัญข้ององค์กร ปัจจัยความ
เส่ียงนี�อาจส�งผลุุกระทบต่่�อการ
ดำาเนินงานข้องโรงกล่ัุุน แลุุะธุุุรกิจ
ต่่�างประเทศ ดังนั�นกลุุุ�มบริษััทฯ  
ได้ดำาเนินการลุุดความเส่ียงโดย
การเต่่รียมความพื่่ร้อมในการ
จัดหาแหลุุ�งนำ�ามันดิบทดแทนท่ีราคา 
สมเหตุ่่สมผลุุนำามาใช้่ในการผลุุิต่่
ยางมะต่่อยได้จากผู้ผลุุิต่่แลุุะบริษััท 
คู�ค้านำ�ามนัดบิ เพ่่ื่่อให้โรงกล่ัุุนสามารถึ 
ดำาเนินการได้อย�างต่่�อเน่ือง

การเปลี�ยนแปลง
ส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ

โรค์ระบาดิและ
การติดิเชื�อ่ 

ค์วามผ่ันผ่วนขอ่ง
ราค์านำ�ามันดิิบและ

ผ่ลิตภัณฑ์์
กลุุุ�มบริษััทฯ บริหารความเสี่ยง
ด้านสิ�งแวดลุุ้อมซ่ึ่งเป็นสาเหตุ่่
หลัุุกทีท่ำาใหเ้กดิการเปล่ีุุยนแปลุุง
ด้านอุณหภูมิท่ีมีความรุนแรง
เพื่่ิ�มข้้�นทุกปีโดยมีประเด็นการ
ปลุุ�อยมลุุพิื่่ษั การปลุุ�อยก๊าซ่
เรือนกระจก การบำาบัดนำ�าเสีย 
แลุุะการรั่วไหลุุข้องผลุุิต่่ภัณฑ์์ 
โดยมีนโยบายการจัดการแบบ
บูรณาการ (Integrated Man-
agement System) สอดคลุุ้อง
กบัมาต่่รฐานสากลุุ ISO 14001 
แ ลุุ ะ บ ริ ห า ร ก า ร ป ลุุ� อ ย ก๊ า ซ่ 
เรอืนกระจกต่่าม GHG Protocol  
มีมาต่่รการ แผนงานในการ 
ควบคุมความเส่ียงต่่�างๆ  เพ่่ื่่อ
ลุุดผลุุกระทบต่่�อส�งแวดลุุ้อม
จากการดำาเนินธุุุรกิจ
ดูต่่�อที่หน้า 104

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้รับมือกับวิกฤติิ่่ 
ท่ี เกิดข้้�น  โดยมีการกำาหนด
มาต่่รการป้องกันแลุุะควบคุม
การแพื่่ร�กระจายข้องเช่ื�อโควิด-19  
รวมทั� งมี แนวปฏิิบั ติ่่ ในการ
บริหารดูแลุุพื่่นักงานทุกคนให้
มีความปลุุอดภัยในการทำางาน
โดยมีการปรับเปลุุี่ยนวิธีุุการ
ปฏิิบัต่่ิงาน เช่�น การทำางานท่ี
บ้าน การใช่้เทคโนโลุุยีเพื่่่่อช่�วย
เพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่ในการทำางาน 
รวมถึงึการพื่่ฒันาแอปพื่่ลุุเิคช่นั
ท่ีอำานวยความสะดวกในการ
ทำา ง า น  มี ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ลุุ ะ
มาต่่รการดำาเนนิงาน เพ่่ื่่อความ
ปลุุอดภัยข้องพื่่นักงาน คู�ค้า
ลุุูกค้า ชุ่มช่น แลุุะหน�วยงานท่ี
เกี่ยวข้้อง ดูต่่�อที่หน้า 36

ก ลุุุ� ม บ ริ ษัั ท ฯ  ว า ง ก ลุุ ยุ ท ธุุ์
การประกันความเสี่ ยงข้อง 
บริษััทฯ มีประสิทธุุิภาพื่่ในการ
ป้องกันความเสี่ยง  รวมถึึงช่�วย
สนับสนุนผลุุการดำาเนินงาน 
เพื่่่่อป้องกันความผันผวนข้อง
มูลุุค�านำ�ามันดิบแลุุะผลุุิต่่ภัณฑ์ ์
โดยได้วางกลุุยุทธ์ุุการประกัน
ความเส่ียงในการนำาเข้้านำ�ามนัดบิ 
ในแต่่�ลุุะลุุำาเรืออย�างรอบคอบ
โดยใช่้  4-Way Collar Option 
เปน็เครือ่งมอืปอ้งกนัความเส่ียง
ในกรณีต้่่นทุนข้องนำ�ามันดิบท่ี
ปรับตั่่วสูง  ข้ณะที่ความเส่ียง
ข้องรายได้ผลุุิต่่ภัณฑ์์ ท่ี ไม� ใช่� 
ย า ง ม ะ ต่่ อ ย จ ะ ถึู ก บ ริ ห า ร 
ความเส่ียงด้วยสัญญาข้ายแบบ
สวอป (Swap) ดูต่่�อที่หน้า 171
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

การเปลี�ยนแปลง
ส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ
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เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
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เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก
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COVID-19

-19

า�คกูลบ
• ตยดโยาข�ูผบักลมเีอ�ทพัศรทโงาทนา�ผราสอ�ืส รง 
• สัมมนาผ�าน Facebook เว็บไซต� ลดการพบลูกค�า

•
(Digital Platform) า• จัดทํามาตรการรองรับผลกระทบด�วยการปรับ

แผนการจ ัดหาตามการคาดการณ�การขาย
า�นหงว�ล (Sales forecast)

• าก�ณรากดาครากงุรปบัรปนวทบทรากีมยาขยา�ฝ ร
ๆะยะรน�ปเา�นหงว�ลยาข

• อง

• -19 นัวาํจะรป

พพนนัักกงงาานน
กกลลุุ��มมบบรรษษััททฯฯ ปปรรัับบเเปปลลีี��ยยนนววธธีีกกาารรปปฏฏิิบบััตติิงงาานน  

• การปฏิบัติงานที่บ�าน (Work From Home)   
แบ�งการปฏิบัติงานของพนักงานเป�น 2 ทีม โดย
ปฏิบ ัต ิงานที ่บ �านสลับกับสํานักงาน ห

• จัดให�มีช�องทางการติดต�อสื่อสารกับพนักงาน
ผ�านโทรศัพท�สํานักงาน โทรศัพท�มือถือ แล็ปท็
อป และระบบ VDO Conference

• พนักงานท ี ่ต �องเด ินทางโดยรถสาธารณะ   
ส�ง 

• พาภขุสงัวะรา�ฝเะลแงอรกดัครากรตาม

• มาตรการเว�นระยะห�างทางสังคม ระงับการ
ครโนักกักรากะลแงาทนิดเ

•
ดิตนางกันพีมา�วบพ�ีทีณรกนิฉเกุฉะวาภ อ�ชืเ

• กําหนดมาตรการสําหรับการส�งมอบสินค�าข�าม
พรมแดน

• กําหนดมาตรการสําหรับการรับวัตถุดิบผ�าน

• โครงการ TIPCOs GO LEAN
ครโลกไงา�หงรแง็ขแ�หในางกันพ

กกลลุุ��มมบบรรษษััททฯฯ ททํําากกาารรปปรระะเเมมิินนผผลลรระะททบบหห��ววงงโโซซ��ออปปททาานน 

ลลููกกคค��าา 

ผผูู��ถถืืออหหุุ��นน 
�ปาํจะรปญัมาสน�ุหอืถ�ูผมุชะรปราก 2563 �ุลก

�ขเรากนใน�ุหอืถ�ูผบัรหาํสติับิฏปวนแง�จแ�ดไ าร�วมประชุม
สามัญผู�ถือหุ �นประจําป� 2563 เนื ่องด�วยการแพร�
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนา สายพันธุ�ใหม�
2019 (COVID-19) ทเะรปง�หแ�ยพัรทกัลหดาลตนา�ผ ศ
ไทย

คคูู��คค��าา// พพัันนธธมมิิตตรร 

หหนน��ววยยงงาานนภภาาคครรััฐฐ 

ชชุุมมชชนนแแลละะผผูู��ใใชช��ถถนนนน 
พลาสติก

ล�อง
ครโจวรตะณขนักงอ�ป (Aerosol Box)  ายาํทดัจงึถมวร ง
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ดู การปรับเปลี่ยนและดูแล
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การบริหารจัดิการค์วามเส้ี�ยงในช่วงส้ภาวะวิกฤติิโค์วิดิ-19 มาตรการรับมือ่วิกฤติิโค์วิดิ-19 ขอ่งกลุ่มบริษััทฯ

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ได้กำาหนดแนวทางการป้องกัน แลุุะควบคุมโรคฯ  
โดยเฝ้ัาระวังแลุุะป้องกันการแพื่่ร�ระบาดข้องโรค ต่่ามคำาแนะนำาข้องกรมควบคุมโรค 
แลุุะกฎิระเบียบต่่�าง ๆ ทีภ่าครฐักำาหนด เพ่่ื่่อรบัมอืกบัสถึานการณ์ท่ีเปล่ีุุยนแปลุุงไปได้
อย�างทันท�วงที

 รวมทั�งได้มีการสื่อสารให้ความรู้กับพื่่นักงานแลุุะชุ่มช่นใกลุุ้เคียง พื่่ร้อมทั�ง 
จดัเต่่รียม หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ฆ่�าเช่ื�อแลุุะทำาความสะอาดท่ีจำาเป็น

ผ่ลการตรวจสุ้ขภาพอ่งค์์กร
 จากผลุุข้องรายงานการต่่รวจสุข้ภาพื่่ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่�อการรับมือ 
โรคโควิด-19 ข้องสถึานบนัไทยพื่่ฒัน์ พื่่บว�ากลุุุ�มบริษัทัฯ มมีาต่่รการการรบัมืออยู�
ในระดัิบดีิเยี�ยม (Excellent) ครอบคลุุุมกลุุุ�มผูมี้ส�วนได้เสียสำาคญัข้ององค์กร ได้แก�
พื่่นกังาน ลุุกูค้า หน�วยงานภาครฐั ผูถ้ึอืหุ้น คู�ค้า แลุุะชุ่มช่น โดยผลุุการต่่รวจสขุ้ภาพื่่
องค์กร (Corporate Health Check) คะแนนรวมเฉล่ีุุยอยู�ท่ี 3.75 จากคะแนนเต็่่ม 5 
คดิเป็นร้อยลุุะ 75 

 ในส�วนข้องชุ่มช่นท่ีมีคะแนนต่่ำา่เน่ืองจากธุุุรกิจไม�มีความเก่ียวข้้องโดยต่่รง 
ในการดูแลุุด้านสาธุุารณสุข้  แต่่�กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ใช้่วิธีุุถึ�ายทอดความรู้ในการดูแลุุ 
ต่่ัวเองในช่�วงวิกฤต่่ิิไปสู�ชุ่มช่น  พื่่ร้อมการทำากิจกรรมเพ่่ื่่อสังคมข้องพื่่นักงานใน 
การจัดทำาอุปกรณ์ดแูลุุสขุ้อนามยั แลุุะความสะอาด เพ่่ื่่อมอบให้โรงพื่่ยาบาลุุแลุุะชุ่มช่น

ผ่ลกระทบต่อ่
พนักงาน

ผ่ลกระทบต่อ่
ธ์ุรกิจและค์้่ค์้า

ผ่ลกระทบต่อ่
ล้กค์้าและชุมชน

COVID-19

5า�ค�ูค ฐัรคาภนางยว�นห

นางกันพอ�ต

5า�ค�ูค นางยว�นห

4

3

นางกันพ

า�คกูล

นชมุช

น�ุหอืถ�ูผ5

5

0.5

พนักงาน

กลุ่มบริษััทฯ ปรับเปลี�ยนวิธ์ีการปฏิบิัติงาน  

• การปฏิิบัต่่ิงานท่ีบ้าน (Work From Home)        
แบ�งการปฏิิบัต่่ิงานข้องพื่่นักงานเป็น 2 ทีม
 โดยปฏิิบัต่่ิงานที่บ้านสลุุับกับสำานักงาน   หรือ
โรงงาน เพื่่่่อการควบคุมการแพื่่ร�ระบาด

• จดัให้มีช่�องทางการติ่่ดต่่�อส่ือสารกับพื่่นกังาน
ผ�านโทรศัพื่่ท์สำานักงาน โทรศัพื่่ท์มือถืึอ 
แลุุ็ปท็อป แลุุะระบบ VDO Conference

• พื่่นกังานทีต้่่่องเดินทางโดยรถึสาธุุารณะ    กลุุุ�ม
บริษััทฯ ได้จัดรถึส�วนกลุุางในการรับส�ง   เพื่่่่อ 
ลุุดความเสี่ยงข้องการได้รับเช่ื�อ

• มาต่่รการคัดกรองแลุุะเฝั้าระวังสุข้ภาพื่่

• มาต่่รการเว้นระยะห�างทางสังคม ระงับการ 
เดินทาง แลุุะการกักกันโรค 

• การเต่่รียมความพื่่ร้อมสำาหรับแผนการรับมือ
ภาวะฉุกเฉิน กรณีที่พื่่บว�ามีพื่่นักงานต่่ิดเช่ื�อ

• กำาหนดมาต่่รการสำาหรับการส�งมอบสินค้า
ข้้ามพื่่รมแดน 

• กำาหนดมาต่่รการสำาหรับการรับวัต่่ถุึดิบ 
ผ�านทางท�าเทียบเรือ

• โครงการ TIPCOs GO LEAN ส�งเสริมสุข้ภาพื่่
พื่่นักงานให้แข้็งแรง ห�างไกลุุโรค

ค์้่ค์้า/ พันธ์มิตร 

ล้กค์้้า

ชุมชนและผ่้้ใช้ถนน 

พื่่นักงานกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ร�วมใจจัดทำาหน้ากาก
พื่่ลุุาสติ่่กป้องกันสำาหรับบุคลุุากรทางการแพื่่ทย์ 
อุปกรณ์กลุุ�องป้องกันข้ณะต่่รวจโรค (Aerosol Box)  
รวมถึงึจัดทำายางยืดสำาหรับการออกกำาลุุงักาย สำาหรับ
ผู้สูงอายุท่ีจะสามารถึใช้่ออกกำาลัุุงกายในช่�วงวิกฤติิ่่
โควิด-19 เพื่่่่อส�งเสริมสุข้ภาพื่่ให้แข้็งแรง   
เพื่่ราะเป็นหัวใจสำาคัญข้องการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีกันท่ีดีในการป้องกัน 
จนถึึงการร�วมสนับสนุเงินนงบ
ประมาณสำาหรบัโรงพื่่ยาบาลุุ
จำานวน 5 แห�ง เปน็จำานวนเงิน
โดยรวม 5,500,000  บาท

หน่วยงานภาค์รัฐ 

กลุ่มบรษิัทัฯ ทำาการประเมินผ่ลระทบหว่งโซ่ึ่อุ่ปทาน 
• จัดทำามาต่่รการรองรับผลุุกระทบด้วยการปรับ

แผนการจัดหาต่่ามการคาดการณ์การข้ายลุุ�วง
หน้า (Sales forecast)

• ฝั่ายข้ายมีการทบทวนปรับปรุงการคาดการณ์
การข้ายลุุ�วงหน้า เป็นระยะ ๆ

กลุ่มบริษััทฯ กำาหนดิมาตรการส้ื�อ่ส้ารส้ำาหรับล้กค์้า
• สื่อสารผ�านทางโทรศัพื่่ท์ อีเมลุุ กับผู้ข้ายโดยต่่รง 
• สัมมนาผ�าน Facebook เว็บไซ่ต่่์ ลุุดการพื่่บลูุุกค้า

โดยต่่รง เพื่่่่อช่�วยลุุดความเสี่ยง
• กลุุุ�มบริษััทฯ ได้พื่่ัฒนาแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มดิจิทัลุุ (Digital 

Platform) เพื่่่่ออำานวยความสะดวกแก�ลุุูกค้า

กลุุุ�มบริษััทฯ ดำาเนินการต่่ิดต่่ามประกาศ แลุุะ
กฎิหมายใหม�เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 
• การปรับมาต่่รการข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ให้

สอดคลุุ้องกับกฎิหมายหรือมาต่่รการที่เกี่ยวข้้อง 
• มีการรายงานสถึานการณ์โควิด-19 ประจำาวัน

ผ่้้ถือ่หุ้น 
การประชุ่มผู้ถืึอหุ้นสามัญประจำาป ี2563 กลุุุ�มบริษัทัฯ 
ไดแ้จง้แนวปฏิบิตั่่สิำาหรบัผู้ถึอืหุ้นในการเข้า้ร�วมประช่มุ
สามัญผู้ถืึอหุ้นประจำาปี 2563 เนื่องด้วยการแพื่่ร�
ระบาดข้องโรคต่่ดิเช่ื�อไวรสัโคโรนา สายพื่่นัธุุุ์ใหม� 2019 
(COVID-19) ผ�านต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทย 
แลุุะเว็บไซ่ต่่์ข้องกลุุุ�บริษััทฯ 

สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อเข้้าดู
 วีดิิโอ่ การปรบัเปลี�ยนและด้ิแลการ
ปฏิบัิตงิานขอ่งกลุ่มบริษัทัฯ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      36  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      37  
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ผ่ลกระทบขอ่งวิกฤติโค์วิดิ-19 กับประเดิ็นค์วามยั�งยืน การเปลี�ยนแปลงที�ดิีส้ืบเนื�อ่งจากวิกฤติิโค์วิดิ-19

ผ่้้นำาในภาวะวิกฤติ:
วิกฤติิ่่โควิด-19 ทำาใหป้ ี2563 เป็นปทีี่ท้าทายข้องทกุคน ทกุองค์กรในโลุุกใบนี� โดยมาต่่รการป้องกันการระบาดที่สำาคัญแลุุะง�ายทีสุ่ดอย�างหนึง่ คือการเว้นระยะห�างทางสัังคม (Social Distancing) ซ่ึ่งส��งผลุุให้เ้กิดิ 
การเปลุุี่ยนแปลุุงช่ีวิต่่ข้องผู้้คนมากมายในทุกสังคม เกิดวิธุุีทำางานแบบใหม� คือ การ Work from Home (WFH) ที่องค์กรข้นาดใหญ�อาจไม�เคยทำามาก�อน ในข้ณะทีบ่ริษััทข้นาดกลุุางแลุุะข้นาดเลุุ็กหลุุายแห�งใช่้วิธุุีนี� 
มาบ้างแลุุ้ว เพื่่่่อการบริหารงานด้านทรัพื่่ยากรคนแลุุะต่่้นทุน ซ่ึ่งก็คือการจ้างงานลุุูกจ้างทำางานแบบอิสระ (Freelance) ปัจจุบันกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ปรับระบบใช่้การบริหารการทำางานข้องพื่่นักงาน ด้วยหลุุักการนี�  
คือให้ทำางานท่ีได้รับมอบหมายท่ีบ้าน หรือสถึานท่ีพัื่่กอาศัยท่ีปลุุอดภัย เพ่่ื่่อหลุุีีกเล่ีุุ�ยงท่ี�มีการรวมคนหมู�มาก รวมทั�งข้อความร�วมมือไปยังพื่่นักงานเพ่่ื่่อหลุุีีกเล่ีุุ�ยงกิิจกรรมในพื่่่�้นที่�สาธุุารณะ เช่��น ร้้านอาหาร  
ห้้างสรรพื่่สิินค้้า ฯลุุฯ แต่่�ยังมีสถึานะเป็นลุุูกจ้างประจำา
ข้ณะที่�ภาคธุุุรุกิจิแลุุะภาคอตุ่่สาหกรรมได้ร้ับัผลุุกระทบจากการเปล่ีุุยนแปลุุงพื่่ฤต่่กิรรมข้องคน เม่ื�อผู้้คนต่่้อ้งอยู��กับบา้นต่่ามมาต่่รการควบคุมุโรคระบาดข้องรัฐัต่่ลุุอดปี ี2563 กลุุุ�มบรษิัทัทปิโกแ้อสฟัลัุุท ์ได้ป้รบัต่่ัวั 
เพื่่่่�อรัับมืือเปลุุี่ยนวิิกฤต่่เป็็นโอกาสโดยการพื่่ัฒนาระบบการทำางานที่สามารถึต่่อบสนองลุุูกค้าให้้สอดคลุุ้้องกัับความเปลุุี่ยนแปลุุงสู��วิิถึีีใหม� (New Normal) โดยไม�ต่่้องไปเข้้าพื่่บหรือต่่ิดต่่�อธุุุรกิจแบบพื่่บหน้ากัน
ใกลุุ้ช่ิด  อำานวยความสะดวกให้ลุุูกค้าสามารถึต่่ิดต่่�อกลุุุ�มบริษััทฯ โดยทำางานจากที่ไหน เวลุุาไหนก็ได้ ต่่ามที่ลุุูกค้าสะดวก  แลุุะยัังสามารถึต่่อบสนองความต่่้องการได้เหมือนเดิมหรือดีกว�าเดิม  โดยใช่้ Digital 
Platform Services ซ่ึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประกวดนวัต่่กรรมประจำาปีข้องกลุุุ�มบริษััทฯ มีการนำามาใช่้ในช่�วงวิกฤติิ่่โควิด-19 อีกทั�งต่่�อยอด ปรับปรุงให้มีประสิทธุุิภาพื่่ดีข้้�น ต่่ั�งแต่่�การรับคำาส่ังซ่ื�อจากลุุูกค้า 
ไปจนถึึงการรับสินค้า อย�างไรก็ต่่ามกลุุุ�มบริษััทฯ จะเฝ้ัาระวัังแลุุะบริิหารจััดการอย��างรอบคอบ เพ่่ื่่อให้ผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�มเกิดความปลุุอดภัย แลุุะสามารถึดำาเนินธุุุรกิจต่่�อไปได้จนกว��าโลุุกจะหาวิิธุุีีอยู��ร�วมกัับ 
โรคอุบััต่่ิิใหม�นี�ได้้อย��างยั่งยืืน
Resilience ปรัับตััวเพ่�่อ่การดิำาเนินธ์ุรกิจให้ต่อ่เนื�อ่งอ่ย่างยั�งยืน
การแพื่่ร��ระบาดข้องโควิิด-19 ทำาให้้การดำาเนิินธุุุุรกิิจข้ององค์์กรต่่��างๆ ประสบความยากลุุำาบากจนถึึึงขั้�้นช่ะลุุอตั่่ว ไม�เพีื่่ยงกระบวนการทำางานที่เปลีุุ่ยนไปแต่่��ยัังรวมถึึึงผลุุกระทบอ่ืนๆ ในด้้านห��วงโซ่��ธุุุรกิจ โดยมี 
ภาพื่่รวมในแต่่�ลุุะกลุุุ�มที่ดำาเนินการเพื่่่่อลุุดผลุุกระทบ  แลุุะทำาให้ผู้มีส�วนได้เสียหลุุักสามารถึดำาเนินช่ีวิต่่ รวมทั�งข้ับเคลุุื่อนธุุุรกิจต่่�อไปได้

วิกฤต่่ิิโควิด-19 ในครั�งนี�ส�งผลุุต่่�อวิถึีช่ีวิต่่ข้องทุกคนบนโลุุก  รวมทั�งระบบนิเวศ สิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสังคม ทั�งในด้านการดำารงช่ีวิต่่ 
การทำางาน การคมนาคมข้นส�ง  รวมถึึงการพื่่ัฒนาด้านเทคโนโลุุยีในหลุุายๆ ด้าน ซ่ึ่งหลุุังจากวิกฤติิ่่โควิด-19 คล่ีุุคลุุายไป   
การดำาเนินช่ีวิต่่ข้องพื่่นักงานจะเปลุุี่ยนแปลุุงไปในทางที่ดีข้้�นบางเรื่อง โดยเรื่องที่เกิดข้้�นมีดังนี�

ในวิกฤต่่ิิโควิด-19 ทำาให้ผู้บริหารระดับสูง แลุุะผู้มีอำานาจตั่่ดสินใจหลุุายท�าน 
ต่่ระหนักในด้านความสำาเร็จทางเศรษัฐกิจที่เช่ื่อมโยงกับความย่ังยืนทาง
สังคม  ผู้นำาแสดงออกแลุุะมีความใส�ใจในเรื่องข้องความปลุุอดภัยแลุุะ 
การมสีขุ้ภาพื่่ท่ีด ี โดยเน้นการบริหารด้านทรพัื่่ยากรมนษุัย์ ความห�วงใยแลุุะ 
ความมนีำ�าใจ ต่่�อพื่่นักงานในองค์กรซ่ึง่เป็นสิ�งท่ีสำาคญั  รวมถึงึการดูแลุุสวสัดภิาพื่่
ความเป็นอยู� แลุุะสขุ้ภาพื่่กายใจข้องพื่่นกังาน เน่ืองจากการทำางานจากท่ีบ้าน 
Work From Home ทำาให้พื่่นักงานมีความรู้สึกไม�ม่ันคง เน่ืองจากสภาพื่่
แวดลุุ้อมในการทำางานเปลุุี่ยนแปลุุง แลุุะสถึานการณ์การระบาดท่ีส�งผลุุ 
ทั�งด้านเศรษัฐกิจแลุุะสังคม ทำาให้พื่่นักงานเกิดความไม�มั่นคงในด้านจิต่่ใจได้
คณะผู้บริหารข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ต่่ระหนักปัญหาดีแลุุะบรหิารส้ถานการณ์
ในช่วงโค์วิดิ-19 ดิ้วยค์วามรอ่บค์อ่บในเรื�อ่งส้ำาค์ัญแต่ ไม่ล่าช้า  
มีการสื่อสารต่่ลุุอดช่�วงเวลุุาวิกฤติิ่่ทั�งด้านการดำาเนินการข้ององค์กร 
แลุุะด้านความรู้ความปลุุอดภัยท่ัวไปในการดูแลุุตั่่วเอง ทำาให้พื่่นักงานเกิด
ความไว้วางใจ (Trust) ซ่ึ่งความไว้วางใจนี�เป็นสิ�งสำาคัญท่ีทำาให้พื่่นักงาน 
ในองค์กรมีความม่ันใจในผู้นำาแลุุะองค์กร โดยจะทำางานได้อย�างทุ�มเทแลุุะ 
เต่่็มที่เพื่่่่อความสำาเร็จต่่ามเป้าหมาย
ซ่ึ่งคณะผู้บริหารมองหาโอกาสเพื่่่่อเต่่รียมพื่่ร้อมรับ New Normal ที่กำาลุุัง
จะเกิดข้้�น ดังเช่�นการปรับใช่้พื่่ัฒนาระบบแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มดิจิทัลุุสำาหรับการ
ข้ายเพื่่่่อสามารถึให้บริการลุุูกค้าได้ต่่ลุุอดเวลุุา ซ่ึ่งลุุดระยะเวลุุาแลุุะสามารถึ
บริการลูุุกค้าได้ทันที  รักษัาความสัมพื่่ันธุุ์ท่ีดีกับลุุูกค้าได้ รวมทั�งเพื่่ิ�ม
ประสิทธุุิภาพื่่ในการบริการ  จง้ทำาให้ผลุุประกอบการข้องปี 2563 มีผลุุกำาไร
ใหก้บัองค์กรมากท่ีสุดเป็นครั�งทีส่องในประวัต่่ศิาสต่่ร์การดำาเนินงาน แลุุะเป็น 
ความภาคภูมิใจข้องช่าวทิปโก้แอสฟััลุุท์ทุกคนที่ร�วมฝั่าวิกฤต่่ิิมาได้

การใช้อุ่ปกรณ์ส้มาร์ทโฟันใน
การติดิต่อ่เป็นช่อ่งทางปกติ
เ ดิมการติ่่ดต่่�อสื่ อสารต่่้อง ใช่้
หลุุายช่�องทางมาก จากนี�ไปทำาให้
เกิดความสะดวกในการบริหาร 
การสื่ อสารมากข้้� น  แลุุะช่� วย 
ส�งเสริมการทำางานยุคดิจิทัลุุได้ดี

การนำาระบบดิจิิทลัแพลตฟัอ่ร์ม
มาใช้ในการทำางาน
การพัื่่ฒนาระบบดิจิทัลุุมาใช่้ ใน
การพื่่ัฒนาระบบการทำางานแลุุะ
บริการจะมีมากข้้�น  แลุุะพื่่ัฒนาได้
เร็วจากการท่ีพื่่นักงานมีความ 
คุ้นเคยแลุุ้วในช่�วงวิกฤติิ่่โควิด-19

พนกังานมีค์วามชำานาญในการใช้
อุ่ปกรณ์ด้ิานค์อ่มพ่วเตอ่ร์มากข้�น
ในระดิบัดิ ีถ่งดิมีาก
ในช่�วงวิกฤติิ่่ พื่่นักงานมีการปรับตั่่ว  
เรียนรู้แลุุะรับเทคโนโลุุยีช่�วยงานได้
อย�างรวดเร็ว มีประสิทธิุุภาพื่่ ใน
เวลุุาสั�นลุุง ซ่ึ่งเป็นพื่่่�นฐานที่ดีในการ
เปลุุี่ยนแปลุุงไปสู�ยุคดิจิทัลุุ

การทำางานมกีารประส้าน
เพ่�มข้�นจากการใช้
เทค์โนโลยี

  ในช่�วงวิกฤต่่ิิมีการร�วม
ประสานความร�วมมือในหลุุาย

ด้านโดยการใช้่โปรแกรม Zoom แลุุะ 
Microsoft Teams ในการทำางาน
ร�วมกัน แลุุะเช่ือ่ว�าความร�วมมือหรือ
ประสานงานยังคงมีต่่�อไปแลุุะเกิด
ประโยช่น์เพื่่ิ�มข้้�น

พนกังานส้ามารถหาค์วามร้้ได้ิด้ิวยตวัเอ่งตลอ่ดิเวลา
ในการพัื่่ฒนาพื่่นักงาน  ไม�ว�าจะเป็นการเสริมทักษัะ เพื่่ิ�มทักษัะ  
ต่่�อไปกลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึบริหารจัดการด้านการอบรม
ความรู้ ใหเ้หมาะสม  มปีระสทิธุุภิาพื่่มากข้้�น  รวมถึงึโครงการ
ถึ�ายทอดความรู้องค์กร สามารถึทำาโครงการให้สำาเร็จ 
ง�ายกว�าช่�วงเวลุุาก�อนนี�

สแกนท่ีน่ีเพื่่่่ออ�านแนวทาง
การปอ้่งกันและค์วบค์มุโรค์
โค์โรนาไวรัส้ส้ายพันธ์ุ์ใหม่ 
2019 ข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้
แอสฟััลุุท์

สแกนที่นีเ่พื่่่่ออ�านมาตรการ
ป้อ่งกันวิกฤติโค์วิดิขอ่ง   

กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

กระตุ้นให้เกดิิค์วามค์ดิิส้ร้างส้รรค์์
มีส่้วนร่วมมากข้�นด้ิานนวัตกรรม
จากการท่ีพื่่นักงานมีความคุ้นเคยใน
การใช่้เทคโนโลุุยีต่่�างๆ เพื่่ิ�มข้้�นทำาให้
สามารถึค้นหาความรู้ ได้กว้างข้วาง
มากข้้�น  แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ

สนับสนุนด้านนวัต่่กรรมอย�าง
จริงจัง  ซ่ึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้
พื่่นักงานได้ใช่้เวลุุาในการ
พื่่ัฒนางานที่ทำาให้ดีข้้�นจาก
ความคิดด้านนวัต่่กรรม

การบริหารค์วามเส้ี�ยงดิ้าน ESG
คณะกรรมการบริษััทแลุุะคณะผู้บริหารดำาเนินการ 
โดยยึดมั่นในความปลุุอดภัยเป็นสำาคัญ แต่่�ยัง
ต่่้องกำากับแลุุะบริหารงานให้ธุุุรกิจดำาเนินไปอย�าง
ต่่�อเ น่ือง แลุุะมีผลุุประกอบการดีท่ีสุดภายใต้่่
สถึานการณ์วิกฤต่่ิินี� 
การดิ้แลพนักงาน
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ปรับแนวทางการทำางานวิถึีใหม�ให้
เหมาะสมกับการเปลุุี่ยนแปลุุงท่ีเกิดข้้�น เพื่่่่อให้เกิด
ความต่่�อเนือ่ง คลุุ�องต่่ัว รวมทั�งมีประสิทธุุิภาพื่่แลุุะ
ประสทิธุุผิลุุสงูสดุ โดยได้ใหแ้นวทางผู้บรหิารในการ
บริหารจัดการ โดยมีหลุุักในการรักษัาพื่่นักงาน 
คำานึงถึึงสุข้อนามัยความปลุุอดภัย จ้งให้มีการ
ทำางานในสถึานที่ปลุุอดภัยในการสัญจรต่่ิดต่่�อ คือ
ทำางานในท่ีพื่่กัอาศัย Work From Home ซ่ึง่หน�วยงาน  
IT* ได้เต่่รียมอุปกรณ์แลุุะงานระบบรองรับในด้าน
ความปลุุอดภัยข้องข้้อมูลุุทางไซ่เบอร์ รวมทั�ง
อุปกรณ์ป้องกันที่จำาเป็น

ค์วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่ล้กค์้า
ด้้านการดููแลุุลููุุกค้้าเน้้นการทำางานอย��างใกลุุ้้ช่ิิด 
โดยการหาทางเลืุุอกท่ีเหมาะสมกัับลููุุกค้้าแต่่��ลุุะราย 
เน่ืองจากมาต่่รการเว้นระยะห�างทางสังคมแลุุะการ
หลุุีกเล่ีุุยงการเดินทางไปต่่ิดต่่�อใกลุุ้ช่ิด  ทำาให้กลุุุ�ม
บริษััทฯ ได้เร�งการพัฒนาระบบแพลตฟัอ่ร์ม
ดิิจิทัลส้ำาหรับการขาย เพ่่ื่่อลุุดปัจจัยเส่ียงท่ี 
พื่่นกังานข้ายต้่่องไปพื่่บลูุุกค้า ทั�งยงัสามารถึต่่อบสนอง 
ลุุกูคา้ไดอ้ย�างรวดเรว็ เปน็การลุุดกระบวนการทำางาน
ลุุงบางส�วน ลุุูกค้าสามารถึสั่งซ่ื�อข้องท่ีใด เวลุุาไหน
ก็ ได้ ไม�มีข้้อจำากัด รวมทั�งหน�วยงานการผลิุุต่่แลุุะ 
จัดส�ง ยังได้ต่่�อยอดข้ยายให้ความสะดวกกับลุุูกค้า 
ในการเช็ค์ส้ถานะการขนส้่ง สามารถึติ่่ดต่่าม
การจัดส�งได้ทันที รวมทั�งถึ้ามีกรณีฉุกเฉินท่ีทำาให้
ลุุูกค้าไม�สามารถึรับสินค้าได้ สามารถึดำาเนินการ
แจ้งผ�านระบบ ซ่ึ่งทำาให้หน�วยงานจัดส�งสามารถึแก้ไข้
ปัญหาต่่�างๆ ได้ทัน 

การบริหารห่วงโซึ่่อุ่ปทาน
ไม�เพื่่ยีงแต่่�กระบวนการทำางานท่ีเปล่ีุุยนไปเท�านั�น แต่่�
ยงัมผีลุุกระทบอืน่ ๆ  ในห�วงโซ่�ธุุรุกจิโดยเฉพื่่าะส�วน
การผลิิุุต่่ในช่��วงสถึานการณ์์โควิิด-19 ที่มีการลุุด
การเคลุุือ่นย้ายข้้ามพื่่่�นที่ในเข้ต่่เสี่ยงต่่�างๆ 

กลุุุ�มบริษััทฯ พื่่ยายามลุุดผลุุกระทบโดยการจัดัหา 
วััต่่ถุึดิิบจากหลุุากหลุุายแหลุุ�ง เพื่่ิ�มสััดส��วนการ 
จััดหาวััต่่ถึดุิบิหลัุุกในพ่ื่่�นท่ีใกลุุ้เคียงโรงงาน โดยเน้น
การจัดหาท้องถึิ�นในพื่่่�นท่ีท่ีดำาเนินการ หรือบริิการ
จากแหลุุ�งภายในประเทศท่ี�สามารถึจัดัส��งวัตั่่ถึดุิบิได้้
ในเวลุุาสั�นกว��า

กลุุุ�มบริษััทฯ ยังได้พื่่ัฒนาด้านฐานข้้อมูลุุคู�ค้า  แลุุะ 
ผู้ให้บริการต่่�าง ๆ เพ่่ื่่อสามารถึวิเคราะห์ในการ
จัดหาใหมี้ประสทิธุุภิาพื่่สงูสุด  แลุุะปรบัให้หน�วยงาน 
ท่ีส่ังวัต่่ถุึดบิแลุุะสินค้าใช้่แอปพื่่ลิุุเคชั่นท่ีพัื่่ฒนาเพ่่ื่่อ
สามารถึลุุดเวลุุาในการดำาเนินการ

การพัฒนาสั้งค์มและชุมชน
จากสถึานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดต่่�อเน่ือง ทำาให้
กลุุุ�มบริษััทฯ ต่่้องปรับแผนในการทำากิจกรรมเพื่่่่อ
สังคม เพ่่ื่่อให้เหมาะสมโดยเน้นกิจกรรมที่สามารถึ
ทำาได้เป็นส�วนบุคคลุุ โดยพื่่นักงานทั�งท่ีสำานักงาน
ใหญ� แลุุะโรงงานสาข้าทั�ง 5 แห�งได้จัดทำาหน้ากาก
พื่่ลุุาสติ่่ก (Face Shield-อุปกรณ์ป้องกันดวงต่่า
จากการติ่่ดเช่ื�อ สำาหรับบุคลุุากรทางการแพื่่ทย์ 
แลุุะผู้ช่�วย) เพ่่ื่่อมอบให้โรงพื่่ยาบาลุุ แลุุะหน�วยงาน
ทางการแพื่่ทย์ในหลุุายพื่่่�นที ่ รวมทั�งมกีารใช่ค้วามรู้ 
ความสามารถึด้านวิศวกรรมจัดทำากลุุ�องป้องกัน
เช่ื�อฟั้้งกระจาย (Aerosol Box) โดยปรับปรุงลุุดมุม
จดุอบัต่่�างๆ ในการมองเหน็แลุุะการทำางานข้องแพื่่ทย์ 

นอกจากนี�เป็นการร�วมบริจาคเงินสมทบแลุุะนำ�า 
(นำ�าดื่มออร�า) รวมเป็นมูลุุค�ากว�าห้าลุุ้านบาท  เพื่่่่อ
สนับสนุนให้สังคมก้าวผ�านวิกฤต่่ิินี�

กลุ่มกรรมการบริษััท
และพนักงาน กลุ่มล้กค์้า กลุ่มค์้่ค์้า 

และพันธ์มิตร
กลุ่มผ่้้ใช้ถนน
และชุมชน

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

*IT = ส�วนงานเทคโนโลุุยีสารสนเทศ
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การมุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง (Customer Centric) และการขับเค์ลื�อ่นอ่งค์์กร
โดิยอ่าศึัยข้อ่ม้ลธ์ุรกิจ (Datum Driven) 

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

แนวทางการต่่อบสนองข้องกลุุุ�มบรษิัทัฯ นั�นเหมาะสมแลุุะเพื่่ยีงพื่่อ
เพ่่ื่่อการรักษัาความสัมพื่่ันธุุ์ ท่ีดีระหว�างกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะ 
กลุุุ�มผู้มีส�วนได้เสียที่สำาคัญทุกกลุุุ�ม 
 โดยกลุุุ�มบรษิัทัฯ สามารถึดำาเนนิกจิกรรมเพื่่่อ่สรา้งการ
มีส�วนร�วมกับผู้มีส�วนได้เสีย โดยใช่้วิธุุีการท่ีแต่่กต่่�างกันต่่าม 
ความต้่่องการ แลุุะในช่�องทางท่ีเหมาะสม โดยมีรายลุุะเอียด 
ในหน้าถึัดไป

21
กลุ่มผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ียขอ่งกลุม่บริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ตลอ่ดิห่วงโซ่ึ่ค์ุณค์่า
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ให้ความสำาคัญกับผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�มต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�า เพื่่ราะต่่ระหนักดีว�า 
การบริหารจัดการธุุุรกิจให้ประสบความสำาเร็จนั�นเกิดจากความร�วมมือท่ีดีระหว�างองค์กรแลุุะผู้มีส�วนได้เสีย
หลุุายกลุุุ�มท่ีเก่ียวข้อ้ง ดงันั�นความคดิเห็นแลุุะข้อ้เสนอแนะข้องผู้มสี�วนไดเ้สยีจง้มคีวามสำาคญัในการช่�วยพื่่ฒันา
แลุุะปรับปรุงกระบวนการทำางานให้สามารถึต่่อบสนองต่่�อความต่่้องการข้องผู้มีส�วนได้เสียอย�างต่่รงประเด็น   
ซ่ึ่งจะส�งผลุุให้เกิดประสิทธิุุภาพื่่มากข้้�น ลุุดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้้�น รวมทั�งบรรลุุุเป้าหมายในการเติ่่บโต่่แลุุะ
พื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน 
การบริหารความสัมพื่่ันธุุ์ท่ีดีกับผู้มีส�วนได้เสียทำาให้ ได้ข้้อมูลุุแลุุะความคิดเห็นท่ีมีค�า การดำาเนินงานข้อง 
กลุุุ�มบรษัิัทฯ มปีระสทิธุุภิาพื่่มากยิ�งข้้�นโดยเฉพื่่าะอย�างยิ�งเม่ือมกีารทบทวนกลุุยทุธุุอ์งคก์รป ี2562 กลุุยทุธุุ์ใหม�  
2 หวัข้อ้ถูึกกำาหนดข้้�น ได้แก� การมุ่งเน้นล้กค้์าเป็นศึน้ย์กลาง (Customer Centric) และการขับเค์ลื�อ่นอ่งค์ก์ร
โดิยอ่าศึัยข้อ่ม้ลธ์ุรกิจ (Datum Driven) กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ปรับรูปแบบห�วงโซ่�คุณค�าให้สอดคลุุ้องกับแผนแลุุะ
ทิศทางการดำาเนินงานใหม� รวมทั�งการจัดทำาฐานข้้อมูลุุเพื่่่่อใช้่ในการวิเคราะห์ ต่่ัดสินใจรวมทั�งการวางแผน  
เพ่่ื่่อจะได้ทบทวนรูปแบบการส่ือสาร การจัดกิจกรรมแลุุะช่�องทางการมีส�วนร�วมข้องผู้มีส�วนได้เสียอย�างเหมาะสม 
แลุุะต่่�อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี เป็นการสร้างความเข้้าใจถึึงประเด็นต่่�าง ๆ ที่อยู�ในความสนใจแลุุะรับข้้อคิดเห็น 
ข้องผู้มีส�วนได้เสีย เพื่่่่อให้ม่ันใจว�าได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�ม เข้้ามามีส�วนร�วมในการเสนอ
ข้้อคิดเห็นอย�างโปร�งใสแลุุะเหมาะสม

- ระบุแลุุะจัดลุุำาดับความสำาคัญ

- ค้นหาแลุุะวิเคราะห์ความคาดหวัง

- วางแผนแลุุะดำาเนินการต่่อบสนอง 
 ความคาดหวัง

- ต่่ิดต่่ามวัดผลุุ

- สร้างคุณค�าแลุุะความผูกพื่่ันร�วมกัน

คณะก้รรมก้าร
บริษั่ที่และพัน่ก้งาน

ล่ก้ค้า ค่�ค้าและพั่นธมิตร ผู้่้ใช้้ถนนและช้่มช้น ค่�แข�งก้ารค้าผู้่้ถือห่้นและ
น่ก้ลงที่่น

ภาคปีระช้าสู่ง่คม
และน่ก้วิช้าก้าร
และสู่ื�อมวลช้น

หน�วย่งานก้ำาก้่บ
ด่แล

การบริหารจัดิการค์วามส้ัมพันธ์์กับผ้้่มีส้่วนไดิ้เส้ียขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

 กลุุุ�มบริษััทฯ กำาหนดคู�มือปฏิิบัต่่ิการบริหารจัดการผู้มีส�วนได้เสีย เพื่่่่อเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดผู้มีส�วนได้เสยีทีส่าคญั แลุุะแนวทางการจัดการแลุุะต่่อบสนองต่่�อความต้่่องการ
หรือข้้อกังวลุุข้องผู้มีส�วนได้เสีย ต่่ลุุอดจนการประเมินว�า

การระบุและวิเค์ราะห์ผ่้้มีส่้วนไดิ้เส้ียเพ่�อ่จัดิลำาดิับค์วามส้ำาค์ัญ
(Stakeholder Identification and Prioritization)

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าด ูค์้่มือ่การบริหาร
จัดิการค์วามสั้มพันธ์์กับ 
ผ่้้มีส้่วนไดิ้เสี้ย

 ค์้่ค์้าและพันธ์มิตร

 ผ่้้ใช้ถนนและชุมชน

ภาค์ประชาส้ังค์มและ
นักวิชาการและส้ื�อ่มวลชน

ค์้่แข่งการค์้าระ
ดับ

ข้อ
งก

าร
มีอ

ิทธุุ
ิพื่่

ลุุข้
อง

ผู้ม
ีส�ว

นไ
ด้เ

สีย
ต่่�อ

กิจ
กร

รม
ข้อ

งอ
งค

์กร

ผ่้้กำาหนดิบริบท (มีอิทธุุิพื่่ลุุสูง/ผลุุกระทบน้อย) มีส้่วนร่วมอ่ย่างมาก ส้ร้างการมีส้่วนร่วมใกล้ชิดิ  
(มีอิทธุุิพื่่ลุุสูง/ผลุุกระทบสูง)

ให้ข้อ่ม้ล (มีอิทธุุิพื่่ลุุต่่ำ่า/ผลุุกระทบน้อย) เกณฑ์ค์์วามจำาเป็น (มีอทิธุุพิื่่ลุุนอ้ย/ผลุุกระทบสงู)

ผ่้้ถือ่หุน้และนักลงทุน
ค์ณะกรรมการ
บริษัทัและพนักงาน
ล้กค์้า 
(ผู้รับเหมาก�อสร้าง)

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ส้้ง

ตำ�า ส้้ง

ส้ื�อ่มวลชน

พันธ์มิตร

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ผ่้้ถือ่หุน้และ
นักลงทุน

ค์้่แข่ง

ผ่้้มีส่้วนไดิ้เส้ีย

ชุมชนและ
ผ่้้ใช้ถนน

องค์กร

มีส�วนร�วมอย�างมาก

ผู้กำาหนดบริบท

เกณฑ์์ความจำาเป็น

การให้ข้้อมูลุุ

ผ่้้บริหารและ
พนักงาน

ล้กค์้า

กล
ุม่บ

ริษั
ททิ

ปโ
ก้แ

อ่ส้
ฟัล

ท์ 
EC

OSYSTEM

ค์แ
ข่ง

กา
รค์

า  
    

   ค์
ณะกรรมการบรษิัทั                ล้กค้์า                 ค์้ค่์า้และพ

นัธ์มติร

และพนกังาน

ผ่ถือ่หุ้นและนักลงทุน   นกัวิชาการและส้ื�อ่มวลชน     หน่วยงานกำากับด้ิเล     
   ผ่

้้ใช
ถ้น

นแ
ละ

ชมุ
ชน

ภาค์ประชาส้งัค์มการตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง
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กลุ่มผ่้้มีส้่วนได้ิเส้ีย ค์วามต้อ่งการและค์วามค์าดิหวัง ช่อ่งทางการมีส้่วนร่วมและค์วามถี� ประโยชน์ที�ผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ียได้ิรับ การดิำาเนินการที�ส้ำาค์ัญในปี 2563

ค์ณะกรรมการ
บริษัทัและพนักงาน

• มีการกำากับดูแลุุกิจการที่ดี แลุุะสอดคลุุ้องต่่ามแนวปฏิบัิต่่ิ
     ข้องสากลุุ
• การปฏิบิัต่่ิงานด้วยความโปร�งใส แลุุะปฏิบิัติ่่อย�างมีจริยธุุรรม
• มีคุณภาพื่่ชี่วิต่่ท่ีดี มีความ่ันคงในอาช่ีพื่่ แลุุะจ�ายค�าต่่อบแทน

อย�างเป็นธุุรรม 
• เคารพื่่ต่่�อสิทธุุิข้องพื่่นักงาน แลุุะผู้มีส�วนได้เสีย

• การประชุ่มพื่่นักงานรับฟังันโยบายแลุุะผลุุประกอบการจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ�  2 ครั�ง/ปี แลุุะผ�าน MS Teams*

• กรรมการผู้จัดการใหญ�เย่ียมพื่่นักงานโรงงาน 5 แห�งในประเทศ  
1 ครั�ง แลุุะผ�านระบบการประชุ่มทางไกลุุกับบริษััทย�อยในต่่�างประเทศ 
1 ครั�ง/ปี

• การแจ้งข้้อมูลุุข้�าวสารเพ่่ื่่อสร้างการรับรู้แลุุะต่่ระหนักถึึงการดูแลุุ
สุข้ภาพื่่ในช่�วงการระบาดข้องโควิด-19 ผ�านช่�องทางการส่ือสาร
ภายใน เช่�น TIPCO Connect แลุุะ Intranet เป็นต่่้น

• การกำากับดูแลุุกิจการที่ดีต่่ามนโยบายแลุุะการบังคับใช้่อย�าง
เคร�งครัด

• ผนวกความยั่งยืนไว้ในแผนกลุุยุทธ์ุุแลุุะแผนธุุุรกิจ
• มสีถึานท่ีทำางานปลุุอดภยัแลุุะมคีวามสขุ้ พื่่ร้อมการรกัษัาสมดลุุุ

ช่ีวิต่่การทำางานแลุุะการใช้่ช่ีวิต่่ประจำาวัน
• พื่่ัฒนาทักษัะแลุุะศักยภาพื่่อย�างต่่�อเนื่อง
• ความก้าวหน้าในอาช่ีพื่่ แลุุะค�าต่่อบแทนที่เป็นธุุรรม

• ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว – ดีเลิุุศ สำาหรับโครงการ  การประเมินการปฏิิบัติ่่ 
ต่่ามหลุุักการกำากับดูแลุุกิจการข้องบริษััทจดทะเบียนไทย

• ได้รับการรับรองโครงการแนวร�วมต่่�อต่่้านคอร์รัปช่ันข้องภาคเอกช่นไทย ระดับ 4 
(CAC)

• หุ้นยั่งยืน SET THSI
• อุบัต่่ิเหตุ่่ที่เกิดจากการบาดเจ็บถึึงข้ั�นหยุดงานหรือเสียชี่วิต่่เป็นศูนย์ (0)
• อัต่่ราการเลุุื่อนต่่ำาแหน�งพื่่นักงานท่ีมีศักยภาพื่่สูงข้้�นเป็นระดับบริหาร คิดเป็น 25%

ล้กค์้า • มีผลิุุต่่ภัณฑ์์แลุุะบริการ เป็นไปต่่ามคาดหวัง
• รักษัาข้้อมูลุุแลุุะความลุุับข้องลูุุกค้า
• ปฏิบิัติ่่อย�างเป็นธุุรรม แลุุะเคารพื่่ต่่�อสิทธุุิข้องลุุูกค้า

• กิจกรรมสร้างความสัมพื่่ันธุุ์กับลุุูกค้า การสำารวจความพื่่ึงพื่่อใจข้องลุุูกค้า แลุุะ
ช่�องทางรับข้้อร้องเรียนทางระบบ Zoom

• การฝึักอบรมแลุุะจัดสัมมนาให้ความรู้ ในปี 2563 ใช้่เป็นระบบ Zoom เป็นการ 
ให้ความรู้ แต่่�ลุุะบริษััทลุุูกค้าที่มีความพื่่ร้อม

• ความน�าเช่ื่อถืึอในการส�งมอบผลิุุต่่ภัณฑ์์คุณภาพื่่สูง ต่่รงเวลุุาแลุุะ 
ครบจำานวน 

• ต่่อบสนองความคาดหวัง แลุุะสื่อสารท่ีมีประสิทธุุิภาพื่่
• กิจกรรมสร้างความสัมพื่่ันธ์ุุแลุุะการแนะนำาผลุุิต่่ภัณฑ์์

• ผลุุการสำารวจความพื่่ึงพื่่อใจลุุูกค้าอยู�ที่ระดับ 87.4%
• จำานวนข้้อร้องเรียนข้องลุุกูค้าจำานวน 18 เร่ืองได้รับการแก้ไข้แลุุะส่ือสารไปยงัลุุกูค้า 100%
• จำานวนการเรียกคืนสินค้าที่ไม�ได้คุณภาพื่่ต่่ามที่กำาหนดจำานวน 1 ครั�ง

ค์้่ค์้าและพันธ์มิตร • การค้าที่เป็นธุุรรม แลุุะต่่�อต้่่านคอร์รัปช่ัน
• เคารพื่่ต่่�อสิทธุุิข้องคู�ค้าแลุุะพัื่่นธุุมิต่่ร

• ข้อ้เสนอแนะต่่�อการดำาเนนิงานข้องคู�คา้  โดยผ�านระบบ Microsoft Teams 
แลุุะระบบ Zoom รวมทั�งการให้คำาปร้กษัาทางโทรศัพื่่ท์

• การเย่ียมคู�ค้าประจำาปี ได้ไปเย่ียมท่ีโรงงานเพื่่ียง 1 ราย คู�ค้ารายอ่ืนๆ   
มีการประชุ่มผ�านระบบ Zoom ในการทำางานร�วมกัน

• กิจกรรมความรับผิดช่อบต่่�อสังคมร�วมกัน

• สร้างสภาพื่่แวดลุุ้อมการทำางานที่ปลุุอดภัยให้คู�ค้า
• เสรมิสรา้งความสมัพื่่นัธุุอ์นัดดีว้ยการแบ�งปนัข้อ้มลูุุ การดำาเนนิ

การทางธุุุรกิจที่ดี
• สร้างการเติ่่บโต่่ แลุุะข้ยายธุุุรกิจควบคู� ไปกับการต่่�อต่่้าน

คอร์รัปช่ัน

• จัดซ่ื�อจัดหาสินค้าได้ 5 ประเภทจากร้านค้าแลุุะผู้ผลิุุต่่ท่ีได้รับการรับรองมาต่่รฐาน
หรือเทียบเท�าในด้านสิ�งแวดลุุ้อมหรือความรับผิดช่อบต่่�อสังคม

• มูลุุค�าการซ่ื�อท้องถึิ�นเป็นเงิน 22 ลุุ้านบาท
• อุบติั่่เหต่่ท่ีุเกดิจากการบาดเจบ็ถึงึข้ั�นหยดุงานหรือเสียช่วิีต่่ข้องผูรั้บเหมาข้นส�งเป็นศูนย์ (0)

ผ้้่ใช้ถนนและชุมชน • มีการเดินทางบนท้องถึนนทีป่ลุุอดภัย
• สภาพื่่แวดลุุ้อมข้องชุ่มช่นที่ปราศจากมลุุพื่่ิษั
• สร้างโอกาสการศึกษัา แลุุะอาช่ีพื่่ให้กับคนในชุ่มช่น

• สานเสวนารับฟัังความคิดเห็นชุ่มช่น แลุุะผู้ใช่้ถึนน
• โครงการเปิดบ้านเยี่ยมช่มโรงงาน
• ช่�องทางการรับข้้อเสนอแนะ แลุุะข้้อร้องเรียน

• ร�วมมือแลุุะการสนับสนุนเพื่่่่อแบ�งปันความรู้ความช่ำานาญ
• รับฟังัความต่่อ้งการแลุุะข้อ้ร้องเรียนข้องชุ่มช่นดว้ยความจรงิใจ
• สร้างนวัต่่กรรมการทำาถึนนที่มีคุณภาพื่่สูง

• ค�าเฉล่ีุุยข้องผลุุการสำารวจความพึื่่งพื่่อใจการเข้้าร�วมกจิกรรมเพ่่ื่่อสงัคมข้องช่มุช่นอยู�ทีร่ะดับ 90%
•  ข้้อร้องเรียนด้าน ESG จากชุ่มช่น แลุุะผู้ใช่้ถึนนเป็นศูนย์ (0)
•  มีกิจกรรรมเพื่่่่อสังคมจำานวน 6 โครงการหลุุัก แลุุะโครงการอื่น ๆ  อีกจำานวน 56 โครงการ 

คิดเป็นจำานวนผู้ร�วมโครงการทั�งสิ�น 7,013 คน

หน่วยงานกำากับ
ดิ้แล

• ปฏิบิัติ่่ต่่ามกฎิหมายแลุุะข้้อบังคับท่ีเกีย่วข้้อง 
     การต่่�อต่่้านคอร์รัปช่ัน แลุุะการลุุะเมิดสิทธุุิ

• การประชุ่มแลุุะกิจกรรมร�วม ด้านความรับผิดช่อบต่่�อสังคม
• การเข้้าเยี่ยมโรงงาน

•  ให้ความร�วมมือแลุุะสนบัสนนุโครงการเพ่่ื่่อเปา้หมายการพัื่่ฒนา
ที่ยั่งยืนข้ององค์การสหประช่าช่าต่่ิ

• ช่ำาระภาษัเีพ่่ื่่อการพื่่ฒันาท้องถึิ�น แลุุะมุ�งเน้นการจ้างงานในท้องถึิ�น

•  สนับสนุนเป้าหมายการพัื่่ฒนาท่ีย่ังยืนข้ององค์การสหประช่าช่าติ่่ โดยจัดทำา
โครงการกิจกรรมหลุุักเพื่่่่อสังคมข้องกลุุุ�มบริษััทฯ อย�างต่่�อเนื่อง

ผ่้้ถือ่หุ้นและ 
นักลงทุน

• การพื่่ัฒนาศักยภาพื่่ให้สามารถึแข้�งข้ันทางธุุุรกิจ แลุุะ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

• การกำากับดูแลุุแลุุะการเปิดเผยข้้อมูลุุที่สำาคัญ
     ข้องทิศทางการดำาเนินธุุุรกิจ

• ประชุ่มผู้ถึือหุ้น 1 ครั�ง/ปี พื่่ร้อมระบบ Social Distancing
• จัดประชุ่มนักวิเคราะห์ประจำาทุกไต่่รมาส  
• สือ่สารผลุุการดำาเนินงานผ�านรายงานประจำาปี แลุุะรายงานการพื่่ัฒนา
      ความยัง่ยืน บนเว็บไซ่ต์่่ข้องบริษััท
• ช่�องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)

• ข้้อมูลุุที่ได้รับมีความถึูกต่่้อง เท�าเทียม แลุุะทันต่่�อเหตุ่่การณ์
• บริหารการเติ่่บโต่่ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ อย�างรอบคอบ แลุุะการบริหาร

ความเสีย่งภายในสามารถึควบคุมได้
• ดำาเนินงานด้วยความโปร�งใส  เป็นการส�งเสริมภาพื่่ลัุุกษัณ์ที่ดีข้อง

องค์กร

• จ�ายเงินปันผลุุต่่�อหุ้นเท�ากับ 1.60 บาท
• มูลุุค�าทางบัญช่ีต่่�อหุ้นเท�ากับ 9.21 บาท
• รายได้รวมเท�ากับ 26,144 ลุุ้านบาท
• กำาไรข้ั�นต่่้นเท�ากับ 5,555 ลุุ้านบาท เพิื่่�มข้้�นจากปี 2562 คิดเป็น 33%

ภาค์ประชาส้ังค์ม 
นักวิชาการ 
และส้ื�อ่มวลชน

• เปิดเผยข้้อมูลุุด้วยความถึูกต่่้อง ช่ัดเจน แลุุะทันเวลุุา • กิจกรรมข้องกลุุุ�มบริษััทฯ การแถึลุุงข้�าว
• การประชุ่มกับนักวิเคราะห์ ทั�งการประชุ่มท่ีบริษััทแบบจำากัดคน   

แลุุะระบบ VDO Conference

• การเปิดเผยข้้อมูลุุอย�างถึูกต่่้อง แลุุะทันเวลุุา
• ส�งเสริมการใช่้สื่ออย�างสร้างสรรค์

• รับข้�าวสารเพ่่ื่่อเผยแพื่่ร� รวมถึึงภาพื่่ลัุุกษัณ์ท่ีดีข้ององค์กรอย�างสมำา่เสมอ  
โดยเผยแพื่่ร�ข้้อมูลุุโปร�งใส แลุุะเช่ือ่ถึือได้

• ให้สัมภาษัณ์แลุุะแถึลุุงข้�าวทั�งหมดรวม 4 ครั�ง สืบเน่ืองจากการแพื่่ร�ระบาดข้อง 
โควิด-19 ส�งผลุุให้มีการปรับเปลุุี่ยนช่�องทางการสื่อสารเป็นระบบออนไลุุน์แทน

ค์ณะกรรมการ
บริษัทัและพนักงาน

•  ปฏิบัิต่่ิในด้านการค้าอย�างเป็นธุุรรม
•  มีความโปร�งใส

• นิทรรศการแลุุะการประชุ่มทางวิช่าการ
• เว็บไซ่ต์่่  สือ่สังคมออนไลุุน์

• การแข้�งขั้นท่ีเป็นธุุรรมแลุุะโปร�งใส ปฏิิบัต่่ิต่่ามจรรยาบรรณ 
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ

• ปฏิิบัต่่ิต่่ามจรรยาบรรณ
• ปฏิิบัต่่ิต่่ามนโยบายการข้าย

การมีส้่วนร่วมขอ่งผ่้้มีส่้วนไดิ้เส้ียช่วงปีวิกฤติโค์วิดิ-19
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ได้ให้ความสำาคัญกับผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�ม  โดยได้รับฟัังความคิดเห็นข้อง 
ผู้มีส�วนได้เสีย ซ่ึ่งมีส�วนสำาคัญในการพื่่ัฒนาการดำาเนินงานข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ให้มีประสิทธุุิภาพื่่ดียิ�งข้้�น  
ในปี 2563 การแพื่่ร�ระบาดข้องไวรัสโควิด-19 ส�งผลุุกระทบต่่�อผู้มีส�วนได้เสียที่เกี่ยวเนื่องทางธุุุรกิจ 
รวมไปถึึงกระทบเศรษัฐกิจข้องประเทศไทย ทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ ได้วางแผน แลุุะปรับตั่่ว เพ่่ื่่อให้ธุุุรกิจ
ดำาเนินต่่�อไปได้ แลุุะเพ่่ื่่อเป็นการป้องกันการแพื่่ร�ระบาดในองค์กร ลุุดความเส่ียงข้องพื่่นักงานในการ
แพื่่ร�หรอืรบัเช่ื�อโควิด-19 จากภายนอกองค์กร รวมถึงึผูม้สี�วนไดเ้สยีท่ีต่่ดิต่่�อโดยต่่รงในการทำางานปกต่่ิ  
กลุุุ�มบริษััทฯ จง้ได้มีการปรับเปล่ีุุยนช่�องทางการมีส�วนร�วม  ซ่ึง่รปูแบบแลุุะความถึีใ่นการส่ือสารแลุุะการ
แลุุกเปล่ีุุยนไปสู�รูปแบบออนไลุุน์มากข้้�น  เพ่่ื่่อให้เกิดประสิทธิุุผลุุสูงสุดในสภาวะวิกฤติ่่ท่ีเป็นอุปสรรคใน
การดำาเนินงานด้วยการต่่ิดต่่�อต่่ามปกต่่ิ  
กลุุุ�มบริษััทฯ บริหารจัดการกับผู้มีส�วนได้เสียโดยพื่่ัฒนาระบบ แลุุะแพื่่ลุุทฟัอร์มต่่�าง ๆ เพื่่่่อให้การ 
ทำาธุุุรกิจดำาเนินต่่�อไปได้อย�างต่่�อเน่ือง แต่่�อย�างไรก็ดีกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ยึดเรื่องความปลุุอดภัยสำาหรับ 
ผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�มเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด

การประชุมผ่้้ถือ่หุ้นประจำาปี

การเยี�ยมพบล้กค์้า

>1 เมตร

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      42  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      43  



13) ปกป้องเครือข้�าย แลุุะระบบสารสนเทศ
14) การกำากับดูแลุุกิจการที่ดี 
 (การต่่�อต่่้านคอร์รัปชั่น)
15) การต่่�อต่่้านการผูกข้าดทางการค้า
16) การประเมินคู�ค้าด้วย ESG
17) การเคารพื่่ด้านสิทธุุิมนุษัยช่น
18) การต่่�อต่่้านการใช้่แรงงานเด็กในธุุุรกิจ
19) บริหารการมีส�วนร�วมกับผู้มีส�วนได้เสีย

20) การมุ�งเน้นลุุูกค้าเป็นศูนย์กลุุาง
21) การมีส�วนร�วมแลุุะการพื่่ัฒนาชุ่มช่น
22) ค์ุณภาพและค์วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่ส้ินค์้า  
 และบริการ
23) การเคารพื่่สิทธุุิแลุุะความเป็นส�วนต่่ัวลุุูกค้า
24) การจัดซ่ื�อท้องถึิ�น
25) การจัดิหาอ่ย่างยั�งยืนตลอ่ดิห่วงโซึ่่ค์ุณค์่า
26) การบริหารจัดิการค์วามเส้ี�ยงอ่งค์์กร

1

2

3

4

การประเมินประเด็ินส้ำาค์ัญในการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน
การกำาหนดิประเดิ็นดิ้านค์วามยั�งยืนที�ส้ำาค์ัญ

การเปลี�ยนแปลงในประเดิ็นดิ้านค์วามยั�งยืนที�ส้ำาค์ัญ ขอ่งปี 2563

ขั�นตอ่นการประเมินประเดิ็นส้ำาค์ัญด้ิานค์วามยั�งยืน

กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ทบทวนการเปิดเผยข้้อมูลุุในรายงานความย่ังยืนอย�างต่่�อเน่ือง ได้
พิื่่จารณาประเมินแลุุะจัดลุุำาดับความสำาคัญประเด็นการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนใหม�อีกครั�ง  เนื่องจาก
ปลุุายปี 2562  ได้เกิดวิกฤต่่ิิโรคระบาดโควิด-19  ที่ยังคงมีผลุุต่่�อเน่ืองท่ีเริ�มรุนแรงมาต่่ั�งแต่่� 
ต่่้นปี 2563 รวมทั�งเกิดปัจจัยภายนอกท่ีรัฐบาลุุสหรัฐฯ ใช่้มาต่่รการควำ่าบาต่่รต่่�อการค้ากับ
ประเทศเวเนซุ่เอลุุา ซ่ึ่งส�งผลุุกระทบโดยต่่รงต่่�อกระบวนการจัดหานำ�ามันดิบ เพื่่่่อกลุุัน่ยางมะต่่อยที ่
โรงกล่ัุุนท่ีประเทศมาเลุุเซี่ย  รวมทั�งวกิฤติ่่โลุุกร้อนท่ีเริ�มทวคีวามรนุแรง  ส�งผลุุต่่�อการทำางานในธุุุรกจิ 
บางส�วน เช่�น ช่�วงเวลุุาในการทำาถึนนช่�วงฝันไม�ต่่กท่ีสั�นลุุง  ซ่ึง่มกีารเปล่ีุุยนแปลุุงอย�างเหน็ไดชั้่ดเจน  
ส�งผลุุกระทบต่่�อการวางแผนงานข้องลุุูกค้าแลุุะการจัดส�งสินค้าข้องกลุุุ�มบริษััทฯ 

จากการเปลุุี่ยนแปลุุงต่่�าง ๆ ที่ไม�เคยปรากฎิมาก�อนแลุุะมีผลุุต่่�อการดำาเนินการโดยต่่รง  แลุุะอาจ 
ทวีความรุนแรงต่่�อกลุุุ�มบริษััทฯ จ้งได้ทำาการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนโดยการ
สัมภาษัณ์ความคิดเห็นเช่ิงลุุึกข้องผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�ม ทั�งภายในแลุุะภายนอก โดยวิเคราะห์แลุุะ
ประเมินเพื่่่่อลุุำาดับความสำาคัญข้องประเด็นต่่�าง ๆ ในบริบทข้องความยั่งยืนแลุุะกลุุยุทธุุ์ด้านความ
ย่ังยืน เพ่่ื่่อนำาประเด็นสำาคัญมาใช้่ในลุุำาดับการวางแผนแลุุะดำาเนินการตั�งรับ รวมทั�งบริหาร 
จดัิการประเด็ินส้ำาค์ญัอ่ยา่งมีประสิ้ทธ์ภิาพและทนัเวลาเพ่�อ่ใหเ้กดิิประโยชนส้์้งส้ดุิ  รวมไปถึงึใช่้
เป็นข้้อมูลุุในการทำางานร�วมกันข้องคู�ค้า ลุุูกค้า แลุุะผู้มีส�วนได้เสียหลุุักอย�างเป็นประโยช่น์ทุกฝั่าย

กลุุุ�มบรษัิัทฯ ไดท้ำาการประเมนิอา้งองิต่่ามกรอบการรายงานความย่ังยนืสากลุุ Global Reporting 
Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards 

ในต้่่นปี 2563 คณะผู้บริหารแลุุะคณะทำางานด้าน
ความย่ังยืน ได้สรุปแลุุะกำาหนดประเด็นสำาคัญ 
สำาหรับการพื่่ัฒนาอย�างย่ังยืนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ  
(Materiality issues) โดยการอธุุิบายแลุุะกำาหนด
เกณฑ์์ที่ชั่ดเจน  พื่่ิจารณาปัจจัยท่ีเป็นความเส่ียง
จากภายนอกระดับโลุุกแลุุะระดับภูมิภาค  สอบถึาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�มท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองทางธุุุรกิจ  มีประเด็นสำาคัญเพื่่ิ�ม 6 ข้้อ 
จากการสอบถึามในรอบต่่้นปี 2563 นี�

ผลุุการประเมินพื่่บว�ากลุุุ�มหัวข้้อ "นวัตกรรม"  
ยังเป็นประเด็ินที�ทุกฝ่ั่ายเห็นว่าส้ำาค์ัญที�สุ้ดิ โดยมี
การเพิื่่�มให้องค์กรเป็นผู้เช่ี่ยวช่าญด้านยางมะต่่อยที่
โดดเด�น รวมทั�งต้่่องเป็นสนิค้าท่ีเป็นมติ่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม
แลุุะสังคม โดยยังคงต้่่องมีการส�งเสริมแลุุะสนับสนุน 
ด้านวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมในองค์กรอย�างต่่�อเนื่อง

ประเด็นสำาคัญท่ีประกาศในปี 2562 มีหลุุาย
ประเด็นที่ได้ลุุดระดับผลุุกระทบลุุงอย�างมาก จาก
ความมุ�งม่ันในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน   
น อ ก จ า ก นี� หั ว ข้้ อ ที่ ยั ง เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น สำา คั ญ 
สืบเ น่ืองจากปี 2562 คือ ด้านสิ�งแวดลุุ้อม 
ดา้นความปลุุอดภยัในการข้นส�ง  ดา้นการบรหิาร
ความเสีย่ง  การบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุ ในด้าน
การรักษัาบุคลุุากร  การส่ือสารด้านต่่ลุุาดข้อง
สินค้า  แลุุะการจัดซ่ื�อจัดหาอย�างยัง่ยืน 

หัวข้้อประเด็นสำาคัญในกลุุุ�มส้้ง-ส้้งมาก มี  11 
ประเด็น ท่ีนำาเสนอในรายงานฉบับนี� สำาหรับการ
อธุุิบายวิธุุีดำาเนินการต่่อบสนองต่่�อประเด็น
สำาคัญรวมทั�งแสดงแผนแลุุะผลุุดำาเนินงานต่่าม
หัวข้้อต่่�างๆ โดยในปีนี�กลุุุ�มบริษััทฯ มีการนำาเสนอ 
เป็นวีดีโอ เพื่่่่อการสื่อสารที่ช่ัดเจนมากข้้�น

ปี 2562
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จด่ลำาดบ่ความสู่ำาค่ญ
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ปีระเมนิผู้ลและ

ปีระเด็น
สู่ำาค่ญ

ผ่้้มีส้่วนได้ิเส้ีย
•  กลุุุ�มต่่ัวอย�าง

•  รูปแบบ: ใช่้การสัมภาษัณ์เช่ิงลุุึก
•  ข้้อมูลุุเช่ิงคุณภาพื่่
•  ครอบคลุุุม ESG

ภายนอ่กภายใน

การรับรอ่งผ่ล
ประเมิน  และได้ิรับ
ค์วามเห็นชอ่บจาก
ค์ณะผ่้้บริหารเพ่�อ่
ดิำาเนินการ  รวมทั�ง
ทำาการทบทวน
อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง

วเิคราะหป์ระเดน็ความย่ังยนื
ต่่ลุุอดห�วงโซ่�คณุค�า โดยการ 
สัมภาษัณ์ความคิดเห็นเช่ิงลุุึก 
ข้องผู้บริหารแลุุะพื่่นักงานท่ี
เก่ียวข้้องรวมทั�งประเด็นท่ี 
ผู้มีส�วนได้เสียให้ความสำาคัญ  
แลุุะส้รุปเป็นแบบส้อ่บถาม

สอบถึามความคิดเห็นจาก 
กลุุุ�มตั่่วอย�างผู้มีส�วนได้เสีย 
ภายในแลุุะภายนอก ผ�าน
การสมัภาษัณค์วามคดิเหน็
เชิ่งลุุึก โดยทางโทรศัพื่่ท์, 
email, Microsoft Team, 
แลุุะ ระบบ Zoom

ป ร ะ เ มิ น ผ ลุุ แ ลุุ ะ จั ด ลุุำา ดั บ
ความสำาคญัข้องประเดน็การ 
พื่่ัฒนาอย�างย่ังยืนท่ีมีความ
สำาคัญต่่�อผู้มีส�วนได้เสียแลุุะ 
กลุุุ�มบรษัิัทฯ โดยพื่่จิารณาจาก 
ผลุุกระทบแลุุะความสำาคัญ

ผู้บริหารในแต่่�ลุุะหน�วยงาน 
ท่ี เ ก่ี ย ว ข้้ อ ง  พื่่ิ จ า ร ณ า  
ท บ ท ว น แ ลุุ ะ รั บ ร อ ง ผ ลุุ
การประเมิน โดยนำาเสนอ
กรรมการผู้ จัดการใหญ� 
ให้ความเห็นช่อบแลุุะอนุมัต่่ิ
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ะบป่ีระเด็นสู่ำาค่ญ            ก้ารร่บรองผู้ล

ระบ่ปีระเด็นสู่ำาคญ่ สู่อบถามความเห็น ปีระเมินความสู่ำาค่ญ ก้ารรบ่รองผู้ล

ผ่ลการประเมินประเดิ็นการพัฒนาดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563
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ขอ่บเขตขอ่งรายงาน:  ข้อบเข้ต่่ข้องรายงานพื่่ิจารณาจากความเกี่ยวข้้อง ทางธุุุรกิจ ความพื่่ร้อมข้องข้้อมูลุุแลุุะ 
ผลุุกระทบต่่�อ ผลุุการดำาเนินงานข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ภายใต่่้ธุุุรกิจหลุุัก คือ ธุุุรกิจยางมะต่่อย ธุุุรกิจยางมะต่่อยสำาเร็จรูป  
นำ�ามันหลุุ�อล่ืุุนพื่่่�นฐาน ธุุุรกิจข้นส�ง แลุุะธุุุรกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ สำาหรับข้อบเข้ต่่การรายงานข้้อมูลุุ ผลุุการดำาเนินงาน  
ด้านอาช่ีวอนามัย ความปลุุอดภัยแลุุะสิ�งแวดลุุ้อมนั�นจะครอบคลุุุมเฉพื่่าะธุุุรกิจข้องบริษััท ทิปโก้แอสฟััลุุท์ จำากัด (มหาช่น) 
(TASCO) ในหัวข้้อความ รับผิดช่อบต่่�อผลุุิต่่ภัณฑ์์ ซ่ึ่งครอบคลุุุมรายได้ ร้อยลุุะ 97 ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ

ประเด็นการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนที่สำาคัญข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ (Materiality issues)
• เป็นประเด็นสำาคัญที่ผู้มีส�วนได้เสียทั�งภายนอกแลุุะภายใน  มีความเห็นร�วมกันว�ามีความสำาคัญ      
 แลุุะมีผลุุกระทบสูง  เพื่่่่อนำาไปพื่่ิจารณาในการจัดทำาแผนธุุุรกิจทั�งระยะสั�น-ยาว
• มีผลุุกระทบด้านเศรษัฐกิจ สังคม  แลุุะสิ�งแวดลุุ้อมในระดับสูง แลุุะสูงมาก

ผ่้้นำาดิ้านนวัตกรรม  เพื่่่่อการพื่่ัฒนาด้านเศรษัฐกิจแบบก้าวกระโดด 10X

บริหารงานแบบประส้ิทธิ์ภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ เพื่่่่อโลุุกที่ดีแลุุะน�าอยู�มากข้้�น

ค์วามโปร่งใส้ในการกำากับดิ้แลกิจการที�ดิ ี เพื่่่่อสร้างพื่่่�นฐานธุุุรกิจที่แข้็งแกร�ง

การตระหนักดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย  เพื่่่่อความปลุุอดภัย ดีกว�าเสียใจภายหลุุัง

ค์ุณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ต โดยการพื่่ัฒนาพื่่นักงานให้พื่่ร้อมรับการเปลุุี่ยนแปลุุงข้องโลุุก

1) ส้ร้างและส้่งเส้ริมวัฒนธ์รรมนวัตกรรม
2) ผ่้้เชี�ยวชาญดิ้านพ่�นผิ่วแอ่ส้ฟััลต์
3) ผ่ลิตภัณฑ์์และบริการ ที�เป็นมิตรต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม

4) การใช่้ทรัพื่่ยากรแลุุะวัต่่ถึุดิบอย�างมีคุณค�า
5) การบริหารจัดการพื่่ลุุังงาน
6) การบริหารจัดการนำ�า

10) สุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้อง 
       พื่่นักงาน

7) การเปลี�ยนแปลงภ้มิอ่ากาศึ
8) การจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก
9) การจัดิการขยะ ขอ่งเส้ีย และมลพ่ษั

 12) ค์วามปลอ่ดิภัยในการขนส้่งส้ินค์้าทางถนน

27) การบริหารทรัพยากรบุค์ค์ล 
28) การส�งเสริมอบรมแลุุะพื่่ัฒนาพื่่นักงาน

29) ความหลุุากหลุุายแลุุะโอกาสที่เท�าเทียมกัน
30) การบริหารงานพื่่นักงานเป็นศูนย์กลุุาง

ระดัิบผ่ลกระทบตามกลยุทธ์์         ตำ�า    ปานกลาง       ส้้ง        ส้้งมาก

ประเด็นใหม�
ในปี 2563

#8,#13,#14
#20,#26,#30

• ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม
• บริหารงานแบบประสิทธิุุภาพื่่เช่ิงนิเวศ 
   เศรษัฐกิจ 
• การต่่ระหนักด้านความปลุุอดภัย
• ความโปร�งใสด้านกำากับดูแลุุกิจการที่ดี
• คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่

สามารถึ Scan QR Code
เพื่่่่อดกูระบวนการ

ระบุประเดิ็นส้าระส้ำาค์ัญ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก
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ประเดิ็นส้ำาค์ัญในการพัฒนาดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563 และการมีส้่วนร่วมกับผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ีย
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ให้ความสำาคัญกับการมีส�วนร�วมกับผู้มีส�วนได้เสียแต่่�ลุุะกลุุุ�มทั�งทางต่่รงแลุุะทางอ้อมที่เกีย่วข้้องกับการดำาเนินงาน  เพื่่ราะความคิดเห็นที่เป็นประเด็นสำาคัญนั�นเป็นองค์ประกอบหลุุักใน
การกำาหนดทิศทาง การดำาเนินงานเพ่่ื่่อพัื่่ฒนาด้านความยั่งยืนข้ององค์กร กลุุุ�มบริษััทฯ ได้สื่อสารกับผู้มีส�วนได้เสียเพื่่่่อรับทราบถึึงประเด็นสำาคัญทีอ่ยู�ในความสนใจข้องผู้มีส�วนได้เสียแต่่�ลุุะกลุุุ�ม แลุุะนำามาใช่้ใน
กระบวนการต่่ัดสินใจแลุุะวางแผน รวมทั�งการดำาเนินธุุุรกิจข้องกลุุุ�มบริษััทฯ

ตารางดิ้านล่างเป็นประเดิ็นการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน 11 ประเดิ็นส้ำาค์ัญหลัก และ 13 ประเดิ็นรอ่งที�เกี�ยวข้อ่งกับการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ในปี 2563 โดิยเป็นการจัดิกลุม่ตามกลยุทธ์์
ดิ้านค์วามยั�งยืนทั�ง 3 ประเดิ็น ไดิ้แก่ นวัตกรรม บริหารงานแบบประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจและค์วามปลอ่ดิภัย  โดิยผ่นวกประเดิ็นดิ้านการบริหารอ่งค์์กรซึ่่�งเป็นการกำากับอ่งค์์กรที�ดิี และการ
พัฒนาศึักยภาพขอ่งพนักงาน ให้ส้อ่ดิค์ล้อ่งกับทิศึทางกลยุทธ์์ขอ่งอ่งค์์กรและเหมาะส้มกับการดิำาเนินธ์ุรกิจที�มีการแข่งขันส้้ง

ดิ้านนวัตกรรม (เศึรษัฐกิจทางตรงและทางอ่้อ่ม)
• การส้ร้างค์ุณค์่าที�ยั�งยืนส้้่ธ์ุรกิจ ดิ้วยการเป็นผ่้้เชี�ยวชาญดิ้านพ่�นผ่ิวแอ่ส้ฟััลต์
• การพัฒนาผ่ลิตภัณฑ์์และบริการที�เป็นมิตรต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม
• การส้ร้างและส่้งเส้ริมวัฒนธ์รรมนวัตกรรม

- การนำาประเด็นปญัหาท่ีลูุุกคา้แลุุะผู้มีส�วนได้เสยีท่ีเก่ียวข้อ้งมาดำาเนนิการ
ต่่อบสนองด้วยผลุุิต่่ภัณฑ์์ การบริการ หรือจากกระบวนการผลุุิต่่ด้วย
นวัต่่กรรม โดยการผสานความร�วมมือในองค์กร นักวิช่าการ นักเรียน
แลุุะนักศึกษัา แลุุะผู้มีส�วนได้เสียท่ีเก่ียวข้้อง เป็นการเพื่่ิ�มศักยภาพื่่ 
ประสิทธุุิภาพื่่องค์กร เพื่่่่อเต่่ิบโต่่มั่นคงบนรากฐานข้องความยั่งยืน

- มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้้องกับสภาพื่่ภูมิอากาศ 
ท่ีมีประสิทธุุิภาพื่่ซ่ึ่งครอบคลุุุมทุกหน�วยงานท่ีเกี่ยวข้้อง เช่�น โรงกลุุั่น 
กระบวนการผลุุิต่่แลุุะการข้นส�ง เป็นหลุุัก

- สนับสนุนการเปลุุี่ยนแปลุุงข้องโลุุกไปสู�เศรษัฐกิจคาร์บอนต่่ำา่ผ�านการ
ดำาเนินงานอย�างย่ังยืนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะสนับสนุนลูุุกค้าแลุุะผู้มีส�วน 
ได้เสียด้วยเทคโนโลุุยีหรือนวัต่่กรรม

- สร้างระบบสถึานท่ีทำางานแลุุะกระบวนการทำางานที่มีความปลุุอดภัย
ส�งเสริมสุข้ภาพื่่ดีที่สุดในอุต่่สาหกรรม โดยดำาเนินการสร้างสภาพื่่
แวดลุุ้อมท่ีเหมาะสม เพื่่่่อให้พื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนได้เสียสามารถึ 
สร้างเสริมศักยภาพื่่ได้เต่่็มที่

- มุ�งม่ันปกป้องพื่่นักงาน ลุุูกค้าแลุุะชุ่มช่นผ�านการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านการต่่รวจสอบสถึานะความปลุุอดภัยทางไซ่เบอร์

- มุ�งมั่นในการดำาเนินธุุุรกิจภายใต้่่หลุุักจริยธุุรรม การกำากับดูแลุุธุุุรกิจ 
ท่ีดี พื่่ร้อมกับการสร้างคุณค�าให้เศรษัฐกิจ สังคม ชุ่มช่น สิ�งแวดลุุ้อม 
โดยมุ�งมั่นที่จะรักษัามาต่่รฐานระดับสูงในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ในทุกพื่่่�นที่การประกอบธุุุรกิจ

- มุ�งมัน่ท่ีจะเต่่บิโต่่ไดโ้ดยบรหิารใหลุุ้กูคา้แลุุะพื่่นกังานเปน็ศนูยก์ลุุาง เพื่่่อ่
พื่่นักงานจะทำางานอย�างเต่่็มประสิทธุุิภาพื่่อย�างมีความสุข้  แลุุะสะท้อน
ออกมาในการดูแลุุลุุูกค้าอย�างดีแลุุะสร้างความผูกพื่่ัน

ดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย (สั้งค์ม)
• ค์วามปลอ่ดิภัยดิ้านการขนส้่งส้ินค์้าปลอ่ดิภัย 

เพ่�มหัวข้อ่เพ่�อ่ค์วามชัดิเจน   - การดูแลุุด้านสุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องพื่่นักงาน
                                               - การดูแลุุด้านสขุ้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องลุุูกค้า

ดิ้านบริหารงานแบบประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ (ส้ิ�งแวดิล้อ่ม)
• การรับมือ่กับการเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ
• การบริหารจดัิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก
• การบริหารจดัิการขยะ ขอ่งเสี้ย และมลภาวะ 
เพ่�มหัวข้อ่เพ่�อ่ค์วามชัดิเจน    - การบริหารการใช่้ทรัพื่่ยากร วัต่่ถึุดิบอย�างมีคุณค�า
                                                - การบริหารจัดการพื่่ลัุุงงาน
                                                - การบริหารจัดการน�ำา

ดิ้านการบริหารอ่งค์์กรที�ดิี (การกำากับอ่งค์์กรที�ดิีและการพัฒนาพนักงาน)
• ค์ุณภาพและค์วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่ส้ินค์้าและบริการ
• การจัดิหาอ่ย่างยั�งยืนตลอ่ดิห่วงโซึ่่ค์ุณค์่า
• การบริหารจดัิการค์วามเสี้�ยงอ่งค์์กรดิ้าน ESG
• การบริหารทรัพยากรบคุ์ลากร 

เพ่�มหัวข้อ่เพ่�อ่ค์วามชัดิเจน  - การกำากับดูแลุุกิจการที่ดี
                                              - การปลุุูกฝัังจรรยาบรรณ

- การพัื่่ฒนาชุ่มช่นแลุุะสังคม
- การบริหารลุุูกค้าเป็นศูนย์กลุุาง
- การเคารพื่่ด้านสิทธุุิมนุษัยช่น
- การรักษัาข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ
- การบริหารงานด้านภาษัี
- การส�งเสริมการอบรมแลุุะพื่่ัฒนาพื่่นักงาน

ประเด็ินส้ำาค์ัญหลัก 
ดิ้านการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

ขอ่บเขตขอ่งผ่ลกระทบ
มาตรฐานที�ใช้ในการรายงาน

ภายในอ่งค์์กร ภายนอ่กอ่งค์์กร

กรรมการ GRI ISO SDGs หน้า

ผ่้้เชี�ยวชาญดิ้านพ่�นผ่ิวแอ่ส้ฟััลต์
GRI 201 ISO 9001 SDG 4, 9, 16 72

ผ่ลิตภัณฑ์์และบริการที�เป็นมิตรต่อ่ 
ส้ิ�งแวดิล้อ่ม

GRI 201 ISO 14001 SDG 4, 9, 16
82

การบริหารจดัิการค์วามเสี้�ยงอ่งค์์กร
GRI 102 ISO 9001 SDG 1-17

170

ส้ร้างและส้่งเส้ริมวัฒนธ์รรมนวัตกรรม GRI 201 - SDG 4, 9, 16 92

การจัดิหาอ่ย่างยั�งยืนตลอ่ดิห่วงโซึ่่ค์ุณค์่า
GRI 

308,414
ISO 9001 SDG 8, 9, 

12,15,17
176

การบริหารจดัิการก๊าซึ่เรอื่นกระจก GRI 305 ISO14001 SDG 8, 12, 13 116

ค์ุณภาพและค์วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่สิ้นค์้า 
และบริการ

GRI 102, 
417,418

ISO 9001 SDG 3, 4, 
8,9,17

182

ค์วามปลอ่ดิภัยในการขนส้่งส้ินค์้าทางถนน
GRI 403, 
404,405

ISO39001 SDG 3, 11, 
17

152

การเปลี�ยนแปลงด้ิานภ้มิอ่ากาศึ GRI 305 ISO14001 SDG 8, 12, 13 106

การบริหารทรัพยากรบคุ์ค์ล
GRI 401, 
402,404, 
405,407

มรท.8001 SDG 4, 5, 8
216

การบริหารจดัิการขยะ  ขอ่งเส้ีย และมลพ่ษั
GRI 306

ISO14001 SDG 8, 12, 
13

124

ขอ่บเขตผ่ลกระทบขอ่งประเดิ็นส้ำาค์ัญที�มีต่อ่ผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ียที�เกี�ยวข้อ่ง

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      46  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      47  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563

ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพ่ืออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทปิโกแ้อสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยนื ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพ่ืออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทปิโกแ้อสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยนื

ผู้น าด้านนวัตกรรม

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย

บริหารงานแบบ 
ประสิทธิภาพ    
เชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ

อองงคค์์กกรรททีี่่
ยยัั่่งงยยืืนน
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หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษทัทปิโกแ้อสฟลัท์

เเศศรรษษฐฐกกิิจจ สสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม                        สสัังงคคมม
ผู้น าด้าน
นวัตกรรม

บริหารงานแบบ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนักด้าน
ความปลอดภัย

““สส่่งงมมออบบคคววาามมเเปป็็นนออยยูู่่ททีี่่ยยัั่ง่งยยืนืนใใหห้้กกัับบททุุกกสสัังงคคมม  ดด้้ววยยนนววััตตกกรรรรมมททีี่่สสรร้า้างงสสรรรรคค์”์”

คคววาามมยยัั่่งงยยืืนนในความหมายของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ หมายความถึงการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม
กับการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยหลักสาม
ประการ อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ-จากนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม-บริหารงานแบบประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ  และด้านสังคม-สร้างการตระหนักเรื่องความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการประกอบการตัดสินใจต่างๆ รวมถึงการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  ซึ่งเป็นเป้าหมายตามกลยุทธ์หลักองค์กรที่แสดงถึงมาตรฐานการด าเนินธุรกิจชั้ นน าที่มีการ
ประสานแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนไว้กับแนวการบริหารจัดการองค์กร  ดังเช่นปีนี้ 2563 ที่ทั้ง
โลกประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ แต่จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับตัว
และบริหารจัดการให้พนักงานสามารถทท  าางงาานนจจาากกสสถถาานนททีี ่่ปปลลออดดภภััยย  เช่น บ้านพัก  โดยจัดเตรียม
อุปกรณ์การท างานและการป้องกันการแพร่ของโรคระบาด ทท  าาใใหห้้กกลลุุ่่มมบบรริิษษััททฯฯ  สสาามมาารรถถดด  าาเเนนิินนธธุุรรกกิิจจมมีี
ผผลลปปรระะกกออบบกกาารรดดีีเเกกิินนคคววาามมคคาาดดหหมมาายย รวมทั้งสามารถสร้างผลก าไรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งมั่นรักษาค ามั่นการด าเนินธุรกิจโดยรักษาสมดุลใน 3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยได้น ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืน คือ PPrrooffiitt (ผลก าไรด้าน
เศรษฐกิจ-จากนวัตกรรม)  PPllaanneett (โลก/สิ่งแวดล้อม-บริหารงานแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ)  และ PPeeooppllee (คน/สังคม-ด้านความปลอดภัย) มาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในการผลักดันและ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน

PROFIT

PLANET                     PEOPLE

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์

มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืน 
ผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ววิิสสััยยททัศัศนน์ ์ 22556688

INNOVATIVE SOLUTIONS PARTNER          พันธมิตรผู้น าเสนอแนวทางสร้างสรรคด์้วยนวัตกรรมคคุุณณคค่่าาขขอองงแแบบรรนนดด์์

คค่่าานนิิยยมมอองงคค์์กกรร

กกลลยยุุททธธ์อ์องงคค์ก์กรร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน าระดับโลก

น าเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลาย

ส่งมอบนวัตกรรมเหนือผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ขับเคลื่อนองค์กรโดยอาศัยข้อมูลธรุกิจ

เป็นองค์กรที่ย่ังยืน

6 กลยุทธ์องค์กร 2568 

ววิิสสััยยททัศัศนน์์
ดด้้าานนคคววาามมยยัั่ง่งยยืืนน ส่งมอบความเปน็อยู่ทีย่ั่งยืนให้กับทกุสงัคม ด้วยนวัตกรรมทีส่ร้างสรรค์

กกลลยยุุททธธ์ค์คววาามมยยัั่ง่งยยืนืน

พพืื้้นนฐฐาานนคคววาามมยยัั่ง่งยยืนืน

กกรรออบบกกิจิจกกรรรรมม
เเพพืื่่ออสสัังงคคมม

ดด้้าานนเเศศรรษษฐฐกกิจิจ

ส่งเสริมสมาชิกของชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะ/
ฝึกอบรมความรู้ด้าน “ความปลอดภัย” และการดูแล

สุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหด้ขีึ้น

ดด้้าานนสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม ดด้้าานนสสัังงคคมม

คคววาามมโโปปรร่่งงใใสสแแลละะกกาารรกก  าากกัับบดดููแแลลกกิิจจกกาารรททีี่่ดดีี คคุุณณคค่่าาเเพพืื่่ออออนนาาคคตต  

ผผูู้้นน  าาดด้้าานนนนววััตตกกรรรรมม บบรริิหหาารรงงาานนแแบบบบ
ปปรระะสสิิททธธิิภภาาพพเเชชิิงงนนิิเเววศศเเศศรรษษฐฐกกิิจจ กกาารรตตรระะหหนนัักกดด้้าานน

คคววาามมปปลลออดดภภััยย

eamwork ntigrity rudence ommitment pen-mind
การท างานเป็นทมี ความซื่อตรง ความรอบคอบ ค ามั่นสัญญา เปิดรับฟังความ

คิดเห็นที่แตกตา่ง

ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม รักษ์โลก ความปลอดภัยส าหรับทุกคน
แบ่งปันความรู้            สร้างคุณค่าร่วม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   การประหยัดและปลอดภัย ถนนปลอดภัย        การดูแลหลังอุบัติเหตุ

ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การบริการ 
กระบวนการด าเนินงาน และธุรกิจใหม่ด้านยาง
มะตอย เพ่ือเกิดความ “ปลอดภัยและคุ้มค่า”

ปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้
บรรลุประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ด้วยการ

“รักษาระบบนิเวศของชุมชน”

เพ่ือสร้างพ้ืนฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยการพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

หลักการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืนขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563

ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพ่ืออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทปิโกแ้อสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยนื ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพ่ืออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทปิโกแ้อสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยนื

ผู้น าด้านนวัตกรรม

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย

บริหารงานแบบ 
ประสิทธิภาพ    
เชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ

อองงคค์์กกรรททีี่่
ยยัั่่งงยยืืนน
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หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษทัทปิโกแ้อสฟลัท์

เเศศรรษษฐฐกกิิจจ สสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม                        สสัังงคคมม
ผู้น าด้าน
นวัตกรรม

บริหารงานแบบ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนักด้าน
ความปลอดภัย

““สส่่งงมมออบบคคววาามมเเปป็็นนออยยูู่่ททีี่่ยยัั่ง่งยยืนืนใใหห้้กกัับบททุุกกสสัังงคคมม  ดด้้ววยยนนววััตตกกรรรรมมททีี่่สสรร้า้างงสสรรรรคค์”์”

คคววาามมยยัั่่งงยยืืนนในความหมายของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ หมายความถึงการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม
กับการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยหลักสาม
ประการ อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ-จากนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม-บริหารงานแบบประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ  และด้านสังคม-สร้างการตระหนักเรื่องความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการประกอบการตัดสินใจต่างๆ รวมถึงการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  ซึ่งเป็นเป้าหมายตามกลยุทธ์หลักองค์กรที่แสดงถึงมาตรฐานการด าเนินธุรกิจชั้ นน าที่มีการ
ประสานแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนไว้กับแนวการบริหารจัดการองค์กร  ดังเช่นปีนี้ 2563 ที่ทั้ง
โลกประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ แต่จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับตัว
และบริหารจัดการให้พนักงานสามารถทท  าางงาานนจจาากกสสถถาานนททีี ่่ปปลลออดดภภััยย  เช่น บ้านพัก  โดยจัดเตรียม
อุปกรณ์การท างานและการป้องกันการแพร่ของโรคระบาด ทท  าาใใหห้้กกลลุุ่่มมบบรริิษษััททฯฯ  สสาามมาารรถถดด  าาเเนนิินนธธุุรรกกิิจจมมีี
ผผลลปปรระะกกออบบกกาารรดดีีเเกกิินนคคววาามมคคาาดดหหมมาายย รวมทั้งสามารถสร้างผลก าไรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งมั่นรักษาค ามั่นการด าเนินธุรกิจโดยรักษาสมดุลใน 3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยได้น ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืน คือ PPrrooffiitt (ผลก าไรด้าน
เศรษฐกิจ-จากนวัตกรรม)  PPllaanneett (โลก/สิ่งแวดล้อม-บริหารงานแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ)  และ PPeeooppllee (คน/สังคม-ด้านความปลอดภัย) มาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในการผลักดันและ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน

PROFIT

PLANET                     PEOPLE

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์

มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืน 
ผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ววิิสสััยยททัศัศนน์ ์ 22556688

INNOVATIVE SOLUTIONS PARTNER          พันธมิตรผู้น าเสนอแนวทางสร้างสรรคด์้วยนวัตกรรมคคุุณณคค่่าาขขอองงแแบบรรนนดด์์

คค่่าานนิิยยมมอองงคค์์กกรร

กกลลยยุุททธธ์อ์องงคค์ก์กรร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน าระดับโลก

น าเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลาย

ส่งมอบนวัตกรรมเหนือผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ขับเคลื่อนองค์กรโดยอาศัยข้อมูลธรุกิจ

เป็นองค์กรที่ย่ังยืน
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ววิิสสััยยททัศัศนน์์
ดด้้าานนคคววาามมยยัั่ง่งยยืืนน ส่งมอบความเปน็อยู่ทีย่ั่งยืนให้กับทกุสงัคม ด้วยนวัตกรรมทีส่ร้างสรรค์

กกลลยยุุททธธ์ค์คววาามมยยัั่ง่งยยืนืน

พพืื้้นนฐฐาานนคคววาามมยยัั่ง่งยยืนืน

กกรรออบบกกิจิจกกรรรรมม
เเพพืื่่ออสสัังงคคมม

ดด้้าานนเเศศรรษษฐฐกกิจิจ

ส่งเสริมสมาชิกของชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะ/
ฝึกอบรมความรู้ด้าน “ความปลอดภัย” และการดูแล

สุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหด้ขีึ้น

ดด้้าานนสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม ดด้้าานนสสัังงคคมม

คคววาามมโโปปรร่่งงใใสสแแลละะกกาารรกก  าากกัับบดดููแแลลกกิิจจกกาารรททีี่่ดดีี คคุุณณคค่่าาเเพพืื่่ออออนนาาคคตต  

ผผูู้้นน  าาดด้้าานนนนววััตตกกรรรรมม บบรริิหหาารรงงาานนแแบบบบ
ปปรระะสสิิททธธิิภภาาพพเเชชิิงงนนิิเเววศศเเศศรรษษฐฐกกิิจจ กกาารรตตรระะหหนนัักกดด้้าานน

คคววาามมปปลลออดดภภััยย

eamwork ntigrity rudence ommitment pen-mind
การท างานเป็นทมี ความซื่อตรง ความรอบคอบ ค ามั่นสัญญา เปิดรับฟังความ

คิดเห็นที่แตกตา่ง

ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม รักษ์โลก ความปลอดภัยส าหรับทุกคน
แบ่งปันความรู้            สร้างคุณค่าร่วม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   การประหยัดและปลอดภัย ถนนปลอดภัย        การดูแลหลังอุบัติเหตุ

ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การบริการ 
กระบวนการด าเนินงาน และธุรกิจใหม่ด้านยาง
มะตอย เพ่ือเกิดความ “ปลอดภัยและคุ้มค่า”

ปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้
บรรลุประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ด้วยการ

“รักษาระบบนิเวศของชุมชน”

เพ่ือสร้างพ้ืนฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยการพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563

ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพ่ืออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทปิโกแ้อสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยนื ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพ่ืออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทปิโกแ้อสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยนื

ผู้น าด้านนวัตกรรม

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย

บริหารงานแบบ 
ประสิทธิภาพ    
เชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ

อองงคค์์กกรรททีี่่
ยยัั่่งงยยืืนน

4948

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษทัทปิโกแ้อสฟลัท์

เเศศรรษษฐฐกกิิจจ สสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม                        สสัังงคคมม
ผู้น าด้าน
นวัตกรรม

บริหารงานแบบ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนักด้าน
ความปลอดภัย

““สส่่งงมมออบบคคววาามมเเปป็็นนออยยูู่่ททีี่่ยยัั่ง่งยยืนืนใใหห้้กกัับบททุุกกสสัังงคคมม  ดด้้ววยยนนววััตตกกรรรรมมททีี่่สสรร้า้างงสสรรรรคค์”์”

คคววาามมยยัั่่งงยยืืนนในความหมายของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ หมายความถึงการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อม
กับการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยหลักสาม
ประการ อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ-จากนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม-บริหารงานแบบประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ  และด้านสังคม-สร้างการตระหนักเรื่องความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการประกอบการตัดสินใจต่างๆ รวมถึงการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  ซึ่งเป็นเป้าหมายตามกลยุทธ์หลักองค์กรที่แสดงถึงมาตรฐานการด าเนินธุรกิจชั้ นน าที่มีการ
ประสานแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนไว้กับแนวการบริหารจัดการองค์กร  ดังเช่นปีนี้ 2563 ที่ทั้ง
โลกประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ แต่จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับตัว
และบริหารจัดการให้พนักงานสามารถทท  าางงาานนจจาากกสสถถาานนททีี ่่ปปลลออดดภภััยย  เช่น บ้านพัก  โดยจัดเตรียม
อุปกรณ์การท างานและการป้องกันการแพร่ของโรคระบาด ทท  าาใใหห้้กกลลุุ่่มมบบรริิษษััททฯฯ  สสาามมาารรถถดด  าาเเนนิินนธธุุรรกกิิจจมมีี
ผผลลปปรระะกกออบบกกาารรดดีีเเกกิินนคคววาามมคคาาดดหหมมาายย รวมทั้งสามารถสร้างผลก าไรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งมั่นรักษาค ามั่นการด าเนินธุรกิจโดยรักษาสมดุลใน 3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยได้น ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืน คือ PPrrooffiitt (ผลก าไรด้าน
เศรษฐกิจ-จากนวัตกรรม)  PPllaanneett (โลก/สิ่งแวดล้อม-บริหารงานแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ)  และ PPeeooppllee (คน/สังคม-ด้านความปลอดภัย) มาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในการผลักดันและ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน
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มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืน 
ผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
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ส่งมอบนวัตกรรมเหนือผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
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ปปรระะสสิิททธธิิภภาาพพเเชชิิงงนนิิเเววศศเเศศรรษษฐฐกกิิจจ กกาารรตตรระะหหนนัักกดด้้าานน

คคววาามมปปลลออดดภภััยย

eamwork ntigrity rudence ommitment pen-mind
การท างานเป็นทมี ความซื่อตรง ความรอบคอบ ค ามั่นสัญญา เปิดรับฟังความ

คิดเห็นที่แตกตา่ง

ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม รักษ์โลก ความปลอดภัยส าหรับทุกคน
แบ่งปันความรู้            สร้างคุณค่าร่วม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   การประหยัดและปลอดภัย ถนนปลอดภัย        การดูแลหลังอุบัติเหตุ

ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การบริการ 
กระบวนการด าเนินงาน และธุรกิจใหม่ด้านยาง
มะตอย เพ่ือเกิดความ “ปลอดภัยและคุ้มค่า”

ปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้
บรรลุประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ด้วยการ

“รักษาระบบนิเวศของชุมชน”

เพ่ือสร้างพ้ืนฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยการพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

“ส้่งมอ่บค์วามเป็นอ่ย้่ที�ยั�งยืนให้กับทุกส้ังค์ม ดิ้วยนวัตกรรมที�ส้ร้างส้รรค์์”
กลุุุ�มบรษิัทัทปิโกแ้อสฟัลัุุท ์มุ�งม่ันรกัษัาคำามัน่การดำาเนนิธุุรุกจิโดยรกัษัาสมดลุุุใน 3 ดา้น คอื ดา้นเศรษัฐกจิ 
ด้านสิ�งแวดลุุ้อม แลุุะด้านสังคม โดยได้นำากลุุยุทธุุ์ด้านความยั่งยืน คือ  Profit (ผลุุกำาไรด้านเศรษัฐกิจ
-จากนวัตกรรม)  Planet (โลุุก/สิ�งแวดลุุ้อม-บริหารงานแบบประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ)  แลุุะ 
People (คน/สังคม-ดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย) มาใช้่ในการส่ือสารเพ่่ื่่อสร้างความเข้้าใจกับผู้มีส�วนได้เสีย
ทกุกลุุุ�ม โดยเฉพื่่าะอย�างยิ�งสำาหรบัพื่่นกังาน เพื่่่อ่เปน็ส�วนหน่ึงในการผลุุกัดนัแลุุะพื่่ฒันาอย�างย่ังยนืต่่าม
เป้าหมายร�วมกัน

เศรษัฐก้ิจ          สู่ิ�งแวดล้อม              สู่่งคม
ผ่้้นำาดิ้าน

นวัตกรรม
การตระหนักดิ้าน
ค์วามปลอ่ดิภัย

บริหารงานแบบ
ประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึ

เศึรษัฐกิจ

ค์วามยั�งยืนในความหมายข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ หมายความถึึงการเติ่่บโต่่ทางธุุุรกิจไปพื่่ร้อม
กับการพื่่ัฒนาด้านสังคม แลุุะสิ�งแวดลุุ้อมอย�างต่่�อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยหลุุักสามประการ  
อนัได้แก� ดา้นเศรษัฐกิจ-จากนวัต่่กรรม  ดา้นสิ�งแวดลุุ้อม-บริหารงานแบบประสิทธิุุภาพื่่เชิ่งนเิวศเศรษัฐกิจ 
แลุุะด้านสังคม-สร้างการต่่ระหนักเรื่องความปลุุอดภัย ซ่ึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงด้าน
เศรษัฐกจิ สงัคม แลุุะสิ�งแวดลุุอ้มในการประกอบการต่่ดัสนิใจต่่�างๆ รวมถึงึการดำาเนนิธุุรุกจิภายใต่่ก้รอบ
การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน

กลุุุ�มบริษััทฯ มุ�งเน้นการปรับตั่่วแลุุะเปล่ีุุยนแปลุุง  เพ่่ื่่อก้าวไปสู�องค์กรท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลุุ   
ซ่ึ่งเป็นเป้าหมายต่่ามกลุุยุทธ์ุุหลัุุกองค์กรท่ีแสดงถึึงมาต่่รฐานการดำาเนินธุุุรกิจชั่�นนำาที่มีการประสาน
แนวทางการพื่่ัฒนาความย่ังยืนไว้กับแนวการบริหารจัดการองค์กร ดังเช่�นปีนี� 2563 ท่ีทั�งโลุุกประสบ
ปญัหาวิกฤติ่่โควิด-19 ส�งผลุุต่่�อการประกอบธุุุรกิจ แต่่�จากการท่ีกลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ปรับตั่่วแลุุะบริหารจัดการ
ให้พื่่นักงานสามารถึทำางานจากส้ถานที�ปลอ่ดิภัย เช่�น บ้านพื่่ัก  โดยจัดเต่่รียมอุปกรณ์การทำางานแลุุะ
การป้องกันการแพื่่ร�ข้องโรคระบาด ทำาให้กลุ่มบริษััทฯ ส้ามารถดิำาเนินธ์ุรกิจมีผ่ลประกอ่บการดิีเกิน
ค์วามค์าดิหมาย  รวมทั�งสามารถึสร้างผลุุกำาไรแลุุะพัื่่ฒนาอย�างต่่�อเนื่อง

วิส้ัยทัศึน์ 2568

กลยุทธ์์อ่งค์์กร

ค์ุณค์่าขอ่งแบรนดิ์

ค์่านิยมอ่งค์์กร

วิส้ัยทัศึน์ดิ้าน
ค์วามยั�งยืน

พ่�นฐาน 
ค์วามยั�งยืน

กลยุทธ์ ์
ค์วามยั�งยืน

กรอ่บกิจกรรม
เพ่�อ่ส้ังค์ม

กรอ่บการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืนและค์วามเชื�อ่มโยงกลยุทธ์์ขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

มุ่งมั�นในการส้่งมอ่บบริการดิ้านธุ์รกิจยางมะตอ่ยอ่ย่างยั�งยืน ผ่่านทางวัฒนธ์รรมนวัตกรรม

ส้่งมอ่บค์วามเป็นอ่ย้่ที�ยั�งยืนให้กับทุกส้ังค์ม ดิ้วยนวัตกรรมที�ส้ร้างส้รรค์์

มุ่งส้้่การเป็นบรษิััทชั�นนำาระดิับโลก

นำาเส้นอ่ทางอ่อ่กทางธ์ุรกิจที�หลากหลาย

ส้่งมอ่บนวัตกรรมเหนอื่ผ่ลิตภัณฑ์์

มุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึน้ย์กลาง

ขับเค์ลื�อ่นอ่งค์์กรโดิยอ่าศึัยข้อ่ม้ลธ์ุรกิจ

เป็นอ่งค์์กรที�ยั�งยืน

6 กลยุทธ์์อ่งค์์กร 2568 

พันธ์มิตรผ่้้นำาเส้นอ่แนวทางส้ร้างส้รรค์์ดิ้วยนวัตกรรมINNOVATIVE SOLUTIONS PARTNER

eamwork ntegrity rudence ommitment pen-mind
การทำางานเป็นทีม ค์วามซึ่ื�อ่ตรง ค์วามรอ่บค์อ่บ ค์ำามั�นส้ัญญา เปิดิรับฟัังค์วาม 

ค์ิดิเห็นที�แตกต่าง

เราคื์อ่พันธ์มิตรในธ์ุรกิจยางมะตอ่ยแบบค์รบวงจร ที�ไดิ้รับการยอ่มรับในระดัิบส้ากล

TT II PP CC OO

ร่วมมอื่กันส้ร้างนวัตกรรม รักษั์โลก ค์วามปลอ่ดิภัยส้ำาหรับทุกค์น

แบ�งปันความรู้          สร้างคุณค�าร�วม

ด้านเศรษัฐกิจ
ผ่้้นำาด้ิานนวัตกรรม

ค์วามโปร่งใส้และการกำากับดิ้แลกิจการที�ดิี
                              เพื่่่่อสร้างพื่่่�นฐานธุุุรกิจที่แข้็งแกร�ง

ค์ุณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ต 
โดยการพื่่ัฒนาพื่่นักงานให้พื่่ร้อมรับการเปลุุี่ยนแปลุุงข้องโลุุก

ด้านสิ�งแวดลุุ้อม
บริหารงานแบบ

ประส้ิทธิ์ภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ

ด้านสังคม
การตระหนักดิ้าน 
ค์วามปลอ่ดิภัย

เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม   การประหยัดแลุุะปลุุอดภัย     ถึนนปลุุอดภัย        การดูแลุุหลุุังอุบัต่่ิเหตุ่่

ส�งเสริมนวัต่่กรรมผลุุิต่่ภัณฑ์์ การบริการ 
กระบวนการดำาเนินงาน แลุุะธุุุรกิจใหม�ด้าน 

ยางมะต่่อย เพื่่่่อเกิดความ “ปลอ่ดิภัยและค์ุ้มค์่า”

ปรับปรุงกระบวนการทำางานอย�างต่่�อเนื่อง  เพื่่่่อให้
บรรลุุุประสิทธุุิภาพื่่เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ  ด้วยการ  

“รักษัาระบบนิเวศึขอ่งชุมชน”

ส�งเสริมสมาช่ิกข้องชุ่มช่นด้วยการพื่่ัฒนาทักษัะแลุุะ
ฝัึกอบรมความรู้ด้าน “ค์วามปลอ่ดิภัย” แลุุะ 

การดูแลุุสุข้ภาพื่่เพื่่่่อยกระดับคุณภาพื่่ช่ีวิต่่ให้ดีข้้�น

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      48  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      49  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

LEK
กลยทุธ์์ด้ิานการพฒันาอ่ย่างยั�งยืนขอ่งกลุ่มบริษัทัทปิโก้แอ่ส้ฟััลท์
 จากกรอบแนวคิดการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยืน กลุุุ�มบริษัทัทิปโก้แอสฟัลัุุท์ ได้พื่่ฒันากลุุยุทธ์ุุด้านการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยืนข้้�นในปี 2560  โดยได้รบัการอนุมตั่่จิากคณะกรรมการบริษัทัฯ ซ่ึง่กลุุยุทธ์ุุนี�เปน็เครือ่งมือ
ในการข้ับเคลุุื่อนองค์กรให้บรรลุุุวิสัยทัศน์ด้านการพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน นอกเหนือจากกลุุยุทธุุ์การพื่่ัฒนาอย�างยัง่ยืนทั�ง 3 ด้านแลุุ้ว กลุุุ�มบริษััทฯ ยังได้มีกรอบในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นฐานรากที่แข้็งแกร�ง 
ซ่ึง่ประกอบดว้ยการกำากบัดแูลุุกจิการท่ีดีแลุุะดา้นการพัื่่ฒนาพื่่นกังาน ซ่ึง่เปน็ส�วนสำาคญัแลุุะสนบัสนนุให้กลุุุ�มบรษัิัทฯ ได้รบัความเช่ือ่ม่ันแลุุะไว้ใจจากผู้มีส�วนไดเ้สยี รวมทั�งสามารถึบรรลุุุวสิยัทศัน์ในการเปน็องคก์ร
แห�งความยั่งยืน (Sustainable Organization) ต่่ามเป้าหมายปี 2568 ซ่ึ่งสอดคลุุ้องแผนกลุุยุทธ์ุุหลุุักข้องกลุุุ�มบริษััทฯ โดยรวม แลุุะยังสอดคลุุ้องกับเป้าหมายการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนข้องสหประช่าช่าต่่ิ เป้าหมายที่ 
3, 4, 8, 9, 12, 13, 16 แลุุะ17

นโยบายและการกำากบัด้ิแล การพฒันาอ่ย่างยั�งยนืภายในกลุม่บริษัทัทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ได้พื่่ัฒนากรอบแนวทางการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยืนโดยได้มีการอนุมัติ่่แลุุะประกาศกลุุยุทธุุ์ รวมถึึงเป้าหมาย 
การพื่่ฒันาในปี 2560 เปน็ปแีรก  มกีารเผยแพื่่ร�คุณค�าองค์กรด้านความยัง่ยนื “การส้ง่มอ่บค์วามเป็นอ่ย้ท่ี�ยั�งยนืให้กบัทุกสั้งค์ม ดิว้ยนวัตกรรม 
ที�ส้รา้งส้รรค์”์ เพื่่่อ่ใช่้ในการส่ือสารใหทั้�งพื่่นกังานแลุุะผู้มสี�วนไดเ้สยีข้องกลุุุ�มบรษิัทัฯ มคีวามเข้า้ใจ  แลุุะร�วมกนัพื่่ฒันาองคก์รไปท่ีเปา้หมายเดยีวกนั
โดยมีโครงสร้างในการกำากับดูแลุุ ที่สามารถึต่่รวจสอบผลุุการปฏิิบัต่่ิงานได้อย�างเป็นระบบ แลุุะมีประสิทธุุิภาพื่่ในการต่่ิดต่่ามการดำาเนินงาน 
ด้านความย่ังยืนท่ีได้ผสานไปกับการดำาเนินธุุุรกิจ เป้าหมายเพื่่่่อให้พื่่นักงานทุกคนได้นำาแผนต่่ามกลุุยุทธุุ์มาปฏิิบัต่่ิ  ให้มีการพื่่ัฒนาท่ีต่่�อเน่ือง  
เกิดความสำาเร็จที่เป็นประโยช่น์ต่่�อองค์กรแลุุะสังคม  รวมทั�งมีการสื่อสารที่ช่ัดเจนกับพื่่นักงานทุกคนให้เกิดความเข้้าใจแลุุะมีส�วนร�วม

ค์ณะกรรมการ
 บริษััท

ค์ณะกรรมการ
กำากับดิ้แลกิจการ
ที�ดิี

ค์ณะผ่้้บริหารบริษััท
 ระดิับผ่้้อ่ำานวยการ

ผ่้้บริหารกลุม่บริษััท
ทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

ค์ณะทำางานดิ้าน
ค์วามยั�งยืน

พนักงานทุกค์น

• ระดัิบหัวหน้าฝั่่าย
• ระดัิบหัวหน้า  
หน่วยงาน

• เจ้าหน้าที�พัฒนาเพ่�อ่  
   ค์วามยั�งยืน
• พนักงานจิตอ่าส้า

•  นำาแผนงานไปปฏิิบัต่่ิ  เพื่่่่อบรรลุุุเป้าหมายหลุุักด้าน
 ความยัง่ยืนข้ององค์กรร�วมกัน

• อนุมัต่่ิกลุุยุทธุุ์ เป้าหมาย แลุุะงบประมาณด้านการพื่่ัฒนา 
 อย�างยั่งยืน

ต่่ิดต่่ามผลุุการดำาเนินงานผ�านการประชุมทบทวน 
ฝั่่ายบริหาร (Management Review) ด้านการ
พื่่ัฒนาความยั่งยืน แลุุะด้านระบบงานมาต่่รฐานไอเอสโอ 
ประสานงาน หาข้้อมูลุุให้คำาแนะนำา เพื่่่่อปรับปรุงในกรณี
ที่ผลุุการดำาเนินงานที่ไม�ได้ต่่ามเป้าหมาย โดยเทียบกับ
เกณฑ์์มาต่่รฐานทั�งภายในแลุุะภายนอกองค์กร
จัดทำารายงานรายไต่่รมาส

• ส่ือสารกรอบการดำาเนินงาน นโยบาย กลุุยุทธุุ์ เป้าหมาย 
 แลุุะแผนดำาเนินงานให้พื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนได้เสียรับทราบ 
 แลุุะเข้้าใจ
•  ส�งเสริมแลุุะประสานงานทั�งภายในแลุุะภายนอกองค์กร

•  พิื่่จารณาผลุุการดำาเนินงานท่ีไม�เป็นไปต่่ามแผนแลุุะ 
 เปา้หมาย รวมทั�งพื่่จิารณาแนวแก้ไข้หรอืการปรบัเปล่ีุุยน
•  ทบทวนแลุุะกำาหนดทศิทาง กรอบการดำาเนนิงาน นโยบาย  
 กลุุยุทธุุ์ เป้าหมายแลุุะแผนดำาเนินงาน

กล่ัุุนกรองกลุุยุทธุุ์  เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน  
แลุุะนโยบายด้านการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน 
นำาเสนอนโยบาย แลุุะรายงานผลุุดำาเนินการต่่�อ 
คณะกรรมการบริษััท เพื่่่่อพื่่ิจารณาอนุมัต่่ิ
ทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืนข้องกลุุุ�มบริษััทฯ 

โค์รงส้ร้างการขบัเค์ลื�อ่นค์วามยั�งยนืขอ่งกลุ่มบริษัทัทปิโก้แอ่ส้ฟััลท์

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายการ

พัฒนาเพ่�อ่ค์วามยั�งยืน

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู ข้อ่ม้ลการกำากับ

ดิ้แลดิ้านค์วามยั�งยืน

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      50  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      51  



ก้รอบก้ารบรหิารจด่ก้ารองค์ก้ร

ก้ลย่่ที่ธ์ด้านความย่่�งย่นื

แนวทางการพัฒนาค์วามยั�งยืนขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
วิสู่่ย่ท่ี่ศน์องค์ก้ร 2568 มุ�งม่ันในการส�งมอบบริการด้านธุุุรกิจยางมะต่่อย 
ความยั่งยืนผ�านทางวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรม
พั่นธก้ิจ เราคือพื่่ันธุุมิต่่รในธุุุรกิจยางมะต่่อยแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากลุุ
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์มุ�งเน้นการปรับต่่ัวแลุุะเปล่ีุุยนแปลุุง เพื่่่่อก้าวไปสู�องค์กรท่ีได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากลุุ ซ่ึ่งแสดงถึึงมาต่่รฐานการดำาเนินธุุุรกิจชั่�นนำาที่มีการประสานแนวทางการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยืน 
ดังเช่�นปีนี� 2563 ที่ทั�งโลุุกประสบปัญหาวิกฤติ่่โควิด-19 ส�งผลุุต่่�อการประกอบธุุุรกิจ แต่่�จากการท่ี 
กลุุุ�มบริษััทได้ปรับต่่ัวแลุุะบริหารจัดการให้พื่่นักงานสามารถึทำางานจากสถึานที่ปลุุอดภัย เช่�น บ้านพื่่ัก  โดย 
จัดเต่่รียมอุปกรณ์การทำางานแลุุะการป้องกันการแพื่่ร�ระบาด จ้งทำาให้กิจการสามารถึดำาเนินการได้ 
โดยไม�มีการสะดุด แลุุะสามารถึผลัุุกดันจนผลุุประกอบการข้องบริษััทได้เกินเป้าหมาย แลุุะยังคงสามารถึ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่่่่อสังคมได้อย�างต่่�อเนื่อง

ก้ารสู่�งมอบความเปี็นอย่่�ที่่�ย่่�งย่ืนให้ก้่บที่่ก้สู่่งคม
ด้วย่นว่ตก้รรมที่่�สู่ร้างสู่รรค์

การส้ร้างค์ุณค์่าร่วมในธ์ุรกิจ (Creating Shared Value: CSV)
กลุุุ�มบรษิัทัทปิโกแ้อสฟััลุุท์ไดน้ำาแนวทางการพื่่ฒันาความย่ังยนืต่่ามกรอบการสรา้งคณุค�าร�วมมาใช่โ้ดยคาดหวงัใหเ้กดิการปฏิบิตั่่ทิีเ่กดิผลุุ 
ที่ดีอย�างต่่�อเนื่องเพื่่ราะเป็นการนำาความรู้ความช่ำานาญข้ององค์กรมาพื่่ัฒนาแลุุะแก้ไข้ปัญหาสังคมเป็นการเกิดประโยช่น์ร�วมกันทุกฝั่าย

การทบทวนการตอ่บส้นอ่งค์วามต้อ่งการทั�ง
ผ่ลิตภัณฑ์์และล้กค้์า  รวมทั�งตลาดิใหม่

การปรับเปลี�ยนและกำาหนดิประส้ิทธ์ิผ่ล
ในห่วงโซึ่่คุ์ณค์่า

การดิำาเนินงานค์วามร่วมมือ่การพัฒนา
ชุมชนและส้ังค์มที�เอ่ื�อ่ต่อ่ธ์ุรกิจ

• พัื่่ฒนาสินค้าแลุุะบริการท่ีสามารถึใช้่ได้ง�าย  แลุุะหา 
ซ่ื�อได้ ในราคาท่ีเหมาะสม ง�ายต่่�อการเข้้าถึึงข้อง 
สังคมแลุุะชุ่มช่น  เช่�น สินค้ายางมะต่่อยสำาเร็จรูป ที่
สามารถึแก้ไข้ปัญหาหลุุุมบนถึนน เป็นการป้องกัน 
ข้ั�นต่่้นในการเกิดอุบัติ่่เหตุ่่  ที่ใคร ๆ ก็สามารถึทำาได้
ด้วยต่่นเอง  แลุุะยังเป็นสินค้าท่ีพัื่่ฒนาได้ต่่�อเน่ืองใน
การต่่อบสนองต่่ามความต้่่องการท่ีแต่่กต่่�างข้อง 
พื่่่�นที่

• การพื่่ัฒนาบรรจุภัณฑ์์ที่เหมาะสมกับการใช่้งานใน 
แต่่�ลุุะความต่่้องการที่แต่่กต่่�าง  แลุุะงบประมาณที่มี

• พื่่ัฒนาแลุุะปรับปรุงกระบวนการข้าย รวมทั�งการ
ข้นส�งให้มีความทันสมัย  รวดเร็ว  มีความผิดพื่่ลุุาด
น้อย โดยการพื่่ัฒนาแลุุะนำาเทคโนโลุุยีมาใช่้เพื่่่่อ 
ต่่อบสนองความต่่้องการข้องลุุูกค้าแลุุะผู้มีส�วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้้องให้มีประสิทธุุิภาพื่่ดียิ�งข้้�น

• นำาความรู้ความสามารถึ รวมทั�งนำาความเช่ี่ยวช่าญ
หลัุุกองค์กร มาบริหารจัดการ การใช้่ประโยช่น์จาก
ทรัพื่่ยากรให้มีประสิทธุุิภาพื่่แลุุะประสิทธุุิผลุุต่่ลุุอด
ห�วงโซ่�คุณค�า

• เสริมสร้างแลุุะข้ยายการให้ความรู้ ด้านความ 
ปลุุอดภัยในการใช้่ถึนนแลุุะความปลุุอดภัยท่ัวไปแก� 
ชุ่มช่น  โดยเฉพื่่าะเด็ก เยาวช่น แลุุะกลุุุ�มท่ีมีอาช่ีพื่่ 
ที่เกี่ยวข้้องกับการใช่้รถึใช่้ถึนนโดยต่่รง เช่�น คนข้ับรถึ

• เสริมสร้างการเดินทางบนท้องถึนนอย�างปลุุอดภัย
เพื่่่่อลุุดอุบัต่่ิเหตุ่่ท่ีเกิดข้้�นเป็นปัญหาการเสียช่ีวิต่่ 
ระดับประเทศ แลุุะระดับโลุุก

• เสริมสร้างความรู้การซ่�อมถึนนด้วยต่่นเอง  ร�วมกับ 
กรมพัื่่ฒนาฝัีมือแรงงานเพื่่่่อการส�งเสริมอาช่ีพื่่

มติดิิา้นส้ิ�งแวดิล้อ่ม
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เราให้ความสำาคัญกับกิจกรรมข้องเราต่่ามห�วงโซ่�คุณค�า 
ในหกประเด็นสำาคัญ (Materiality Issues) ที่สะท้อนให้เห็นถึึง

ความท้าทายข้องการพื่่ัฒนาความยัง่ยืนซ่ึ่งเกี่ยวข้้องกับ 
การดำาเนินงานข้องเรา

ภาพรวมขอ่งกลยุทธ์์ค์วามยั�งยืนขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ขับเค์ลื�อ่นค์วามยั�งยืน

เส้ริมส้ร้างรากฐานที�แข็งแรง เพ่�มการมีส้่วนร่วม เพ่�มผ่ลลัพธ์์ที�เกิดิผ่ลส้้งสุ้ดิ

แรงบ่นดาลใจก้าร
พั่ฒนาอย่�างย่่�งยื่น

ก้ารดำาเนินงาน
ตามก้ลย่่ที่ธ์

ก้ารต่�งเปี้าหมาย่

สู่ิ�งที่่�เราให้ความ
สู่ำาค่ญ

เรามุ�งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห�งความยั่งยืน (#S6. Sustainable Organization) – หนึ่งในหกข้องกลุุยุทธุุ์หลุุักองค์กรข้องเรา  
เพ่่ื่่อการไปถึึงองค์กรแห�งความยั่งยืนเราจ้งมุ�งม่ันท่ีจะบุกเบิกโซ่ลุุูช่ันใหม� ๆ ที่มีการใช่้นวัต่่กรรมแลุุะเทคโนโลุุยี 
ไปพื่่ร้อม ๆ กับการพื่่ัฒนาความรับผิดช่อบทางธุุุรกิจข้องเรา  เพื่่่่อเพื่่ิ�มความสำาเร็จทางด้านเศรษัฐกิจ

เป้าหมายระยะยาวในปี 2573 ข้องเราคือ การเพื่่ิ�มคุณค�าท่ีองค์กรสร้างข้้�นเป็นสิบเท�าจากการดำาเนินงาน 
ด้านผลุุิต่่ภัณฑ์์แลุุะบริการ รวมทั�งการบริหารจัดการกระบวนการทำางานเพื่่่่อลุุดผลุุกระทบต่่�อสังคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม   
เราเรยีกความมุ�งม่ันนี�ว�าเปน็การพื่่ฒันาแบบ “กา้วกระโดด 10x” ท่ีมปีระสทิธิุุภาพื่่มากข้้�นสิบเท�า (10x growth strategy)

เราได้สร้างรากฐานท่ีแข้็งแกร�งแลุุะมีประวัติ่่ท่ีประสบความสำาเร็จในข้ั�นต้่่น  ซ่ึ่งเป็นแรงผลุุักดันท่ีสำาคัญว�า “เรามาถู่กัที่าง”   
บนเส้นทางสู�เป้าหมายระยะยาวข้องเราในปี 2573  เราตั่่�งใจท่ีจะพื่่ัฒนาแลุุะปรับปรุงประสิทธุุิภาพื่่การทำางานต่่�อไป 
ในอีกหลุุายปีข้้างหน้า

การขั้บเคลุุื่อนความยั่งยืนให้เกิดข้้�นในองค์กร  ไม�ใช่�เรื่องง�ายแต่่�ก็ ไม�เกินความสามารถึท่ีจะบริหาร 
จัดการได้  โดยท่ีบริษััทได้วางโครงสร้างพื่่่�นฐานท่ีแข้็งแรงโดยการสรรหากลุุุ�มคนที่สนใจแลุุะมีไฟั 
 รวมถึึงพื่่ลุุังในการข้ับเคลุุื่อน  จุดประกายในการเป็นตั่่วอย�างที่ดีเพื่่่่อสร้างการมีส�วนร�วมข้องพื่่นักงาน
ทั�งองค์กร  เสริมความรู้แลุุะสร้างโอกาสในการทำากิจกรรมความย่ังยืนทั�งระหว�างการดำาเนินงานแลุุะ 

หลุุังการดำาเนินงาน เป็นการเพื่่ิ�มการมีส�วนร�วมข้องพื่่นักงาน  รวมทั�งข้ยายการมีส�วนร�วมออกไปจน
สามารถึครอบคลุุุมทั�งองค์กร  ในท่ีสุดจะเกิดผลุุลุุัพื่่ธุุ์ท่ีเกิดประโยช่น์กับองค์กรอย�างสูงสุด  รวมทั�ง 
เกิดความภาคภูมิใจข้องพื่่นักงานท่ีเป็นส�วนสำาคัญข้องความสำาเร็จ  จนในท่ีสุดจะเป็นการปลูุุกฝััง 
ความยั่งยืนอยู�ในวัฒนธุุรรมองค์กร  เพื่่่่อก้าวส้้ก่ารเป็นอ่งค์์กรยั�งยืน 

เราต่่้องการเสริมสร้างการมีส�วนร�วมข้องพื่่นักงานให้มากที่สุด  เพื่่่่อรับมือกับความท้าทายระดับโลุุกที่สำาคัญแลุุะเพื่่ิ�ม
ผลุุลุุัพื่่ธุุ์สูงสุด  ซ่ึ่งเราทำาได้ด้วยการเผยแพื่่ร�ให้ความรู้กับพื่่นักงานให้มากที่สุดแลุุะปลุุูกความคิดด้านความยั่งยืน

เส้ริมส้ร้างรากฐานที�แข็งแรง

เราพัื่่ฒนาแลุุะส�งเสริมความมุ�งม่ันข้องพื่่นักงานในเรื่องความย่ังยืน เพ่่ื่่อให้เกิดความรู้ความเข้้าใจเพ่่ื่่อนำาไปสู�การปฏิิบัติ่่ 
ที่มีประสิทธุุิภาพื่่  รวมทั�งมีผลุุงานที่จะสร้างให้องค์กรเกิดความแต่่กต่่�าง  ด้วยความทุ�มเท การใช่้ทักษัะแลุุะความรู้ เป็น 
การสร้างการมีส�วนร�วมข้องพื่่นักงานในองค์กร

เพ่�มการมีส้่วนร่วม

เพ่�มผ่ลลัพธ์ท์ี�เกิดิผ่ลส้้งสุ้ดิ

ความมุ�งหวังข้องเราที่จะบรรลุุุเป้าหมายในการเป็นองค์กรยั่งยืน โดยการดำาเนินงานใน 3 ด้าน คือ เศรษัฐกิจ สังคม แลุุะ 
สิ�งแวดลุุ้อม  รวมทั�งมีการกำากับกิจการที่ดี แลุุะการพื่่ัฒนาบุคลุุากรเพื่่่่อให้มีความรู้ความสามารถึ หมายความว�าเรา 
มุ�งสร้างมูลุุค�าเพื่่ิ�มให้กับล้กค์้า ผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ยีข้องเรา  ชุมชนที่เราดำาเนินการ  แลุุะสำาหรับบริษััทข้องเรา  รวมทั�งการลุุด
ปัญหาผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อม  แลุุะการสร้างพื่่ันธุุมิต่่รในการร�วมพื่่ัฒนาเพื่่่่อสังคม 

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

เล็กให้พัช ไทย+อัง
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เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
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เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
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เป้าหมายการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืนและผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ได้กำาหนดกรอบการพื่่ัฒนาอย�างยัง่ยืนครั�งแรกในปี 2560 ระยะเวลุุา 5 ปี ต่่ามกรอบกลุุยุทธุุ์ความยั่งยืน จำานวน 3 ด้าน แลุุะกรอบการบริหารจัดการองค์กร เพื่่่่อเป็นรากฐานที่แข้็งแรง
ในการบริหารแลุุะกำากับดูแลุุการดำาเนินงาน อีก 2 ด้าน  โดยมีเป้าหมายแลุุะต่่ัวช่ี�วัดหลุุัก จำานวน 11 ข้้อ แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ ยังได้เพื่่ิ�มต่่ัวช่ี�วัดรองที่สามารถึประเมินผลุุการดำาเนินงาน เพื่่่่อต่่อบสนองต่่�อประเด็นสำาคัญ
ข้องผู้มีส�วนได้เสียหลุุัก กลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะต่่�อเป้าหมายการพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืนข้องสหประช่าช่าต่่ิ (UN SDGs) ในปี 2563

กลยุทธ์์

กลยุทธ์์

เป้าหมายปี 2560 - 2564

เป้าหมายปี 2560 - 2564

ผ่ลการดิำาเนินงานปี 2563

ผ่ลการดิำาเนินงานปี 2563

ผ่้้นำาดิ้านนวัตกรรม  เพ่�อ่การพัฒนาด้ิานเศึรษัฐกิจแบบก้าวกระโดิดิ 10X

 ส้ร้างการตระหนักดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย เพ่�อ่ค์วามปลอ่ดิภัย  ดิีกว่าเส้ียใจภายหลัง

โปร่งใส้และกำากับดิแ้ลกิจการที�ดิี   เพ่�อ่ส้ร้างพ่�นฐานธ์ุรกิจที�แข็งแกร่ง

การพัฒนาค์ุณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ต  โดิยการพัฒนาพนักงานให้พรอ้่มรับการเปลี�ยนแปลงขอ่งโลก

    บริหารแบบประสิ้ทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ เพ่�อ่โลกที�ดิีและน่าอ่ย้่มากข้�น

ยอ่ดิขายเพ่�มข้�นจากผ่ลิตภัณฑ์์นวัตกรรม >12.5%*
(โดยเป้าหมายปี 2568 จะข้ายสินค้านวัต่่กรรมใหม�เพื่่ิ�มข้้�น >25%)
นวัตกรรมส้ีเขียวที�ดิำาเนินการไดิ้ในปี 2563 มากกว่า 70%  
ขอ่งโค์รงการที�ประกวดิในปี 2562
การมีส่้วนร่วมขอ่งพนักงานในการประกวดินวัตกรรมประจำาปี> 30%  
(เดิมรายงานปี 2562 เป้าหมาย 50% ปรับลุุดเป็น 30%*)
* สถึานการณ์โควิด-19 ทำาให้ต้่่องปรับลุุดกิจกรรมท่ีต้่่องทำางานเป็นกลุุุ�มแลุุะมีการทดลุุองร�วมกันลุุง

ระดิับค์วาเมพึงพอ่ใจขอ่งพนักงานที�ร่วมโค์รงการ > 85%

ส้ถิติการเส้ียชีวิตจากการดิำาเนินงาน (Fatality) ขอ่งพนักงานและ
ผ่้้รับเหมาเป็นศึ้นย์
อั่ตราการเกิดิอุ่บัติเหตุถ่งขั�นหยดุิงาน (Lost Time Accident: LTA)
เป็นศึ้นย์ (ครั�ง ต่่�อ หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมงการทำางาน ข้องพื่่นักงาน)
อั่ตราการเกิดิอุ่บัติเหตุขั�นรุนแรงในการจดัิส้่งส้ินค์้า เป็นศึ้นย์  
(ครั�ง ต่่�อ หนึ่งลุุ้านกิโลุุเมต่่รข้นส�ง)

ผ่ลการประเมินการกำากับดิ้แลกิจการระดิับ”ดิีเลิศึ” อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง

ผ่้้บริหารและพนักงาน ศึ่กษัาและลงนามรับทราบจรรยาบรรณ
อ่งค์์กร ผ่่านระบบอ่อ่นไลน์ รอ้่ยละ 100

ระดิับค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้าโดิยรวม > 85%

ระดิับค์วามพึงพอ่ใจขอ่งชุมชนที�มีต่อ่อ่งค์์กรมากกว่า 85%

อั่ตราการลาอ่อ่กขอ่งพนักงาน < 10%

จำานวนชั�วโมงฝั่ึกอ่บรมเฉลี�ยขอ่งพนักงานตอ่่ค์น > 24 ชั�วโมงตอ่่ปี

อั่ตราการมีผ่้้ส้ืบทอ่ดิตำาแหน่งที�มีศึักยภาพค์รบทุกตำาแหน่งงาน 
เป้าหมาย 100%
พนักงานแต่ละค์น(ในประเทศึไทย) มสี้่วนร่วมในโค์รงการนวัตกรรม
อ่ย่างน้อ่ย 1 โค์รงการ (ปี 2564 เป้าหมาย 50%, ปี 2568 = 100%)
พื่่นักงานประจำาทั�งหมดในประเทศไทยจำานวนทั�งสิ�น 649 คน

ลดิอั่ตราการปลอ่่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจก > 10% จากปีฐาน 2561
(โดยเป้าหมายปี 2568 จะลุุด > 20% ครอบคลุุุมข้อบเข้ต่่ 1,2 แลุุะ 3)

ลดิปริมาณการฝั่่งกลบขยะอุ่ตส้าหกรรมเป็นศึ้นย์

ข้อ่ร้อ่งเรียนด้ิานส้ิ�งแวดิล้อ่มจากการผ่ลิตและการขนส้่งเป็นศึ้นย์

การหกรั�วไหลขอ่งผ่ลิตภัณฑ์์ระหว่างการขนส้่งทางถนนเป็นศึ้นย์

ลดิปริมาณน�ำาที�ถ้กดิ่งเข้ามาใช้ทั�งหมดิลง 5% เทียบจากปี 2562

(ยอ่ดิขายเพ่�ม 17.3%)

(ไม่มีการเส้ียชีวิต  
จากการดิำาเนินการ)

(CGR 5 ดิาว-ดิีเลิศึ)

(ลงนาม 100%)

(ค์วามพึงพอ่ใจ 87.4%)

(ค์วามพึงพอ่ใจ 90%)

(อ่ัตราการลาอ่อ่ก 5.38%)

(การอ่บรมเฉลี�ย 24.66)

(มีผ่้้ส้ืบทอ่ดิ 95.24% )

(ทำาโค์รงการ 162 ค์น)

(อ่ัตราลดิ 22%)

(ปริมาณฝั่ง่กลบ 96%)

(ข้อ่ร้อ่งเรียน 0%)

(การหกรั�วไหลเป็น 0%)

(ลดิลง 11%)[2]

(พนักงานร่วม 20.3%)

(ไม่มีอุ่บัติเหตุการขนส้่ง)

(ค์วามพึงพอ่ใจ 84%)

(ดิำาเนินการแล้ว 79%)

(ไม่มีอุ่บัติเหตุในการ
ปฏิิบัติงาน)

*ปริมาณการข้ายสินค้าใหม� 3 ผลุุิต่่ภัณฑ์์ ปีฐาน 2560

*พื่่นักงานร�วมโครงการ 256 คน จากพื่่นักงานประจำาทั�งหมด1,264 คน ณ สิ�นปี 2563

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

68%

99%

96%

[2] จากสถึานการณ์โควิด-19 ส�งผลุุให้จำานวนพื่่นักงานกว�า 50% ต่่้องทำางานที่บ้าน ดังนั�นปริมาณน�ำาที่ใช่้จ้งลุุดลุุงอย�างมีนัยสำาคัญ

50%

95%
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เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

ผ่ลการดิำาเนินงานตามกลยุทธ์์ดิ้านค์วามยั�งยืนอ่งค์์กร  เพ่�อ่ส้นับส้นุนเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน 
(Sustainable Development Goals : UN SDGs)
ปี 2563 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์กำาหนดเป้าหมายการพื่่ัฒนาที่ยั่งยืนต่่ามกลุุยุทธุุ์ข้ององค์กร 3 กรอบการทำางาน  ในกรอบเศรษัฐกิจ  สังคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม รวมถึึงหลุุักการบริหารองค์กรซ่ึ่งเป็นรากฐาน
ข้องความยั่งยืน ที่ประกอบด้วยการกำากับดูแลุุกิจการที่ดี แลุุะการพื่่ัฒนาพื่่นักงานให้มีศักยภาพื่่ในการทำางานสูงสุด โดยรวมมีเป้าหมายจำานวน 15 ข้้อ  โดยมีความสอดคลุุ้องกับประเด็นสำาคัญ  แต่่�ในปี 2563  
มผีลุุงานท่ีโดดเด�นในการนำาเสนอจำานวน 10 ข้้อ  โดยมุ�งหวังว�าในปี 2568 จะสามารถึพัื่่ฒนาแลุุะข้ยายข้อบข้�ายการทำางานแลุุะความร�วมมอืได้จนครบ 15 ข้้อ แลุุะในปี 2572 จะสามารถึสนับสนนุครบทั�ง 17 ข้้อ

ผ่้้นำาดิ้านนวัตกรรม

บริหารแบบประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ

การตระหนักดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย

ค์วามโปร่งใส้และการกำากับดิ้แลกิจการที�ดิี

คุ์ณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ต

(Innovation Leader)

(Eco-Efficiency Operations)

(Safety Awareness)

(Transparency Good Corporate Governance)

(Value for the Future)

เราดำาเนินการส�งเสริมให้พื่่นักงานปรับเปลุุี่ยนวิธุุีคิดอย�างสร้างสรรค์โดยการ
จัดโครงการ Innovation Bootcamp 2563 แลุุะการประกวดนวตั่่กรรมประจำาปี
 Innovative Solutions Award 2563 เพื่่่่อเป้าหมายในการส�งเสริมการศึกษัา 
แลุุะการส�งเสริมนวัต่่กรรมระดับองค์กร  สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พื่่นักงาน

เราบริหารจัดการสิ�งแวดลุุ้อม แลุุะการรับมือกับการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ
ผ�านโครงการเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่การใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิง แลุุะการหาพื่่ลุุังงานทดแทนต่่�าง ๆ  
เข้้ามาใช้่ในกระบวนการผลุุิต่่ แลุุะส�งเสริมระบบเศรษัฐกิจหมุนเวียน

เราเสริมสร้างจิต่่สำานึกแลุุะปลูุุกฝัังวัฒนธุุรรมด้านความปลุุอดภัยภายในองค์กร
เพื่่่่อให้พื่่นักงานมีความรู้ความเข้้าใจในระดับท่ีสามารถึปรับเปล่ีุุยนพื่่ฤติ่่กรรม 
ให้มีความปลุุอดภัยแลุุะสร้างความเป็นผู้นำาด้านความปลุุอดภัยในทุกระดับ 

เรายึดถึือหลัุุกคุณธุุรรมแลุุะโปร�งใสในการดำาเนินธุุุรกิจแลุุะปฏิิบัต่่ิงาน พื่่ร้อมทั�ง
ปฏิบิติั่่ต่่ามกฎิหมาย ระเบยีบ ข้อ้บงัคบั วธีิุุการแลุุะมาต่่รฐานท่ีหน�วยงานกำากับดูแลุุ
กำาหนดไว้ แลุุะท่ีสากลุุยึดถึอืปฏิบัิต่่ ิการเคารพื่่ต่่�อการปฏิบัิต่่ติ่่ามแนวทางข้องสากลุุ 

เราลุุงทุนดา้นการพัื่่ฒนาศกัยภาพื่่ความสามารถึข้องพื่่นักงานดว้ยการจัดอบรม
ให้ความรู้แลุุะสนับสนุนทรัพื่่ยากรท่ีจำาเป็น พื่่ร้อมทั�งสร้างสภาพื่่แวดลุุ้อมในการ
ทำางานที่ปลุุอดภัย กระตุ่่้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แลุุะทำางานได้เต่่็มศักยภาพื่่

จำานวนการข้ายสนิคา้ (ต่่นั) ท่ีระบุ
เป็นนวัต่่กรรมองค์กร  โดยมีการ
เต่่ิบโต่่อย�างต่่�อเนื่อง  แลุุะมีมูลุุค�า
การข้ายเป็นจำานวนประมาณ  
32% ข้องยอดข้ายรวม

สัดส�วนการลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่
เรือนกระจก  เทียบกับปีฐาน 
2561

ไม�มีพื่่นักงานเจ็บป่วยเป็นโรค 
อันเกี่ยวเนื่องมาจากการทำางาน 

การประเมินบรรษััทภิบาลุุ

ผลุุสำาเร็จข้องแผนการสืบทอด
ต่่ำาแหน�งเพื่่่่อเต่่รียมกำาลุุังคนท่ีมี
ความสามารถึให้มคีวามต่่�อเน่ือง

สัดส�วนการลุุดการใช่้พื่่ลุุังงาน 
เทียบปีฐาน 2561

ไม�มีอุบัต่่ิ เหตุ่่ที่ทำาให้เกิดการ 
บาดเจ็บถึึงข้ั�นหยุดงาน หรือ  
เสียช่ีวิต่่จากการปฏิิบัต่่ิงาน
ภายในโรงงาน

ผลุุประเมนิความย่ังยนืข้องบรษิัทั
จดทะเบียนโดยต่่ลุุาดหลัุุกทรัพื่่ย์
แห�งประเทศไทย

จำานวนช่ั่วโมงเฉล่ีุุยการอบรม
ข้องพื่่นกังานหรอืลุุกูจา้ง ทั�งแบบ
ออนไลุุน์ (Online)  แลุุะการจัด 
ฝัึกอบรมต่่ามปกต่่ิ

สัดส�วนการกำาจัดข้องเสียหรือ 
สิ�งปฏิิกูลุุท่ีไม�ใช่้แลุุ้วด้วยวิธุุีการ
ฝัังกลุุบจากปริมาณทั�งหมด

ไม�มีอุบัต่่ิ เหตุ่่ ท่ีทำา ให้ เกิดการ 
บาดเจ็บถึึงข้ั�นหยุดงาน หรือ  
เสียช่ีวิต่่จากงานข้นส�งสินค้า
ภายนอกโรงงาน 

ไม�มีการลุุะเมิดสิทธุุิมนุษัยช่น  
แลุุะไม�มีรายงานข้้อร้องเรียน 
ในด้านสังคม สิ�งแวดลุุ้อม แลุุะ 
การกำากับดูแลุุบริษััท

อัต่่ราการลุุาออกข้องพื่่นักงาน
ต่่ลุุอดปี 2563

เ ป็ น ก า ร ลุุ ด ค� า ใ ช้่ จ� า ย ใ น
กระบวนการทำางานท่ี ได้จาก
โครงการประกวดนวัต่่กรรม 
ในปี 2562 แลุุะต่่ิดต่่ามครบ 1 ปี 
จำานวนโครงการ 32 โครงการ  
จากการประกวด 133

เป็นการลุุดเวลุุาในกระบวนการ
ทำา ง า น ท่ี เ กิ ด จ า ก โ ค ร ง ก า ร
ประกวดนวัต่่กรรม  ซ่ึ่งมีมูลุุค�า
เทียบเคียงจากค�าจ้างพื่่นักงาน
เฉ ล่ีุุย  ลุุดเ ป็นค�า ใ ช้่จ� าย เ ป็น
จำานวนเงินประมาณ 101.2 ลุุบ.

22 22

การดิำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs) ที�มีผ่ลงานโดิดิเด่ิน 10 ข้อ่ในปี 2563

ผ่ลดิำาเนินงานปี

ผ่ลดิำาเนินงานปี

ผ่ลดิำาเนินงานปี

ผ่ลดิำาเนินงานปี ผ่ลดิำาเนินงานปี ผ่ลดิำาเนินงานปี

ผ่ลดิำาเนินงานปี

ผ่ลดิำาเนินงานปีผ่ลดิำาเนินงานปี
อัต่่ราความรุนแรงข้องการเกิดอุบัติ่่เหตุ่่ถึึง
ข้ั�นหยุดงาน (LTISR) ข้องพื่่นักงาน
อัต่่ราความถึี่การเกิดอุบัติ่่เหตุ่่ถึึงข้ั�นหยุดงาน 
(LTIFR) ข้องพื่่นักงาน 
อัต่่ราความถึี่การเกิดอุบัติ่่เหตุ่่ถึึงข้ั�นหยุดงาน 
(LTIFR) ข้องผู้รับเหมาข้นส�งสินค้า 

จำานวนช่ั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพื่่ัฒนา
ความรู้เฉลุุีย่ข้องพื่่นักงาน
จำานวนพื่่นักงานข้ับรถึข้นส�งสินค้าที่ผ�าน
การอบรมหลัุุกสูต่่รการข้ับข้ี่เช่ิงป้องกัน
อุบัต่่ิเหตุ่่ (Defensive Driving Course) 
จำานวนพื่่นักงานที่ผ�านการอบรมหลัุุกสูต่่ร 
Innovation bootcamp

ปริมาณการใช่้พื่่ลัุุงาน                      
(Energy consumption)
ปริมาณการใช่้พื่่ลัุุงงานต่่�อปริมาณการผลุุิต่่ 
(Energy intensity)
สัดส�วนการลุุดปริมาณพื่่ลุุังงานเมื่อ
เปรียบเทียบจากฐานปี 2561

ค�าใช้่จ�ายในการพื่่ัฒนาสังคมแลุุะชุ่มช่น
กิจกรรมในโครงการ SD, CSR
สัดส�วนระดับความพื่่ึงพื่่อใจข้องชุ่มช่น
ที่มีต่่�อองค์กร 
อัต่่ราการลุุาออกข้องพื่่นักงาน

ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก ข้อบเข้ต่่
ที่ 1 แลุุะ 2
ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก ข้อบเข้ต่่
ที่ 1 แลุุะ 2 ต่่�อหน�วยการผลุุิต่่
การลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก
โดยเปรียบเทียบจากปีฐาน 2561

ต้่่นทุนท่ีลุุดในกระบวนการทำางานท่ีใช้่นวตั่่กรรม
จากโครงการประกวดนวัต่่กรรม 
เวลุุาท่ีลุุดในกระบวนการทำางานโดยใช้่นวตั่่กรรม
จากโครงการประกวดนวัต่่กรรม (2,812 ช่ัว่โมง 
คดิค�าแรงเฉล่ีุุยระดบัปฏิิบตั่่กิาร)  
มลูุุค�าการข้ายสนิค้าใหม�ท่ีได้จากการพื่่ฒันา
นวัต่่กรรมทั�งรายการเดมิท่ีรายงานต่่�อจาก 
ปี 2561-2562 แลุุะสนิค้าใหม�ในปี 63                                

การร้องเรียนด้านการรักษัาข้้อมูลุุ 
ส�วนบุคคลุุข้องลุุูกค้า
ข้้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ�งแวดลุุ้อม  
สังคม หรือบรรษััทภิบาลุุ
ข้้อร้องเรียนผลุุกระทบที่เกี่ยวกับสินค้าแลุุะ
บริการจากลุุูกค้า

ปริมาณข้ยะ ข้องเสียทั�งหมด

การกำาจัดข้ยะด้วยการฝัังกลุุบ

ปริมาณข้ยะหรือข้องเสียที่ถูึกนำากลุุับ
มาใช่้ใหม�

ปริมาณการใช่้นำ�า

ลุุดปริมาณนำ�าที่ถูึกดึงมาใช่้เทียบจาก 
ปีฐาน 2562

ปริมาณข้องนำ�าทิ�งที่ผ�านการบำาบัดแลุุะ
นำากลุุับมาใช่้ใหม�

จำานวนพื่่นักงานหญิงต่่�อพื่่นักงานช่าย

สัดส�วนค�าต่่อบแทนระหว�างหญิงต่่�อช่าย

สัดส�วนผู้บริหารต่่ั�งแต่่�ระดับต่่้น (M1) ข้้�นไป
ที่เป็นผู้หญิง

ครั�ง/ช่ั่วโมงการทำางาน

ครั�ง/ช่ั่วโมงการทำางาน

ครั�ง/ช่ั่วโมงการทำางาน

จิกะจูลุุ

จิกะจูลุุต่่�อปริมาณการผลุุิต่่

5.4

22

ปริมาณการผลุุิต่่

22
ครั�ง

ครั�ง

ครั�ง

47.2

48,770
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แผ่นการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

วางรากฐานค์วามยั�งยืน (2559-2561)                ขับเค์ลื�อ่นธ์ุรกิจยั�งยืน (2562-2564)            พัฒนาต่อ่ยอ่ดิค์วามยั�งยืน (2565-2567)                    มุ่งส้้่ธ์ุรกิจยั�งยืน  (2568 )             

••  เรียนรู้การกำากับดูแลุุกิจการที่ดี  ที่เป็นพื่่่�นฐานสู�ความยั่งยืนเรียนรู้การกำากับดูแลุุกิจการที่ดี  ที่เป็นพื่่่�นฐานสู�ความยั่งยืน
••  บริหารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธุุิภาพื่่ แลุุะดำาเนินการต่่ามแผนบริหารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธุุิภาพื่่ แลุุะดำาเนินการต่่ามแผน
••  กำาหนดเป้าหมายการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน  แลุุะการสื่อสารที่ดีกำาหนดเป้าหมายการพื่่ัฒนาอย�างยัง่ยืน  แลุุะการสื่อสารที่ดี
••  สร้างความเข้้าใจให้ทีมงาน  มุ�งสู�เป้าหมายร�วมกันสร้างความเข้้าใจให้ทีมงาน  มุ�งสู�เป้าหมายร�วมกัน

••  บริหารประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนบริหารประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
••  กำาหนดนโยบายแลุุะกลุุยุทธุุ์ให้ธุุุรกิจเต่่ิบโต่่อย�างต่่�อเนื่องกำาหนดนโยบายแลุุะกลุุยุทธุุ์ให้ธุุุรกิจเต่่ิบโต่่อย�างต่่�อเนื่อง
••  เช่ื่อมโยงผู้มีส�วนได้เสีย แลุุะการนำาเสนอคุณค�าร�วมเช่ื่อมโยงผู้มีส�วนได้เสีย แลุุะการนำาเสนอคุณค�าร�วม

ปี 2563 เราอ่ย้่ตรงนี�

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวักการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

••  สร้างคุณค�าให้สินค้าแลุุะบริการ โดยการใช่้นวัต่่กรรมที่สร้างสรรค์สร้างคุณค�าให้สินค้าแลุุะบริการ โดยการใช่้นวัต่่กรรมที่สร้างสรรค์
••  ยกระดับกระบวนการทำางานเพื่่่่อมีโอกาสการแข้�งข้ันได้สูงยกระดับกระบวนการทำางานเพื่่่่อมีโอกาสการแข้�งข้ันได้สูง
••  เปิดเผยข้้อมูลุุอย�างมีกลุุยุทธุุ์ ยกระดับความเช่ื่อเปิดเผยข้้อมูลุุอย�างมีกลุุยุทธุุ์ ยกระดับความเช่ื่อ
 มั่นต่่�อธุุุรกิจ แลุุะการมีพื่่ันธุุมิต่่รธุุุรกิจที่แข้็งแรง มัน่ต่่�อธุุุรกิจ แลุุะการมีพื่่ันธุุมิต่่รธุุุรกิจที่แข้็งแรง
••  ปลุุูกฝััง ปลุุูกฝััง DNADNA ความยั่งยืนทั่วทั�งองค์กร ความยั่งยืนทั่วทั�งองค์กร

• ปรับตัวไดิ้ในทุกส้ถานการณ์
• ค์ำาน่งถง่ค์วามเส้ี�ยงใหม่
• นำานวัตกรรมตอ่บโจทย์อ่นาค์ต
• เติบโตไปพร้อ่มกับส้ังค์มและส้ิ�งแวดิล้อ่ม
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวักการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      58  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งยื่น ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ
เชิิงนิำเวัศเศรู้ษฐกิจั 

ก�รู้ตรู้ะหนัำกด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ ค่ณค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภ�พ

เชิิงนำิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
ก�รู้ตรู้ะหนำักด้��นำ
ควั�มปลุ่อด้ภัย บรู้รู้ษัทิภิบ�ลุ่ คณ่ค��เพ่�ออนำ�คต ภ�คผู้นำวัก

ค์วามมุ่งมั�นในการบรรลุเป้าหมายในการเป็นอ่งค์์กรที�ยั�งยืน (Sustainable Organization)
 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์มีความม่ันใจว�าผลิุุต่่ภณัฑ์์ การบริการ แลุุะกระบวนการทำางาน ไม�เพีื่่ยงเป็นไปต่่ามมาต่่รฐานเท�านั�น แต่่�ยังได้รบัการยกระดับให้สงูกว�ามาต่่รฐานข้องกลุุุ�มอุต่่สาหกรรมอย�างสมำา่เสมอ
 การรกัษัาคำาม่ันสญัญาแลุุะต่่อบสนองความคาดหวงัข้องลูุุกค้าเป็นพ่ื่่�นฐานข้องการส�งมอบสนิค้าอย�างปลุุอดภยั ประโยช่น์ข้องการดำาเนนิการอย�างมมีาต่่รฐานข้องเราส�งผลุุให้เกดิการดำาเนินงานอย�างมปีระสทิธิุุภาพื่่ 
ลุุดการสูญเสยีข้องกระบวนการ เพิื่่�มศกัยภาพื่่ในการทำาธุุุรกจิ เพิื่่�มผลุุกำาไรในการพื่่ฒันาองค์กร แลุุะได้รบัการยอมรบัจากลุุกูค้าแลุุะผู้มสี�วนได้เสยี 
 พื่่นกังานแลุุะคณะผู้บริหารทกุคนมคีวามมุ�งม่ันในการพื่่ฒันาองค์กรไปสู�การเป็นองค์กรย่ังยืน โดยการดำาเนนิธุุรุกจิท่ีส�งเสริมแลุุะสอดคลุุ้องกับเป้าหมายการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยืนข้องสหประช่าช่าติ่่ SDGs แลุุะ
รายงานความย่ังยนืฉบบันี�ได้เสนอผลุุงานแลุุะกิจกรรมทีก่ลุุุ�มบริษััทฯ มุ�งม่ันดำาเนนิการซ่ึง่เป็นส�วนหน่ึงข้องงานพัื่่ฒนาอย�างย่ังยนื ทีมุ่่งหมายในการยกระดัิบค์ณุภาพชวิีตที�ดิีให้แก่ทกุค์นในส้งัค์ม

 

การเป็นอ่งค์์กรที�ยั�งยืน

ดิ้านเศึรษัฐกิจ ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม ดิ้านส้ังค์ม

ส�งเสริมแนวคิดด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่เชิ่งนิเวศเศรษัฐกิจ 
แลุุะความปลุุอดภัยในองค์กรยั่งยืน

พัฒนาผ่ลิตภัณฑ์์และบริการให้มีค์ุณส้มบัติที�ดิ ี
เป็นมิตรต่อ่สิ้�งแวดิล้อ่ม  และมีประส้ทิธ์ภิาพส้้ง
โดยการนำานวัต่่กรรมมาใช้่ ในการพื่่ัฒนาแลุุะ 
ข้บัเคล่ืุุอนองค์กรด้วยการเป็นผ้้่นำาด้ิานนวัตกรรม

เป้าหมายส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ (Climate Target) 
ปัญหาระดับโลุุกทีมีแน้วโน้มเพิื่่�มความรุนแรง ส�ง
ผลุุทั�งทางต่่รงแลุุะทางอ้อมต่่�อธุุุรกิจ มุ�งม่ันในเร่ือง 
กรีนมิชชั�น (GREEN Mission) เพ่�อ่โลกที�ดิข้ี�น

มั�นใจในสุ้ขภาพและค์วามปลอ่ดิภัยที�ดีิที�ส้ดุิมุ�งม่ัน
ท่ีจะเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบตั่่เิหต่่แุลุุะการบาดิเจ็บ
จากการทำางาน (ZERO Accident Mission) โดย
ครอบคลุุุมพื่่นกังานแลุุะผู้รบัเหมา 

การบริหารจัดิการห่วงโซ่ึ่อุ่ปทานอ่ย่างยั�งยนื
(Supply Chain) เป็นการบริหารกระบวนการ
ทำางานทั�งภายในและภายนอ่กอ่งค์์กร ท่ีมผีลุุต่่�อการ
สร้างความพึื่่งพื่่อใจให้กับลุุกูค้า 

การบริหารจัดิการด้ิานก๊าซึ่เรือ่นกระจก 
(Emissions) กำาหนดเป้าหมายการลุุดพื่่ลัุุงงาน
ด้วยการพื่่ัฒนาประส้ิทธ์ิภาพการใช้พลังงานใน
กระบวนการผ่ลิตและการขนส่้งสิ้นค้์า

แนวทางแก้ไขเพ่�อ่การดิำารงชีวิตที�ดิีและยั�งยืน
ส้ำาหรับค์นจำานวนมากข้�น มุ�งม่ันในการพัื่่ฒนา
ปรับปรุงการซ่ึ่อ่มถนนเพ่�อ่ค์วามปลอ่ดิภัยขอ่ง 
ทกุชวิีตในสั้งค์ม  โดยพื่่ฒันาทั�งผลุุติ่่ภณัฑ์์แลุุะบริการ

การป้อ่งกนัภยัค์กุค์ามทางไซึ่เบอ่ร์ ด้วยการพื่่ฒันา
บริการแลุุะงานในสำานักงานบนแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มดิจิทัลุุที่
กำาหนดินโยบายและระบบค์วามปลอ่ดิภัยอย�างมี
ประสิทธุุภิาพื่่ให้สอดคลุุ้องกับการใช้่เทคโนโลุุยีทีเ่พิื่่�มข้้�น

การบริหารจัดิการขยะ ขอ่งเสี้ย และมลพ่ษั ทีมุ่�งมัน่
บริหารวางระบบจดัการข้องเสยีอย�างมปีระสิทธุุภิาพื่่ทั�ง
ในกระบวนการผลุุติ่่แลุุะช่วิีต่่ประจำาวัน โดยการใช้่แนว 
3R และเป้าหมายขอ่งเสี้ยจากการฝ่ั่งกลบเป็นศ้ึนย์

การเค์ารพสิ้ทธ์ิมนุษัยชนและหลักจริยธ์รรมปีนี�มี
การทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านมนุษัยช่น โดิย
เพ่�มเติมการไม่เลือ่กปฏิบัิตต่ิอ่บุค์ค์ลเพราะเหตแุห่ง
ค์วามแตกต่างในด้านต่่�างๆ

ค์วามรบัผ่ดิิชอ่บต่อ่ล้กค้์า เป็นการมุ�งม่ันสร้างความ
พึงพอ่ใจให้กบัล้กค้์าด้วยสินค้าแลุุะบริการคุณภาพื่่
ท่ีเป็นเลุุิศจากนวัต่่กรรม ต่่ลุุอดจนพื่่ัฒนาบริการท่ี
ส้ร้างประส้บการณ์ที�ดิใีห้กับลุุกูค้า

ป่จจยัค์วามเสี้�ยงด้ิานภยัแล้ง (วิกฤติด้ิิานนำ�า)มกีาร
บริหารจัดิการปรับปรงุค์ณุภาพนำ�าและการนำานำ�า
กลบัมาใช้ใหม่ในระบบการผลุุติ่่  มกีารตั่่�งเป้าเป็นอัต่่รา
ท่ีเพิื่่�มข้้�นทกุปี

การพฒันาชมุชนและส้งัค์ม ส้ร้างค์ณุค่์าทางธ์รุกจิ
ร่วมกนักบัชมุชน โดยใช้่ความช่ำานาญผ�านโครงการ
กจิกรรมเพ่่ื่่อสงัคมท่ีส้นบัส้นนุกลยุทธ์์ค์วามยั�งยนื
ข้ององค์กรแลุุะต่่อบสนองความต้่่องการข้องชุ่มช่น

ขอ่บเขตประเด็ินส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืนและค์วามส้อ่ดิค์ล้อ่งกับเป้าหมายการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน (SDGs) ที�นำาเส้นอ่ในรายงาน
ส่่งมอบความเป็็นอยู่่่ที่่�ยู่่�งยู่ืนให้้กั่บทีุ่กัส่่งคม ด้้วยู่นว่ตกัรรมที่่�ส่ร้างส่รรค์

การพัฒนาดิ้านเศึรษัฐกิจ
กลยุทธ์์: ผ้้่นำาดิ้านนวัตกรรม เพื่่่่อการพื่่ัฒนาแบบก้าวกระโดด 10X

การพัฒนาดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม
กลยุทธ์์: การบริหารงานแบบประส้ิทธิ์ภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ
    เพื่่่่อโลุุกที่ดีแลุุะน�าอยู�มากข้้�น 

การพัฒนาดิ้านส้ังค์ม
กลยุทธ์์: ส้ร้างการตระหนักดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย                
     เพื่่่่อความปลุุอดภัย  ดีกว�าเสียใจภายหลุุัง

การพัฒนาดิ้านบรรษััทภิบาล
กลยุทธ์์: โปร่งใส้และกำากับดิ้แลกิจการที�ดิ ี 
    เพื่่่่อสร้างพื่่่�นฐานธุุุรกิจทีแ่ข้็งแกร�ง

การพัฒนาดิ้านทรัพยากรมนุษัย์
กลยุทธ์์: การพัฒนาค์ุณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ต 
    เพื่่่่อให้พื่่ร้อมรับการเปลุุีย่นแปลุุงข้องโลุุก

เราเปิดโอกาสแลุุะส�งเสริมให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์แลุุะนำาเสนอแนวความคิดเพื่่่่อพื่่ัฒนา
ต่่�อยอดเป็นนวัต่่กรรม แลุุะสามารถึนำามาส�งต่่�อหรือข้ยายในเช่ิงพื่่าณิช่ย์ได้อย�างมัน่ใจ จนสามารถึ
ต่่�อยอดเป็นการพื่่ัฒนานวัต่่กรรมรูปแบบธุุุรกิจใหม�ๆ ได้ในที่สุด

เรามุ�งเนน้ลุุดการปลุุ�อยกา๊ซ่เรอืนกระจก เราลุุดการใช่ท้รัพื่่ยากรสิ�นเปลุุอืง โดยการใช่ซ้่ำ�าแลุุะรีไซ่เคลิุุ เรา
ทำางานร�วมกบัคู�คา้ข้องเรา เพื่่่อ่ดแูลุุทรพัื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ขิ้องโลุุกใหด้พีื่่รอ้มกบัรายงานความกา้วหน้า
ข้องงานที่เราทำาอย�างโปร�งใส

เรามุ�งมั่นสร้างองค์กรที่มีความสุข้ในการทำางาน ดังนั�นความปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัย แลุุะ 
สภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน สำาหรับพื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนเกีย่วข้้องจ้งมีความสำาคัญอย�างยิ�ง

เรามกีระบวนการกำากบัดแูลุุการดำาเนินงานข้ององค์กรให้มีความโปร�งใส มีจริยธุุรรม แลุุะเป็นบรรษััทภบิาลุุ
 โดยปีนี�เน้นท่ีการจดัหาวตั่่ถึดุบิแลุุะการบริการลุุกูค้า เราทำางานอย�างใกลุุ้ชิ่ดกับลุุกูค้า คู�ค้าเพ่่ื่่อให้สนิค้า
แลุุะบริการให้ได้มาต่่รฐานระดับสงู เราดแูลุุแลุุะรบัฟัังลุุกูค้าเพ่่ื่่อการต่่อบสนองท่ีต่่รงต่่ามความต้่่องการ

เราเต่่รียมการเป็นองค์กรยั่งยืน โดยมุ�งเน้นด้านนวัต่่กรรมเพื่่่่อการพื่่ัฒนาพื่่นักงานให้เต่่รียมความ
พื่่ร้อมแลุุะสร้างความได้เปรียบสำาหรับการแข้�งข้ันในต่่ลุุาดได้ในทุกการเปลุุี่ยนแปลุุง

ประเดิ็นส้ำาค์ัญในการรายงานการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

• ผู้เช่ี่ยวช่าญด้านพื่่่�นผิวแอสฟััลุุต์่่
• ผลุุิต่่ภัณฑ์์แลุุะบริการที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม
• สร้างแลุุะส�งเสริมวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรม

ประเดิ็นส้ำาค์ัญในการรายงานการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

• การจัดการก๊าซ่เรือนกระจก
• การเปลุุี่ยนแปลุุงภูมิอากาศ
• การจัดการข้ยะ  ข้องเสีย  แลุุะมลุุพื่่ิษั
• การบริหารจัดการอื่น ๆ ในมิติ่่สิ�งแวดลุุ้อม
       - การจัดการพื่่ลุุังงาน      - การจัดการนำ�า

ประเดิ็นส้ำาค์ัญในการรายงานการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

• สุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องพื่่นักงาน
• สุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องลุุูกค้า
• ความปลุุอดภัยในการข้นส�งสินค้าทางถึนน

ประเดิ็นส้ำาค์ัญในการรายงานการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

• การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
• การจัดหาอย�างยั่งยืนต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�า
• คุณภาพื่่แลุุะความรับผิดช่อบต่่�อสินค้าแลุุะบริการ
• การมีส�วนร�วมแลุุะการพื่่ัฒนาชุ่มช่น
• การบริหารจัดการอื่น ๆ ในมิติ่่บรรษััทภิบาลุุ 6 ประเด็น

ประเดิ็นส้ำาค์ัญในการรายงานการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

• การบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุ (การรักษัาพื่่นักงาน)
• การส�งเสริมอบรมแลุุะพื่่ัฒนาพื่่นักงาน

เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนที�เกี�ยวข้อ่ง

เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนที�เกี�ยวข้อ่ง

เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนที�เกี�ยวข้อ่ง

เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนที�เกี�ยวข้อ่ง

เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนที�เกี�ยวข้อ่ง

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      60  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      61  



รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563

พพววกกเเรราาททุุกกคคนนใใหห้้สสััญญญญาาใในนกกาารรยยึึดดมมัั่่นนเเปป้้าาหหมมาายยกกาารรพพััฒฒนนาาคคววาามมยยัั่่งงยยืืนน

sustainability report highlights 525 25

พัวก้เราที่่ก้คนให้สู่่ญญาในก้ารย่ึดม่�นเปี้าหมาย่ก้ารพั่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืนพัวก้เราที่่ก้คนให้สู่่ญญาในก้ารย่ึดม่�นเปี้าหมาย่ก้ารพั่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืน



 ผ่้้เชี�ยวชาญดิ้านพ่�นผ่ิวแอ่ส้ฟััลต์
 ผ่ลิตภัณฑ์์และบริการ ที�เป็นมิตรต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม
 ส้ร้างและส้่งเส้ริมวัฒนธ์รรมนวัตกรรม

ด้านเศรษัฐก้ิจ

ผู้่้นำา
ด้านนว่ตก้รรม

เพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 10X
โดยการเป็น



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

ป่จจัยค์วามเส้ี�ยงที�เกี�ยวข้อ่งกับประเด็ินส้ำาค์ัญดิ้านนวัตกรรมมีผ่ลต่อ่การดิำาเนินธ์ุรกิจ และใช้ในรายงานฉบับนี�
การเปลี�ยนแปลงทาง 

ภ้มิอ่ากาศึอ่ย่างรุนแรง ส้ภาวะวิกฤตินำ�า
การปลุุอมแปลุุงแลุุะ
การโจรกรรมข้้อมูลุุ

ความลุุ้มเหลุุวในการ
กำากับดูแลุุทั่วโลุุก ความผันผวนข้องราคาพื่่ลุุังงาน

ภัยพบั่ตดิิา้นสิ้�งแวดิล้อ่ม
ที�มนุษัย์ส้ร้างข้�น

โรค์ระบาดิและติดิเชื�อ่ ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์ ค์วามล้มเหลวขอ่ง 
โค์รงส้ร้างพ่�นฐานที�ส้ำาค์ัญ

การตลาดิและพัฒนาธุ์รกจิ เทค์โนโลยีและนวตักรรม การจดัิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส่้ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง

ค์้่แข่งการค์้า

ผ่้้ถือ่หุ้นและ
นักลงทุน

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

นักวิชาการ ผ่้้ใช้ถนน 
และชุมชน

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ล้กค์้า

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ

การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ค์ุณค์่าและผ่ลกระทบดิ้านนวัตกรรม ขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
ห่ว

งโ
ซึ่่ค์

ุณ
ค์่า

ปร
ะเดิ

็นส้
ำาค์

ัญ
ดิ้า

นน
วัต

กร
รม

ค์ว
าม

เส้
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ประเดิ็นดิ้านนวัตกรรม                                                    ป่ญหาดิ้านนวัตกรรม                                       แนวทางการบริหารจัดิการที�ใช้ในปี  2563

• • • ความสอดคลุุ้องนโยบาย กลุุยุทธ์ุุ ข้ององค์กร
• • • วฒันธุุรรมนวตั่่กรรมองค์กร มหีรือไม�
• • • ความต่ื่่นต่่วัในการพื่่ฒันาแลุุะต่่�อยอดเทคโนโลุุยี
• •  การมีสนิค้าทดแทน ด้วยเทคโนโลุุยีท่ีดกีว�า
• การข้าดกระบวนการถึ�ายทอด ส�งต่่�อ ความรู ้                 

แลุุะประสบการณ์ข้องผู้เช่ี่ยวช่าญ
• •  การเปล่ีุุยนแปลุุงอย�างรวดเร็วด้านเทคโนโลุุย ี เช่�น 

เทคโนโลุุยียานพื่่าหนะแลุุะอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้้อง 
เทคโนโลุุยีการผลุุติ่่วสัดพุ่ื่่�นผวิถึนน เป็นต้่่น

   • • การเปล่ีุุยนแปลุุงวิธีุุการข้ายจาก 
ผลุุกระทบวิกฤติ่่โควิด-19 

• • • การต่่อบสนองไม�ทันต่่�อความต้่่องการ
ข้องลูุุกค้า

•  • การบริหารจัดการข้้อมลูุุจำานวนมาก
• • • บคุลุุากรปรบัต่่วัไม�ทนัต่่�อการ

เปล่ีุุยนแปลุุง
• • • ความสัมพื่่นัธ์ุุกับผู้มสี�วนได้เสยี

• • • การบริหารจัดการองค์ความรู้
• • • พื่่นกังานท่ีมคีวามเช่ีย่วช่าญสงู
• •  นโยบายข้องภาครัฐท่ีเปล่ีุุยนแปลุุง
• • • สนิค้าทดแทน
• • • เทคโนโลุุยีการก�อสร้างถึนน
• • • เทคโนโลุุยีอุปกรณ์การก�อสร้างถึนน

 เช่�น Pavement Recycling 
• • • ความเช่ี่ยวช่าญด้านเทคโนโลุุยี 

ผวิทางยางมะต่่อย

• •  การจัดหาวตั่่ถึดุบิท่ีเป็นมติ่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม
• • • การพัื่่ฒนาพื่่นกังานให้คดิค้นนวตั่่กรรม
• • การพัื่่ฒนาเทคโนโลุุยีการผลุุติ่่ให้มปีระสิทธิุุภาพื่่ 

สงูสดุ แลุุะเป็นมติ่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม
• • • การนำาเทคโนโลุุยีคอมพิื่่วเต่่อร์ แลุุะโปรแกรม 

มาใช้่แทนงานบางประเภท เพ่่ื่่อความสะดวก
รวดเร็ว แลุุะถึกูต้่่อง 

• • • การพื่่ฒันาพื่่นักงานให้มคีวามรูค้วาม สามารถึ
 แลุุะปรับต่่วัให้ทนัต่่�อการเปล่ีุุยนแปลุุงต่่�าง ๆ

 * OKM = Organization Knowledge Management 
** CRM = Customer Relationship Management 

การตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง

ค์วามส้ามารถในการรักษัาค์วามเป็นเลิศึในการเป็น
ผ่้้นำาด้ิานนวัตกรรมธ์ุรกิจยางมะตอ่ย และยกระดิับ
ค์วามส้ามารถในการแข่งขัน

การเปลี�ยนแปลงใหม่ ๆ ที�เกิดิจากค์วามก้าวหน้าทาง
เทค์โนโลยีที�เกี�ยวข้อ่งกับถนน เช่น ธ์ุรกิจยานยนต์   
มผี่ลกบัเทค์โนโลยกีารพัฒนาถนน

พนักงานยังไม่เข้าใจกระบวนการคิ์ดิและส้ร้างส้รรค์์
นวตักรรม  จง้มส่ี้วนนอ้่ยส่้วนนอ้่ยที�เข้ารว่มเส้นอ่ผ่ลงาน 
หรือ่มีส่้วนร่วมในกิจกรรมส้นับส้นุนภายในอ่งค์์กร

การพัฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ใหม่ ๆ ใช้เวลาค์่อ่นข้างนาน และ
ล่าช้าจากแผ่นงานในการทดิลอ่งตลาดิ

โค์รงการ การพัฒนานวัตกรรมที�เป็นมิตรต่อ่
ส้ิ�งแวดิล้อ่มยังมีส้ัดิส่้วนที�น้อ่ย

การพัฒนานวัตกรรมที�เป็นมิตรต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม
มีค์่าใช้จ่ายด้ิานต้นทุนและอุ่ปกรณ์ส้ง้

การส้ร้างวัฒนธ์รรมใหม่ในอ่งค์์กรเป็นไปได้ิช้า และยัง
ไม่ได้ิรับค์วามร่วมมือ่เท่าที�ค์วร  

ผ่้้เชี�ยวชาญดิ้าน
พ่�นผ่ิวแอ่ส้ฟััลต์

ผ่ลิตภณัฑ์์และบริการ 
ที�เป็นมติรต่อ่       
สิ้�งแวดิล้อ่ม

ส้ร้างและส้่งเส้ริม
วัฒนธ์รรม
นวัตกรรม

ส้ร้างผ้้่เชี�ยวชาญ และพัฒนาพนักงาน 
รวมทั�งส่้งเส้ริมการบริหารจัดิการอ่งค์์ค์วามร้้ 
ระหว่างหน่วยงาน และทั�งอ่งค์์กร

กำาหนดิให้มแีผ่นพฒันาส้นิค้์าและเป้าหมาย
ชดัิเจน  เพ่�อ่การส้นับส้นนุจากทุกฝ่ั่าย

พัฒนาการเ ป็นนวัตกรที�ดิี โดิยเ ชิญ
วิทยากรคุ์ณวุฒภิายนอ่ก ให้จดัิ โค์รงการ
 Innovation Bootcamp #1

จดัิให้มโีค์รงการประกวดินวตักรรมอ่งค์์กร
ประจำาปี “Innovative Solutions Award 
2020” ต่อ่เนื�อ่งเป็นปีที� 2 

ให้ผ้้่มส่ี้วนได้ิเสี้ยมส่ี้วนร่วมเส้นอ่ค์วามต้อ่งการ  
ผ่่านระบบการด้ิแลล้กค้์า CRM**

พฒันาค์วามร่วมมือ่กับพันธ์มิตรหลายกลุม่  ในทุกโอ่กาส้ที�ส้ามารถทำาได้ิ  เช่น กลุ่มลก้ค้์า
และกลุ่มหนว่ยงานกำากับ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท โดิยจัดิกิจกรรมสั้มมนา
ค์วามร้้ส้ินค์้าและเทค์นิค์ใหม่  เปิดิรับค์วามค์ิดิเห็นและค์วามต้อ่งการ

ส้นับส้นุนและพัฒนาค์วามส้ามารถขอ่งกระบวนการผ่ลิต โดิยค์วามร่วมมือ่ด้ิานจัดิซึ่ื�อ่  
เพ่�อ่หาวัตถดิุิบต้นนำ�า จนถ่งการผ่ลติ และการใช้งานที�ปลายนำ�า เป็นมติรต่อ่สิ้�งแวดิล้อ่ม

ปรบักระบวนการทำางานและส้ร้างนวตักรรมส้เีขียวเป็น Core Competency ขอ่งอ่งค์์กร 
โดิยส้นับส้นุนด้ิานงบประมาณและการแส้วงหาเทค์โนโลยีใหม่ เพ่�อ่ตอ่บส้นอ่งการพัฒนา 
ที�รวดิเร็ว  รวมทั�งส้นับส้นุนกลยทุธ์์หลกัอ่งค์์กร ข้อ่ที� 3

กำาหนดิทิศึทาง วิส้ัยทัศึน์ กลยุทธ์์อ่งค์์กรในด้ิานนวัตกรรมอ่ย่างชัดิเจน  เพ่�อ่ให้พนักงาน 
ทุกค์นเข้าใจจุดิมุ่งหมาย  และทิศึทางที�จะเปลี�ยนแปลงส่้้ค์วามเป็นอ่งค์์กรแห่งนวัตกรรม 
ภายในปี  2568  เพ่�อ่ส้นับส้นุนการเป็นอ่งค์์กรแห่งค์วามยั�งยนื 

พัฒนาวิธ์ีการและช่อ่งทางการถ่ายทอ่ดิ
อ่งค์์ค์วามร้้ รวมทั�งการแลกเปลี�ยนจาก
ค์วามร้้และเทค์โนโลยี (OKM)*
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• • •
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สัญญลุุักษัณ์สีประเภทความเสี่ยงสำาคัญ (ใช้่เฉพื่่าะในการอธุุิบายความเสี่ยงนี�เท�านั�น โดยสามารถึดูรายลุุะเอียดได้ที ่หน้า 22 )
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พนักงาน

ลก้ค์้า
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การพัฒนาและส้่งเส้ริมนวัตกรรมขอ่งกลุม่บริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ เป็นผู้นำาด้านนวัต่่กรรมยางมะต่่อยแลุุะคงให้ความสำาคัญอย�างเสมอมา   
เพ่่ื่่อยกระดบัความสามารถึในการแข้�งข้นัแลุุะศกัยภาพื่่ในการเต่่บิโต่่ได้ในระยะยาว ได้กำาหนดกลุุยทุธ์ุุองค์กร
ต่่ามวิสัยทัศน์ 2568 ทีมุ่่งเน้นการส่้งมอ่บนวัตกรรมเหนือ่ผ่ลิตภัณฑ์์ โดยมีการให้ความรู้แลุุะสื่อสาร
ไปยังพื่่นักงาน เพ่่ื่่อให้รับทราบแนวทางในการดำาเนินงานแลุุะสามารถึกำาหนดเป้าหมายในระดับต่่�าง ๆ 
ให้สามารถึบรรลุุุเป้าหมายหลัุุกองค์กรได้ในเวลุุาต่่ามแผน มีการจัดทำานโยบายด้านนวัต่่กรรมแลุุะ 
ใช่้สื่อสารภายในองค์กรให้พื่่นักงานสามารถึทำางานสอดคลุุ้องไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี�กลุุยุทธุุด์า้นความย่ังยืนข้องกลุุุ�มบรษัิัทฯ ยงัคงสนับสนุนกลุุยุทธุุห์ลุุกัองค์กร โดยมุ�งการเป็น
ผ่้น้ำาดิา้นนวตักรรม (Innovation Leader) นอกจากนวตั่่กรรมดา้นผลุุติ่่ภณัฑ์แ์ลุุว้ ยงัไดส้�งเสรมิใหเ้กดิ
การพื่่ัฒนาแลุุะสร้างนวัต่่กรรมทางธุุุรกิจ  สังคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม เพื่่่่อพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน (Innovation 
for Sustainability) กลุุุ�มบริษััทฯ สนับสนุนให้มีนวตั่่กรรมทั�งในระดับกระบวนการทำางานภายในองค์กร 
แลุุะในระดบัความร�วมมือระหว�างองคก์ร ซ่ึง่นวตั่่กรรมดงักลุุ�าวหมายถึงึการรเิริ�มทำาสิ�งต่่�างๆ ดว้ยวธีิุุใหม�ๆ
นอกจากนี�ยังอาจหมายถึึงการเปลุุี่ยนแปลุุงทางความคิด หรือ การผลุุิต่่ เพื่่่่อเป็นการสร้างมูลุุค�าเพื่่ิ�ม 
ให้แก�ธุุุรกิจ เป้าหมายข้องนวัต่่กรรมคือการเปล่ีุุยนแปลุุงในเช่ิงบวก เพื่่่่อทำาให้สิ�งต่่�างๆ เกิดความ
เปลุุี่ยนแปลุุงไปในทางที่ดีข้้�น ก�อให้เกิดผลุุผลุุิต่่ที่เพื่่ิ�มข้้�น ทั�งนี� เพื่่่่อให้เกิดประโยช่น์ต่่�อสังคมอย�างสูงสุด 

สแกนที่นี่
เพื่่่่ออ�านรายลุุะเอียด
นโยบายด้านนวัต่่กรรม

สแกนที่นี่
เพื่่่่ออ�านการสนับสนุน
วัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมองค์กร

นวัตกรรม
องค�กร

ประเภทนวัตกรรมองค�กรประเภทนวัตกรรมอ่งค์์กร

  *สินค้าประเภทที่เหมือนกันทั�งโลุุกหรือต่่�างกันเลุุ็กน้อยจนแยกไม�ได้
**TPM – Total productive maintenance  การบำารุงรักษัาทวีผลุุแบบทุกคนมีส�วนร�วม

ประโยชน์ส้ำาหรับธุ์รกิจ
ส้ร้างค์วามแตกต่าง
การใช่้นวัต่่กรรมเพื่่่่อสร้างความแต่่กต่่�างในด้านสินค้า แลุุะบริการ  โดยเฉพื่่าะสินค้ายางมะต่่อยท่ีเป็น
ผลิุุต่่ภัณฑ์์ commodity* ที่ไม�สามารถึต่่ิดต่่ราสินค้าให้เป็นที่จดจำาได้  ดังนั�นนวัต่่กรรมใหม�ที่ต่่อบสนอง
ความต้่่องการท่ีดีกว�า จะสร้างความแต่่กต่่�าง  แลุุะสามารถึเป็นท่ีจดจำาได้จากภาพื่่ลัุุกษัณ์ข้องการ 
นำาเสนอนวัต่่กรรมใหม�ที่ดีอยู�เสมอ

เพ่�มการขายและส้่วนแบ่งทางตลาดิ
สนิคา้ยางมะต่่อยเป็นสินค้าทีมี่ความเคล่ืุุอนตั่่วช่า้ทั�งในด้านการเปล่ีุุยนแปลุุงตั่่วสนิค้า  แลุุะการใช้่งานแต่่�
ในยุคดจิทิลัุุแลุุว้ทกุอย�างเปล่ีุุยนแปลุุงอย�างรวดเร็ว การออกสินคา้นวตั่่กรรมท่ีต่่อบสนองความต้่่องการ
หลุุัก เช่�นความปลุุอดภัยมากข้้�น ประหยัดค�าใช่้จ�าย  อายุการใช่้งานนานข้้�น ลุุ้วนสามารถึทำาให้สามารถึ
ช่�วงชิ่งส�วนแบ�งการต่่ลุุาดแลุุะการสร้างต่่ลุุาดใหม�ได้

เพ่�มประส้ิทธ์ิภาพในกระบวนการทำางาน
กระบวนการทำางานในแต่่�ลุุะบริษััทมีความแต่่กต่่�างกัน  แต่่�ทุกๆ กระบวนการสามารถึพัื่่ฒนาให้มี
ประสิทธุุภิาพื่่ดขี้้�น ลุุดเวลุุาการทำางานหรอืค�าใช่จ้�าย  เพื่่ราะในการดำาเนนิงานจะม ีเครือ่งจกัรแลุุะอปุกรณ ์
คนแลุุะกระบวนการทำางาน  ถึา้พื่่นกังานทกุคนคดิพื่่ฒันาใหก้ารทำางานท่ีต่่วัเองรบัผดิช่อบดขี้้�น  อย�างไร
ก็จะต่่้องมีการเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่แน�นอน  กลุุุ�มบริษััทฯ ได้นำาระบบ TPM** มาใช่้ทำาให้สามารถึเพื่่ิ�ม 
ประสิทธุุิภาพื่่ในการทำางาน (อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มหน้า 224)

ส้ร้างค์วามแตกต่าง
การใช้่นวัต่่กรรมเพื่่่่อสร้างความแต่่กต่่�างในด้านสินค้า แลุุะบริการ  โดยเฉพื่่าะสินค้ายางมะต่่อยที่เป็น
ผลุุติ่่ภณัฑ์ ์commodity* ที่ไม�สามารถึต่่ดิต่่ราสนิคา้ใหเ้ปน็ท่ีจดจำาได ้ ดงันั�นนวตั่่กรรมใหม�ท่ีต่่อบสนอง
ความต่่้องการท่ีดีกว�า จะสร้างความแต่่กต่่�าง  แลุุะสามารถึเป็นท่ีจดจำาได้จากภาพื่่ลุุักษัณ์ข้องการ 
นำาเสนอนวัต่่กรรมใหม�ที่ดีอยู�เสมอ

แนวทางการพัฒนาดิ้านนวัตกรรมอ่งค์์กรให้ส้อ่ดิค์ล้อ่งกับกลยุทธ์์หลักอ่งค์์กร

การพฒันาและส่้งเส้ริมนวตักรรมขอ่งกลุม่บริษัทัทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

กลุุุ�มบริษััทฯ มีแนวทางปฏิิบัต่่ิที่จะเป็นผ่้้นำาดิ้านนวัตกรรมข้องธุุุรกิจแอสฟััลุุต่่์ดังนี�
 - สำารวจกระบวนการดำาเนินงานต่่�างๆ ท่ีบริษััทฯ ดำาเนินการอยู�ในปัจจุบันว�าก�อให้เกิด 
ความเส่ียงหรือมีผลุุกระทบในทางลุุบต่่�อสังคมหรือสิ�งแวดลุุ้อมหรือไม� พื่่ร้อมทั�งศึกษัาหาแนวทางแก้ไข้
เพื่่่อ่ ลุุดผลุุกระทบดังกลุุ�าว นอกจากนี� กลุุุ�มบริษััทฯ จะศึกษัา พื่่จิารณา แลุุะ วเิคราะห์กระบวนการทำางาน
อย�างลุุะเอยีด แลุุะครอบคลุุมุทกุดา้น เพื่่่อ่สรา้งโอกาสในการพื่่ฒันาไปสู�การคน้พื่่บนวตั่่กรรมทางธุุรุกจิ
เพื่่่่อสนองประเด็นปัญหาดังกลุุ�าว
 - เปดิเผยนวตั่่กรรมท่ีคน้พื่่บในสิ�งท่ีเปน็ประโยช่นต์่่�อสงัคมแลุุะสิ�งแวดลุุอ้ม เพื่่่อ่กระตุ้่่นใหธุุ้รุกจิ
แลุุะผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิิบัต่่ิต่่าม

 - วิเคราะห์แนวทางการแก้ ไข้ปัญหา ต่่ลุุอดจนพื่่ัฒนานวัต่่กรรมอย�างสมำ่าเสมอ แลุุะ 
อย�างต่่�อเน่ือง ซ่ึง่เปน็การสรา้งโอกาสในการคิดค้นผลุุติ่่ภณัฑ์์ใหม� เพื่่่อ่การเติ่่บโต่่ข้องกลุุุ�มบรษัิัทฯ แลุุะ 
เพื่่่่อการต่่อบสนองความต้่่องการข้องลุุูกค้า ผู้รับเหมา แลุุะผู้มีส�วนได้เสียหลุุักได้ต่่ลุุอดห�วงโซ่�ธุุุรกิจ
 - กลุุุ�มบริษััทฯ มุ�งม่ันที่จะเป็นอ่งค์์กรที�ขับเค์ลื�อ่นดิ้วยข้อ่ม้ลธุ์รกิจ (Datum Driven  
Organization) เพื่่่่อประยุกต่่์ใช่้ข้้อมูลุุทางธุุุรกิจ  ให้เกิดประสิทธุุิภาพื่่สูงสุดในกระบวนการต่่ัดสินใจ  
โดยอาศยัฐานข้อ้มลูุุข้นาดใหญ�เพื่่่อ่ข้บัเคล่ืุุอนธุุรุกิจ เศรษัฐกจิ สงัคม แลุุะสิ�งแวดลุุอ้ม ส�งผลุุให้นวตั่่กรรม
ท่ีขั้บเคล่ืุุอนด้วยข้้อมูลุุสามารถึต่่อบสนองความต้่่องการได้เต็่่มประสิทธิุุภาพื่่ รวมทั�งส�งเสริมแลุุะ
สนับสนุนให้พื่่ันธุุมิต่่ร คู�ค้า แลุุะผู้มีส�วนได้เสียต่่ลุุอดห�วงโซ่�ธุุุรกิจทำางานไปในทิศทางเดียวกัน

การส้นับส้นุนจากอ่งค์์กรและผ่้้บริหารระดิับส้้ง
กลุุุ�มบริษััทฯ สนับสนุนแลุุะส�งเสริมนวัต่่กรรมต่่ั�งแต่่�ระดับกรรมการบริษััท ซ่ึ่งได้อนุมัต่่ิ
• กลุุยุทธุุ์องค์กร : ส�งมอบนวัต่่กรรมเหนือผลุุิต่่ภัณฑ์์ (Innovation Beyond Product)
• กลุุยุทธุุ์ความยั่งยืน : ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม (Innovation Leader)
โดยมีการสื่อสารถึึงพื่่นักงาน แลุุะผู้มีส�วนได้เสียหลุุัก  เพื่่่่อการมีส�วนร�วมแลุุะเกิดประโยช่น์ร�วมกัน

การเส้ริมส้ร้างวัฒนธ์รรมนวัตกรรมและส่้งเส้ริมค์วามร้้
คณะผู้บริหารได้กำาหนดให้มีกิจกรรมประกวดนวัต่่กรรมองค์กรอย�างต่่�อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง (2562-
2563) ใช่ช้่ือ่ว�า Innovative Solutions Award ซ่ึง่เป็นการส�งเสรมิแลุุะกระตุ้่่นให้พื่่นักงานมีส�วนร�วม 
รวมทั�งจัดโครงการ INNOVATION BOOTCAMP เพื่่่่อสร้างนักคิดอย�างสร้างสรรค์  แลุุะพื่่ัฒนา
กระบวนการคิดข้องพื่่นักงาน  รวมทั�งมีวิทยากรภายนอกมาพืู่่ดคุยให้ข้้อคิดเห็น

การบริหารจัดิการดิ้านทรัพยากรให้เหมาะส้ม
กลุุุ�มบรษัิัทฯ ไดก้ำาหนดนโยบายแลุุะแนวทางการสร้างวฒันธุุรรมนวตั่่กรรมอย�างชั่ดเจน  โดยมีการ
กำาหนดหน�วยงานบรหิารทรพัื่่ยากรมนษุัย ์(HCM) มีคณะผูบ้รหิารทกุคนเปน็ส�วนหน่ึงในการปลุุกูฝังั
แลุุะผลุุกัดนัใหม้กีารคดิพื่่ฒันานวตั่่กรรม  โดยกลุุุ�มบรษิัทัฯ มกีารกำาหนดคำาจำากดัความนวตั่่กรรม
ข้ององค์กร  เพื่่่่อให้พื่่นักงานทุกระดับได้มีส�วนร�วม

การส้ร้างค์ุณค์่าและม้ลค์่าจากนวัตกรรม
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้นำาโครงการนวัต่่กรรมข้องพื่่นักงานมาปฏิิบัต่่ิงานใช้่จริง มีการต่่ิดต่่ามผลุุแลุุะ
ปรับปรุงโดยเฉพื่่าะอย�างยิ�งนวัต่่กรรมด้านกระบวนการ ที่มีผู้ส�งโครงการเข้้ามามากท่ีสุดแลุุะ
หลุุายโครงการได้นำามาใช่้ปฏิิบัต่่ิทำาให้เกิดผลุุในการลุุดต่่้นทุนการผลุุิต่่ ลุุดเวลุุาในการทำางาน  
เพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่โดยรวม (ดูผลุุรวมได้ที่หน้า 93)

การส้ร้างการรับร้้และเผ่ยแพร่นวัตกรรม
ปัจจุบันกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ทำาการส่ือสารโครงการนวัต่่กรรมท่ีพื่่นักงานส�งเข้้าประกวดในการส่ือสาร
ภายในองคก์รเท�านั�นในช่�วงเริ�มต่่น้นี�  เน่ืองจากบางส�วนเปน็เทคนคิเฉพื่่าะธุุรุกจิท่ีสำาคัญ  ซ่ึง่สามารถึ
ทำาให้พื่่นักงานสนใจงานนวัต่่กรรมมากข้้�น  เพื่่่่อจะเป็นส�วนหนึง่ข้องการพื่่ัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
อย�างยั่งยืนต่่�อไป

มรรกตัวน

ท

นนววัตตกกรรรรมม
คน

ววััฒนธรรมม
แแลละะคคววาามมรรูู��

มรรกตวัน

ท

คุณค�า

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก
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LEK
ร้้จักทิปโก้
แอ่ส้ฟััลท์

กลุุยุทธุุ์การพัื่่ฒนา
ความยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เชิ่งนิเวศเศรษัฐกิจ 
การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก ผู�นําด�านนวตักรรม

ศึ้นย์ค์วามเป็นเลิศึ
ดิ้านพ่�นผ่ิวถนน

Pavement Excellence
Center



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน ปี 2563 ลำาดัิบส้ำาค์ัญที�สุ้ดิ

เพ่�อ่เป็น  “อ่งค์์กรชั�นนำา”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ เส้ริมค์วามร้้ พัฒนาเทค์โนโลยี

ใช้ค์วามร้้ ค์วามชำานาญ เผ่ชิญวิกฤติิต่าง ๆ

ก้ ารเปี็นผู้่้เช้่�ย่วช้าญด้านพั่�นผู้ิวแอสู่ฟััลต์

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• การท่ีกลุุุ�มบรษิััทฯ ได้เผยแพื่่ร�ความรู้ด้านเทคโนโลุุยีต่่�าง ๆ  จากท่ีจะต่่้อง 

จัดงานสัมมนาใหญ�ประจำาปี  ได้เปลุุีย่นวิธีุุ
 1) ความรูเ้รื่องถึนนทัว่ไปใช้่การสือ่สารด้วยระบบออนไลุุน์
 2) การจัดเสนอความรู้ที่มีการนำาเสนอด้านเทคนิคช่ั�นสูง ยังมีการ
  จัดบรรยายพื่่ร้อมต่่อบคำาถึามแลุุะสาธิุุต่่  แต่่�ใช่้มาต่่รการป้องกัน  
  โควิด-19 เมือ่นำาเสนอความรู้ รับประทานอาหาร แลุุะเดินทาง

• การนำาเสนอความรู้ด้านเทคนิคการทำาถึนนด้วยยางมะต่่อย  รวมทั�งเทคโนโลุุยี
การบริหารจดัการความปลุุอดภัยให้หน�วยงานราช่การ 1 ครั�ง แบบงานสัมมนา
ปกต่่ิแลุุะป้องกันโควิด-19

• การนำาเสนอให้ความรูด้้านการใช้่ยางมะต่่อยในการก�อสร้างถึนน ด้วยทมีเทคนิค
เป็นกลุุุ�มย�อยทางระบบออนไลุุน์ จำานวน 20 ครั�ง

• ได้รับคะแนนสำารวจความพื่่ึงพื่่อใจการให้บริการด้านเทคนิค 96.8%

ปี 2563

ปี 2568

• ก า ร สั ม ม น า ค ว า ม รู ้ ป ร ะ จำ า ป ี  
“FUTURE ROAD” เป็นโครงการ
ท่ี นำา ค ว า ม รู้ ท่ี ทั น ส มั ย สำา ห รั บ 
ผู้ออกแบบในหน�วยงานราช่การ 
ผู้รับเหมาก�อสร้าง

• การให ้ความรู ้ เ ทคนิคการ ใช่  ้
ยางมะต่่อยให้ลุุูกค้าท่ัวประเทศ 
20 ครั�ง

• ได้รับคะแนนสำารวจความพื่่ึงพื่่อใจ
การให้บริการด้านเทคนิคงานวิจัย
แลุุะทดสอบยางมะต่่อย > 85%

• เป็นคลุุังความรู้ด้านการก�อสร้าง 
รวมทั�งการซ่�อมแซ่มถึนนยางมะต่่อย 
ต่่ อ บ ส น อ ง ทุ ก ค ว า ม ต่่้ อ ง ก า ร  
โดยร�วมกับโครงการ การจัดการ
ความรู้องค์กร (Organizational 
Knowledge Management)

• เป ็นศูนย ์กลุุางการ ให ้บริการ
อย�างครบวงจร  ต่่ั�งแต่่�การกลุุั่น
ยางมะต่่อย ผลิุุต่่ยางมะต่่อยทุก
มาต่่รฐาน ไปจนถึึงการรีไซ่เคิลุุ
สินค้าที่ใช่้จนหมดอายุแลุุ้ว

เปี้าหมาย่

กว่า 
๔๐ ปี

แนวโน้มประเดิ็นส้ำาค์ัญขอ่งการทำาถนนในอ่นาค์ต

ค์วามปลอ่ดิภัย (Safety)
ให้ความสำาคัญกับรูปแบบการออกแบบถึนนท่ีให้ความปลุุอดภัย 
มากข้้�น เช่�น ผิวถึนนที่ใช่้มีแรงเสียดทาน (Friction) มากข้้�น ยางมะต่่อยที่
มีคุณสมบัต่่ิในการยึดเกาะ (Adhesion) มากข้้�น เพ่่ื่่อให้ถึนนมีผิวหน้าที่
หยาบข้้�น ซ่ึง่ช่�วยเพื่่ิ�มความปลุุอดภัยในการขั้บรถึปลุุอดภัยมากข้้�น เป็นต้่่น

ตระหนักในดิ้านการนำาทรัพยากรมาใช้ซึ่ำ�า (Recycle Resources )
หลุุายประเทศให้ความสำาคญักับการใช้่ทรัพื่่ยากรในการทำาถึนน เน่ืองจาก
ในการทำาถึนนใหม�จะใช่้ทรัพื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ิเป็นจำานวนมาก เทคนิค 
รีไซ่คลิุุ�ง (Recycling) จ้งเป็นอีกทางเลุุือกหน่ึงท่ีจะลุุดการใช่้ทรัพื่่ยากร 
ให้น้อยลุุง เช่�น ประเทศญี่ปุ่น มีการ Recycling ถึึง 60%

ค์วามทนทาน (Performance: Durable)
การออกแบบถึนนในปัจจุบันต้่่องมีความแข็้งแรงทนทานข้้�น เน่ืองจาก
สภาพื่่แวดลุุ้อม แลุุะภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลุุี่ยนแปลุุง รวมถึึง
ปริมาณการจราจรบนท้องถึนน รูปลัุุกษัณ์ยานพื่่าหนะท่ีสัญจรบนถึนน
ก็เปลุุี่ยนแปลุุงไปจากเดิม ซ่ึ่งจะส�งผลุุต่่�อความคงทนข้องถึนน

โค์รงส้ร้างพ่�นฐาน (Infrastructure) ขยายไปในทางราบ ทางดิิ�ง
รปูแบบถึนนจะเปล่ีุุยนแปลุุงไปจากเดิม มกีารออกแบบโดยใช้่นวัต่่กรรมเพ่่ื่่อ
ใหถ้ึนนสามารถึต่่อบสนองการใช้่งานทีห่ลุุากหลุุายข้้�น เช่�น ข้ยายทางราบ 
ให้กว้างข้้�น หรือเพื่่ิ�มทางดิ�ง รวมทั�ง การเช่ื่อมโยงถึนนมีมากข้้�นแลุุะ 
จะต่่�างไปจากเดิม เช่�น มอเต่่อร์เวย์ ซ่ึ่งจะมีมาต่่รฐานที่สูงข้้�น

40 years of excellence
It’s in our DNA

ผ่้้เชี�ยวชาญ
ดิ้านยางมะตอ่ย

กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ใช้่ความช่ำานาญในธุุุรกิจยางมะต่่อยมามากกว�า 40 ปี โดยมีความมุ�งม่ันในการพัื่่ฒนาแลุุะปรับปรุงคุณภาพื่่ยางมะต่่อยให้เหมาะสม 
กับการใช้่งานในทุกส้ภาพภ้มิอ่ากาศึขอ่งภ้มิภาค์เอ่เชีย  ทุกมาตรฐานที�ใช้กำาหนดิส้ำาหรับการทำางานถนนยางมะตอ่ย รวมทั�งใช้่เทค์โนโลยีที�ทันส้มัยจากความ
ร�วมมือกับกลุุุ�มบริษััท โคลุุาส ประเทศฝัรั่งเศส พื่่ันธุุมิต่่รธุุุรกิจทีเ่ป็นผู้ผสานเทคโนโลุุยีลุุงบนการใช่้งานข้องถึนน เช่�น การผลุุิต่่พื่่ลุุังงานไฟัฟ้ัาหมุนเวียนได้ (Wattway) 
นอกจากนี�กลุุุ�มบริษััทฯ ยังได้นำาเทคโนโลุุยีที่ช่�วยในการแก้ป่ญหาการใช้งานผ่ิวถนนยางมะตอ่ยให้มีค์วามปลอ่ดิภัยเป็นปัจจัยหลุุัก
นอกจากนี�ยังมุ่งเน้นในการใช้นวัตกรรมในการขับเค์ลื�อ่นอ่งค์์กร ซ่ึ่งสามารถึทำาให้องค์กรเต่่ิบโต่่แบบก้าวกระโดดได้ รวมทั�งยังมีการผลุุักดันการดำาเนินงานให้มี
ประสิทธุุิภาพื่่สูงสุดในทุกด้านด้วยการทำางานเชิ่งรุก (Proactive) เพ่่ื่่อการพื่่าองค์กรให้ก้าวฝั่าวิกฤต่่ิิไปได้ท�ามกลุุางการเปล่ีุุยนแปลุุงท่ีท้าทายข้องโลุุก มีการนำา
เทคโนโลุุยีดิจิทัลุุมาใช่้ในกระบวนการทำางาน นอกจากจะสามารถึต่่อบสนองความต่่้องการข้องลุุูกค้าได้ดีข้้�น  ยังให้บริการได้รวดเร็วมีความผิดพื่่ลุุาดน้อย  เป็นการ 
ลุุดต่่้นทุน ลุุดเวลุุาในกระบวนการทำางานต่่ลุุอดห�วงโซ่�อุปทานอย�างมีประสิทธุุิภาพื่่ ทั�งเป็นการเพื่่ิ�มข้ีดความสามารถึในการแข้�งข้ันอย�างต่่�อเนื่อง  รวมทั�งมีการพื่่ัฒนา
ข้ดีความสามารถึข้องพื่่นักงานให้สามารถึดำาเนินการร�วมไปการพัื่่ฒนาเทคโนโลุุยีข้ององค์กรในการเปล่ีุุยนแปลุุงการทำางานวถีิึใหม�ไดอ้ย�างสอดคลุุ้อง (New Normal 
Transformation)
กลุุุ�มบรษัิัทฯ ไดต้่่ระหนกัในความรบัผดิช่อบท่ีจะต่่อ้งเผยแพื่่ร�ความรูแ้ลุุะเทคโนโลุุยท่ีีทนัสมยัในธุุรุกจิยางมะต่่อย ไดมี้การจดัสมัมนาความรูป้ระจำาปใีห้กบัผู้มสี�วนไดเ้สยี 
หลุุักคือ วิศวกรผูอ้อกแบบถึนน แลุุะลุุูกค้าผู้รับเหมาก�อสร้างถึนน เพื่่่่อให้การพื่่ัฒนาระบบสาธุุารณูปโภคพื่่่�นฐานที่สำาคัญข้องประเทศได้ใช่้เทคโนโลุุยีที่เหมาะสมที่สุด 
เกิดประโยช่น์ต่่�อความปลุุอดภัยในการสัญจรมากท่ีสุด  รวมทั�งมีการบำารุงดูแลุุรักษัาให้อยู�ในสภาพื่่ที่ดีแลุุะปลุุอดภัยเสมอ เป็นการพัื่่ฒนานวัต่่กรรมพื่่่�นผิวถึนน
แอสฟััลุุต่่์ การบริการด้านการก�อสร้างถึนน การดูแลุุรักษัาแบบครบวงจร (The Sustainability Asphalt Total Solutions)

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ กลุุยุทธุุ์การพื่่ัฒนา
ความยั่งยืน ผ่้้นำาดิ้านนวัตกรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      72  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์: ผ่้้นำาและผ่้้เชี�ยวชาญในธ์ุรกิจยางมะตอ่ยในประเทศึไทย
 กลุุุ�มบริษััทฯ เป็นผูผ้ลุุติ่่แอสฟััลุุต์่่รายใหญ�ในประเทศไทยแลุุะเอเซ่ยี โดยเป็นผูน้ำาธุุรุกจินี�ในประเทศไทยมากกว�า 40 ปี มคีวามมุ�งมัน่ดำาเนนิงานโดยใช้่นวตั่่กรรม
แลุุะมุ�งเน้นประสทิธุุภิาพื่่ เพ่่ื่่อส�งมอบผลิุุต่่ภณัฑ์์แลุุะบริการคณุภาพื่่สงูแก�ลุุกูค้าเป็นหลุุกัสำาคญั คำานงึถึงึความรบัผดิช่อบต่่�อสงัคมแลุุะการพื่่ฒันาอย�างย่ังยนื  
การรักษัาตำาแหน่งผ้้่นำาต้อ่งอ่าศึยัทกัษัะและค์วามชำานาญที�มมีายาวนาน รวมทั�งต้อ่งพัฒนาอ่ย่างต่อ่เนื�อ่งด้ิวยค์วามรวดิเรว็

 มคีวามร�วมมือกบับริษััท โคลุุาส เอส เอ ประเทศฝัรัง่เศส ซ่ึ่งเป็นบริษััทช่ั�นนำาข้องโลุุกในการก�อสร้าง แลุุะซ่�อมบำารงุโครงสร้างพ่ื่่�นฐานระบบคมนาคม โดย
เป็นผู้ถึอืหุ้นรายใหญ�รายหน่ึงข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ ทำาให้กลุุุ�มบริษัทัฯ สามารถึนำาเสนอ ผลิุุต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อยคุณภาพื่่สูง แลุุะนวัต่่กรรมใหม�ๆ  ให้กบัลุุกูค้าได้อย�าง
ต่่�อเน่ือง กลุุุ�มบริษััทฯ ทำาธุุุรกิจแอสฟััลุุต์่่แบบครบวงจร  โดยมีการพื่่ฒันาสินค้าอย�างต่่�อเน่ือง เน้นผลิุุต่่ภณัฑ์์คุณภาพื่่ท่ีมคีวามไว้วางใจจากผู้ใช้่งานทั�งภาครฐั
แลุุะเอกช่น  มฝ่ีัายงานวิจยัแลุุะพื่่ฒันาผลิุุต่่ภณัฑ์์ท่ีดำาเนินงานต่่ามมาต่่รฐานการจัดการคณุภาพื่่ (Quality Management) โดยได้รับการรบัรองมาต่่รฐาน ISO/
IEC 17025 รวมทั�งมกีารลุุงทนุในด้านอุปกรณ์การทดสอบ เช่�น Flexural Fatigue Test เพ่่ื่่อใช้่คำานวณอายกุารใช้่งานข้องถึนนแอสฟััลุุต์่่คอนกรีต่่ช่นิดผสมร้อน 
(Hot Mix Asphalt) ในการให้บริการลูุุกค้าในภมิูภาคเอเช่ยีแปซ่ฟิิัก แลุุะเป็นรายเดียวในประเทศไทยท่ีให้บริการด้านนี� 

 ผลุุติ่่ภณัฑ์์แลุุะบริการข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ มุ�งเน้นคณุภาพื่่เพ่่ื่่อให้แน�ใจว�าผลุุติ่่ภณัฑ์์ท่ีผลุุติ่่จากโรงงานทุกแห�งจะมคีณุสมบัต่่ติ่่รงต่่ามข้้อกำาหนดทั�งหมดก�อน
ส�งมอบให้ลูุุกค้า ด้วยความมุ�งมัน่ในการเป็นผู้นำาต่่ลุุาดด้วยสินค้าท่ีมคีณุภาพื่่สงู  ในข้ณะเดยีวกันกค็ำานงึถึงึกระบวนการผลุุติ่่ท่ีจะส�งผลุุต่่�อสังคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม 
ทั�งในเร่ืองการบริหารจดัการก๊าซ่เรือนกระจก การบริหารกระบวนการผลุุติ่่ท่ีประสทิธุุภิาพื่่สงูแลุุะการควบคมุในด้านการใช้่พื่่ลุุงังาน รวมทั�งการบริหารจดัการ
ข้องเสียทั�งในกระบวนการผลิุุต่่  แลุุะสนิค้าท่ีได้นำาไปใช้่ทำาถึนนหรือสะพื่่านแลุุ้ว  มกีารเส่ือมสภาพื่่ต่่ามการใช้่งานหรือหมดอายุการใช้่งาน กลุุุ�มบริษััทฯ ได้มุ�งม่ัน
ในการนำากลุุบัมารีไซ่เคลิุุให้ได้สูงสดุ  ซ่ึ่งประเด็นนี�เป็นเป้าหมายเดียวกบับริษััทโคลุุาส ทีก่ำาหนดเป็นแผนพัื่่ฒนาหลุุกั เช่�นเดยีวกนั 

Cold Recycling

Hot Recycling

ค์ุณสุ้รพล เกตุแก้ว
วิศึวกรเชี�ยวชาญอ่าวุโส้:

บริหารงานด้านบริการเทคนิคแลุุะการต่่ลุุาด
ธุุุรกิจ ในประ เทศไทย ได้ร�วมทำางานกับ 
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์มากว�า 35 ปี  โดย 
คุณสุรพื่่ลุุได้รับผิดช่อบด้านการต่่ลุุาด
ผลิุุต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อย นำ�ามันแลุุะสินค้า
พื่่ิเศษับริหารงานด้านบริการเทคนิค มีความ
เช่ีย่วช่าญพื่่เิศษับรหิารผลุุติ่่ภณัฑ์์ใหม� รวมทั�ง
เทคโนโลุุยีใหม�ให้ลุุูกค้าแลุุะหน�วยงานราช่การ 
ที่เกี่ยวข้้อง

“
มากกว�าการผลุุิต่่สินค้าคุณภาพื่่

ที่เป็นเลิุุศ เราค์ำาน่งถ่งการใช้
ทรัพยากรอ่ย่างร้้ค์ุณค์่า  
เพ่�อ่โลกที�ดิีในวันข้างหน้า

”
 ในการพื่่ฒันาเศรฐกจิ สงัคม แลุุะสิ�งแวดลุุ้อมอย�างยัง่ยืน มหีลุุกั 3Rs เป็นแนวคดิ
หน่ึงในการพัื่่ฒนา คอื ลุุด (Reduce) นำามาใช้่ใหม� (Reuse) แลุุะการปรับปรงุเพ่่ื่่อนำามาใช้่ใหม� 
(Recycling) ต้่่องยอมรับว�าทรพัื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ขิ้องโลุุกเรามจีำานวนจำากดั กลุุุ�มบริษัทัฯ  
จ้งได้เลุุ็งเห็นความสำาคัญข้องงาน Recycled Asphalt Pavement ซ่ึ่งเป็นการนำาวัสด ุ
จากช่ั�นผิวทางเดิมรวมไปถึึงยางมะต่่อยมาทำาการปรับปรุงคุณภาพื่่แลุุ้วนำากลุุับมาใช้่งาน
ใหม�ให้มคีณุภาพื่่แลุุะรปูแบบต่่ามข้้อกำาหนด โดยอาจจะเพิื่่�มวสัดผุสมเพ่่ื่่อปรบัปรุงคุณภาพื่่
ให้ดีต่่ามมาต่่รฐาน 

 ในการพิื่่จารณานำาวิธุุกีารทำา Pavement Recycling แบ�งได้ 2 ประเภทหลัุุก ๆ คอื 
Hot Recycling (โดยท่ัวไปใช้่ปรบัปรงุคณุภาพื่่งานช่ั�นผวิทางเดิม) แลุุะ Cold Recycling  
(โดยท่ัวไปใช้่ปรบัปรงุคุณภาพื่่งานช่ั�นพ่ื่่�นแลุุะผวิทางเดิม ให้เป็นช่ั�นพ่ื่่�นทางใหม�ก�อนจะปูผวิทาง 
ใหม�ทับลุุงไป) โดยแต่่�ลุุะประเภทสามารถึแบ�งเป็น In-plant แลุุะ In-place กล่าวค์ือ่ 
In-Plant เป็นวิธ์ีการทำาการผ่ส้มวัส้ดิุที�ขุดิข้�นมาส้ามารถนำาไปผ่ส้มที�โรงผ่ส้ม หรือ่  
In-place เป็นวิธ์กีารผ่ส้มในส้นามหรือ่พ่�นที�ก่อ่ส้ร้าง ซ่ึ่งข้้�นอยู�กบัเง่ือนไข้ข้องสภาพื่่พ่ื่่�นท่ี
ท่ีจะทำาการก�อสร้างโดยการจะเลืุุอกใช้่วิธุุกีารใดสิ�งสำาคญัท่ีต้่่องยดึถึอืแลุุะลุุะเว้นการปฏิบัิต่่ิ
ไม�ได้เลุุยคอื การส้ำารวจประเมนิส้ภาพผ่วิถนนถ่งส้ภาพค์วามเส้ยีหาย รวมถ่งประเมนิ
ค์วามแขง็แรงขอ่งโค์รงส้ร้างชั�นพ่�นทางและปริมาณนำ�าหนกัจราจรที�มาใช้บริการต่่�อไป  
เพ่่ื่่อทำาการวิเคราะห์ออกแบบแลุุะกำาหนดรปูแบบให้เหมาะสมต่่�อไป

ยางมะตอ่ยเป็นผ่ลติภณัฑ์์ ที�ส้ามารถนำากลบัมารีไซึ่เค์ลิได้ิทั�งหมดิ และเราเป็นอ่นัดิบั 1 ในการจำาหน่ายส้นิค้์า
ส้ำาหรบังาน RAP (Recycled Asphalt Pavement) ในปริมาณส้้งส้ดุิขอ่งประเทศึไทย

การบำารุงรักษัาถนนแอ่ส้ฟััลต์ค์อ่นกรีตที�เป็นมิตรต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม และการใช้ทรัพยากรอ่ย่างค์ุ้มค์่า
 เม่ือเราใช้่ถึนนไประยะหน่ึงระดับคุณภาพื่่ข้องถึนนจะลุุดลุุง จนไปถึงึจุดทีถ่ึนนไม�สามารถึใช้่งานต่่�อไปได้ ส�งผลุุให้ถึนนเกิดความเสียหาย อาทิเช่�น ผวิทางหลุุุดร�อน เป็นหลุุุมบ�อ ยบุตั่่วเป็นแอ�ง ร�องลุุ้อ มรีอยแต่่กร้าว
 เป็นต้่่น ความเสียหายเหลุุ�านี�อาจทำาให้เกดิความไม�สะดวก หรือเป็นอันต่่รายแก�ผู้ใช้่ถึนนได้ ดงันั�นจ้งต้่่องมกีารบำารงุรกัษัาถึนนแอสฟััลุุต์่่คอนกรีต่่ ต่่ามมาต่่รฐานท่ีหน�วยงานภาครัฐท่ีกำากบัดแูลุุได้กำาหนดไว้ ซ่ึง่ปัจจุบนั
เทคนิคการบำารงุมหีลุุากหลุุาย โดยวิธีุุการบำารงุรกัษัาในอดีต่่จะขู้ดช่ั�นผวิเก�าทิ�งไป แลุุะนำาวสัดใุหม�เข้้ามาใช้่ในการบำารงุถึนน ซ่ึง่จะสิ�นเปลุุอืงทรพัื่่ยากรธุุรรมช่าติ่่ท่ีมอียู�อย�างจำากดั แลุุะการได้มาข้องวัต่่ถึดุบิในการบำารงุ
รกัษัาถึนน ลุุ้วนแลุุ้วแต่่�มขี้ั�นต่่อนท่ีอาจส�งผลุุกระทบทางด้านสิ�งแวดลุุ้อมค�อนข้้างสูง รวมถึงึการสิ�นเปลืุุองงบประมาณข้องภาครฐั ดงันั�นประเดน็เหลุุ�านี�จ้งผลุุกัดนัให้การบำารงุรกัษัาถึนน ต้่่องใช้่ทรพัื่่ยากรอย�างประหยัด
แลุุะเกิดความคุม้ค�ามากท่ีสดุ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยนยิมใช้่เทคนคิการซ่�อมบำารงุถึนนท่ีเรียกว�า Pavement Recycling มาใช้่สำาหรบัการบรูณะปรบัปรงุช่ั�นทางเดมิโดยเป็นการหมนุเวียนวสัดจุากช่ั�นทางเดมิมาปรบัปรงุคณุภาพื่่แลุุ้วนำากลุุบั
มาใช้่ใหม� ซ่ึง่สามารถึช่�วยเพิื่่�มความคงทนแข้ง็แรงให้กบัโครงสร้างถึนน ยดือายกุารใช้่งานข้องถึนน ลุุดการใช้่ทรพัื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ ิ แก้ปัญหาการข้าดแคลุุนวสัดใุนงานก�อสร้าง แลุุะยงัช่�วยรกัษัาระดับข้องถึนนเดิมได้ 
อกีด้วย

 กลุุุ�มบริษัทัทปิโก้แอสฟััลุุท์ เลุุง็เหน็ความสำาคัญ แลุุะสนบัสนนุการดำาเนนิงานก�อสร้างแลุุะบำารงุรกัษัาถึนนแอสฟััลุุต์่่คอนกรีต่่ด้วยการใช้่ Pavement Recycling เพ่่ื่่อให้มกีารใช้่ประโยช่น์จากทรพัื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ิ
ได้มากทีสุ่ด ดงันั�นกลุุุ�มบริษััทฯ ได้พื่่ยายามสร้างบุคลุุากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถึในการสนบัสนนุแลุุะให้ความรูลูุุ้กค้าข้องเราให้มคีวามเข้้าใจแลุุะสามารถึดำาเนนิการบำารงุรกัษัาถึนนได้ต่่ามมาต่่รฐานท่ีภาครัฐกำาหนด

โดิยในปี 2563 ที�ผ่่านมากลุม่บริษัทัฯ ได้ิจำาหน่ายสิ้นค้์าในโค์รงการบำารงุรกัษัาชั�นผิ่วทาง  โดิยใช้เทค์นิค์ Pavement Recycling จำานวน 150,000 ตนั 
หรือ่เป็นจำานวน 35% ขอ่งโค์รงการทั�งหมดิซ่ึ่�งส้ามารถลดิการใช้ทรัพยากรในการบำารงุรกัษัาถนนลงได้ิเป็นจำานวนมาก

150,000
 ตัน / ปี 2563

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      74  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      75  



พันธ์มิตรดิ้านนวัตกรรมยางมะตอ่ยระดัิบโลก บริษััทโค์ลาส้
 กลุุุ�มบริษััททปิโก้แอสฟััลุุท์ เป็นพัื่่นธุุมิต่่รกบั บริษััท โคลุุาส เอสเอ จำากดั ประเทศฝัรัง่เศส (ซ่ึง่เป็นบริษััทในเครือข้องกลุุุ�มวัสดกุ�อสร้างท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลุุกกลุุุ�ม
หน่ึงคอื กลุุุ�มBouygues)  มาเป็นเวลุุากว�า 20 ปี โดยบริษััทโคลุุาสเป็นผู้ถึอืหุน้รายใหญ�ในกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะมกีารถึ�ายทอดด้านเทคนิคแลุุะการบริหารผลุุติ่่ภัณฑ์์เก่ียว
กบัการผลุุติ่่แอสฟััลุุต์์่่อมิลัุุช่ัน่แลุุะโมดฟิัายด์แอสฟััลุุต์่่ เนือ่งจากเป็นบริษััทท่ีมคีวามเช่ีย่วช่าญช่ั�นนำาระดบัโลุุก  แลุุะเป็นผูน้ำานวัต่่กรรมระดบัต้่่นๆ ในอุต่่สาหกรรมนี�  
ท่ีสำาคญับริษััทโคลุุาส มุ่งมั�นในการพฒันาร้ปแบบการบริโภค์และการผ่ลิตที�ยั�งยืน ส้นบัส้นุน SDG ข้อ่ 12.6

 บรษิัทัโคลุุาส ได้ตั่่�งเป้าท่ีจะเป็นผู้นำานวตั่่กรรมด้านการข้นส�งเคล่ืุุอนย้ายอย�างย่ังยนื (Promoting Infrastructure Solutions for Sustainable Mobility) 
โดยมีการประยุกต์่่ใช้่ประโยช่น์จากนวตั่่กรรมรวมถึึงผลุุงานวิจยัแลุุะพัื่่ฒนาต่่�าง ๆ  ข้องบรษิัทัในการวางแนวคิดออกแบบ แลุุะนำาเสนอทางเลืุุอกใหม�ๆ  ในด้านการข้นส�ง
แลุุะการก�อสร้างระบบสาธุุารณปูโภคทีเ่ป็นประโยช่น์ต่่�อผู้ใช้่งาน ซ่ึง่การข้นส�งเคลุุือ่นย้ายไม�ได้ถึกูจำากัดเพื่่ียงการเคลุุือ่นท่ีจากจุดหนึง่ไปอีกจุดหนึง่ แต่่�ยังรวมถึงึความ
คาดหวงัในการให้บริการต่่�างๆ ไม�ว�าจะเป็นด้านความสะดวกสบาย ประสิทธิุุภาพื่่ ในการเดนิทางท่ีมีความปลุุอดภยั รวมทั�งมกีารใช้่ประโยช่น์ร�วมกันจากการแบ�งปัน
พ่ื่่�นท่ีสาธุุารณะท่ีมกีารเช่ือ่มต่่�อกันแบบอัจฉริยะ สามารถึเปลุุีย่นแปลุุงได้ในหลุุายรปูแบบ ซ่ึง่เป็นการต่่อบสนองต่่�อเป้าหมายในการพื่่ฒันานวตั่่กรรมแลุุะแนวทางด้าน
การข้นส�งเคลุุือ่นย้ายอย�างย่ังยนื อีกทั�งยังเป็นการส�งมอบผลิุุต่่ภณัฑ์์แลุุะบริการให้แก�ลุุกูค้า โดย
การพัื่่ฒนาเทคโนโลุุยีการผลุุติ่่สินค้าแลุุะบรกิารท่ีต่่อบโจทย์ได้ในระยะยาว หรือเป็นสินค้าใหม�
ท่ีสร้างความเปล่ีุุยนแปลุุงได้ในต่่ลุุาด สิ�งเหลุุ�านี�ถึอืเป็นการสร้างความแต่่กต่่�างท่ีช่�วยให้บรษิัทั
โคลุุาสสามารถึส�งมอบคณุค�าสินค้าแลุุะบริการได้อย�างเต็่่มท่ี โดยยังคำานึงถึงึประเดน็ด้านการ
เปล่ีุุยนแปลุุงข้องสภาพื่่ภมิูอากาศ แลุุะผลุุกระทบทางด้านสิ�งแวดลุุ้อมร�วมด้วย

 บริษัทัโคลุุาส ได้ให้ความสำาคญักบัการสร้างนวัต่่กรรม วิจยั แลุุะการพัื่่ฒนาในหลุุายๆ 
ด้าน แลุุะท่ีเก่ียวข้้องกับสิ�งแวดลุุ้อมสำาคญั มีดงันี�

การพฒันาโซึ่ล้ชั�น ค์าร์บอ่นตำ�า (Low carbon solutions)

 เพ่่ื่่อต่่อบสนองประเดน็ด้านการเปล่ีุุยนแปลุุงข้องสภาพื่่อากาศ ทางบริษัทัโคลุุาสมกีาร
วางแผนกลุุยุทธ์ุุในการลุุดปริมาณคาร์บอนลุุงจากกิจกรรมต่่�างๆ ข้องทางบริษััท โดยในเดอืน
ธุุนัวาคม ปี 2563 มกีารประกาศเป้าหมายการลดิปริมาณก๊าซึ่เรือ่นกระจกทางตรง (Scope 
1 และ 2) ลง 30% รวมถ่งเป้าการลดิปริมาณก๊าซึ่ทางอ้่อ่ม (Scope 3a) ลง 30% เช่�นกัน

ระหว่างปี 2562 ถ่งปี 2573 ได้ิมกีารวางแผ่นการลดิปริมาณค์าร์บอ่นระยะยาว ที�ซ่ึ่�งจะเริ�ม
บงัค์บัใช้ในปี 2564 ค์วบค่้์ไปกับการพัฒนาโซึ่ล้ชั�นใหม่ๆ ที�ส่้งเส้ริมการลดิปริมาณค์าร์บอ่น

 กลุุุ�มบริษััททปิโก้แอสฟััลุุท์ เองได้มีแผนกลุุยุทธ์ุุสำาคญัในเร่ืองเดยีวกนันี�คอื บริหาร
แบบประสิ้ทธ์ิภาพเชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจซ่ึ่�งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที�มีอ่ย้่อ่ย่างจำากัดิ 
ให้เตม็ประส้ทิธ์ภิาพ  และไม่เกดิิป่ญหาด้ิานสิ้�งแวดิล้อ่ม (โปรดดรูายลุุะเอยีดในหน้า  100-137)  
กลุ่มบริษัทัฯ ได้ิใช้วิธ์รีีไซึ่เคิ์�ล นำาวสั้ดุิมาใช้หมุนเวียน ในหน้า 74-75 แลุุะในภาพื่่สีเหลุุอืง 
ด้านข้วา จะเห็นว�าบริษััทโคลุุาส ซ่ึ่งมีเศษัวัสดุก�อสร้างอาคารจากบริษััทในเครือ รวมทั�ง 
ยางมะต่่อยจากถึนนเดิมที่ช่ำารุด/หมดอายุ นำามาใช้่ผลิุุต่่เป็นวัสดุยางมะต่่อยใช้่ปูพ่ื่่�นผิวทาง 
ได้อีกครั�ง  โดยให้เกดิข้องเสยีในระบบน้อยท่ีสุด

การนำาเศษัหินหรืออฐิ
กลัุุบมาใช้่ใหม� วัสดุ
โครงสร้าง แลุุะข้องเสยี
จากอุต่่สาหกรรม

การก�อสร้างแลุุะ
ซ่�อมแซ่มผิวทางด้วย

วสัดรีุไซ่เคลิุุ

การผลิุุต่่มวลุุรวม 
(ประเภทหิน) 
แลุุะยางมะต่่อยผสม

การลุุดปริมาณวัสดุ
แลุุะข้องเสีย

เศึรษัฐกจิหมนุเวยีน: ความสามารถึในการหาวตั่่ถึดุบิ
ในท้องถึิ�นแลุุะบริหารข้องเสียเป็นศูนย์

ค์ุณซึ่าเวียร์ กายอ่ต (Xavier Guyot)
ผู้จัดการอาวุโส ฝั่ายวิจัยแลุุะพัื่่ฒนา
ผลุุิต่่ภัณฑ์์

บริหารแลุุะดูงานด้านวิจัย แลุุะพัื่่ฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์ใน
ภาคพื่่่�นเอเช่ียแปซ่ิฟิัก  รวมทั�งงานด้านการควบคุม
คุณภาพื่่ต่่ามมาต่่รฐานผลุุิต่่ภัณฑ์์ ให้เป็นไปต่่าม 
ข้้อกำาหนดข้องแต่่�ลุุะประเทศ นอกจากนี�ยังทำาหน้าท่ี
ประสานงานกับบริษััทโคลุุาส ในประเทศฝัรั่งเศสใน
ด้านพื่่ัฒนาเทคโนโลุุยี การถึ�ายทอดความรู้ที่ทันสมัย
ในธุุุรกิจยางมะต่่อย 

“
นวัตกรรม

เป็นต่่ัวสลุุับเปลุุี่ยนหน้าประวัต่่ิศาสต่่ร์
ความสำาเร็จข้องธุุุรกิจที่ได้ประโยช่น์จาก

การเริ�มต้่่นสิ�งใหม�ๆ   แลุุะเราได้รักษัา 
จิต่่วิญญาณแห�งการบกุเบกินี�ไว้ โดยยงัคง 

พื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์ กระบวนการ แลุุะ
นวัต่่กรรมใหม�อย�างต่่�อเนื่อง 

การวิจัยอ่ย้่ใน DNA ขอ่งพวกเรา

”

Bio-Sourced Materials
วัต่่ถึุดิบท่ีมีแหลุุ�งท่ีมาจากธุุรรมช่าติ่่
วัต่่ถึุดิบช่ีวภาพื่่ส�วนใหญ�มาจากส�วน
ท่ีเป็น "ไม้" แลุุะ "นำ�ามันพ่ื่่ช่" ผ�าน
การสังเคราะห์ด้วยแสง ต่่ัวคาร์บอน  
ใน CO2 จะถึูกเก็บไว้ต่่ลุุอดวงจรช่ีวิต่่ 
ข้องผลุุติ่่ภณัฑ์์ เพ่่ื่่อให้ บรรลุุเุป้าหมาย
ในการทำาให้คาร์บอนเป็นกลุุาง ความ
คดินี� เริ�มทดลุุอง
มาตั่่�งแต่่�ปี 2009 
แลุุะเร็วๆ นี�จะมี
พื่่ั ฒ น า สู� ก า ร
นำาเสนออีกครั�ง

Flowell Dynamic  
Signaling Solution 
พื่่ฒันาโดย Colas R&D โดยร�วมมือกบั 
CEA Tech ทำาให้สามารถึจัดระเบียบ
พ่ื่่�นท่ีส�วนกลุุางข้องถึนนแลุุะถึนนใน
เมอืงได้ Flowell ท่ีต่่ดิต่่ั�งบนถึนนทีมี่อยู�
นั�นมอบความยืดหยุ�นในระดับท่ียอด
เย่ียมแลุุะปรับนี�  จะมีพื่่ัฒนาสู�การ 
นำาเสนออีกครั�ง
โครงสร้างพ่ื่่�น
ฐ า น ใ ห้ เ ข้้ า กั บ
ความต้่่อง การ
ข้องชุ่มช่นแบบ
ทนัทีเป็นปัจจุบัน 
(Real Time)

Colas Recycling Carbon-
friendly recyclingprocesses 
Repave, Retread และ Deep Recycling 
กระบวนการรีไซ่เคิลุุทั�ง 3 กระบวนการลุุด
การปลุุ�อย CO2 ลุุดข้ยะจากหลุุุมฝัังกลุุบ แลุุะ
ลุุดการเคลุุื่อนท่ีข้องรถึบรรทุกท่ีต่่้องทำาการ
ข้นส�ง เป็นการนำาเสนอทางเลืุุอกท่ีเป็นมิต่่รต่่�อ
สิ�งแวดลุุ้อม ซ่ึ่งช่�วยลุุดการใช่้พื่่ลัุุงงานต่่ลุุอด
วงจรการก�อสร้าง  
ต่่ลุุอดจนลุุดระยะ
เวลุุาในการซ่�อมแซ่ม
แลุุะบรรเทาการหยดุ
ช่ะงักข้องผู้ใช่้ถึนน
เม่ือต่่้องซ่�อมถึนน
ด้วยวิธุุอ่ืีน

บริษััทโคลุุาสใช้่แนวทางเศรษัฐกจิหมนุเวียน แลุุะเป็นหนึง่ในห้าบริษัทัรีไซ่เคลิุุท่ีใหญ�ทีส่ดุ
ในโลุุก ในฐานะผู้ผลิุุต่่แลุุะผู้ใช้่วสัดุก�อสร้างรายใหญ� บริษัทัโคลุุาสได้พื่่ฒันาวิธุุรีีไซ่เคิลุุ
โดยนำานำาพ่ื่่�นผิวยางมะต่่อยทีน่ำากลุุบัมาใช้่ใหม� รวมทั�งวสัดเุหลุุอืใช้่ในการก�อสร้างกลุุบั
มาใช้่เป็นวตั่่ถึดุบิในการผลิุุต่่ยางมะต่่อยในการปูผวิพ่ื่่�นถึนนแลุุะทำาพ่ื่่�นช่ั�นทาง ซ่ึง่ช่�วย
ลุุดความจำาเป็นในการใช้่วสัดใุหม� แลุุะมุ�งใช้่วสัดใุนท้องถึิ�นเป็นอันดบั ส้ามารถ Scan QR Code 

เพ่�อ่เข้าดิ้  Recycling

การวิจยัและพฒันานวตักรรมขอ่งทางบริษััทโค์ลาส้มุง่เน้นไปที�ประเดิน็หลกั ในหลายๆ ด้ิาน
• ด้านผลิุุต่่ภัณฑ์์แลุุะเทคนิคต่่�าง ๆ เช่�น ผลิุุต่่ภัณฑ์์ซี่เมนต่่์แบบคาร์บอนต่่ำ่า Hydraulic Binders แลุุะ 

ปนูคอนกรีต่่, วตั่่ถึดุบิท่ีมแีหลุุ�งท่ีมาทางธุุรรมช่าต่่ ิ (Bio-Sourced Materials), เทคนคิการผลุุติ่่ท่ีลุุด
อุณหภมู ิ (Warm, Semi-Warm แลุุะ Cold Mix) แลุุะการนำาวสัดผุวิหน้าถึนนกลุุบัมาใช้่ใหม� (Road 
Recycling) รวมถึงึเทคนิคการเพิื่่�มสดัส�วนผสมข้องวสัดท่ีุนำากลุุบัมาใช้่ใหม�ใน Product Mix เป็นต้่่น

• การขนส่้งเค์ลื�อ่นย้ายอ่ย่างยั�งยนื  โซ่ลุุชู่ัน่การข้นส�งเคลุุือ่นย้ายอย�างย่ังยืนทีบ่ริษัทัโคลุุาสพื่่ฒันานั�น มี
การค์ำาน่งถ่ง ผ่ลกระทบต่อ่ส้ภาพแวดิล้อ่ม การใช้พลังงาน ค์วามส้ะดิวกส้บายขอ่งประชาชนผ่้ใ้ช้ถนน 
ค์วามปลอ่ดิภยัทางท้อ่งถนน รวมทั�งงบประมาณขอ่งลก้ค้์า เช่�น โครงการถึนนยางมะต่่อยทีเ่ย็นเรว็ 
แลุุะจำากดัเสยีงรบกวน (Cool & Low Noise Asphalt project),โครงการโซ่ลูุุช่ัน่ระบบจราจร, โครงการ 
Flowell Dynamic Signaling Solution  แลุุะเทคโนโลุุยีการช่าร์ทรถึไฟัฟ้ัาเข้้าไปในพ่ื่่�นผวิหน้าถึนน

 ด้านการพื่่ฒันาระบบเครือข้�ายถึนนอจัฉริยะ ทางบริษัทัโคลุุาสได้ใช้่ความเช่ีย่วช่าญแลุุะความช่ำานาญ 
ในการออกแบบการให้บริการระบบจราจรท่ีช่�วยให้หน�วยงานรฐับาลุุสามารถึบริหารจัดการสภาพื่่การจราจร
ในเมืองได้อย�างมปีระสทิธุุภิาพื่่ รวมทั�ง การนำาเทคโนโลุุย ีดจิิทลัุุ ผสมผสานกบัข้ั�นต่่อนกระบวนการทำางาน
ทำาให้สามารถึสรรค์สร้างบริการรปูแบบใหม�ๆ  แก�ลูุุกค้าได้อย�างต่่�อเน่ือง  

 จะเห็นว�าเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมขอ่งโค์ลาส้จะมุ่งมั�นส่้งเส้ริมในการพัฒนาร้ปแบบ 
การบริโภค์และการผ่ลติที�ยั�งยนื การลุุดการใช้่พื่่ลุุงังานโดยการใช้่เครือข้�ายอัจฉริยะในการบริหารด้านจราจร
การใช้่วัสดุท่ีสร้างมลุุพิื่่ษัน้อยลุุง นวัต่่กรรมผลิุุต่่ภัณฑ์์ประเภทไม�ใช้่พื่่ลัุุงงานความร้อนสูงในกระบวนการ
ทำางาน  ไม�สร้างก๊าซ่เรือนกระจกมากข้้�น  แลุุะท่ีสำาคัญคือการพื่่ฒันาเพ่่ื่่อให้เกดิการรีไซ่เคิลุุสงูสดุ  เพ่่ื่่อการ
ใช้่ทรัพื่่ยากรให้คุม้ค�าท่ีสดุ

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้ ได้รับความร�วมมืออันดีในการถึ�ายทอดเทคโนโลุุยีอันทันสมัย แลุุะความรู้ท่ีจะ
สามารถึพัื่่ฒนาในส�วนท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ มสี�วนท่ีได้ทำาไปแลุุ้ว  ให้สามารถึพัื่่ฒนาผลุุลัุุพื่่ธ์ุุให้ดีข้้�นไปได้อีกอีก โดย
ตั่่�งเป้าท่ีจะลุุดข้องเสียจากกระบวนการใช้่สนิค้าจากการก�อสร้างถึนน แลุุะผลิุุต่่ภัณฑ์์ (ผิวถึนนทีเ่ป็นยางมะต่่อย)  
ท่ีใช้่แลุุ้วช่ำารดุก�อนหมดอายหุรือหมดสภาพื่่การใช้่งาน  นอกเหนอืจาการรีไซ่เคิ�ลุุข้องเสยีจากกระบวนการผลุุติ่่ 
ท่ีมรีายลุุะเอยีดในหน้า 124-131

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      76  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      77  



ค์วามเชี�ยวชาญดิ้านการก่อ่ส้ร้างถนนระดิับมาตรฐานส้ากล
 กลุุุ�มบรษัิัททปิโกแ้อสฟัลัุุท์ ม ี2 บรษัิัทย�อยทีท่ำาธุุรุกิจดา้นการก�อสรา้งถึนนมคีวามช่ำานาญแลุุะการใช่เ้ทคนคิช่ั�นสงู คือ บรษัิัท ถึนองวงศ์บรกิาร จำากดั
 แลุุะ บริษััท ไทยสเลุุอรี่ซ่ิลุุ จำากัด โดยบริษััทถึนอมวงศ์ฯ เป็นผู้รับเหมาช่ั�นพื่่ิเศษั ที่มีประสบการณ์งานก�อสร้างสาธุุารณูปโภคข้นาดใหญ�ด้านถึนนแลุุะสะพื่่าน
 ส�วนบริษััทไทยสเลุุอรี่ซ่ิลุุ สามารถึรับดำาเนินการปรับปรุงผิวแอสฟััลุุท์ บนถึนนแลุุะสะพื่่านที่มีความซ่ับซ่้อนด้วยเทคโนโลุุยีช่ั�นสูงเหมาที่มีความช่ำานาญด้าน
งานบูรณะแลุุะบำารุงถึนน เป็นหลุุัก  โดยทำางานทั�งกับหน�วยงาน ภาครัฐ แลุุะ เอกช่น มีความสามารถึรับดำาเนินงานก�อสร้างถึนน สะพื่่านที่มีความซ่ับซ่้อน
แลุุะใช่้เทคโนโลุุยีในการก�อสร้างช่ั�นสูงได้ รวมทั�งมี บริษััทโคลุุาส ประเทศฝัรั่งเศสที่เป็นผู้ถืึอหุ้น มีความเช่ี่ยวช่าญในการทำาถึนนแลุุะสาธุุารณูปโภคระดับโลุุก
สนับสนุนด้านเทคโนโลุุยีช่ั�นสูง รวมทั�งมีการทำางานประสานกับหน�วยงานวิจัยแลุุะพัื่่ฒนาผลิุุต่่ภัณฑ์์ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ในการทำางานให้มีการใช้่ผลุุิต่่ภัณฑ์์ท่ี
เหมาะสมที่สุดกับการทำางานแลุุะได้ผลุุงานที่มีคุณภาพื่่สูง

 เป็นโครงการออกแบบผิว  modified ที่ได้รับการออกแบบจากหน�วยงานวิจัยแลุุะพัื่่ฒนา ท่ีได้รับการต่่รวจสอบร�วมกันระหว�างกรมสรรพื่่วุธุุ  
ทหารบก กับ สำานักการโยธุุา กรุงเทพื่่มหานคร โดยความท้าทายข้องโครงการนี� คือ

• งานปรับปรุงผิวจราจรโดยรอบพื่่ระบรมมหาราช่วัง เพื่่่่อสนับสนุนการจัดข้บวนพื่่ระบรมราช่อิสริยยศ งานพื่่ระราช่พื่่ิธุุีถึวายพื่่ระเพื่่ลุุิงพื่่ระบรมศพื่่
พื่่ระบาทสมเดจ็พื่่ระปรมินทรมหาภมิูพื่่ลุุอดุลุุยเดช่ ท่ีต้่่องสามารถึรองรบันำ�าหนักกด (point load) จากลุุ้อเหลุุก็ข้องพื่่ระมหาพื่่ิช่ยัราช่รถึ (ความกว้าง 4”)  
ท่ีมีนำ�าหนกัเฉพื่่าะต่่วัรถึ 13.70 ต่่นั  โดยไม�ให้เกิดร�องลุุอ้ (rutting) เพื่่่อ่ไม�ใหพ้ื่่ระมหาพื่่ชิ่ยัราช่รถึต้่่องหยุด เน่ืองจากนำ�าหนกัสงูจะไม�สามารถึดันให้เคล่ืุุอนที่ได้   
รวมทั�งจะเกิดปัญหาในข้บวนพื่่ระราช่พิื่่ธีุุ

• ต่่้องมีความแข้็งแรงแลุุะความเรียบพื่่ิเศษั  โดยกลุุุ�มบรษิััทฯ ได้ดำาเนินการปูผิวแลุุะควบคุมความเรียบเป็นกรณีพิื่่เศษั ด้วยการใช่้เครื่องมือต่่รวจวัด 
อย�างลุุะเอียด เพื่่่่อป้องกันการโอนเอนข้องพื่่ระมหาพื่่ิช่ัยราช่รถึ ที่มีโครงสร้างที่สูงช่ะลุุูดถึึง 11.20 เมต่่ร

โค์รงการซึ่่อ่มแซึ่มผ่ิวจราจรรอ่บพระบรมมหาราชวัง

สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อ
เ ข้้ า ดู วี ดี โ อ ก า ร ซ่� อ ม แ ซ่ ม ถึ น น
รอบพื่่ระบรมมหาราช่วัง สำาหรับ
งานพื่่ระราช่พิื่่ธุุีถึวายพื่่ระเพื่่ลิุุง
พื่่ระบรมศพื่่ พื่่ระบาทสมเด็จ 
พื่่ระปรมนิทรมหาภูมพิื่่ลุุอดุลุุยเดช่ 

อยากใหผู้้อ�านไดก้ด QR Code ข้า้งใต่่น้ี�  เพื่่่อ่ไดร้บัช่ม 
ผลุุงานท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะพื่่นักงานมีความภูมิใจ
ในการได้ถึวายงานซ่�อมแซ่มผิวถึนนบริเวณรอบ
พื่่ระบรมมหาราช่วัง เพ่่ื่่อรองรับข้บวนพื่่ระราช่พิื่่ธีุุ 
ถึวายพื่่ระเพื่่ลุุิงพื่่ระบรมศพื่่ พื่่ระบาทสมเด็จ 
พื่่ระปรมินทรมหาภูมิพื่่ลุุอดุลุุยเดช่  อย�างเต่่็มความ
สามารถึ  เนื่องจากเป็นงานที่ลุุะเอียดอ�อน  จะมีความ
ผิดพื่่ลุุาดไม�ได้เลุุย

ค์ุณศึานิต ศึรีสุ้จินต์
ผู้จัดการทั่วไป บริษััท ไทยสเลุุอรี่ซ่ิลุุ จำากัด

ร�วมงานกับบริษััท ไทยสเลุุอรี่ซ่ีลุุมา 14 ปี โดย 
ดำาเนินการบริหารแลุุะจัดหาโครงการช่นิดพื่่ิเศษั
สำาหรับงานบำารุงรักษัา ทั�งภาครัฐ แลุุะ เอกช่น เพ่่ื่่อ
สร้างความต่่�างข้องคุณภาพื่่  บริหารจัดหาแลุุะ
จัดการงานบำารุงปกติ่่ข้องหน�วยงานรัฐโดยเน้น
คุณภาพื่่, ประสิทธุุภิาพื่่แลุุะเสร็จต่่ามความต้่่องการ
ทุกสัญญา

“
ค์ุณค์่างานที�เราส้่งมอ่บ ...
เราทำาทุกงานดิ้วยค์วาม

รับผ่ิดิชอ่บต่อ่ค์วามปลอ่ดิภัย
ขอ่งผ่้้ใช้ และค์ุณภาพขอ่งงาน

ต้อ่งส้้งกว่ามาตรฐาน...

”

ในปี 2563 ทำางานผิวทางแบบพื่่าราสเลุุอรี่ซ่ีลุุ (Para Slurry Seal) ในช่�องข้าเข้้า แต่่�งานที่ใช่้เทคนิค 
ช่ั�นสงู คือการซ่�อมในปี 2557 ในช่�องทางข้าออก ซ่ึง่ใช่ง้านมากว�า 20 ป ีณ ข้ณะนั�น แต่่�ความทา้ทายคอื
• การจัดการจราจรที่มีปริมาณสูงมาก ต่่ลุุอดเวลุุา
• การออกแบบผิวจราจรท่ีมีคุณสมบัต่่ิต่่้านความลุุ้า (Fatigue Resistance) อันเน่ืองมาจาก 

การไหวต่่ัวอยู�ต่่ลุุอดเวลุุาข้องสะพื่่านข้้ง 
• การปูแผ�นวัสดุทึบนำ�า (Waterproofing Bituminous Membrane) ท่ีต่่้องควบคุมกระบวนการ

ทำางานให้เหมาะกับอุณหภูมขิ้องเหลุุ็กพื่่่�นสะพื่่าน

ใช่้เทคนิคการเสริมผิวถึนนด้วยยางมะต่่อยเกรดพื่่ิเศษั (Premium Grade Asphalt Technique) เป็น
โครงการปรบัสภาพื่่ผวิถึนนช่ยัพื่่ฤกษัด์ว้ยเทคนคิพื่่อรสัแอสฟัลัุุต่่ ์(Porous Asphalt) เปน็ผวิทางช่นดิ
พื่่ิเศษัมีคุณสมบัต่่ิที่มีความพื่่รุนสูง สามารถึระบายนำ�าได้รวดเร็ว
• วัสดุ(หิน) เพื่่่่อสร้างรูพื่่รุน ต้่่องทำาการคัดข้นาด (Gradation) เพื่่่่อให้ได้ข้นาดคลุุะต่่ามกำาหนด
• อุณหภูมิ ข้องส�วนผสม ต้่่องควบคุม แลุุะเวลุุา (delivery of mix) ต่่้องพื่่อเหมาะ
• การพื่่ิถึีพื่่ิถึันในกระบวนการ ปู , บดอัด  เพื่่่่อได้ ช่�องว�าง (void) ต่่ามต่่้องการ

ใช่้เทคนิคผิวทางสมรรถึณะสูง (High Performance Pavement) หรือ HPP   ผลุุงานโดดเด�น คือ
• สามารถึส�งมอบงานให้กับทางบรษิััท ท�าอากาศยานไทย จำากัด (AOT) แลุุะผ�านการใช่้งานมาตั่่�งแต่่�

ปี 2560 แลุุะมีการซ่�อมแซ่มผิวในปี 2563 
• ได้รับการยอมรับจากทางบริษััท ท�าอากาศยานไทย จำากัด (AOT)  จนมีการใช่้ ระบบ PERFOR-

MANCE เป็นมาต่่รฐานในการกำาหนดคุณสมบัติ่่ข้องผู้รับจ้างนับต่่ั�งแต่่�นั�นเป็นต่่้นมา

ค์วามส้ำาค์ญั: การออกแบบการต่่า้นความลุุา้ข้องสตู่่รยางมะต่่อยแลุุะเทคนคิพื่่เิศษั ท่ีเกดิจากการไหวต่่วั 
ต่่ลุุอดเวลุุาข้องสะพื่่านแข้วน (Fatigue Resistance Mix) โดยได้รับความร�วมมือจากพื่่ันธุุมิต่่ร  
บริษััทโคลุุาส รวมทั�งการจัดการจราจรที่มีปริมาณสูงในพื่่่�นที่ๆ เป็นคอข้วด อุบัติ่่เหตุ่่ต้่่องเป็น 0 เท�านั�น

ค์วามส้ำาค์ัญ: : ผิวจราจรแบบเทคนิคพื่่อรัสแอสฟััลุุต์่่ มีลุุักษัณะผิวหน้าหยาบ มีความพื่่รุนสูงจ้งทำาให้
สามารถึระบายนำ�าได้ดี นำ�าไม�ข้ังหลัุุงฝันต่่ก เพื่่ิ�มสมรรถึนะในการขั้บข้ี่รถึไม�ล่ืุุนไถึลุุ ลุุดการสะท้อนข้อง 
แสงไฟั ต่่ลุุอดจนช่�วยลุุดเสียงรบกวน เพื่่ิ�มความสามารถึในการดูดซ่ับเสียงได้อีกด้วย

ค์วามส้ำาค์ัญ: : รันเวย์จำาเป็นต่่้องรับนำ�าหนักมหาศาลุุข้องเครื่องบิน  ต้่่องมีความคงทนสูง ทนแรง 
บดอัดข้องลุุ้อเครื่องข้ณะเครื่องข้้�นแลุุะลุุง  HPP ที่มีคุณสมบัต่่ิสูงกว�าสูต่่รยางมะต่่อยปกต่่ิ แลุุะการปูยาง
ที่ได้ความเรียบเป็นพื่่ิเศษั โดยใช่้ Multiplex Beam with Unit Sensors ทำาให้ค�า Stability, Stiffness 
Modulus สูงกว�า เป็น 2 เท�าต่่ัว แลุุะค�า Rutting Resistance สูงกว�าเป็น 4 เท�าตั่่ว   สร้างผิวงานรันเวย ์
ที่ทั�งเรียบแลุุะแข้็งแรงกว�าปกต่่ิ

โค์รงการซึ่่อ่มแซึ่มผ่ิวจราจรบนทางวิ�งและทางขับส้นามบินนานาชาตสิุ้วรรณภ้มิ

โค์รงการปรับส้ภาพผ่ิวเพ่�มประส้ิทธิ์ภาพค์วามปลอ่ดิภัย บนถนนชัยพฤกษั์ จ. นนทบุรี

โค์รงการการฉาบผ่ิวปรับระดัิบบนทางพ่เศึษัเฉลิมมหานค์ร (ส้ะพานพระราม ๙)

โค์รงการงานปรับปรุงผิ่วจราจรบนส้ะพานพระราม 9

โค์รงการปรับส้ภาพผ่ิวทางถนนชัยพฤกษ์ั เพ่�มประส้ิทธ์ิภาพค์วามปลอ่ดิภัย

โค์รงการซึ่่อ่มแซึ่มผ่ิวจราจรบนทางวิ�งและทางขับส้นามบินนานาชาติสุ้วรรณภ้มิ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      78  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      79  



ผ่ลิตภัณฑ์์และบริการที�เป็นมิตร
ต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่มและส้ังค์ม

Environmental Friendly
Products and Services



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563 ลำาดัิบที� 2

“สิ้นค์้าและบริการ สี้เขียว”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ มุ่งเน้นส้่งเส้ริม พัฒนา 

เพ่�อ่อ่นาค์ตที�ดิี หลีกหนีวิกฤติต่าง ๆ
 ในสภาวะท่ีโลุุกประสบปัญหาการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ ซ่ึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงข้้�นทุกปี แลุุะเป็นปัญหาใหญ�ที่ทุกคนจะต้่่อง 
ร�วมกันลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก ดังนั�นกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ต่่ระหนักถึึงปัญหาแลุุะได้มุ�งเน้นในการสนับสนุนการคิดค้นพื่่ัฒนาสินค้าที่เป็นมิต่่รต่่�อ 
สิ�งแวดลุุ้อมมากข้้�น  รวมทั�งต่่้องไม�สร้างปัญหาเพื่่ิ�มให้สังคมด้วย

 กลุุุ�มบรษิัทัทปิโกแ้อสฟัลัุุท ์ได้ผลัุุกดนัใหพ้ื่่นักงานทกุคนมสี�วนร�วมในการพื่่ฒันาดา้นนวัต่่กรรมเหนอืผลุุติ่่ภัณฑ์ ์(Innovation Beyond Product)  
โดยให้พื่่ิจารณาถึึงการบริการ แลุุะกระบวนการทำางาน ซ่ึ่งพื่่นักงานทุกคนสามารถึมีส�วนร�วมในการคิดค้นได้ เพื่่ราะเป็นการพัื่่ฒนางานที่ตั่่วเองทำาแลุุะ
รับผิดช่อบ สามารถึสร้างความรู้ความเข้้าใจในการคิดพื่่ัฒนางานท่ีทำาให้ดีข้้�น รวมทั�งสามารถึปรับปรุงให้ดีข้้�นได้ต่่ลุุอด โดยมุ�งหวังให้เกิดการลุุดการใช้่
ทรัพื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ิแลุุะลุุดการปลุุ�อยมลุุพิื่่ษัทีเ่ป็นสาเหตุ่่ข้อง “โลุุกร้อน” 

 ในปี 2563 มีงานด้านนวัต่่กรรมด้านสิ�งแวดลุุ้อมมากข้้�น แลุุะพื่่นักงานได้รับความรู้จากการร�วมทำา Workshop พื่่ร้อมการปรับแนวคิดด้าน
นวัต่่กรรม ด้วยโครงการ “Innovation Bootcamp” เพ่่ื่่อให้พื่่นักงานได้ลุุำาดับความคิด  แลุุะคำานึงถึึงสังคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม  ซ่ึ่งส�วนใหญ�จะเป็นนวัต่่กรรม
ในการปรบัเปล่ีุุยนกระบวนการทำางานซ่ึง่มีการส�งมลุุพิื่่ษัน้อยลุุง  หรอืการใช้่เวลุุาทีสั่�นลุุง ทำาให้ประหยัดทั�งเวลุุาแลุุะพื่่ลัุุงงาน กลุุุ�มบรษิัทัฯ จะส�งเสรมิให้เกิด
เป็นจิต่่สำานึกในการคำานึงถึึงสิ�งแวดลุุ้อมมากข้้�น  

 ปัจจุบันโลุุกกำาลัุุงเผชิ่ญกับการเปล่ีุุยนแปลุุงใหม�ๆ โดยเฉพื่่าะอย�างยิ�งในปี 2563 วิกฤติิ่่โควิด-19 เปลุุี่ยนแปลุุงวิถึีช่ีวิต่่ข้องคน โดยเทคโนโลุุยีใหม�ๆ เป็นอีก
ปัจจัยสำาคัญในการขั้บเคล่ืุุอนแลุุะเพิื่่�มข้ีดสามารถึในการแข้�งขั้น กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ประยุกต่่์ใช่้เทคโนโลุุยีดิจิทัลุุแลุุะนวัต่่กรรม เพ่่ื่่อต่่อบสนองการบริการลูุุกค้าต่่ามท่ี 
คาดหวัง รวมทั�งเพื่่ิ�มประสทิธิุุภาพื่่ในการบรกิาร  จากการเปลุุีย่นพื่่ฤติ่่กรรมการใช่เ้ทคโนโลุุยีข้อง Smart Phone ซ่ึ่งสามารถึทำาใหก้ารพัื่่ฒนาการใช่แ้อปพื่่ลุุเิคชั่นต่่�างๆ 
กลัุุบสะดวกแลุุะได้รับการต่่อบรับอย�างดีแลุุะรวดเร็ว เช่�น โครงการ แอปพื่่ลิุุเคช่ันการสั่งซ่ื�อแลุุะติ่่ดต่่ามการจัดส�งสินค้า แลุุะมีอีกหลุุายโครงการพัื่่ฒนาต่่�อยอดไป 
ทกุห�วงโซ่�คณุค�าท่ีต่่�อเนือ่งกัน  เปน็โครงการท่ีประสานงานกันทกุหน�วย  เพ่่ื่่อการลุุดต้่่นทนุ ประหยัดทรพัื่่ยากร แลุุะสามารถึให้บรกิารท่ีต่่รงต่่ามใจลูุุกคา้  เพื่่ิ�มข้ดีความ
สามารถึในการบริการที่สร้างความประทับใจแลุุะสร้างความพื่่ึงพื่่อใจกับลุุูกค้า (Impressive Customer Journey)

ม่� งผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริก้ารเปี็นมิตรต�อสู่ิ�งแวดล้อม

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• มีการนำา “แอ่ปพลิเค์ชันการสั้�งซืึ่�อ่และติดิตามการจัดิส้่งสิ้นค์้า” มาใช่ ้

เต่่็มรูปแบบ  เพ่่ื่่อให้เหมาะสมกับสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 
ในการให้บริการท่ีรกัษัาระยะห�างทางสงัคม  แลุุะทำาให้ลุุกูค้าสะดวกแลุุะสบายใจ

• มุ�งเน้นให้พื่่นักงานต่่ระหนักถึึงนวตั่่กรรมท่ีต้่่องคำานึงถึึงสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสงัคม
มากข้้�น  โดยมกีารจดัหลัุุกสูต่่ร Innovation Bootcamp ปรบักระบวนการคดิ
ด้านนวตั่่กรรมให้มีระบบ  สามารถึกำาหนดแนวทางในการทำาให้เกดิผลุุลัุุพื่่ธ์ุุท่ี
มีประสิทธุุิผลุุสูง แลุุะมุ�งเน้นการนำาไปใช่้ได้จริง

• การใช่้ “แอปพื่่ลุุิเคช่ันการสั่งซื่�อแลุุะต่่ิดต่่ามการจัดส�งสินค้า” อย�างเต่่็มรูปแบบ  
แลุุะต่่�อเน่ืองถึงึการพื่่ฒันาระบบการบริหารการจดัส�งเป็นกระบวนการท่ีต่่�อเนือ่ง

• สินค้าทดลุุองต่่ลุุาด Dust Control เป็นสินค้านำ�ายางคลุุุมฝัุน่ ทีใ่ช้่ได้ง�าย  ป้องกัน
การฟั้้งกระจายข้องฝัุ่นลุุะอองข้นาดเลุุ็ก ใช่้ได้ดีท่ีในพ่ื่่�นที่ท่ีเป็นดินลุุูกรัง แลุุะ
สถึานที่ก�อสร้าง มียอดข้ายเริ�มต่่้นต่่ั�งแต่่�เดือนเมษัายน 2563

ปี 2563

ปี 2568

• ให้มีโครงการนวัต่่กรรมที่เป็น
มิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสังคม
เพื่่ิ�มข้้�น 10% จากโครงการ
ในปี 2562

• มีสินค้าท่ีเป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 
ท่ีทำาการทดลุุองต่่ลุุาดในปี 2563  
จำานวนสินค้า แลุุะมียอดข้าย 
ในช่�วงทดลุุองต่่ลุุาด

• มียอดข้ายจากงานนวัต่่กรรม 
15% จากยอดข้ายรวม

• เพิื่่�มยอดข้ายจากงานวตั่่กรรม 
25% ข้องยอดข้ายรวม

• เป็นผู้นำาด้านสินค้าแลุุะบริการ
ท่ีเป็นมิต่่รกับสิ�งแวดลุุ้อมใน
อุต่่สาหกรรมผลุุิต่่ยางมะต่่อย

• ปลุุูกฝั ังให ้พื่่นักงานทุกคน 
มจีติ่่สำานกึดา้นสิ�งแวดลุุอ้มแลุุะ
สังคม  เพื่่่่อเป็นแนวคิดในการ
ทำางานไม�ให้เกิดผลุุกระทบกับ
สภาพื่่แวดลุุ้อม

เปี้าหมาย่

ผ่ลการดิำาเนินการดิ้านนวัตกรรมเป็นม้ลค์่าจากชุดิส้ินค์้าที�ไดิ้รับการปรับปรุงนวัตกรรม ปี 2561 (พัฒนาต่อ่เนื�อ่ง)
เน่ืองจากอุต่่สาหกรรมยางมะต่่อยไม�ได้เป็นธุุุรกิจท่ีมีการเปล่ีุุยนอย�างรวดเร็ว การพื่่ัฒนาแลุุะการทดลุุองต่่ลุุาด
ข้องสินค้าใหม�มีเวลุุาการเข้้าสู�ต่่ลุุาดเป็นระยะเวลุุาพื่่อสมควร  โดยปี 2563 จะเป็นปีสุดท้ายในการรายงานยอดข้าย
ข้องสินค้าใหม�ชุ่ดนี�  ที่ประกอบด้วยสินค้า Para AC, EAP แลุุะ Premix  สินค้าใหม�เข้้าต่่ลุุาดจะมียอดข้ายเริ�มเต่่ิบโต่่ 

จากปี 2559 ท่ีเต่่ิบโต่่อย�างก้าวกระโดดหลุุังจากได้จดสิทธุุิบัต่่รในไต่่รมาส 3 ปี 2558 แลุุะมีการเติ่่บโต่่อีก 
ครั�งท่ีมีการปรับปรุงสูต่่ร โดยได้แนะนำาสินค้า Para AC ช่นิดแอมโมเนียต่่ำ่ามากสู�ต่่ลุุาดตั่่�งแต่่�ปลุุายปี 2559  
ซ่ึง่ทำาให้ยอดข้ายดีข้้�นอย�างต่่�อเนื่อง

ประเภทขอ่งงานนวัตกรรม
2561 2562 2563

ทำาแล้ว Idea ทำาแล้ว Idea ทำาแล้ว

นวัต่่กรรมด้านผลุุิต่่ภัณฑ์์แลุุะบริการ 1 8 7 1 2

นวัต่่กรรมด้านกระบวนการ 1 17 47 16 14

นวัต่่กรรมด้านสังคม - 2 -  1

นวัต่่กรรมสินค้าที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 2 5 5 1 1

นวัต่่กรรมด้านกระบวนการที่ดีต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 3 8 18 23 18

นวัต่่กรรมด้านสังคมที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 3 7 6 1 1

รวมจำานวนโครงการนวัต่่กรรมทั�งหมด 10 47 83 42 37

เมต่่ริกเมต่่ร

ยอดข้ายสินค้าใหม� 
ที่มีการปรับปรุงสูต่่ร

ยอดข้ายสินค้าใหม�
ช่�วงแรกหลุุังได้สิทธุุิบัต่่ร

ยอดข้ายสินค้าใหม�
เข้้าต่่ลุุาด

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

�ปนใยามหา�ปเ 2563 ปไอ�ต�ปะลแ

3rd Platform

2nd Platform

1st Platform

ะลแาน
ฒัพ

งรุปบัรป

ยามหา�ปเ
นางนินเาํดราก

มาตดติรากมิดเา�คกูล
า�คนิสง�สรากะนาถส

นแอนสเอ�ขบัร
ะ

งอ�ืนเอ�ตาํท

า�คกูล

Direct Communication

Mobile Communication

Muti-Channel Communication

ะลแอถือืมนา�ผยาขราก email 

นใะลแงาทงอ�ชยาลหนา�ผยาขราก online

CRM 
Cloud

ERP 
Integrated
Platform

โรงงาน

ง�สดัจราก ง�สดัจราก

นางาํทะณคค

พนักงาน
ขาย

พนักงาน
ขาย

พนักงาน
ขาย

พนักงาน
ขาย

มือถือ

Fax

eMail

Smartphone

โทรศัพท�

การขายแบบติดต�อสื่อสารแบบตัวต�อตัว การทำการตลาดที่รวมทุกช�องทาง
การติดต�อให�เป�นหนึ่งเดียว

การเส้นอ่บริการที�ดิีที�สุ้ดิเพ่�อ่แก้ไขป่ญหาหรือ่ค์วามไม่พึงพอ่ใจขอ่งลก้ค์้า 
เพ่�อ่ให้มั�นใจว่าล้กค้์าจะไดิ้รับค์วามพึงพอ่ใจส้้งสุ้ดิพร้อ่มประส้บการณ ์

ที�ยอ่ดิเยี�ยมในการทำางานร่วมกัน
“แอ่ปพลิเค์ชันการส้ั�งซึ่ื�อ่

และติดิตามการจัดิส้่งส้ินค์้า”
“Voice of Customer – ค์ำาแนะนำาจากล้กค์้าและผ่้้มีส้่วนไดิ้เส้ียเป็นส้ิ�งที�มี

ค์ุณค์่าที�สุ้ดิในการนำามาปรับปรุงงานขอ่งเรา”

จาก VOC ไปส้้่การพัฒนากระบวนการดิ้วยนวัตกรรม
ป่ญหา (Pain Point)

VOC  จากการท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ให้นักการต่่ลุุาด  เข้้าพื่่บลุุกูค้าทกุภาคในประเทศไทยจำานวน 92 รายในปี 2562 แลุุะ
รบัฟัังความคดิเหน็ท่ีมคีณุค�าในการปรบัปรงุแลุุะพัื่่ฒนาการให้บริการ  เพ่่ื่่อให้ต่่รงใจลุุกูค้ามากท่ีสดุ

 จากเสยีงข้องลุุกูค้าส�วนใหญ�ท่ีว�า “การสั้�งซึ่ื�อ่ส้นิค้์าขั�นตอ่นมาก และต้อ่งเส้ยีเวลาตดิิต่อ่ยนืยนั” รวมทั�งการ 
“ติดิตามส้ถานะการส่้งสิ้นค้์า มหีลายขั�นตอ่นถ่งทราบค์ำาตอ่บ” มาเป็นเป้าหมาย “ง่ายและใช้เวลาน้อ่ย”

 กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งมกีารนำาเทคโนโลุุยีมาใช้่เพ่่ื่่ออำานวยความสะดวกให้กับลูุุกค้ามากยิ�งข้้�น ทำาให้ลูุุกค้าสามารถึ
ต่่รวจสอบข้้อมูลุุต่่�างๆ ข้องต่่นเองได้ ไม�ว�าจะเป็นการสามารถึต่่รวจสอบสถึานะการเงินข้องต่่นเองได้ ต่่รวจสอบสถึานะ
การส่ังซ่ื�อ

 ในปี 2562 ได้พื่่ฒันาแลุุะใช้่แอปพื่่ลุุเิคช่นั ในการส่ังซ่ื�อสินค้าเพ่่ื่่อให้ลุุกูค้ามคีวามสะดวกมากยิ�งข้้�น ไม�ว�าจะอยู�
ท่ีไหนกส็ามารถึส่ังสนิค้าได้

 ในปี 2563 ได้พื่่ัฒนาแลุุะใช้่แอปพื่่ลิุุเคชั่นในระบบการติ่่ดต่่ามสินค้า ทำาให้ลุุดการเสียเวลุุาในการติ่่ดต่่�อทาง
โทรศัพื่่ท์  ท่ีต้่่องสอบหลุุายในขั้�นต่่อนแลุุะจากพื่่นกังานหลุุายคน ซ่ึง่ถ้ึาต่่รวจสอบเองได้การต่่รวจสอบสถึานะการจัดส�งได้  
คอื ลุุกูค้าสามารถึเองวางแผนหน้างานข้องต่่นเองได้อย�างแม�นยำามากข้้�น 

สามารถึ Scan QR Code 
เพ่่ื่่อเข้้าดกูารใช้งาน Application 

คุ์ณค่์าที�ได้ิจากโค์รงการนี�
ลดิค่์าใช้จ่ายในการ
ดิำาเนนิการ

ลดิการส้ร้างก๊าซึ่เรือ่นกระจก
เพ่�มจากการทำางาน

การพัฒนาการ
มส่ี้วนร่วมกบัล้กค้์า

มอ่บอ่ำานาจให้พนกังาน
ในการปฏิิบัตงิาน

เพ่�มประสิ้ทธ์ภิาพ
การดิำาเนินงาน (ลดิเวลา)

การเปลี�ยนแปลง/ปรบัปรงุ
ผ่ลติภณัฑ์์บริการให้ดิข้ี�น

 ในปีนี�กลุุุ�มบริษััทฯ รวมการติ่่ดต่่�อในหลุุายช่�องทาง แลุุะการติ่่ดต่่�อในหลุุายหน�วย
ไว้ในมือลุุูกค้า “กดิปุ่มทันใจ ไว้ในที�เดิียว” ไม�เพีื่่ยงแต่่�การมุ�งข้ายสินค้าแลุุะบริการเพีื่่ยง
อย�างเดียว วนันี�กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ต่่อบสนองความต้่่องการข้องลูุุกค้า แลุุะนำามาพัื่่ฒนาอย�าง
ต่่�อเน่ืองเพ่่ื่่อให้ปัญหาท่ีมีหมดไป รวมไปถึึงปัญหาในอนาคต่่ท่ีสามารถึคาดเดาว�ายังมีอีก 
พื่่นกังานข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ ทกุคนต่่ระหนักดีว�า ถ้ึาเราไม�ก้าวต่่ามความต้่่องการลูุุกค้าท่ีเปลุุีย่น
ไปอย�างรวดเร็ว  เราจะไม�เป็น “พนัธ์มิตรที�มุ่งมั�นหาแนวทางที�ส้ร้างส้รรค์์” ต่่ามท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ 
ได้ตั่่�งใจแลุุะสร้างเป็นคณุค�าในการพื่่ฒันาอย�างย่ังยนื

“ เรามุ่งมั�นที�จะส้ร้างส้รรค์์นวัตกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม ส้ิ�งแวดิล้อ่ม และโลกที�ดิีข้�น  รวมทั�งการปรับเปลี�ยนกระบวนการ
บริการขอ่งเราให้เป็นดิจิิทัลมากข้�นเรื�อ่ยๆ เพ่�อ่บรรลุเป้าหมายการเป็นผ่้้นำาดิ้านนวัตกรรม ”

Anytime Anywhere ...... easy with your fingertips 

Platform ที� 3: การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง
กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึทำาการต่่ลุุาดเฉพื่่าะเจาะจงให้ลุุูกค้า
แต่่�ลุุะรายจากระบบฐานข้้อมูลุุท่ีมีการซ่ื�อข้ายท่ีผ�านมา 
โดยผ�านระบบ Digital Platform เพ่่ื่่อเพิื่่�มความสะดวกแลุุะ 
ต่่รงต่่ามความต้่่องการ

Platform ที� 2: การส้ั�งซึ่ื�อ่ส้นิค้์าได้ิด้ิวยตวัเอ่ง
การเพิื่่�มระบบท่ีลุุูกค้าทั�งลุุูกค้าเดิมแลุุะลุุูกค้าใหม�จะสามารถึ
ทำารายการส่ังซ่ื�อได้ด้วยต่่นเอง  จากท่ีไหนก็ได้แลุุะเวลุุาใดก็ได้  
เพ่่ื่่อเพิื่่�มความสะดวกสบายให้ลูุุกค้า

Platform ที� 1: การตดิิตามส้ถานะการสั้�งซึ่ื�อ่
เป็นระบบแรกท่ีให้ลุุกูค้าสามารถึติ่่ดต่่ามสถึานะการจัดส�งสนิค้า 
ด้วยต่่นเอง รวมทั�งสามารถึส�งคำาแนะนำาหรือข้้อร้องเรียน 
ในการบริการโดยต่่รง

2565

2564

2663

ระบบคอมพิื่่วเต่่อร์
Clound

ระบบ
คอมพิื่่วเต่่อร์

Clound

ระบบเคล่ืุุอนท่ี
(ท่ีไหน/เวลุุา
ไหนก็ทำาได้)

ระบบเคล่ืุุอนท่ี
(ท่ีไหน/เวลุุา
ไหนก็ทำาได้)

ระบบการวิเคราะห์
ข้้อมูลุุ/ฐานข้้อมลูุุ

ระบบเคล่ืุุอนท่ี
ท่ีไหน/เวลุุาไหน

ก็ทำาได้)

การต่่ลุุาดแบบ
เฉพื่่าะเจาะจง
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การส้ั�งซืึ่�อ่ เช็ค์ส้ถานะ การจัดิเตรียมส้ินค้์าพร้อ่มส้่ง ตดิิตามส้ถานะการขนส้่ง ถ่งที�หมาย 
ปลอ่ดิภัยส้ั�งซึ่ื�อ่ สั้�งซึ่ื�อ่ เช็ค์ส้ถานะ สิ้นเชื�อ่ ค์ำาส้ั�งซึ่ื�อ่/ยืนยัน จัดิเตรียมส่้ง จากผ่้้แทนขาย จากผ่้้แทนขาย

เดิิม 5 นาที 15 นาที 40 นาที 200 นาที 20 นาที 55 นาที 10 นาที 5 นาที ทั�งส้ิ�น 350 นาที

ใหม่ 5 นาที 30 นาที 35 นาที 1 นาที ทั�งส้ิ�น 71 นาที
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ล้กค์้า

ล้กค้์า
เจ้าหน้าที�ขาย

เจ้าหน้าที�
บริการล้กค์้า

เจ้าหน้าที�
ส้นับส้นุน 
การขาย

เจ้าหน้าที�
การเงิน

เจ้าหน้าที�
การเงิน

ระบบการขนส้่ง

โรงงาน

โรงงาน

ส้ินค์้า

ส้ินค์้า

ล้กค์้า

ล้กค์้า

ตดิิตามส้ถานะ

ตดิิตามส้ถานะ

ตดิิตามส้ถานะ

เจ้าหน้าที�ขาย การดิำาเนินงาน
โรงงาน จุดิหมายในการ 

ส่้งส้ินค้์าขอ่งล้กค์้า 

จุดิหมายในการ 
ส่้งส้ินค้์าขอ่งล้กค์้า 

ส้ถานที�

Digital Platform

ส้ถานที�

แอ่ปพลิเค์ชันการส้ั�งซึ่ื�อ่และติดิตามการจัดิส่้งส้ินค์้า

ค์ณุค่์า/ม้ลค่์าจากการลดิเวลาดิำาเนนิการ
ลดิเวลาในกระบวนการทำางานท่ีบริการลูุุกค้าลุุงได้ทั�งสิ�นในปี 
2563 ถึงึ 279 นาที/ใบส่ังซ่ื�อ ดกีว�าปี 2562 ทีท่ำาเฉพื่่าะการ
ต่่รวจสอบสถึานะการส�งข้องเท�านั�น ซ่ึง่ลุุดไปได้แค� 14 นาที 
เม่ือปรับกระบวนการตั่่�งแต่่�การส่ังสินค้า พื่่บว�าบางข้ั�นต่่อน
ได้หายไปทำาให้ลุุดเวลุุาได้มาก แต่่�อย�างไรกลุุุ�มบริษััทฯ ยังเหน็ 
ช่�องทางในการพัื่่ฒนาต่่�อในโครงการนี� เนือ่งจากวิกฤต่่ิโิควิด-19 
จ้งเป็นแรงผลัุุกให้มกีารใช้่ระบบมากข้้�น

มีล้กค์้าใช้แอ่ปพลิเค์ชันทั�งระบบ จำานวน 
ใบสั้�งซึ่ื�อ่ทั�งสิ้�น 10,996 ฉบบั (35%)

ลดิต้นทุนการจดัิการ 7.3
ลุุ้านบาท

ระบบการขนส้่ง ส้ถานที�

ประเด็ินศ่ึกษัา หน่วย 2561 2562 2563

ค์ำาสั้�งซึ่ื�อ่ในแต่ละปี Order 30,887 32,000 31,416

เวลาที�ใช้ในการทำางาน/ค์ำาสั้�งซึ่ื�อ่ นาที 350 336* 71

ต้นทุนด้ิานเวลาที�ลดิลง/ค์ำาสั้�งซึ่ื�อ่ นาที 14 279

ต้นทุนที�ลดิลงทั�งหมดิเป็นเงิน ล้านบาท 1.64 7.3

* ด้านการต่่รวจสอบด้านสินเช่ือ่ มรีะบบการทำางานเป็นรอบข้องการพิื่่จารณา แลุุะเป็นเร่ือง 
  ลุุะเอียดอ�อนท่ีสำาคญั  จำาเป็นท่ีจะต้่่องมีการสร้างระบบควบคุมในเฟัสต่่�อไป

** ปี 2562 ทดลุุองเฉพื่่าะช่�วงการต่่รวจสอบสถึานะ การส�งสนิค้าซ่ึง่ลุุดจาก 15 นาท ี
     เหลืุุอ 1 นาที

ค์ุณชาญชัย  โลหะประทาน
ผ่้้อ่ำานวยการฝั่่ายขายในประเทศึไทย
รับผ่ิดิชอ่บงานตลาดิและการขาย:

รับผิดช่อบการข้าย การต่่ลุุาด รวมทั�งด้าน
บริการเทคนิคสำาหรับลุุูกค้าในประเทศไทย

ค์ุณอ่ัฌชา รัตน์ตระก้ลทิพย์ 
ผ่้้อ่ำานวยการฝั่่ายการเงินอ่งค์์กร
รับผ่ิดิชอ่บงานดิ้านส้ินเชื�อ่และการเงิน:

บริหารงานด้านสินเช่ื่อลุุูกค้า  แลุุะด้านการเงิน
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ กิจการในประเทศไทย

ค์ุณสุ้พัฒน์  พ่พ่ธ์วรรณ
ผ่้้อ่ำานวยการฝั่่ายปฎิบิัติการผ่ิดิชอ่บ 
รับผ่ิดิชอ่บงานการผ่ลิตและจัดิส้่ง:

รบัผดิช่อบฝ่ัายผลิุุต่่ คลุุงัสนิค้า แลุุะการกระจาย 
สินค้าด้วยรถึบรรทุกยางมะต่่อยในประเทศไทย

ค์ุณวีรพล เกิดิภ้่
หจก. เทียรประเส้ริฐ:

ผู้รบัเหมาก�อสร้างถึนน ลุุกูคา้ในจงัหวดัลุุพื่่บรุี 
เปน็ผู้ร�วมให้ข้อ้มลูุุในปี 2562  รวมทั�งใช้่งานแลุุะ
ให้ข้้อมูลุุในการปรับปรุงมาต่่ลุุอด

“
โครงการนี�เป็นโครงการที่ เราเร�ง
พื่่ฒันาใหส้ามารถึตอ่บส้นอ่งค์วาม
ต้อ่งการขอ่งล้กค้์า  โดยการใช้่
นวัต่่กรรมแลุุะเทคโนโลุุยีท่ีอำานวย
ความสะดวก แลุุะต่่อบโจทย์ลุุูกค้า
ข้องเราต่่ามยุคสมัยท่ี เปล่ีุุยนไป  
โดยเฉพื่่าะช่�วยในการต่่ิดต่่�อลุุูกค้า
ช่�วงโควิดได้เป็นอย�างดี

”

“
เป็นการเปลุุี่ยนวิธุุีการทำางานครั�ง
ใหญ�ครั�งนึงทีเดียว  ซ่ึ่งลดิขั�นตอ่น 
แต่ยังมีการค์วบค์ุมที�ดิี เจ้าหน้าท่ี
สินเช่ื่อแลุุะการเงินทุกคนสนับสนุน
โครงการ  เพ่� อ่ ให้ ล้กค์้ า ไดิ้ รับ 
ค์วามส้ะดิวก ซึ่ื�อ่ได้ิรวดิเร็ว แลุุะ 
ทางการเงินจะร�วมพัื่่ฒนาในงานอ่ืน
ให้เร็วข้้�นไปอีก

”

“
ทางฝัา่ยผลุุติ่่ไดน้ำาข้อ่ม้ลที�มีอ่ย่้ในระบบ 
Centralize Logistic เข้ามาเส้ริมใน 
application ข้องทางฝ่ัายข้าย โดยใน
ระยะแรกนี� ทาง Centralized Logistic 
สามารถึ เช่ือ่มข้้อมลูุุข้องรถึข้นส�งสนิค้ากบั
คำาส่ังซ่ื�อสินค้า ข้องลุุูกค้าแต่่�ลุุะราย 
ซ่ึ่งจะทำาให้ล้กค์้าส้ามารถ ทราบถ่ง 
ส้ถานะการส่้งสิ้นค์้า รวมทั�งต่่อนนี�มี
โครงการต่่�อเนื่องอีกหลุุายโครงการที่
อำานวยความสะดวก

”

“
ผมดีใจทีท่ปิโก้แอสฟััลุุท์ทำาโครงการนี� 
ให้ใช้่ในปีนี�  เพื่่ราะโรคระบาดโควิด-19 
ทำาให้การทำางานต่่้องปรับวิธุุีการ 
ไปมาก มีแอปฯ ต่่ัวนี� สะดวกข้้�นมาก 
แลุุะลูุุกน้องผมก็ใช้ ไดิ้ ไม่ยาก ทำาให้
เสี้ยเวลาน้อ่ยมากในแต่ละขั�นตอ่น 
ผมว�าดีครับ พื่่ัฒนาต่่�อไปเรื่อยๆ

”

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      86  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      87  



นวัตกรรมดิ้านผ่ลิตภัณฑ์์ที�เป็นมิตรต่อ่ส้ังค์ม

“ย่างมะตอย่รองพั่�นช้่�นที่างและย่างมะตอย่เช้ื�อมปีระสู่านช้นิดถ่ง 10 ก้ิโลก้ร่ม”

สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อ
เข้้าดูนวัตกรรมต่อ่เนื�อ่งเพ่�อ่
เพ่�มค์วามส้ะดิวกต่อ่ผ่้้ใช้งาน
รายย่อ่ย  ท่ี ไม� มี เค ร่ืองจักร 
ในการทำางานซ่ึ่งเป็นส�วนหนึ่ง
ข้องการประกวดนวัต่่กรรม
ประจำาปี 2563

สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อ
เข้้าดูนวัตกรรมต่อ่เนื�อ่งเพ่�อ่
เพ่�มค์วามส้ะดิวกต่อ่ผ่้้ใช้งาน
รายย่อ่ย  ท่ี ไม� มี เค ร่ืองจักร 
ในการทำางานซ่ึ่งเป็นส�วนหนึ่ง
ข้องการประกวดนวัต่่กรรม
ประจำาปี 2563

สเปรย์ยางมะต่่อย
นำ�ารองพ่ื่่�นช่ั�นทาง 
PRIME COAT 
สำาหรับผิวทางท่ี
เป็นดนิลุุกูรงับดอัด 

ช่�วยลุุดข้ั�นต่่อนการทำางานข้อง
ช่�างผู้รับเหมา ทำางานได้โดย 
ไม�ต้่่องมีเคร่ืองจกัร 

ช่�วยประหยัดต้่่นทุน พ่ื่่�นท่ีเล็ุุก
ท่ีมีความต้่่องการปูยางมะต่่อย  
หรือในชุ่มช่น แลุุะไม�เหลุุอืเศษัวัสดุ

ช่�วยให้ได้งานประสิทธุุิภาพื่่สูง  
ใช้่งานได้ทันที เน่ืองจากไม�ต้่่อง
เหลืุุอเกบ็ไว้เป็นเวลุุานาน

1) ออกแบบถึัง แลุุะข้นาดบรรจุท่ีเหมาะสมกับพู้ื่่ใช้่งานท่ัวไปท่ีมีความต้่่องการใช้่ 
ยางมะต่่อยนำ�าสำาหรบัพ่ื่่�นท่ี ข้นาด 15-20 ต่่ร.ม. 

2) ให้สะดวกในการทำางานแลุุะไม�มเีศษัวสัดุเหลุุอืต่่กค้าง
3) ใช้่งานง�าย ข้นย้ายสะดวก 
4) ถึงัข้นาด 10 กก. แลุุะมีความแข็้งแรงเป็นพิื่่เศษั ทดสอบโดยการ Drop Test ที่

ความสูง 1.80 เมต่่รในแนวดิ�ง แลุุะสะดวกในการข้นส�งอีกด้วย

ย า ง ม ะ ต่่ อ ย นำ�า
ข้นาดบรรจุภัณฑ์์ 
200 กก. มปัีญหา
ในการยกเทลุุำาบาก

1)  ถ้าทำาการปผิ้่วยางมะตอ่ยต้อ่งทำา
ผ่วิทางให้ส้ะอ่าดิ

ประเด็ินป่ญหา:

การเส้นอ่แนวทางแก้ไข:                                                 ป่จจุบัน                               เร็วๆ นี�

ประโยชน์ขอ่งยางมะตอ่ยแบบบรรจุถัง 10 กก. ค์อื่

2)  การทำางานในพ่�นที�เล็กๆ มป่ีญหา
ในการซึ่ื�อ่สิ้นค้์ามาตรฐาน 200 กก.

3)  การเก็บรกัษัาที�
นานกว่า 7 วัน

ยางมะต่่อยนำ�าเช่ื่อม
ป ร ะ ส า น  TA C K  
COAT สำาหรบัผวิทาง 
ท่ีเป็นคอนกรีต่่หรือ 
ยางมะต่่อย 

การเปิดฝัาแลุุะปิด
ฝัาถัึงข้นาด 200 
กก. ก็ทำาได้ลุุำาบาก

ก า ร เ ก็ บ ม า น า น 
หลุุายเดือน โดยไม�มี
การกลิุุ�งถึงัทกุ  ๆ7 วนั 
ก็อาจจะทำาให้เกิด
การต่่กต่่ะกอน

เ พ่� ม อุ่ ป ก ร ณ์ ใ ช้
ส้ ะ ดิ ว ก ใ น ก า ร
ทำางานพ่�นที� เ ล็ก  
เ ป็นนวัตกรรมที� 
ต่อ่ยอ่ดิด้ิานค์วาม
ส้ะดิวก สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อเข้้าดนูวตักรรม 

ต่อ่เนื�อ่งเพ่�อ่เพ่�มค์วามส้ะดิวกต่อ่ผ่้ใ้ช้งาน 
รายย่อ่ย ท่ีไม�มเีคร่ืองจกัรในการทำางานซ่ึง่เป็นส�วนหน่ึง 

ข้องการประกวดนวตั่่กรรมประจำาปี 2563

นวัตกรรมดิ้านผ่ลิตภัณฑ์์ที�เป็นมิตรต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม

“TIPCO Dust Control นำ�าย่างคล่มฝุ่่�นที่ิปีโก้้”

เม่ือลุุมพื่่ดักจ็ะปลุุวิ 
ฟ้้ังกระจาย

ลุุดการใช้่นำ�า ท่ีเทราดบนถึนนเพ่่ื่่อ
ป้องกันฝุ่ัน แลุุะลุุดการใช้่พื่่ลัุุงงาน 
ในกระบวนการข้นส�งนำ�า

ลุุดการเกิดภูมิแพ้ื่่ต่่�อระบบทาง
เดินหายใจ ช่�วยให้คนในชุ่มช่น 
มสีขุ้ภาพื่่ท่ีดข้ี้�น

ลุุดปัญหาฝุ่ันลุุะออง ท่ีปลุุิวไป
เกาะสิ�งปลุุกูสร้างในช่มุช่น ทำาให้
ช่มุช่นน�าอยู�แลุุะสะอาดมากข้้�น

1) ยางมะต่่อยนำ�าสตู่่รพิื่่เศษั ทีมี่โมเลุุกลุุุข้นาดเลุุก็ แลุุะมปีระจุบวก ในต่่วัสามารถึแทรกซ่มึแลุุะจบัต่่วักบั 
ฝุ่ันอนภุาคข้นาดเล็ุุกได้ด ีทำาให้ฝุ่ันรวมต่่วักันเป็นก้อนแลุุ้วมีข้นาดใหญ�ข้้�น นำ�าหนกัเพิื่่�มข้้�นก็ไม�สามารถึ 
ปลิุุวไปในอากาศได้ 

2) การแทรกซึ่มข้องนำ�ายางคลุุุมฝัุน่ลุุงไปในช่ั�นผวิทางทีลึุุ่กมากข้้�นกว�า ยางมะต่่อยทัว่ไป จ้งทำาให้ผวิทาง 
จบัยดึเกาะกนั แข้ง็แรงมากข้้�นกว�าผวิทางปกต่่ท่ัิวไป

3) ไม�กระทบกบัสิ�งแวดลุุ้อมข้้างเคียง แลุุะสามารถึทำางานได้ง�าย ไม�ยุ�งยาก
4) ช่�วยลุุดการใช้่พื่่ลุุงังาน ไม�ต้่่องข้นส�งนำ�าบ�อยๆ ไม�ต้่่องทำาทกุวนั

นำานำ�ามาราดลุุงไปบนพ่ื่่�น  
เ พ่่ื่่อ ลุุ ด ก า ร เ กิ ด ฝุ่ัน 
ซ่ึ่งเป็นการแก้ไข้ปัญหา
ได้ช่ัว่คราวเท�านั�น

1) ป่ญหาฝัุ่่นละอ่อ่งขนาดิเล็กที�ปลิวลอ่ยอ่ย้่ใน
อ่ากาศึ

ประเด็ินป่ญหา:

การเส้นอ่แนวทางแก้ไข:                                              ป่จจุบัน

ประโยชน์ขอ่งยางมะตอ่ยนำ�าแบบบรรจุถงั 10 กก. ค์อื่

2) ชาวบ้านทั�วไปส้ามารถบรรเทา หรือ่ แก้ไข
ป่ญหาเฉพาะหน้า 

ก�อ ใ ห้ เ กิดปัญหาต่่�อ
ระบบทางเดนิหายใจข้อง
คนในชุ่มช่น

ในบางพ่ื่่�นท่ี การหานำ�า
ปริมาณมากๆ ทำาได้ยาก  
แลุุะมีต้่่นทนุท่ีสงู

สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อ
เข้้าดู วีดี โอ ค์ุณส้มบัติและ 
การใช้งานส้นิค้์านำ�ายางค์ลมุฝุ่ั่น  
Dust Control
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ส้ร้างและส้่งเส้ริม
วัฒนธ์รรมนวัตกรรม

Foster Innovation Culture



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

“วัฒนธ์รรมนวัตกรรม”
กลุม่บริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ มุ่งเน้นส้่งเส้ริม และส้่งเส้ริม

ส้ร้างค์วามแตกต่าง ในวิกฤติโค์วิดิ-19
 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟัลัุุท์ ได้ให้ความสำาคัญกับนวัต่่กรรมมาต่่ลุุอด  โดยในปี 2561 ได้เริ�มปลุุูกฝัังแลุุะบรรจุเรื่องนวัต่่กรรมเป็นหนึ่งในกลุุยุทธ์ุุ
หลัุุกข้ององค์กรในวาระการทบทวนกลุุยุทธุุ์องค์กร ต่่ามวิสัยทัศน์ 2568 คือ “Innovation Beyond Product” สิ�งท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ มีความคาดหวังคือ 
การสร้างวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมในองค์กร แลุุะการนำานวัต่่กรรมท่ีคิดเอาไปทำาให้เกิดประโยช่น์ในระดับธุุุรกิจ ซ่ึ่งจะทำาให้ในส�วนข้องพื่่นักงาน 
เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส�วนหนึ่งที่มีผลุุงานสนับสนุนการดำาเนินงานข้องบริษััท ในส�วนข้องบริษััทจะเกิดประโยช่น์ทางด้านธุุุรกิจแลุุะผลุุกำาไร  
แลุุะด้วยนโยบายการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนข้ององค์กรจะเป็นแนวคิดทีป่กป้องในส�วนสังแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม

 จากประสบการณ์การจัดประกวดนวัต่่กรรมครั�งแรกพื่่บปัญหาการคิดหาประเด็นหวัข้อ้แลุุะประโยช่น์จากงานนวัต่่กรรม  กลุุุ�มบริษััทฯ จง้ไดเ้ชิ่ญ
อาจารย์ด้านส�งเสริมนวัต่่กรรมจัดทำาหลัุุกสูต่่รให้ความรู้ในการคิดโครงการนวัต่่กรรม “Innovation Bootcamp” อย�างเป็นระบบข้ั�นต่่อน จนถึึงการ 
นำาเสนอซ่ึ่งทำาให้ในปี 2563 มีผู้ร�วมส�งโครงการนวัต่่กรรมที่สามารถึนำาไปสร้างประโยช่น์ต่่�อได้มากกว�า 50% ซ่ึ่งโครงการที่มีศักยภาพื่่ที่สามารถึพัื่่ฒนา 
ต่่�อยอดไปเป็นธุุุรกิจแลุุะสร้างผลุุกำาไร แลุุะสอดคลุุ้องกับกลุุยุทธุุ์องค์กร จะได้รับคัดเลุุือกเข้้าสู�โครงการเร�งรัดพื่่ัฒนานวัต่่กรรมเพื่่่่อธุุุรกิจในข้ั�นต่่�อไป

 นอกจากการให้ความรู้เรื่องการคิดนวัต่่กรรม การจะปลุุูกฝัังแลุุะสร้างวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรม จำาเป็นท่ีจะต่่้องมีความเข้้าใจเรื่องกรอบแนวคิดนวัต่่กรรมข้อง
คนในองค์กร ในปี 2563 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟัลัุุท์จ้งให้ความสำาคัญกับการเต่่รียมความพื่่ร้อมออกแบบการสำารวจกรอบแนวคิดด้านนวัต่่กรรมทั�งด้านพื่่ฤต่่ิกรรม
ข้องพื่่นกังาน แลุุะการสนบัสนนุเชิ่งสภาพื่่แวดลุุอ้มข้ององคก์ร กบัพื่่นกังานในทกุหน�วยงานแลุุะทุกระดับงาน โดยวางแผนเริ�มทำาการสำารวจในป ี2564 ทั�งนี�การสำารวจ
ถึือเป็นส�วนหนึ่งข้องเครื่องมือในการดำาเนินการสร้างนวัต่่กรรมอย�างมีแบบแผน ต่่ามเส้นทางการสร้างนวัต่่กรรม ปี 2568   (Innovation Roadmap 2025)

ม่� งสู่ร้างและสู่�งเสู่ริมว่ฒนธรรมนว่ตก้รรม

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• โครงการ “Innovation Bootcamp” เต่่รียมความพื่่ร้อม ปรับความรู้ให้

พื่่นักงานเข้้าใจกระบวนการคิดโครงการนวัต่่กรรม  จนถึึงการนำาเสนอ
โครงการเพื่่่่ออนุมัต่่ิ

• มีการส่ือสารให้ความรู้ด้านโครงการนวัต่่กรรมแลุุะแนวคิดใหม� ๆ รวมถึึง
เทคโนโลุุยีให้ก้าวทันโลุุกเพื่่ิ�มเต่่ิม  ด้วยการใช่้ Podcast

• สนับสนุนโครงการ TPM โดยมีต่่้นแบบที่โรงงานนครราช่สีมา แลุุะข้ยายไป
ยังโรงงานอื่น 

• ต่่ดิต่่ามโครงการประกวดในปี 2562 คณุค�าเพิื่่�มท่ีได้จาก 39 โครงการ จากการ
ประกวด ทั�งสิ�น 133 โครงการ มีการลุุดค�าใช้่จ�ายในกระบวนการ 27.8 ลุุ้านบาท 
รวมทั�งมีการลุุดเวลุุาในการดำาเนินการ 2,812 ช่ั่วโมง  แลุุะรายได้จากสินค้าใหม�
จากโครงการประกวดจำานวน 2 ลุุ้านบาท

• โครงการประกวด Innovative Solutions Award 2020 มีจำานวนทั�งสิ�น  
79 โครงการ จำานวนผู้ร�วมกิจกรรมจำานวน 256 คน

ปี 2563

ปี 2568

• การอบรมแนวความคิดด้าน
นวัต่่กรรมอย �างเป ็นระบบ  
Innovat ion Bootcamp 
สำาหรับพื่่นักงานท่ีสนใจ  แลุุะ
สามารถึไปต่่�อท่ีการประกวด
นวัต่่กรรมประจำาป ี> 50% ข้อง
ผู้เข้้าร�วมกิจกรรม

• การเข้้าร�วมข้องพื่่นักงาน 50%
• มีความพื่่ึงพื่่อใจต่่�อโครงการ 

ไม�ต่่ำ่ากว�า 90%
• มี น วั ต่่ ก ร ร ม สี เ ข้ีย ว  ห รือ

นวัต่่กรรมด้านสิ�งแวดลุุ้อม
แลุุะสังคม  >10 โครงการ มี
โครงการที่ดำาเนินการแลุุ้วในป ี
2563 ไม�ต่่ำ่ากว�า 5 โครงการ

• ผนวก “นวัต่่กรรม” ไว ้ ใน
วัฒนธุุรรมองค์กรโดยมีกำาไร
เพื่่ิ�มจากนวตั่่กรรม >25% จาก
ปีฐาน 2561

เปี้าหมาย่

โค์รงการ Innovation Bootcamp การตดิิตามโค์รงการ Innovative Solutions Award 2562
จากปี 2562 พื่่บว�ามีผลุุงานส�งประกวดโครงการนวตั่่กรรมจำานวน 133 โครงการ  เมื่อเวลุุาผ�านไปครบ 1 ปี ได้มี
การต่่ิดต่่ามผลุุความคืบหน้าโครงการ  พื่่บว�ามี 34 โครงการที่ได้ทำาต่่�อเนื่องจนมีผลุุงานที่ประเมินคุณค�าได้  ซ่ึ่งอีก 
62 โครงการที่ไม�มีรายงาน  หัวหน้าหน�วยงานจะต่่ิดต่่ามประเมินสถึานะโครงการเป็นระยะ  • ค์ะแนนค์วามพึงพอ่ใจ 84 %

• จำานวนพนักงาน เข้าร่วมโค์รงการ

ช่�วง Pre – Learning  124 คน
ช่�วง การนำาเสนองาน     77 คน

• จำานวนผ่ลงาน

Pre – Learning  48 โครงก้าร
ระหว�างเริ�มสร้างโครงการ 32 โครงก้าร
นำาเสนอโครงการ  23 โครงก้าร

การลดิต้นทุนค์่าใช้จ่าย

27.8 ล้านบาท 2,812 ชั�วโมง

2
โครงการ

32
โครงการ

37
โครงการ

62
โครงการ

2.0 ล้านบาท

การลดิเวลา ยอ่ดิขายส้ินค์้าใหม่

จบโครงการ   ระหว�างทำางาน    หยุดโครงการ    ไม�มีรายงาน  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
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สามารถ Scan QR Code 
มรรกจิก Innovation

Bootcamp 20202564 2565 2566 2567 2568

แรงบันดาลใจ
การสร �างแรงจ ูงใจ

ะษกัทะลแ�ูรมาวค ความร�วมมือระหว�าง
หน�วยงาน

งอขา�คณุคน�นเง�ุม
องค�กร

ความสอดคล�องกัน
ของโครงการ

การผสมผสาน
ทีมงาน

พันธมิตรทางธุรกิจ
เร ียนรู �ร �วมกันกับ

และบริษ ัทผู �สร �าง
นวัตกรรมอื ่นๆน�ปง�บแะลแอนสเาํน

ฝ�กสอน และให�
   คำปร ึกษา

ความสามารถของพนักงาน ความสามารถขององค�กร นชมุชงอขถรามาสมาวค

า�คกูลจใา�ขเ

นวัตกรรมเกิดิจากแรงบันดิาลใจและการปล้กฝั่่งประส้บการณ์

 ตั่่�งแต่่�ปี 2561 กลุุุ�มบริษัทัทปิโก้แอสฟััลุุท์ได้เริ�มปลุุกูฝัังแลุุะบรรจุเร่ืองนวตั่่กรรมเป็นหนึง่ในกลุุยทุธ์ุุหลุุกัข้ององค์กร โดยมุ�งเน้นการสร้างความรูพ่้ื่่�นฐาน สร้างความเข้้าใจเก่ียวกบัความหมาย แลุุะรปูแบบ 
ข้องนวัต่่กรรมผ�านการประกวดโครงการนวตั่่กรรม แลุุะการสร้างกรอบความคิดการสร้างนวัต่่กรรมผ�าน Innovation Bootcamp

 แต่่�เพีื่่ยงความรู้พ่ื่่�นฐานอาจไม�เพีื่่ยงพื่่อต่่�อการสร้างนวัต่่กรรมเพ่่ื่่อผลุุทางธุุุรกิจแลุุะผลุุกำาไรรวมไปถึึงสร้างประโยช่น์ให้แก�สังคมในภาพื่่รวม ให้สำาเร็จเป็นรูปธุุรรมให้เห็นอย�างชั่ดเจนได้ กลุุุ�มบริษััทฯ  
จ้งมีความต่่ั�งใจในการสร้างเส้นทางการสร้างนวัต่่กรรม 2568 หรือ Innovation Roadmap 2025 ข้้�น เพ่่ื่่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัต่่กรรมแบบมีแบบแผน โดยจะเริ�มการปฏิบัิติ่่ต่่ามเส้นทางตั่่�งแต่่�ปี 2564 เป็นต้่่นไป  
เริ�มต่่ั�งแต่่�การสร้างความสามารถึให้แก�พื่่นักงาน สร้างแรงจูงใจ แลุุะแรงบันดาลุุใจให้พื่่นักงานแต่่�ลุุะคนเป็นผู้คิดริเริ�มมีความอยากเป็นผูส้ร้างนวัต่่กรรม มาถึึงในปี 2565 มุ�งส�งเสริมการสร้างนวัต่่กรรมที่เกิดจาก 
ความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน พื่่นักงานสามารถึเห็นประโยช่น์จากความร�วมมือกัน  แลุุะนำาไปสู�การผสมผสานความสามารถึข้องพื่่นักงานจากหน�วยงานต่่�างๆ ทมีงานแบบไร้สงักัดในปี 2566 อนัจะเป็นจุดเริ�มต้่่น 
ข้องการสร้างความสามารถึข้ององค์กร ซ่ึง่ในข้ั�นต่่อนการผสมผสานทีมงานนั�นจะเป็นการสร้างผู้นำาทางนวตั่่กรรมท่ีจะเป็นผู้ผลุุกัดนัให้เกดิการสร้างนวตั่่กรรมในแต่่�ลุุะสถึานท่ี ทีม่ท่ีีตั่่�งข้องบริษััทอย�างต่่�อเน่ือง แลุุ้วเป็น
จุดเริ�มต้่่นข้องการมองหาความร�วมมอืจากภายนอกเพ่่ื่่อข้ยายข้อบเข้ต่่ข้องการสร้างนวตั่่กรรมต่่�อไป ทั�งจากพื่่นัธุุมิต่่รทางธุุุรกิจ หรือจากองค์กรผู้สร้างนวตั่่กรรมอืน่ๆ ทีเ่ป็นเป้าหมายสูงสุดข้ององค์กรภายในปี 2568

ผู้่้คิดริเริ�ม
(INNITIATER)

ค่�คิด/พั่นธมิตร
(PARTNER)

ผู้่้สู่ำารวจ
(EXPLORER)

ผู้่้ร�วมมือ
(COLLABORATOR)

ผู้่้นำา
(LEADER)

สามารถ Scan QR Code 
มรรกจิก Innovation

Bootcamp 20202564 2565 2566 2567 2568

แรงบันดาลใจ
การสร �างแรงจ ูงใจ

ะษกัทะลแ�ูรมาวค ความร�วมมือระหว�าง
หน�วยงาน

งอขา�คณุคน�นเง�ุม
องค�กร

ความสอดคล�องกัน
ของโครงการ

การผสมผสาน
ทีมงาน

พันธมิตรทางธุรกิจ
เร ียนรู �ร �วมกันกับ

และบริษ ัทผู �สร �าง
นวัตกรรมอื ่นๆน�ปง�บแะลแอนสเาํน

ฝ�กสอน และให�
   คำปร ึกษา

ความสามารถของพนักงาน ความสามารถขององค�กร นชมุชงอขถรามาสมาวค

า�คกูลจใา�ขเ

การกระตุน้ให้พนักงานแบ่งป่นแนวค์ิดิใหม่ ๆ และพัฒนาต่อ่เนื�อ่งอ่ย่างเป็นกระบวนการส้ร้างนวัตกรรม

อ่าจารย์ต่อ่เกียรต ิน้อ่ยส้ำาล ี– ผ่้ด้ิำาเนินกิจกรรม
Innovation Bootcamp 

 กิจกรรม Bootcamp เป็นส�วนสำาคญัในการพื่่ฒันาวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรม
 ท่ีทำาให้ทีมงานมีพ่ื่่�นท่ีได้แสดงพื่่ลุุังสร้างสรรค์ ผสมผสานองค์ความรู้

 ประสบการณ์ แลุุะเคร่ืองมือต่่�างๆ นำาเสนอแนวทางแก้ปัญหารูปแบบใหม�ๆ  ทั�งยงั
เป็นจุดเริ�มต้่่นข้องการขั้บเคล่ืุุอนนวัต่่กรรมในองค์กรอย�างเป็นระบบ ต่่ั�งแต่่�การสร้าง 

Innovative Mindset การส�งเสริม Innovation Thinking แลุุะการดำาเนนิการต่่ามแนวทาง Innovation  
Process โดยมี พื่่นักงาน เป็นพื่่ลัุุงงานสำาคัญ ที่ผลัุุกดันทำาให้กลุุไกการพัื่่ฒนานวัต่่กรรม สามารถึ 
ข้บัเคล่ืุุอนได้อย�างต่่�อเนือ่ง ซ่ึง่ผูน้ำา ในองค์กรต้่่องแสดงพื่่ฤติ่่กรรมเป็นต้่่นแบบในการเปิดต่่ามองหาเร่ืองราวใหม�ๆ   
เพ่่ื่่อให้พื่่นักงานทุกคน เกิดความเช่ื่อมั่นว�า องค์กรพื่่ร้อม “เปิด เพ่่ื่่อ เปลุุี่ยน” เพ่่ื่่อเป็นการปรับปรุง 
การดำาเนินงานให้ทันสมัยแลุุะสร้างโอกาสการเต่่ิบโต่่ทางธุุุรกิจ ต่่ลุุอดจนนำาองค์กรไปสู�ความยั่งยืน  
ต่่ามกลุุยุทธ์ุุองค์กรท่ีกำาหนดไว้

ค์ณุชยัวฒัน์  ศึรีวรรณวฒัน์  - ประธ์านโค์รงการ
กรรมการผ้้่จดัิการใหญ่ กลุ่มบริษัทัทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

 ผมทราบดีว�าการพัื่่ฒนาองค์กรให้มกีารเติ่่บโต่่อย�างยัง่ยืนจะต้่่องมาจาก
พื่่ลุุงัภายในองค์กรเองท่ีพื่่ร้อมรับมือกับการเปล่ีุุยนแปลุุง แลุุะผลุุกระทบในระดับโลุุกท่ี
จะเกดิข้้�นอย�างรวดเรว็ ผมได้สนบัสนนุให้เริ�มมกีารประกวดนวตั่่กรรมในปี 2562 แลุุะมี
การพื่่ฒันาอย�างต่่�อเน่ือง ทั�งในเร่ืองข้องการพื่่ฒันาคน โดยการจดัหลุุกัสตู่่ร Innovation 
Bootcamp เพ่่ื่่อฝึักการคิดในเชิ่งนวัต่่กรรม ให้เข้้าใจความหมายแลุุะเป้าหมายข้องนวัต่่กรรม
องค์กร การพัื่่ฒนากระบวนการ เราได้สนับสนุนโครงการ บำารุงรกัษัาทวีผลุุแบบทุกคนมีส�วนร�วม   (TPM)   ซ่ึง่เป็นพ่ื่่�นฐาน 
การพื่่ฒันากรอบความคดิในหลุุายด้าน ซ่ึง่การพัื่่ฒนาทั�งด้านนวัต่่กรรมแลุุะ TPM ทำาให้กลุุุ�มบริษัทัฯ สามารถึ 
ลุุดต้่่นทนุ ลุุดเวลุุาในกระบวนการ มผีลุุติ่่ภณัฑ์์ แลุุะบริการใหม�อย�างต่่�อเน่ือง จากก้าวเล็ุุก  ๆทลีุุะก้าว ทกุ  ๆเดอืน ทกุ  ๆปี  
ด้วยความสมำา่เสมอจนกลุุายเป็นก้าวท่ียิ�งใหญ� ทีส่ามารถึเปล่ีุุยนแปลุุงองค์กร จากการพัื่่ฒนากรอบความคดิข้อง
พื่่นกังาน ให้กลุุ้าคิดกลุุ้าแสดงออก ร�วมลุุงมือทำาให้เกดิผลุุลุุพัื่่ธ์ุุจริง แลุุะพื่่ฒันาองค์กรเต่่บิโต่่ได้อย�างย่ังยืน

แนวที่างก้าร
สู่ร้างสู่รรค์ค่ณค�า

จุดม่�งหมาย่ของ
ก้ารสู่ร้างนว่ตก้รรม

ก้ารนำาไปีใช้้ ก้ารที่ดสู่อบ

การเปิดิใจรับฟัังค์ำามั�นส้ัญญา ค์วามรอ่บค์อ่บ

ค่ณค�าที่่�มอบให้
ก้่บล่ก้ค้า

ปีัญหาและโอก้าสู่

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      94  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      95  



การพัฒนาและส้่งเส้ริมนวัตกรรมขอ่งกลุม่บริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ในปี 2563

การมีส้่วนร่วมขอ่งพนักงาน
เป้าหมาย 15%*

พื่่นักงานทั�งหมดทีเ่ข้้าร�วม                  18%

พื่่นักงานในประเทศไทยที่เข้้าร�วม         26%

พื่่นักงานต่่�างประเทศที่เข้้าร�วม            11%

*  เป้าหมายระยะยาวคือในปี 2568 พื่่นักงานทุกคนจะมีส�วนร�วมในโครงการ 
   นวัต่่กรรม

 การจัดประกวดแข้�งข้ันโครงการนวัต่่กรรมประจำาปี 2563 จัดข้้�นต่่ิดต่่�อกันเป็นปีที่ 2 โดยใช่้ระยะเวลุุาในการดำาเนินการรวม 7 เดือน เนื่องจากสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโรคโควิด-19 แต่่�ในที่สุดก็
สามารถึจัดการแข้�งขั้นไดเ้สรจ็สิ�นในเดอืนเมษัายน 2564 ทางออนไลุุน์ โดยมกีารถึ�ายทอดสดบรรยากาศการนำาเสนอโครงการให้พื่่นกังานทกุสาข้าไดร้บัช่ม ซ่ึง่ได้รบัความสนใจจากพื่่นกังานแลุุะสรา้งการมีส�วนร�วม 
ได้เป็นอย�างดี ทั�งนี� มีจำานวนพื่่นักงานท่ีเข้้าร�วมกิจกรรมรวม 256 คน คิดเป็น 16% ข้องพื่่นักงานทั�งหมด มีจำานวนโครงการส�งเข้้าประกวดทั�งสิ�น 79 โครงการ แลุุะผ�านเข้้ารอบสุดท้ายจำานวน 16 โครงการ  
แลุุะมีโครงการที่ได้รับรางวัลุุทั�งหมด 8 รางวัลุุ แบ�งเป็นประเภทนวัต่่กรรมกระบวนการจำานวน 6 โครงการ แลุุะนวัต่่กรรมสินค้า จำานวน 2 โครงการ

256 79
พื่่นักงานที่ร�วมกิจกรรม (คน) โครงการที่เข้้าประกวด

นวัตกรรมดิ้าน
ผ่ลิตภัณฑ์์

นวัตกรรมดิ้าน
กระบวนการ

โค์รงการประกวดิ
นวัตกรรมทั�งหมดิ

ในปี 2563

นวัตกรรมดิ้าน 
บริการและการตลาดิ

ปีนี�มีจำานวนโครงการด้านผลิุุต่่ภัณฑ์์
จำานวน 8 โครงการ ซ่ึ่งในปี 2562  
มีจำานวนถึึง 14 โครงการ แต่่�อย�างไร
ก็ต่่ามทุกโครงการสามารถึนำาไป
พื่่ัฒนาต่่�อได้  แลุุะนำาเสนอการพื่่ัฒนา
ในการประชุ่มต่่�อไป

มจีำานวนโครงการท่ีส�งมากทีสุ่ดเพื่่ราะ
เป็นสิ�งท่ีพื่่นักงานทำาอยู�ในหน้าที่  แลุุะ
สามารถึทำาได้ เอง หรือทำาร�วมกับ
หน�วยงานที่เกี่ยวข้้อง  เพื่่่่อการทำางาน
ท่ีได้ผลุุท่ีดี  ทั�งยังสามารถึพื่่ัฒนาได้
ต่่�อเนื่อง

มีจำานวนโครงการท่ีส�งมากท่ีสุดเพื่่ราะเป็นสิ�งท่ี
พื่่นักงานทำาอยู�ในหน้าที่  แลุุะสามารถึทำาได้เอง หรือ
ทำาร�วมกบัหน�วยงานท่ีเก่ียวข้อ้ง  เพ่่ื่่อการทำางานที่ได้
ผลุุที่ดี  ทั�งยังสามารถึพื่่ัฒนาได้ต่่�อเนื่อง

ปีนี�มีจำานวนโครงการด้านบริการแลุุะการต่่ลุุาด 
จำานวน 8 โครงการ ในปี 2562 มีจำานวนถึึง 
19 โครงการ แต่่�เม่ือได้รับคำาแนะนำา แลุุะอบรม 
วิธุุีการ ปีนี�ได้โครงการท่ีสามารถึนำาไปพื่่ัฒนา
ต่่�อ เช่�น โครงการแอปพื่่ลิุุเคชั่นการส่ังซ่ื�อแลุุะ
ต่่ิดต่่ามการจัดส�งสินค้า ที่มีการพื่่ัฒนาต่่�อเนื่อง
ทั�งห�วงโซ่�คุณค�าอีกหลุุายโครงการต่่�อเน่ืองจาก
หลุุายหน�วยงาน ทำาให้เป็นการบริการท่ีดีท่ีสุด
สำาหรับลูุุกค้า 

256 1,178

87 698

7799

1100%% 8800%%

1100%%

โค์รงการวิจัยโรงเพาะเลี�ยงแบค์ทีเรีย
ส้ำาหรับการบำาบัดินำ�าเส้ียที�โรงกลั�น KBC

ประเดิน็ปญ่หา: นำ�าเสยีในกระบวนการข้องโรงกลุุัน่จะมสิี�งปนเป้�อน แลุุะมกีลุุิ�นรบกวนผู้ท่ีอยู�แวดลุุอ้ม 
จง้มีความจำาเป็นต้่่องผ�านการบำาบดัก�อนปลุุ�อยสู�แหลุุ�งนำ�าธุุรรมช่าติ่่ ซ่ึง่ในระบบทีใ่ช้่แบคทีเรียในการ
บำาบดันำ�าเสียต่่ามปกติ่่ หากแบคทีเรยีต่่ายต้่่องใช่เ้วลุุา  3- 4  เดือน เพ่่ื่่อรอให้ระบบฟ้ั�นกลัุุบมาเป็นปกติ่่
อีกครั�งประกอบกบัระบบบำาบดันำ�าเสยีข้องโรงกล่ัุุน KBC เปน็ระบบเฉพื่่าะ แต่่กต่่�างจากทีอ่ื่นทำาให้ไม�มี
ผู้ให้บริการบำาบดันำ�าเสยีท่ีมคีวามช่ำานาญใหค้ำาปรก้ษัาในการพื่่ฒันาระบบทีต่่่รงกบัความต่่อ้งการได้

จุดิมุง่หมาย: โครงการวิจยัเพื่่าะเลุุี�ยงแบคทเีรยีเพื่่่อ่การบำาบัดนำ�าเสยีในโรงกลุุัน่  มุ�งเนน้การใช่ร้ะบบ
แยกกากต่่ะกอนเพ่่ื่่อแยกสิ�งปนเป้�อนออกจากระบบบำาบัดนำ�าเสียโดยอาศัยแบคทีเรีย แลุุะต้่่องการ 
ลุุดเวลุุาจากการใช่้แบคทีเรียเพื่่่่อบำาบัดนำ�าเสีย การวิจัยจะศึกษัาถึึง

1.) ประเภทข้องเสียที่เหมาะกับการใช่้แบคทีเรียในการกำาจัด

2.) วิธุุีการเพื่่าะเลุุี�ยงแบคทีเรีย 

3.) ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมกับการทำาให้แบคทีเรียเติ่่บโต่่ได้ดี 

4.) ค�าความเป็นพื่่ิษัที่ส�งผลุุต่่�อแบคทีเรียจากนำ�ามันดิบประเภทใหม�ๆ

ผ่ลการดิำาเนินการ: จากการทดลุุอง ศึกษัาวิจัยครบกระบวนการมากกว�า 30 ครั�ง พื่่บว�า 

1.) การเพื่่าะเลุุี�ยงแบคทีเรยีเอง โดยคัดเลุุอืกจากกระบวนการศึกษัาวิจยั ทำาให้ไดช้่นดิข้องแบคทีเรยีท่ี
เหมาะสมกับโรงกล่ัุุนทีสุ่ด สามารถึลุุดค�าใช่จ้�ายไปได ้40 – 50 % เม่ือเทยีบกบัการเลุุอืกซ่ื�อแบคทีเรยี
ช่นิดที่มีในท้องต่่ลุุาด 

2.) ความต้่่านทานข้องแบคทีเรียแลุุะความสามารถึในการบำาบัดนำ�าเสียจากแหลุุ�งข้องเสียใหม�  
พื่่บว�า การใช่้แบคทีเรียบำาบัดนำ�าเสียใหม� 6 ประเภท เปรียบเทียบกับกระบวนการกำาจัดข้องเสียปกต่่ิ
จะสามารถึลุุดต้่่นทุนในการกำาจัดได้สูงถึึง 20,000-30,000 เหรียญสหรัฐ 

3.) ได้ประเภทข้องอาหารแบคทีเรียช่นิดใหม�ที่ราคาถึูกลุุง 30% แลุุะทำางานได้เร็วข้้�นถึึง 4 เท�า ซ่ึ่งช่�วย
ลุุดเวลุุาในการทำาให้แบคทีเรียฟั้�นตั่่วเพื่่่่อการบำาบัดนำ�าเสีย จาก 4 เดือน เหลุุือเพื่่ียง 1 เดือนเท�านั�น 

4.) จากการทดลุุอง 1 ปี สามารถึลุุดรายจ�ายลุุงได้คิดเป็นเงิน 26,800  เหรียญสหรัฐ  

ประโยชนท์ี�ใชเ้ผ่ยแพร:่ จากความสำาเรจ็ข้องโครงการ สามารถึนำาไปประยกุต่่์ใช่ก้บัระบบบำาบดันำ�าเสยี
ท่ีเปน็ระบบใช่แ้บคทเีรยีในโรงงานข้องทปิโกแ้อสฟัลัุุท์ได ้เพื่่่อ่ลุุดเวลุุาในการบำาบัด แลุุะเร�งกระบวนการ
ทำางานข้องแบคทีเรียให้มีประสิทธุุิภาพื่่มากข้้�น ในราคาที่ถึูกลุุง

มาเลเซ่ย่

2020
การประกวดิ Innovative

 Solutions Award 

รางวัลุุชนะเลศิึ

โค์รงการส้่งเส้ริมวัฒนธ์รรมนวัตกรรม
ภายในอ่งค์์กร

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธิ์ภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ กลุ่ยุ่ทิธ์์การู้พััฒนา
ความยุั�งยุืน ผู้้�นำำ�ด้��นำนำวััตกรรม ปรู้ะสิทิธ์ิภาพั

เชิิงนิเวศเศรู้ษฐกิจั การู้พััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      96  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      97  



 การเปลี�ยนแปลงภ้มิอ่ากาศึ
 การจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก
 การจัดิการขยะ ขอ่งเส้ีย และมลพ่ษั
 การบริหารจัดิการอ่ื�นๆ ในมิติส้ิ�งแวดิล้อ่ม

  การจัดิการพลังงาน

  การจัดิการนำ�า

ด้านสู่ิ�งแวดล้อม

ปีระสู่ิที่ธิภาพั
เช้ิงนิเวศเศรษัฐก้ิจ

เพื่อโลกที่ดีและน่าอยู่มากขึ้น
โดยบริหารงานแบบ



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

 

LEK

ประเด็ินดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม                                                   ป่ญหาดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม                                       แนวทางการบริหารจัดิการที�ใช้ในปี  2563

* Cold Process = วัสดมุวลุุรวมผสมเย็นด้วยยางแอสฟััลุุต์่่อิมลัุุช่นั

ป่จจัยค์วามเสี้�ยงที�เกี�ยวข้อ่งกบัประเดิน็ส้ำาค์ญัด้ิานสิ้�งแวดิล้อ่มมีผ่ลต่อ่การดิำาเนนิธ์รุกิจ และใช้ในรายงานฉบับนี�

• •  การใช้่พื่่ลัุุงงานไฟัฟ้ัา
• • • ก๊าซ่เรือนกระจก 
 (ข้อบเข้ต่่ 1,2,3)
• • • ข้ยะ แลุุะข้องเสียไม�อนัต่่ราย
• • • ข้ยะอิเลุุก็ทรอนกิส์ (Electronic         

Waste หรือ E-waste)
• • • การปฏิติิ่่ต่่ามกฎิหมายท่ีเก่ียวข้้อง

• • • ข้ยะแลุุะข้องเสียอนัต่่ราย/
 ไม�อนัต่่ราย
• • • การรัว่ไหลุุข้องผลิุุต่่ภณัฑ์์
• •   ก๊าซ่เรือนกระจก (ข้อบเข้ต่่ 1,2,3)
• •   มลุุภาวะทางอากาศ
• • • มลุุภาวะทางนำ�า
• •   มลุุภาวะทางเสียง แลุุะ
 แรงส่ันสะเทอืน

• •   การใช้่ทรัพื่่ยากรอย�างคุม้ค�า
• •   มลุุภาวะทางนำ�า แลุุะทางอากาศ
• • • ข้ยะแลุุะข้องเสียอนัต่่ราย /
 ไม�อนัต่่ราย
• • • การนำาข้องเสยีมาใช้่ใหม�
• • • มลุุภาวะทางเสียงแลุุะแรงสัน่สะเทือน
• • • ก๊าซ่เรือนกระจก (ข้อบเข้ต่่ 1,2,3)

การเปลี�ยนปลง
ภ้มิอ่ากาศึ

การจัดิการก๊าซึ่
เรือ่นกระจก

การจัดิการขยะ
ขอ่งเส้ีย และมลพ่ษั

• • • การปฏิบิตั่่ติ่่ามกฎิหมาย
• •   การใช้่ทรัพื่่ยากรท่ีคุม้ค�า
• •   การใช้่ไฟัฟ้ัา
• •   การใช้่นำ�า
• •   การใช่พัื่่ลุุงังาน
• • • ข้ยะ แลุุะข้องเสียอันต่่ราย/ไม�อนัต่่ราย
• • • ก๊าซ่เรือนกระจก (ข้อบเข้ต่่ 1, 2 แลุุะ 3)

• •   มลุุภาวะทางเสยีง
• •   มลุุภาวะทางนำ�า
• •   มลุุภาวะทางอากาศ
• • • การรัว่ไหลุุข้องสารเคมี
• • • การนำาข้องเสยีมาใช้่ใหม�

การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ค์ุณค์่าและผ่ลกระทบดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม ต่่ลุุอดทั�งกระบวนการที่มีผลุุกระทบทางต่่รง           แลุุะทางอ้อม 

การตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง

การเปลี�ยนแปลงทาง 
ภ้มิอ่ากาศึอ่ย่างรุนแรง ส้ภาวะวิกฤตินำ�า

การปลุุอมแปลุุงแลุุะ
การโจรกรรมข้้อมูลุุ

ความลุุ้มเหลุุวในการ
กำากับดูแลุุทั่วโลุุก ความผันผวนข้องราคาพื่่ลุุังงาน

ภัยพบั่ตดิิา้นสิ้�งแวดิล้อ่ม
ที�มนุษัย์ส้ร้างข้�น

โรค์ระบาดิและติดิเชื�อ่ ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์ ค์วามล้มเหลวขอ่ง 
โค์รงส้ร้างพ่�นฐานที�ส้ำาค์ัญ

การตลาดิและพัฒนาธุ์รกจิ เทค์โนโลยีและนวตักรรม การจดัิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส่้ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง

ค์้่แข่งการค์้า

ผ่้้ถือ่หุ้นและ
นักลงทุน

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

นักวิชาการ ผ่้้ใช้ถนน 
และชุมชน

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ล้กค์้า

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ

สัญญลุุักษัณ์สีประเภทความเสี่ยงสำาคัญ (ใช้่เฉพื่่าะในการอธุุิบายความเสี่ยงนี�เท�านั�น โดยสามารถึดูรายลุุะเอียดได้ที ่หน้า 22 )

ค์ว
าม

เส้
ี�ยง

ระ
ยะ

ยา
ว

พนักงาน

ลก้ค์้า

หน่วยงานกำากับดิแ้ล

หน่วยงานกำากับดิ้แล

ชมุชน

ผ่้้ม
ีส้่ว

นไ
ดิ้เ

ส้ีย
ที�เ

กี�ย
วข

้อ่ง
ปร

ะเดิ
นส้

ำาค์
ญั

ดิา
นส้

ิ�งแ
วดิ

ล้อ่
ม

ที�ใ
ช้ใ

นร
าย

งา
น

   เศรษัฐกิจ        สิ�งแวดลุุ้อม        ภูมิรัฐศาสต่่ร์       ผลุุกระทบต่่�อสังคม       เกีย่วกับเทคโนโลุุยี 

ห่ว
งโ

ซึ่่ค์
ุณ

ค์่า
ปร

ะเดิ
็นส้

ำาค์
ัญ

ดิ้า
นส้

ิ�งแ
วดิ

ล้อ่
ม

ค์ว
าม

เส้
ี�ยง

ดิ้า
นส้

ิ�งแ
วดิ

ล้อ่
ม

การเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึมีแนวโน้มเพ่�มส้้งข้�น 
อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง ส่้งผ่ลให้เกิดิภัยธ์รรมชาติส้ภาพอ่ากาศึ
แปรปรวนการเกิดินำ�าท่วมใหญ่ (ทำาให้ส่้วนฐานขอ่งถนน 
เสี้ยหาย) อ่ากาศึร้อ่นข้�นมาก ฝั่นไม่ตกตามฤด้ิกาล  
ซึ่่�งส่้งผ่ลกระทบต่อ่ธุ์รกิจสิ้นค้์ายางมะตอ่ยมีผ่ลต่อ่อุ่ณหภ้มิ
ที�ส้้งข้�นมาก รวมทั�งการก่อ่ส้ร้างถนนที�ต้อ่งการช่วงฝั่นตกน้อ่ย

การลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจก ซึ่่�งเป็นประเดิ็นส้ำาค์ัญ 
ด้ิานสิ้� งแวดิล้อ่มมาตลอ่ดิ เพ่�อ่ เ ป็นการช่วยชะลอ่ 
การเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึที�ทวีค์วามรุนแรง  
อ่ย่างไรก็ตาม การลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกจะต้อ่ง 
ไม่ส่้งผ่ลกระทบต่อ่กระบวนการผ่ลิต และเป็นไปอ่ย่าง 
มปีระส้ทิธ์ภิาพ

เกิดิมลภาวะในด้ิานต่างๆ เช่น มลภาวะทางนำ�า อ่ากาศึ 
และการรั�วไหลขอ่งส้ารเค์มี รวมไปถ่งการจัดิการขอ่งเสี้ย  
หากไม่มีการบริหารจัดิการอ่ย่างมีประส้ิทธ์ิภาพ อ่าจ 
ส่้งผ่ลกระทบต่อ่ชุมชนหรือ่ระบบนิเวศึในบริเวณรอ่บๆ 
โรงงานและทำาให้ส้้ญเส้ยีทรัพยากรโดิยไม่จำาเป็น การป้องกันการหกรั่วไหลุุข้องผลุุิต่่ภัณฑ์์แลุุะ 

สารเคมีสู�สิ�งแวดลุุ้อม
การลุุดการใช่้ทรัพื่่ยากร แลุุะ
การนำาข้องเสียกลุุับมาใช่้ใหม�

พื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์ท่ีมีคุณสมบัต่่ิทนต่่�อ
สภาพื่่ภูมิอากาศที่ เปล่ีุุยนแปลุุง แลุุะ
สามารถึใช่้งานได้ดีแลุุะทนทานข้้�น

การกำาหนดเป้าหมายระดับองค์กรใน
การลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกแลุุะ
รายงานต่่�อคณะกรรมการบริษััทฯ

พื่่ัฒนาการบริการที่ยืดหยุ�น สามารถึ 
ส�งสินค้า ปรับเปล่ีุุยนเวลุุาในการส�งให้
เหมาะสมกับสภาพื่่อากาศ

ป รั บ เ ป ลีุุ่ ย น อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง จั ก ร  
การเปลุุี่ยนแปลุุงเช่ื�อเพื่่ลุุิง ที่ใช้่ ในการ 
เผาไหม้ในกระบวนการผลิุุต่่

การกำาหนดแนวทางการเพื่่ิ�มพื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์ที่เป็น Cold Process* ให้มากข้้�น 

ออกแบบผลิุุต่่ภัณฑ์์ท่ีช่�วยลุุดผลุุกระทบจากปัญหาฝัุ่นลุุะอองในพื่่่�นที่ถึนนแลุุะชุ่มช่น   
ด้วยวิธุุีการใช่้แบบสะดวกในพื่่่�นที่ข้นาดเลุุ็กจนถึึงข้นาดใหญ�ได้โดยง�าย

การบรหิารจดัการต่่ามลุุำาดบัข้ั�น (Mitigation Hierarchy) เพื่่่อ่ปอ้งกนัแลุุะลุุดผลุุกระทบ
ด้านสิ�งแวดลุุ้อม รวมถึึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้้าใจให้พื่่นักงาน

นำาเทคโนโลุุยีมาใช้่ปรบัปรงุระบบการข้นส�ง ภายใต้่่โครงการบริหารโลุุจิสต่่กิส์แบบรวม
ศูนย์ซ่ึ่งมีการเปลุุี่ยนการใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิงรถึบรรทุกสินค้า รวมทั�งการบริหารจัดส�งให้มี
ประสิทธุุิภาพื่่มากข้้�นเพื่่่อ่ลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกทั�งทางต่่รงแลุุะทางอ้อมจาก
การใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิง (ข้อบเข้ต่่ 1 แลุุะ 2)

การเปลี�ยนแปลงภ้มิอ่ากาศึ (หน้า 104 -113)

การจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก (หน้า 114 -121)

การจัดิการขยะ ขอ่งเส้ีย และมลพ่ษั (หน้า 122 –131)

การจัดิการพลังงาน (หน้า 134 –135)

การจัดิการนำ�า    (หน้า 136 -137)
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การวิเค์ราะห์ประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม
การดิำาเนินงานที�มี

ประส้ิทธ์ิภาพเชิงนิเวศึ
เศึรษัฐกิจ

ค์วามก้าวหน้าดิ้าน
ส้ิ�งแวดิล้อ่ม

การป้อ่งกัน
ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม

ค์วามรับผ่ิดิชอ่บ
ต่อ่ส้ังค์ม

ส้ถานที�ทำางาน
ปลอ่ดิภัย

ผ่ลิตภัณฑ์์ที�ตอ่บรับ
การเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ
- สินค้ายางมะต่่อยคลุุุมฝัุ่น (Dust Control)        
ดูรายลุุะเอียดที่ หน้า 85
- การบริการด้วย
ผลุุิต่่ภัณฑ์์ที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม
- สินค้ายางมะต่่อยสำาเร็จรูปพื่่รีมิ�กซ่์

ระบบบำาบัดนำ�าเสีย เพื่่่่อนำานำ�ากลุุับมา
ใช่้ใหม� (Recycle)
ระบบการบริหารจัดการข้ยะ ข้องเสีย
 แลุุะมลุุภาวะ
ระบบป้องกันเพื่่ลุุิงไหม้ แลุุะอุทกภัย
ระบบการป้องกันภัยอุบัต่่ิใหม� เช่�น 
การระบาดข้องโรคโควิด-19 ฯลุุฯ
ระบบการดูแลุุชุ่มช่นสัมพื่่ันธุุ์
แลุุะกิจกรรมเพื่่่่อสังคม

การจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก
การจัดิการขยะ ขอ่งเส้ีย และมลพ่ษั
การจัดการพื่่ลุุังงาน
การจัดการนำ�า

ภาวะวิก้ฤตินำ�า

การโจมติิ่ทางไซเบอร์

การขัดแย้งระห้วิ่างรัฐ

ผ่ลิตภัณฑ์์ที�ปลอ่ดิภัยและ
มีประส้ิทธ์ิภาพ

รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟัลัุุท์ กลุุยุทธุุ์การพัื่่ฒนา
ความยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิ้ทธ์ิภาพ

เชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ การพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟัลัุุท์ กลุุยุทธุุ์การพื่่ัฒนา
ความยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประส้ิทธิ์ภาพ

เชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ การพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก
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ค์วามเส้ี�ยงขอ่งภัยต่างๆ ในอี่ก 10 ปี ที�โลกจะต้อ่งเผ่ชิญ 

ค์วาม
ท้าทาย

การเปลี�ยนแปลงภ้มิอ่ากาศึ

การจัดการก๊าซเร่อนกระจก 

“ก้ารเปีล่�ย่นแปีลง
ภ่มิอาก้าศ”

(Climate Change)

ภ่ย่ที่่�เราสู่ามารถ
ร�วมช้�วย่แก้้ ไข

การจัดการขยะ ของเส่่ย 
และมลพ่ษั

Go Green
Go Clean

ก้ารดำาเนินก้ารเก้่�ย่วก้่บ
สู่ภาพัภ่มิอาก้าศล้มเหลว

ก้ารสู่ญ่เสู่่ย่ความหลาก้หลาย่ 
ที่างช้่วภาพั 

ก้ารเปีล่�ย่นแปีลงที่าง
ภ่มิอาก้าศอย่�างร่นแรง 

ภ่ย่พิับ่ติที่างธรรมช้าติ 

การปลอมแปลง /การโจรกรรมข้อมูล

ใน 5 ลุุำาดับแรกจะเปน็ในเรือ่งข้องภยัจากธุุรรมช่าต่่ทิีมี่การเปลุุีย่นแปลุุงไปในทางรนุแรงแลุุะรวดเรว็ หลุุายๆ
 สาเหตุ่่มาจากการกระทำาข้องมนุษัย์ เศรษัฐกิจโลุุกกำาลุุังเผช่ิญกับความเสี่ยงที่เพื่่ิ�มข้้�นจากภาวะช่ะงักงัน
เนื่องจากการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ  ที่กำาลุุังเกิดข้้�นอย�างหนักหน�วงแลุุะรวดเร็วกว�าที่คาดการณ์
ไว ้ส�งผลุุกระทบต่่�อการสญูเสยีความหลุุากหลุุายทางช่วีภาพื่่ ทีม่คีวามสำาคญัแลุุะผลุุกระทบต่่�อมนษุัยใน
ระบบห�วงโซ่�อุปทาน  (อ�านรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มได้ที่หน้า 31)

ควิามล้มเห้ลวิในการกำากับดูแลทั�วิโลก

ภัยพ่บัติิิด้านส่ิ�งแวิดล้อม
ท่�มน่ษัย์ส่ร้างข้�น

การเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ 
เป็นเรื่องท่ีไม�อาจหลุุีกเล่ีุุยงได้แลุุะกำาลุุัง
ก�อผลุุกระทบอย�างมากต่่�อธุุุรกิจใน 
หลุุายด้าน ทั�งทางต่่รงแลุุะทางอ้อม  
กลุุุ�มบริษััทฯ ต่่ระหนักปัญหาแลุุะเร�ง 
ดำาเนินการเป็นวาระสำาคัญข้ององค์กร 
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GREEN
Mission



การเปลี�ยนแปลงภ้มิอ่ากาศึ
พลิกวิกฤติโลกร้อ่นเป็นโอ่กาส้ทางธ์ุรกิจ
Climate Change Opportunities & Risks



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

“การเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ พร้อ่มรับมือ่

เปลี�ยนวิกฤติ  ให้เป็นโอ่กาส้
 ต่่ามท่ีรายงานแนวโน้มแลุุะทิศทางการเปล่ีุุยนแปลุุงโลุุก จาก World Economic Forum (หน้า 30-31) จะพื่่บว�าใน 5 ลุุำาดับแรกจะเป็นในเรื่องข้องภัยจาก
ธุุรรมช่าต่่ิท่ีมีการเปล่ีุุยนแปลุุงไปในทางรุนแรงแลุุะรวดเร็ว หลุุายๆ สาเหตุ่่มาจากการกระทำาข้องมนุษัย์ เศรษัฐกิจโลุุกกำาลุุังเผช่ิญกับความเส่ียงที่เพิื่่�มข้้�นจากภาวะ 
ช่ะงกังนัเนือ่งจากการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภมิูอากาศท่ีกำาลุุงัเกดิข้้�นอย�างหนกัหน�วงแลุุะรวดเรว็กว�าทีค่าดการณ์ไว ้ ก�อใหเ้กดิปญัหาสภาพื่่อากาศแปรปรวน ฝันต่่กหนกั 
ไม�ต้่่องต่่ามฤดูกาลุุ การเกิดอุทกภัยนำ�าท�วมรุนแรง รวมถึึงการข้าดแคลุุนนำ�า ซ่ึ่งเป็นภัยแลุุ้งจากอุณหภูมิท่ีสูงมากข้้�น แลุุะมีผลุุกระทบโดยต่่รงกับธุุุรกิจข้อง 
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์  เกือบต่่ลุุอดในห�วงโซ่�คุณค�า (Value Chain) ข้ององค์กร  แลุุะผลุุกระทบต่่�อผู้มีส�วนได้เสียใกลุุ้ช่ิด

ก้ ารเปีล่�ย่นแปีลงด้านภ่มิอาก้าศ

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• ออกแบบ คิดค้นพื่่ัฒนานำ�ายางคลุุุมฝัุ่น DUST CONTROL สตู่่รที่เป็นมติ่่ร

ต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม เพื่่่่อใช่้สเปรย์บนผิวทาง เพ่ื่่อ่สร้างการยึดเกาะท่ีช่ั�นผิวหน้า
ข้องถึนนดนิลุุกูรงัแลุุะลุุานจอดรถึทัว่ไป ช่�วยลุุดการเกิดฝัุน่ลุุะอองเมือ่ลุุมพื่่ดั

• นำ�ายางคลุุมุฝัุน่ DUST CONTROL เป็นผลุุติ่่ภณัฑ์์ทีอ่อกแบบมาให้เหมาะกับ
การใช่้งานได้ทุกพื่่่�นที่ มีความเป็นมติ่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม เพีื่่ยงผสมกับนำ�า แลุุ้ว
เทราดพื่่่�นได้ทนัที สะดวกไม�ต้่่องใช้่ความร้อนต้่่ม หรือ สารเคมีท่ีเป็นอันต่่ราย

• นำ�ายางคลุุมุฝัุน่ DUST CONTROL เม่ือแห้งแลุุ้วจะช่�วยเสริมความแข้ง็แรงข้อง
ผิวทาง แลุุะไม�ลุุะลุุายเม่ือโดนนำ�าฝัน ทำาให้ไม�ทำาลุุายสิ�งแวดลุุ้อม หรือ แหลุุ�งนำ�า
สาธุุารณะในชุ่มช่น

• ช่�วยให้ชุ่มช่นลุุดการใช่้นำ�า อันเนื่องมาจากการนำานำ�ามาเทราดบนถึนนเพื่่่่อ
ป้องกันฝัุ่น ทำาให้ชุ่มช่นใช่้นำ�าในการทำาประโยช่น์ด้านอื่น แลุุะลุุดการใช่้พื่่ลัุุงงาน 
ลุุดกระบวนการข้นส�งนำ�าในแต่่�ลุุะวัน

• ช่�วยให้ชุ่มช่นมีสุข้ภาพื่่ท่ีดีข้้�น ลุุดการเกิดปัญหาภูมิแพื่่้ต่่�อระบบทางเดินหายใจ
ข้องเด็กเลุุ็ก แลุุะ ผู้สูงอายุข้องชุ่มช่น

• ลุุดปัญหาฝุั่นลุุะออง ท่ีปลิุุวไปเกาะต่่ามบ้านเรือนแลุุะร้านค้าในชุ่มช่น ทำาให้ 
ชุ่มช่นสะอาด แลุุะน�าอยู�

ปี 2563

ปี 2568

• อ อ ก แ บ บ นำ� า ย า ง ค ลุุุ ม ฝัุ ่ น 
DUST CONTROL เพื่่่่อใช่้แก้
ปัญหาฝัุ่นลุุะออง

• สามารถึใช่้ ได้กับทุกสถึานท่ี 
แลุุะเป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม

• ต่่ั� ง เ ป ้ า ห ม า ย ใ ห ้ ทุ ก ชุ่ ม ช่ น 
ปราศจากปัญหาเร่ืองฝัุน่ลุุะออง 
ข้นาดเลุุ็ก

• รณรงค์ให้คนในชุ่มช่น อนุรักษั์
แหลุุ�งนำ�า แลุุะสร้างประโยช่น ์
จากการใช่้นำ�าที่มีคุณค�าสูงสุด

เปี้าหมาย่

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู 

นโยบายส้ิ�งแวดิล้อ่ม

 กลุุุ�มบรษัิัทฯ ต่่ระหนกัถึึงการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภมิูอากาศต่่ลุุอดระยะเวลุุาดำาเนนิการ ส�งผลุุใหก้ารดำาเนนิงานข้องกลุุุ�มบรษิัทัฯ ต่่อ้งมี
การปรับกระบวนการทำางานให้รวดเรว็ข้้�นเพื่่่อ่การบริหารต้่่นทนุแลุุะการดำาเนนิการทีเ่หมาะสมท่ีสุด ซ่ึง่จะช่ี�แจงในหัวข้อ้ต่่�อไปทีส่ร้างผลุุกระทบ 
โดยต่่รงต่่�อการบริหารจัดการกระบวนการดำาเนินการข้องกลุุุ�มบริษััทฯ 

 นอกจากนี�ผลุุกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ีุุยนแปลุุงด้านภูมิอากาศท่ีมีกับชุ่มช่น/สังคม กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ใช่้ความช่ำานาญในธุุุรกิจ
ร�วมแก้ปัญหาที่เกิดจากผลุุกระทบข้องการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศท่ีทำาให้เกิดฝัุ่นลุุะอองซ่ึ่งเป็นประเด็นในเรื่องข้องสุข้ภาพื่่แลุุะ 
การดำาเนินช่วิีต่่ข้องช่มุช่น/สงัคม  โดยเนื�อหาข้้อมูลุุในบทนี�จะเป็นโครงการท่ีบริษัทัฯ ร�วมแก้ปัญหากับพื่่นัธุุมติ่่รธุุุรกจิคือ บริษััท นำ�าต่่าลุุมติ่่รผลุุ จำากดั 
ในการเข้า้ร�วมทดลุุองแกป้ญัหาฝุ่ันลุุะอองในช่�วงหนา้รอ้น ทีมี่ปญัหาฝุ่ันลุุะอองข้องเศษัต่่น้อ้อยหลุุงัฤดกูาลุุหบีจะฟั้ง้กระจายในบรเิวณลุุานกอง 
เพื่่่่อเคลุุื่อนย้าย  แลุุะบริเวณใกลุุ้เคียง

กลยุทธ์์ด้ิานการเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ

ค์วามเสี้�ยงและโอ่กาส้ที�เกี�ยวข้อ่งกบัการเปลี�ยนแปลงส้ภาพภมิ้อ่ากาศึ (Climate-Related Risks  & Opportunities)

 ปัญหาภาวะโลุุกร้อนแลุุะการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศเป็นเรื่องสำาคัญแลุุะเร�งด�วนทั�งในระดับประเทศแลุุะระดับสากลุุ มีแนวโน้มท่ีจะส�งผลุุกระทบ 
อย�างมีนัยสำาคัญทั�งทางด้านเศรษัฐกิจ สังคม แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ มีความมุ�งมั่นให้สามารถึลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลุุิต่่สินค้าแลุุะบริการทั�งทางต่่รง แลุุะทางอ้อมต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�าทางธุุุรกิจ  
 ปจัจุบนัการเปลุุีย่นแปลุุงสภาพื่่ภูมอิากาศมแีนวโนม้ทวีความความรุนแรงข้้�นอย�างต่่�อเนือ่ง ส�งผลุุให้เกดิภัยธุุรรมช่าติ่่ เช่�น สภาพื่่อากาศแปรปรวน การเกดิ
อุทกภัย แลุุะการข้าดแคลุุนนำ�า ทวีความรุนแรงมากข้้�นเช่�นกัน  อีกทั�งแรงกดดันจากนักลุุงทุนที่มุ�งไปสู�อุต่่สาหกรรมคาร์บอนต่่ำ่า  รวมถึึงข้้อบังคับระดับสากลุุในการ
ควบคุมการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกข้องประเทศต่่�างๆ ต่่ลุุอดจนการปรับเปลุุี่ยนพื่่ฤติ่่กรรมข้องผู้บริโภคที่เลุุือกใช่้สินค้าที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 
 จากปจัจยัดงักลุุ�าวข้า้งต้่่นนบัเปน็ความเส่ียงในการดำาเนนิธุุรุกจิข้องบริษััทฯ ทั�งในดา้นการผลิุุต่่แลุุะจดัจำาหน�ายสินคา้ รวมทั�งส�งผลุุกระทบต่่�อผลุุประกอบการ 
แลุุะภาพื่่ลัุุกษัณ์ข้ององค์กรในอนาคต่่ได้ ด้วยเหตุ่่นี�กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งมุ�งม่ันในการบริหารจัดการก๊าซ่เรือนกระจก   พื่่ร้อมทั�งสนับสนุนเป้าหมายลุุดการปลุุ�อย 
กา๊ซ่เรอืนกระจกข้องประเทศไทยแลุุะทศิทางข้องข้อ้ต่่กลุุงปารสี  ภายใต้่่กรอบอนสุญัญาสหประช่าช่าติ่่ว�าดว้ยการเปลุุีย่นแปลุุงสภาพื่่ภมูอิากาศ   โดยกำาหนดกลุุยทุธุุ์
ดา้นการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภมูอิากาศแลุุะการบรหิารจดัการพื่่ลุุงังาน  พื่่รอ้มทั�งมสี�วนร�วมในการแสดงจดุยนืในการลุุดการปลุุ�อยกา๊ซ่เรอืนกระจกภายใต่่เ้ปา้หมาย
การรับมือการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ (Sustainable Development Goal 13 Climate Action)  ข้ององค์การสหประช่าช่าติ่่ โดยบริษััทฯ กำาหนดแนวทาง
การบริหารจัดการแลุุะรับมือต่่�อการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศในอนาคต่่ต่่ามแผนกลุุยุทธุุ์ 2568

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ประเมินปัจจัยแลุุะผลุุกระทบจากความเสี่ยง รวมถึึงโอกาสที่เกี่ยวข้้องกับการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศท่ีอาจเกิดข้้�นแลุุะมีผลุุต่่�อความต่่�อเน่ืองในการดำาเนินธุุุรกิจข้อง 
กลุุุ�มบริษััทฯ ผ�านการช่ี�บ�งแลุุะประเมินความเสี่ยงข้ององค์กร ซ่ึ่งบริษััทฯ ได้ระบุความเสี่ยงแลุุะโอกาสที่เกี่ยวข้้องกับการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศที่สำาคัญ รวมถึึงมาต่่รการการรับมือในปี 2563 ดังนี�

ค์วามเส้ี�ยงและโอ่กาส้ดิ้านการเปลี�ยนแปลง
ส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ (Risks & Opportunities)

ผ่ลกระทบต่อ่บริษััท
(Effect on the Company)

มาตรการรอ่งรับ 
(Mitigation Measures)

• ความเส่ียงกฎิหมายหรือข้้อบังคับด้านกลุุไกการลุุด 
ก๊าซ่เรือนกระจกท่ีอาจส�งผลุุให้ค�าใช้่จ�ายในการดำาเนนิงาน
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ สูงข้้�น

• ความเส่ียงท่ีเกิดจากความคาดหวังข้องผู้บริโภคต่่�อ
ผลุุิต่่ภัณฑ์์ที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมเพื่่ิ�มสูงข้้�น

• ความเส่ียงจากผลุุกระทบทางกายภาพื่่ โดยมีการ 
เปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ เช่�น นำ�าท�วม การ 
เปล่ีุุยนแปลุุงฤดูกาลุุ ถึนนช่ำารุดจากการเกิดพื่่ายุ 
แบบเฉียบพื่่ลุุัน  อาจส�งผลุุกระทบทั�งด้านลุุบแลุุะ 
ด้านบวกต่่�อยอดข้ายข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ได้

• ค�าใช่้จ�าย ค�าบริหารจัดการ แลุุะการจัดหาเชื่�อเพื่่ลิุุงทดแทน 
เพื่่่่อส�งเสริมการลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก

• ภาพื่่ลุุักษัณ์ข้ององค ์กรด ้านการบริหารการเปลุุี่ยนแปลุุง 
สภาพื่่ภูมิอากาศ

• ค �าใช่ ้จ �ายในการเปล่ีุุยนแปลุุงหรือปรับปรุงเทคโนโลุุยี เพื่่่่อ 
การปรับปรุงผลุุิต่่ภัณฑ์์ใหม�ๆ 

• ค�าใช่้จ�ายในการลุุงทุนเพื่่่่อการพื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์ใหม�ๆ 
• รายได ้จากการข้ายสินค้าลุุดลุุง ผลุุจากการเปล่ีุุยนแปลุุง 

สภาพื่่ภูมิอากาศ ท่ีส�งผลุุต่่�อการทำางานสร้างแลุุะซ่�อมบำารุงถึนน
ข้องผู้รับเหมา

• มีโอกาสเพื่่ิ�มยอดข้ายแลุุะรายได้ให้กับกลุุุ�มบริษััทฯ ผลุุจากการ
ช่ำารุดข้องถึนนจากปัญหาจากฝันต่่ก นำ�าท�วม

• กำาหนดเป ้าหมายการบริหารจัดการเป ล่ีุุยนแปลุุง 
สภาพื่่ภูมิอากาศทั�งในระยะสั�นแลุุะระยะยาว

• กลุุุ �มบริษััทฯ ได้ ให้ผู ้เช่ี่ยวช่าญจากภายนอก ทำาการ 
ทวนสอบข้้อมูลุุ GRI 302, GRI 305 เพื่่่่อการพื่่ัฒนา
แนวทางการลุุดก๊าซ่เรือนกระจก

• กำาหนดนโยบายนวัต่่กรรม แลุุะส �ง เสริมการสร ้าง
วัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมข้องกลุุุ�มบรษิััทฯ เพ่่ื่่อการคิดค้น
ปรุงเทคโนโลุุยีแลุุะผลุุิต่่ภัณฑ์์ใหม�

ยามหา�

การดำาเนินการเกี่ยวกับ
สภาพื่่ภูมิอากาศลุุ้มเหลุุว

การสูญเสียความหลุุากหลุุาย
ทางช่ีวภาพื่่ 

วิกฤต่่ิิภัยแลุุ้ง 

การโจมต่่ี
ทางไซ่เบอร์

ภัยพื่่ิบัต่่ิด้านสิ�งแวดลุุ้อม
ที่มนุษัย์สร้างข้้�น

ภัยพื่่ิบัต่่ิทางธุุรรมช่าต่่ิ 

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ

ความลุุ้มเหลุุวในการกำากับดูแลุุทั่วโลุุก

การเปลุุี่ยนแปลุุงทาง
ภูมิอากาศอย�างรุนแรง 

การปลุุอมแปลุุง/การโจรกรรมข้้อมูลุุ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      106  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      107  



การประเมินค์วามเส้ี�ยงดิ้านการเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึในการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

กฎิหมายและ 
ข้อ่บังค์ับในการ

ลดิก๊าซึ่เรือ่น
กระจกต้นทุน 

จะส้้งข้�น

ผ่ลกระทบต�ำามาก ผ่ลกระทบต�ำา ผ่ลกระทบปานกลาง-ส้ง้

ระบบส้นับส้นุน
การขนส้่งหยุดิ

ชะงัก

เป็นอุ่ปส้รรค์
ในการเดิิน

เรือ่ขนส้่งจาก
อ่ากาศึที�รุนแรง

ดิ้านสุ้ขภาพ 
ทำาให้เกิดิ

โรค์ภัยไข้เจ็บ
ไดิ้ง่าย

อุ่ณหภ้มิส้ง้
เป็นอุ่ปส้รรค์
ในการทำางาน

ในที�โล่ง

กระแส้ลม
รุนแรง  

เป็นป่ญหา
ในการขนส้่ง

ทางรถ

อุ่ณหภ้มิ
ส้้งมีผ่ลตอ่่
ค์ุณส้มบัติ
ขอ่งส้ินค์้า

ฝั่นตกหนัก
 ผ่รม. ส้่งงาน

ไม่ได้ิ เลื�อ่น
จ่ายเงิน

ภัยพ่บัต ิ
ส้่งผ่ลต่อ่ 
การผ่ลิต/

พ่�นที� 
การผ่ลิต

การใช้
พลังงาน 

ส้้งข้�นในการ
อุ่่นส้ินค์้า
ระหว่าง 

การขนส้่ง

ไม่ส้ามารถ 
ใช้ส้ินค์้า
ทำางานไดิ้
ตอ่นฝั่น
ตกหนัก

เกดิิฝัุ่่น 
มลภาวะ 

ทางอ่ากาศึ
รุนแรง

ใช้พลังงาน
ค์วามร้อ่นใน
การอุ่่นส้ินค์้า
เพ่�อ่ขายเพ่�ม

ค์วามเส้ี�ยงและผ่ลกระทบขอ่งค์วามเส้ี�ยงที�มาจากการเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึในการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มบริษััทฯ

�ดไปไน�ปเมาวค

ผลกระทบ
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กามงรแนุร 4 8 12 16

มาก 3 6 9 12

ปานกลาง 2 4 6 8

1 2 3 4
กา

มย
อ�น

ยอ�
บดิ

กเ
4

3

2

1

1 2 3 4

�ดไปไน�ปเมาวค
ผลกระทบ

หัวข้อ่ค์วามเส้ี�ยง ผ่ลกระทบตอ่่ธุ์รกิจ/ส้ังค์ม/ส้ิ�งแวดิล้อ่ม แผ่นการบริหารจดัิการ ระยะเวลา

การใช้พลังงานค์วามร้อ่นในการอุ่่นส้ินค์้า
เพ่�อ่ขายเพ่�มจากการเกิดิฝั่นตกหนัก

การใช่้พื่่ลุุังงานเพื่่่่อให้สินค้ามีอุณหภูมติ่่ามเกณฑ์์ 
ทำาให้มีค�าใช่้จ�ายด้านพื่่ลุุังงานเพื่่ิ�มข้้�น

เพิื่่�มความถ่ีึในการติ่่ดต่่ามแผนการข้าย แลุุะบริหารจัดการปริมาณ
สินค้ากลุุุ�มท่ียางมะต่่อยร้อน รองรับปริมาณการข้ายในแต่่�ลุุะสัปดาห์

ดำาเนินการในปี 2563

การเกิดิฝัุ่่นมลภาวะทางอ่ากาศึในฤดิ้ร้อ่น
รุนแรงข้�นทุกปี

ปัญหาด้านสุข้ภาพื่่ อนามัยข้องคนในชุ่มช่น หรือ
บริเวณที่มีฝัุ่นมาก แลุุะเป็นปัญหาด้านคุณภาพื่่ช่ีวิต่่

พื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์นวตั่่กรรมที่สามารถึลุุดการฟั้้งกระจายข้องฝัุ่น  
ราคาเหมาะสม ชุ่มช่นซ่ื�อใช่้เองได้ แลุุะไม�สร้างมลุุพื่่ิษัเพื่่ิ�มในด้านอื่นๆ

ทดลุุองต่่ลุุาดปี 2563

ผ่ลิตภัณฑ์์ยางมะตอ่ยปกติไม่ส้ามารถจะใช้
ทำาถนนช่วงฝั่นตกหนัก

วันที่ฝันต่่กหนักจะส�งผลุุให้ผู้รับเหมาไม�สามารถึ
ก�อสร้างงานถึนนได้ ทำาให้เกิดความลุุ�าช่้าในการ 
ทำาถึนน ส�งผลุุให้เสียโอกาสในการข้ายสินค้า

พื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์นวตั่่กรรมที่สามารถึทำางานได้ทุกฤดูกาลุุ   
โดยเป็นนวัต่่กรรมผลุุิต่่ภัณฑ์์ภายในองค์กร จากการประกวด
ภายใน

ทดลุุองปี 2566

จำานวน 27 แบบสอบถึามจากหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข้้องในห�วงโซ่�อุปทาน

1

2

3

จัดการด�วน/
เฝั้าต่่ิดต่่ามข้ั�นอันต่่ราย

ยอมรับไม�ได้

ไม�พื่่ึงพื่่อใจ

ยอมรับได้

เป็นทีพ่ื่่อใจ

จัดการด�วน

จัดการ

ต่่ิดต่่าม

ต่่ิดต่่าม

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      108  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      109  
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การรับมือ่ต่อ่การเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ

ปริมาณพลังงานค์วามร้อ่นในการอุ่่นส้นิค้์า (จิกะจูล GJ) และการปล่อ่ยก๊าซึ่เรอื่นกระจก (ตนัค์าร์บอ่นไดิอ่อ่กไซึ่ด์ิเทียบเท่า) ในปี 2563
ประกาศกรมอุตุ่่นิยมวิทยา หน้าฝันประเทศไทยเริ�มวันที่ 18 พื่่ฤษัภาคม - ต่่้นเดือนตุ่่ลุุาคม 2563

 กราฟัแสดงการใช่้เช่ื�อเพื่่ลิุุง เพื่่่่ออุ�นสินค้าในโรงงานเพื่่่่อรอข้าย ช่�วงที่มีฝันต่่ก  จะมีผลุุทำาให้อุณหภูมิข้องสินค้าลุุดมากกว�าช่�วงอากาศปกต่่ิ จ้งจำาเป็นต่่้องใช่้
เช่ื�อเพื่่ลุุิงในการเพื่่ิ�มอุณหภูมิสินค้า  จนถึึงเกณฑ์ท์ี่กำาหนด  ซ่ึ่งจะพื่่บการใช่้พื่่ลุุังงานสูงข้้�นในช่�วงฤดูฝัน ส�งผลุุให้มีการใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิงในการอุ�นสินค้าเพื่่่่อข้ายมากข้้�น

การแก้ป่ญหา: จากค์วามเส้ี�ยงในการใช้พลังงานเพ่�มข้�นดิังกล่าว จ้งเพ่�มค์วามถี�ในการติดิตามแผ่นขายจากรายเดิือ่น เป็นรายส้ัปดิาห์
ส้ำาหรบัผ่ลติภณัฑ์ที์�ขายที�อ่ณุหภมิ้ส้้ง เพ่�อ่เพ่�มประส้ทิธ์ภิาพในการบรหิารส้นิค์า้ค์งค์ลงัใหส้้อ่ดิรบักบัค์วามตอ้่งการส้นิค์า้
ขอ่งล้กค์้าเพ่�มข้�น และส้ามารถค์วบค์ุมการใช้พลังงานไดิ้ดิีข้�น
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ก้ารใช้พลังงานค์วามร้อ่นในการอุ่่นส้ินค์้าเพ่�อ่ขาย

 จากการปรับปรุงการเพื่่ิ�มความถึี่ในการติ่่ดต่่ามแผนการข้ายเป็นรายสัปดาห์ ส�งผลุุให้ผลุุการใช้่พื่่ลุุังงานความร้อนในการอุ�นสินค้าเพื่่่่อข้ายเทียบกับปริมาณการผลิุุต่่มีแนวโน้มลุุดลุุงร้อยลุุะ 11 แลุุะ 
การปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก ลุุดลุุงร้อยลุุะ 9 เมื่อเทียบกับปี 2561

เปรียบเทียบอัต่่ราการใช่้พื่่ลุุังงานความร้อนในการอุ�นสินค้าเพื่่่่อข้ายเทียบกับปริมาณการผลุุิต่่ (จิกะจูลุุ/ต่่ันการผลุุิต่่)แลุุะอัต่่ราการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกเทียบกับปริมาณการผลุุิต่่  
(ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�า/ต่่ันการผลุุิต่่) ในปี 2561-2563

ปริมาณพลังงานค์วามร้อ่นในการอุ่่นส้ินค์้าเพ่�อ่ขายต่อ่ตันผ่ลิต  
และปริมาณการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกต่อ่ตันการผ่ลิต
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หน�วยงานข้ายประสานงาน 
ลุุู ก ค้ า จั ด ทำ า ป ร ะ ม า ณ
ก า ร ซื่� อ แ ลุุ ะ รั บ สิ น ค้ า 
รายสัปดาห์ ในช่�วงฤดูฝัน

หน�วยงานวางแผนผลุุิต่่
ดำาเนินการวิเคราะห์ข้้อมูลุุ
จ า ก ก า ร ส่ั ง ซ่ื� อ ลุุ� ว ง ห น้ า 
ด้านสภาพื่่อากาศในช่�วง
สั ป ด า ห์  แ ลุุ ะ จั ด ทำา แ ผ น
ควบคุมการใช่้ความร้อน 
ที่เหมาะสม

จากการทราบสาเหตุ่่ในการ
ใช่้พื่่ลัุุงงานท่ีสูงข้้�น  มีการ
ดำาเนินการวางแผนลุุดการ
ใช่พ้ื่่ลัุุงงาน สามารถึลุุดได้ทั�ง
ก๊าซ่เรือนกระจกแลุุะต่่้นทุน
การผลุุิต่่

ก้ารใช้พลังงานค์วามร้อ่นในการอุ่่นสิ้นค้์าเพ่�อ่ขาย
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      110  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      111  



เกิดิฝัุ่่นมลภาวะทางอ่ากาศึในฤดิ้ร้อ่นรุนแรงข้�นทุกปี

ภัณฑ์์ยางมะตอ่ยปกติ  ไม่ส้ามารถจะใช้ทำาถนนช่วงฝั่นตกหนัก หรือ่บริเวณนำ�าขัง 

 ในปัจจุบันปัญหาฝุ่ันลุุะอองถึือเป็นปัญมลุุพื่่ิษัทางอากาศท่ีสำาคัญทั่วประเทศ เน่ืองจาก 
ส�งผลุุกระทบต่่�อสุข้ภาพื่่โดยต่่รงต่่�อคนในชุ่มช่น ลุุดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นทั�งชุ่มช่นแลุุะถึนนในการ
สัญจรไปมา รวมทั�งยังส�งผลุุกระทบต่่�อสิ�งปลุุูกสร้างต่่�างๆ เกิดความสกปรกไม�สบายต่่า จากข้้อมูลุุ
รายงานสถึานการณ์แลุุะการจัดการมลุุพื่่ิษัทางอากาศแลุุะเสียง ปี 2562 ข้องกรมควบคุมมลุุพื่่ิษั พื่่บว�า
ปรมิาณฝุ่ันลุุะอองในปทีีผ่�านหลุุายพื่่่�นท่ีในประเทศไทยเกนิค�ามาต่่รฐาน แลุุะมบีางพื่่่�นท่ีทีม่แีนวโนม้เพื่่ิ�มข้้�น  
ส�งผลุุให้คนในชุ่มช่นแก้ ไข้ปัญหาเฉพื่่าะหน้า โดยการนำานำ�ามาราดลุุงไปบนพื่่่�น เพื่่่่อลุุดการเกิดฝุ่ัน  
ซ่ึ่งเป็นการแก้ไข้ปัญหาได้ช่ั่วคราวเท�านั�น แลุุะเป็นการสิ�นเปลุุืองทรัพื่่ยากรนำ�า       
 กลุุุ�มบริษััทฯ เลุุ็งเห็นปัญหาดังกลุุ�าวแลุุะใช้่
ความเช่ีย่วช่าญเฉพื่่าะดา้นสนิคา้ยางมะต่่อย โดยได้
ออกแบบผลุุิต่่ภัณฑ์์ ช่ื่อว�า นำ�ายางคลุุุมฝัุน่ (TIPCO 
DUST CONTROL) เพื่่่่อมีส�วนช่�วยในการบรรเทา
การเกิดฝุ่ันในพื่่่�นท่ีชุ่มช่นท่ีอยู�ต่่ิดถึนนได้ แลุุะช่�วย
เพื่่ิ�มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในเส้นทางการสัญจร
ไปมาอีกด้วย 
โปรดดูรายลุุะเอียดเพื่่ิ�มได้ที่ หน้า 89

 ปัญหาด้านการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศที่เป็นปัญหากับการข้นส�งสินค้า 
ให้ได้อุณหภูมิที่กำาหนด  เพื่่่่อการใช่้งานต่่ามมาต่่รฐานแลุุ้วนั�น  ยังเป็นปัญหาถึึงผู้ใช่้งาน
เช่�น ลุุูกค้าผู้รับเหมาก�อสร้างถึนนที่ไม�สามารถึทำางานได้ในช่�วงฝันต่่กหนักปานกลุุางถึึง
หนักมาก  ถึ้าเกิดพื่่ายุฝันแบบกระทันหัน เช่�น พื่่ายุฤดูร้อน

โค์รงการ 
Climate – Resistant
and 
Multi - Geo Products

การทำางานช่วงฝั่นตก
เหตุการณ์: เทแล้วฝั่นตกหนัก

าร

ปริมาณฝัุ่นลุุะออง PM2.5 เฉลุุี่ยรายปี 2554-2562

ประเดิ็นปญ่หา: 
1. ฝั่นตกไม่ตามฤดิ้กาล
2. ค์วามร้้ในการใช้งานผ่ลิตภัณฑ์ ์

ขอ่งผ้้่รับเหมา
3. ต้อ่งการ access road safety
4. ตอ่บโจทย์การซึ่่อ่มส้ร้างถนนใน

พ่�นที�มักมีฝั่นตกนำ�าท่วมขัง

ประเดิ็นป่ญหา 
ที�ต้อ่งการแก้ไข/พัฒนา:

การเปลี�ยนแปลงขอ่งส้ภาพ
อ่ากาศึทำาให้ผ่ลิตภัณฑ์ ์
ด้ิอ่ยค์ุณภาพ

ก้

ลิตผู้

การกำากับดิ้แลดิ้านการเปลี�ยนแปลงส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ (Climate Governance) และการบริหารจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก
เพ่่ื่่อให้ม่ันใจว�ากลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ มีมาต่่รการรองรับความเส่ียงด้านการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม แลุุะสอดคลุุ้องกับบริบททางธุุุรกิจข้ององค์กร แลุุะรายงาน 
ความคืบหน้าไปยังคณะกรรมการกำากับดูแลุุกิจการที่ดีทราบ

ค์ณะกรรมการบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ มีหน้าท่ีกำากับดูแลุุ แลุุะสนับสนุนฝ่ัายบริหาร 
ให้สามารถึดำาเนินธุุุรกิจท่ีช่�วยสร้างผลุุประกอบการท่ีดีให้กับองค์กร โดยคำานึงถึึง 
ผลุุประโยช่น์ต่่�อผู้มีส�วนได้เสียทุกฝั่าย อันจะนำาพื่่าให้องค์กรมีการเจริญเต่่ิบได้อย�างยั่งยืน

ค์ณะกรรมการกำากับดิแ้ลกิจการที�ดิ ี(คณะกรรมการชุ่ดย�อย) มหีนา้ท่ีทบทวนแลุุะติ่่ดต่่าม
ประเด็นด้านการพัื่่ฒนาอย�างย่ังยืนข้ององค์กร กำาหนดความถึี่ข้องการประชุ่มทบทวน 
รายไต่่รมาส ( 4 ครั�งต่่�อปี)

ค์ณะทำางานการพฒันาอ่ยา่งยั�งยนื มหีนา้ท่ีกำาหนดกลุุยทุธุุแ์ลุุะเปา้หมายดา้นการพื่่ฒันา
อย�างย่ังยืน แลุุะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนซ่ึ่งรวมถึึงความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้้องกับการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศท่ีมีผลุุกระทบต่่�อการดำาเนินงานต่่ลุุอด 
ห�วงโซ่�คุณค�าข้องธุุุรกิจ พื่่ิจารณาบริบทภายในแลุุะภายนอก ที่เปล่ีุุยนแปลุุงไปอาจ 
ส�งผลุุกระทบต่่�อกลุุยทุธุุแ์ลุุะเปา้หมายท่ีวางไว ้แลุุะทราบถึงึความคาดหวงัข้องผู้มสี�วนไดเ้สยี
เพื่่่่อนำากลุุับไปทบทวนการบริหารงานด้านการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนอย�างต่่�อเน่ือง กำาหนด
ความถึี่ข้องการประชุ่มทบทวนรายไต่่รมาส ( 4 ครั�งต่่�อปี)

ค์ณะทำางานค์วามรบัผ่ดิิชอ่บตอ่่ส้งัค์ม มหีนา้ท่ีพื่่จิารณาแลุุะนำาเสนอการปรบัปรงุพื่่ฒันา
กระบวนการทำางานทั�ง In-process แลุุะ after process เพื่่่อ่ใหบ้รรลุุตุ่่ามวตั่่ถึปุระสงค ์แลุุะ 
เป้าหมายด้านการพื่่ฒันาอย�างยัง่ยนืทีก่ลุุุ�มบริษัทัฯ กำาหนดไว้ แลุุะนำาเสนอผลุุการดำาเนนิงาน 
ต่่�อคณะทำางานการพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน กำาหนดความถึี่ข้องการประชุ่มไว้อย�างน้อย  
1 ครั�งต่่�อสามเดือน (4 ครั�งต่่�อปี)

พนักงานทกุค์น มหีนา้ทีส่นบัสนนุแลุุะมสี�วนร�วมในการปรบัปรงุแลุุะพื่่ฒันางานต่่ามบทบาท
หน้าท่ีท่ีต่่นรับผิดช่อบ แลุุะแสดงถึึงบุคลุุิกข้องผู้มีจิต่่อาสาในการทำางาน เพื่่่่อข้ับเคล่ืุุอน 
ให้กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ เติ่่บโต่่อย�างยั่งยืน 

ปฏิิบัติงานและ
รายงานผ่ล

กำากับดิ้แลและ
ส้นับส้นุน

กำากับดิแ้ล และส้นับส้นุนฝั่่ายบริหาร
ให้ส้ามารถดิำาเนินธ์ุรกิจ

ทบทวนและติดิตามประเดิ็นดิ้าน
การพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

กำาหนดิกลยุทธ์์และเป้าหมายดิ้าน
การพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน

พ่จารณาและนำาเส้นอ่การปรับปรุง
พัฒนากระบวนการทำางาน

ส้นับส้นุน พัฒนา และ
ปฏิบ้ิติการตามบทบาทหน้าที�

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      112  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      113  



การจัดิการ
ก๊าซึ่เรอื่นกระจก

Greenhouse gases Management



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

“ภาวะโลกร้อ่น”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ มุ่งแก้ป่ญหา

มุ่งมั�นค์้นค์ิดิ  ปรับปรุงกระบวนการทำางาน
 ปัจจุบันความสนใจข้องทั่วโลุุกมุ�งเน้นไปที่การฟ้ั�นต่่ัวจากการแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 วิกฤต่่ิสภาพื่่ภูมิอากาศก็ยังคงเป็นสถึานการณ์วิกฤต่่ิ การแพื่่ร�ระบาด
ข้องโควิด-19 ทำาให้กระบวนการดำาเนินงานเปลุุี่ยนไปแลุุะทำาให้ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกลุุดลุุงในปี 2563 แต่่�จะเป็นเหตุ่่กาณ์ที่เกิดข้้�นเพื่่ียงช่ั่วคราวโดยไม�มี
การเปล่ีุุยนแปลุุงอย�างมีนัยสำาคัญแลุุะต่่�อเน่ือง อย�างไรก็ต่่ามกลุุุ�มบริษััทฯ ได้มุ�งเน้นในการนำานวัต่่กรรมใหม�ๆ มาเพ่่ื่่อช่�วยลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกทั�งทางต่่รง
แลุุะทางอ้อม เพื่่่่อเป็นส�วนหน่ืงในการลุุดปัญหาก๊าซ่เรือนกระจกท่ีมีผลุุให้เกิดสภาวะโลุุกร้อน แลุุะการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศท่ีมีผลุุกระทบทั�งในระดับประเทศ 
แลุุะระดับสากลุุ โดยการต่่ั�งเป้าในการลุุดปริมาณก๊าซ่เรือนกระจกทั�งจากในด้านการผลุุิต่่ แลุุะการข้นส�ง รวมถึึงการผลุุักดันให้ทางบริษััทผู้รับเหมาข้นส�งร�วมมือในการ
ใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิงที่ช่�วยลุุดก๊าซ่เรือนกระจก โดยการเปลุุี่ยนจากการใช่้นำ�ามัน ดีเซ่ลุุ B7 ไปเป็น ดีเซ่ลุุ B10  ซ่ึ่งได้มีการศึกษัาผลุุกระทบจากการใช้่นำ�ามันดีเซ่ลุุ B10 ร�วมกับ 
ผู้ผลุุิต่่รถึ แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ ได้มีการทดลุุองวัดค�าการใช่้นำ�ามัน การสึกหรอข้องเครื่องยนต่่์ รวมถึึงปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก ทีเ่กิดข้้�นจริง มาให้ความรู้ให้กับ
บริษััทผู้รับเหมาข้นส�งจนทำาให้บริษััทผู้รับเหมา แลุุะพื่่นักงานข้ับรถึข้นส�งมีความมั่นใจในการเปลุุี่ยนมาใช่้นำ�ามันดีเซ่ลุุ B10 

 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้มีนโยบายในการนำานวัต่่กรรม เช่�น การใช้่อุปกรณ์ควบคุมแบบ Automation, การใช้่ application รวมถึึงระบบ 
online ต่่�างๆ มาประยุกต่่์ใช่้ในการผลิุุต่่ การควบคุมคุณภาพื่่ การควมคุม inventory แลุุะ งานกระจายสินค้า เพื่่่่อช่�วยเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่
ข้องระบบต่่�างๆ ซ่ี่งสามารถึลุุดเวลุุาการทำางานแลุุะความสิ�นเปลุุืองต่่�างๆ ทำาให้สามารถึลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย

 กลุุุ�มบริษััทฯ มีความมุ�งมั่นท่ีจะพัื่่ฒนา แลุุะนำานวัต่่กรรมใหม�ๆ มาใช้่ เพ่่ื่่อลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกอย�างต่่�อเน่ือง ถึึงแม้ว�าใน
การนำานวัต่่กรรมหรือกระบวนการใหม�ๆ  มาใช้่นั�น ยังอาจไม�สามารถึรวบรวมหรือแสดงค�าปริมาณการลุุดก๊าซ่เรือนกระจก ที่มีนัยสำาคัญได้
เพื่่ราะกลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�มทำาอย�างจริงจังในปี 2562 แต่่�ถึือว�าการทำาที่เริ�มต่่้นเพื่่ียงเลุุ็กน้อยอย�างต่่�อเนื่อง จะเป็นแรงกระตุ่่้นที่สำาคัญในการให้
พื่่นักงานทุกคนต่่ระหนักแลุุะต่่ื่นต่่ัว ในการมีส�วนร�วมในการลุุดก๊าซ่เรือนกระจกต่่ลุุอดเวลุุาทั�งในแลุุะนอกเวลุุาทำางาน

ก้ ารจด่ก้ารก๊้าซเรือนก้ระจก้

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• บริหารจัดการ การจัดส�งสินค้า ภายใต่่้โครงการบริหารโลุุจิสต่่ิกส์  

แบบรวมศูนย์ เพื่่่่อลุุดปริมาณการใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิงแลุุะปรับปรุงประสิทธุุิภาพื่่ 
การใช่้รถึข้นส�งสินค้า

• ปรับเปล่ีุุยนอุปกรณ์ เครื่องจักรแลุุะกระบวนการทำางานภายในโรงงาน 
รวมทั�งปรับเปล่ีุุยนเช่ื�อเพื่่ลิุุงท่ีใช้่สำาหรับกระบวนการผลิุุต่่แลุุะการจัดส�ง 
เพ่่ื่่อเพิื่่�มประสทิธุุภิาพื่่การใช้่พื่่ลัุุงงาน แลุุะลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก

• สนับสนุนการใช่้พื่่ลุุังงานทางเลุุือก

• การปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก (ข้อบเข้ต่่ 1 แลุุะ 2) เท �ากับ 17,275 ต่่ัน
คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�า

• ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกต่่�อต่่ันการผลุุิต่่ (ข้อบเข้ต่่ที่ 1 แลุุะ 2) เท�ากับ 
0.032 กิโลุุกรัมคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�าต่่�อต่่ันการผลุุิต่่ ลุุดลุุงร้อยลุุะ 22 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซ่ึ่งบรรลุุุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ปี 2563

ปี 2568

• ลุุดอัต่่ราการปลุุดปลุุ�อยก๊าซ่
เรือนกระจก (ข้อบเข้ต่่ที ่1 แลุุะ 2)  
ต่่�อต่่ันการผลุุิต่่ ลุุงอย�างน้อย 
ร้อยลุุะ 6 จากปี 2561

• ลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก
ต่่�อต่่นัการผลุุติ่่  (ข้อบเข้ต่่  1 แลุุะ  2)  
ลุุงอย�างน้อยร้อยลุุะ 6 ภายในปี 
2568 เทียบจากปี 2563

• พื่่ิจารณาข้ยายการเปิดเผย 
ข้้อมลูุุการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก  
ข้อบเข้ต่่ 3 ภายในปี 2568

เปี้าหมาย่

การดิำาเนินธ์ุรกิจกับการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกในปี 2563
กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ต่่ระหนักดวี�ามสี�วนในการสร้างผลุุกระทบต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมจากการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกมากน้อยในเกือบทุกกจิกรรมต่่ลุุอดห�วงโซ่�คณุค�าข้องธุุุรกจิ ตั่่�งแต่่�ก๊าซ่เรือนกระจกทีป่ลุุ�อยจาก
การใช้่เช่ื�อเพื่่ลุุิงในการข้นส�งวัต่่ถึุดิบ  การกลุุั่นยางมะต่่อย การผลุุิต่่สินค้าแลุุะการให้บริการลุุูกค้าที่มีการใช่้ไฟัฟั้าหรือเช่ื�อเพื่่ลุุิง  รวมทั�งการใช่้สารเคมีต่่�างๆ ในการผลุุิต่่  การใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิงในข้ั�นต่่อนข้นส�งสินค้า 
ไปสู�ลุุูกค้า  รวมไปถึึงการใช่้สินค้าข้องลุุูกค้าผู้รับเหมาก�อสร้างถึนนที่มีการใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิง  จะเห็นได้ว�าองค์กรมีส�วนร�วมที่ก�อให้เกิดก๊าซ่เรือนกระจก  แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�มกำาหนดให้มีการดำาเนินการลุุดการปลุุ�อย
ก๊าซ่เรือนกระจกในแต่่�ลุุะกิจกรรมดังนี�

การขนส้่งวัตถุดิิบ
ทางเรือ่ การกลั�น การผ่ลิต การขนส้่ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้างการขาย/การทำางาน 

ในส้ำานักงาน

กิจกรรมการข้นส�ง
ทางเรือ แลุุะกิจกรรม

สนับสนุน*

ไม�มีกิจกรรม 
ที่ปลุุดปลุุ�อยใน Scope 2

กิจกรรมการจ้างผู้รับเหมา 
ข้นส�งทางเรือ*

กิจกรรมการข้นส�ง
วัต่่ถึุดิบสำาหรับการกล่ัุุน 
แลุุะกิจกรรมสนับสนุน*

กิจกรรมการข้นส�ง
วัต่่ถึุดิบข้องคู�ค้า แลุุะ
กิจกรรมสนับสนุน*

กิจกรรมการใช่้กระดาษั
แลุุะการใช้่น�ำาประปา*

กิจกรรมข้องผู้รับเหมา
ข้นส�งสินค้า*

ไม�มีกิจกรรมที่ปลุุดปลุุ�อย
ใน Scope 3

กิจกรรมการข้นส�ง
วัต่่ถึุดิบข้องคู�ค้า แลุุะ
กิจกรรมสนับสนุน*

กิจกรรมการใช่้ไฟัฟั้า  
แลุุะกิจกรรมอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้้อง*

ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ด์
เทียบเท�า

กิจกรรมการใช้่ไฟัฟั้าข้อง
อาคารสำานักงาน*

ไม�มีกิจกรรมที่ปลุุดปลุุ�อย
ใน Scope 2

ไม�มีกิจกรรม 
ที่ปลุุดปลุุ�อยใน Scope 2

กิจกรรมการใช่้ไฟัฟั้าข้อง
โรงงานผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่

คอนกรตี่่*

กิจกรรมการกล่ัุุน 
ยางมะต่่อย แลุุะกิจกรรม

สนับสนุน*

ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ด์
เทียบเท�า

กิจกรรมการเดินทาง
ข้องพื่่นักงาน*

ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ด์
เทียบเท�า

กิจกรรมการเดินทาง
ข้องพื่่นักงาน*

กิจกรรมการก�อสร้าง
 แลุุะกิจกรรมการผลุุิต่่

แอสฟััลุุต่่์คอนกรตี่่*

โค์รงการปล้กต้นไม้
5 โค์รงการ 

มีต้นไม้ทั�งสิ้�น 109,200 ต้น

โค์รงการเก็บขยะ
4 โค์รงการ 

เก็บขยะทั�งส้ิ�น 1.19 ตัน

8,691

2,115

6,469

กิจกรรม CSR

หลังกระบวนการกระบวนการดิำาเนินงานขอ่งธุ์รกิจ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      116  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      117  
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(ขอบเขต 1 และ 2)
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ตตัันนคคาารร��บบออนนไไดดออออกกไไซซดด��เเททียียบบเเทท��าา กกิิโโลลกกรรัมัมคคาารร��บบออนนไไดดออออกกไไซซดด��
เเททีียยบบเเทท��าาตต��ออตตัันนกกาารรผผลลิติต 

กลยุทธ์์การลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจก (Greenhouse Gas Reduction)

รวมปริมาณก๊าซึ่เรือ่นกระจกที�ปล่อ่ยอ่อ่กมาจากกระบวนการธ์ุรกิจ
ปี 2563 = 17,275 ตันค์าร์บอ่นไดิอ่อ่กไซึ่ดิ์เทียบเท่า
ส้ัดิส้่วนการปลดิปล่อ่ยเป็น 90%แรก ขอ่งการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกทั�งหมดิ

ประเภทก๊าซึ่เรือ่นกระจกขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ 

กิจกรรมส้นับส้นุน
การขนส่้ง

การอุ่่นสิ้นค์้า 
เพ่�อ่การขาย

การผ่ลิต ไฟัฟั้า อ่ื�นๆ กิจกรรมส้นับส้นุน
การผ่ลิต

การขนส้่ง

6,055.58
5,561.94

2,833.29
2,115.45

412.92 231.69 63.750

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

(ขอบเขต 1 และ 2)
(ขอบเขต 1 และ 2)35.1% 0.4%32.2% 16.4% 12.2% 2.4% 1.3%   

ตตัันนคคาารร��บบออนนไไดดออออกกไไซซดด��เเททียียบบเเทท��าา กกิิโโลลกกรรัมัมคคาารร��บบออนนไไดดออออกกไไซซดด��
เเททีียยบบเเทท��าาตต��ออตตัันนกกาารรผผลลิติต 

เป้าหมายและผ่ลการดิำาเนินงานในการจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก

ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563

 จากผลุุกระทบด้านการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศโลุุก เช่�น มลุุพื่่ิษัทางอากาศ ความแห้งแลุุ้ง ไฟัป่าที่รุนแรง พื่่ายุฝันแลุุะนำ�าท�วมในบางพื่่่�นที่  กลุุุ�มบริษััทฯ เห็นถึึงความสำาคัญข้องการบริหารจัดการ
การปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกจากกิจกรรมข้ององค์กรโดยทางต่่รง แลุุะทางอ้อม เพื่่่่อให้บรรลุุุต่่ามเป้าหมายยุทธุุศาสต่่ร์ช่าต่่ิการลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกข้องประเทศไทย แลุุะลุุดผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อม  
จ้งกำาหนดเป้าหมายก๊าซ่เรือนกระจกทั�งในระยะสั�น 1 ปี แลุุะระยะยาว 5 ปี ดังนี�

เป้าหมายการบริหารจัดิการ

ลดิอ่ัตราค์วามเข้มการปล่อ่ย 
ก๊าซึ่เรือ่นกระจกต่อ่ตันการผ่ลิต  
(ขอ่บเขต 1 และ 2)

ลุุดลุุงร้อยลุุะ ลุุดลุุงร้อยลุุะ ลุุดลุุงร้อยลุุะ6 2 6
เทียบจากปีฐาน 2561 เทียบจากปีฐาน 2563* เทียบจากปีฐาน 2563

• การปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก (ข้อบเข้ต่่ 1 แลุุะ 2) เท�ากับ 
17,275 ตันค์าร์บอ่นไดิอ่อ่กไซึ่ดิ์เทียบเท่า 

• ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกต่่�อต่่ันการผลิุุต่่  
(ข้อบเข้ต่่ท่ี 1 แลุุะ 2) เท�ากับ 0.032 กิ โลุุกรัม
คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�าต่่�อต่่ันการผลิุุต่่ ลดิลง
ร้อ่ยละ 22 เมื�อ่เปรียบเทียบกับปี 2561 ซ่ึ่งบรรลุุ ุ
เป้าหมายที่กำาหนดไว้

*  หมายเหตุ่่ ในปี 2564 ได้เปลุุี่ยนฐานในการเปรียบเทียบ จาก 2561 เป็น 2563 เนือ่งจากในปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ว�า
จ้างบริษััท MASCI ในการต่่รวจสอบกระบวนการคิดคำานวณ แลุุะความถึูกต่่้องข้องข้้อมูลุุ  จ้งข้อปรับปีฐาน  เพื่่่่อความ
ถึูกต่่้องชั่ดเจนในการพื่่ัฒนา

ปีนี� 2563 ปีหน้า 2564 ปี 2568“GREEN MISSION”• ดิ้านการจัดิการพลังงาน
• ดิ้านการจัดิการขยะ ขอ่งเสี้ย  และมลพ่ษั
• ดิา้นการส้ง่เส้รมิใหพ้นกังานทกุค์นมส่ี้วนรว่มการลดิกา๊ซึ่เรอื่นกระจก

 จากการที่กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟัลัุุท์มีส�วนร�วมทำาให้เกิดก๊าซ่เรือนกระจกซ่ึง่เป็นประเด็นสำาคัญทำาให้เกิดภาวะโลุุกร้อนแลุุะการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ  รวมทั�งเป็นปัญหาระดับประเทศแลุุะระดับโลุุก
ที่ก�อให้เกิดผลุุกระทบต่่�อการเปลุุี่ยนแปลุุงสภาพื่่แวดลุุ้อมไปจนถึึงการดำารงช่ีวิต่่ทั�งข้องคนแลุุะสัต่่ว์  รวมทั�งการดำาเนินธุุุรกิจด้วย  กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งได้กำาหนด กลยุทธ์์ “กรีนมิชชั�น Green Mission” เพ่่ื่่อลุุดการ
ปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก  โดยกำาหนดเป้าหมายในการลุุดความเข้้มข้้นข้องการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกลุุงไม� น้อยกว�า 6% จากปีฐาน 2563 ภายในปี 2568

 นอกจากการลุุดการปลุุ�อยกา๊ซ่เรอืนกระจกท่ีสามารถึวดัหรอืเปน็รูปธุุรรม กลุุุ�มบรษิัทัฯ โดยการนำาข้องฝัา่ยการผลุุติ่่ในประเทศไทย มนีโยบายในการนำาเครือ่งมอื, แนวทางปฏิบิตั่่ ิแลุุะ การพื่่ฒันาบคุลุุากร
มาเป็นส�วนกำาลุุังในการผลุุักดันในการลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก โดยการใช่้กระบวนการการบำารุงรักษัาทวีผลุุที่ทุกคนมีส�วนร�วม (Total productive maintenance-TPM) มาใช้่กับทุกโรงงาน แลุุะได้ต่่ั�งเป็น 
KPI ข้องพื่่นักงานสายการผลิุุต่่ทุกคน เพื่่่่อให้พื่่นักงานทุกคนมีเป้าหมายในการพื่่ัฒนาต่่นเอง เรียนรู้ คิดค้น แลุุะหาแนวทางหรือนวัต่่กรรมใหม�ๆ  เพื่่่่อช่�วยเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่ข้องเครื่องจักรแลุุะลุุดการซ่�อมบำารุง
ที่พื่่นักงานรับผิดช่อบอยู�  ซ่ึ่งโครงการนี�จะทำาให้เกิดการพื่่ัฒนาศักยภาพื่่ข้องพื่่นักงานไปพื่่ร้อมๆ กับการเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่ข้องเครื่องจักร เพื่่่่อเป็นส�วนสำาคัญในการลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก โดยพื่่นักงาน
ยังสามารถึนำาความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำา TPM ไปใช่้ในช่ีวิต่่ประจำาวัน ที่อยู�นอกเวลุุาการทำางาน ซ่ึ่งจะมีผลุุกับการลุุดก๊าซ่เรือนกระจกจากการใช่้ชี่วิต่่ข้องพื่่นักงานทุกคนด้วย

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      118  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      119  



โค์รงการส้นับส้นุนการบริหารจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจกที�โดิดิเดิ่นในปีนี�
โค์รงการปรับปรงุประส้ทิธ์ภิาพระบบการให้
ค์วามร้อ่นหม้อ่ต้มนำ�ามันร้อ่น (Hot Oil Boiler)

โค์รงการเปลี�ยนเชื�อ่เพลงิจากดีิเซึ่ล
เป็นนำ�ามนัเชื�อ่เพลงิทางเลอื่ก (CD10) 
ส้ำาหรบัชุดิเผ่าให้ค์วามร้อ่นโดิยตรงด้ิวย
เปลวไฟั (Direct-fired Burner)

 กลุุุ�มบริษััทฯ ดำาเนนิโครงการปรบัปรงุประสทิธิุุภาพื่่ระบบการ
ให้ความร้อนด้วยหม้อต้่่มนำ�ามันร้อน (Hot Oil Boiler) ภายในพ่ื่่�นที่
ปฏิบัิติ่่การโรงงานนครราช่สีมาแลุุะโรงงานพื่่ระประแดงซ่ึง่เดิมโรงงาน
มหีม้อต้่่มนำ�ามันร้อนเคร่ืองเลุุก็ซ่ึง่เป็นเคร่ืองจกัรรุ�นเก�า ประสิทธุุภิาพื่่
ไม�สูง ซ่ึง่กลุุุ�มบริษััทฯ เล็ุุงเหน็ถึงึโอกาสในการลุุดการใช้่พื่่ลัุุงงานด้วย
เทคโนโลุุยขี้องหม้อต้่่มนำ�ามันร้อนท่ีมปีระสทิธิุุภาพื่่สงูข้้�น แลุุะมโีอกาส
ใช้่เช่ื�อเพื่่ลิุุงทางเลืุุอกเพิื่่�มข้้�น ดังนั�นเพ่่ื่่อเป็นการเพิื่่�มประสิทธิุุภาพื่่ข้อง
หม้อต้่่มนำ�ามนัร้อนให้ดียิ�งข้้�น แลุุะสามารถึเลุุอืกใช้่พื่่ลัุุงงานเช่ื�อเพื่่ลุุงิได้
หลุุากหลุุาย จ้งได้ต่่ดัสนิใจลุุงทุนต่่ดิต่่ั�งหม้อต้่่มนำ�ามนัร้อนเคร่ืองใหม� 
พื่่ร้อมอุปกรณ์ช่�วยเพิื่่�มประสิทธุุภิาพื่่การใช้่พื่่ลัุุงงาน (Air Preheater 
Economizer) สามารถึลุุดอตั่่ราการสูญเสียพื่่ลัุุงงานความร้อนจาก
ปลุุายปลุุ�อง แลุุะยังสามารถึใช้่/สลุุบัระหว�างนำ�ามันเต่่า, นำ�ามันดเีซ่ลุุแลุุะ
นำ�ามันเช่ื�อเพื่่ลุุิงทางเลุุือกหรือก๊าซ่ธุุรรมช่าต่่ิได้ ซ่ึ่งดำาเนินการต่่ิดต่่ั�ง 
แลุุ้วเสรจ็แลุุะเริ�มใช้่งานเดอืนกนัยายน 2563 สามารถึเพิื่่�มประสทิธุุภิาพื่่
หม้อต้่่มนำ�ามนัร้อนเป็น 92%, ลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกลุุง 10%   
แลุุะลุุดพื่่ลัุุงงานความร้อนลุุง 10% อกีทั�งยังส�งผลุุให้ลุุดการปลุุดปลุุ�อย 
สารประกอบไนโต่่รเจนออกไซ่ด์ (NOx), สารประกอบซ่ลัุุเฟัอร์ออกไซ่ด์ 
(SOx) แลุุะสารประกอบคาร์บอนมอนอกไซ่ด์ (CO) ลุุดได้ 10% จาก
ประสิทธุุภิาพื่่ข้องเคร่ืองจักรเพิื่่�มข้้�น

เพื่่่่อให้สามารถึลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก
ได้ต่่ามเป้าหมายข้ององค์กร  ฝ่ัายปฏิิบัต่่ิการโรงงาน
นครราช่สีมาจ้งได้คิดค้นนวัต่่กรรมปรับเปล่ีุุยนการ
ใช้่ เช่ื�อเพื่่ลิุุงจากดีเซ่ลุุเป็นนำ�ามันเช่ื�อเพื่่ลิุุงทางเลืุุอก 
(CD10)  สำาหรับชุ่ดเผาให้ความร้อนโดยต่่รงด้วย 
เปลุุวไฟั (Direct-fired Burner) ซ่ึ่งใช่้อุ�นแอสฟััลุุต่่์ซ่ีเมนต่่์
ในกระบวนการผลุุิต่่แลุุะการข้ายสินค้า

ซ่ึ่งการดำาเนินการได้ปรับเปล่ีุุยนการใช้่เชื่�อเพื่่ลุุิงจาก
นำ�ามันดีเซ่ลุุเป็นนำ�ามันทางเลุุือก (CD10) สำาหรับชุ่ดเผาให ้
ความร้อนโดยต่่รงด้วยเปลุุวไฟั (Direct-fired Burner)  
ซ่ึง่การปรบัเปล่ีุุยนเช่ื�อเพื่่ลุุงิการให้ความรอ้นสำาหรบั ช่ดุเผา
ให้ความร้อนโดยต่่รงด้วยเปลุุวไฟั (Direct-fired Burner)  
ดังกลุุ�าวทำาให้สามารถึลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกจาก
กระบวนการผลุุิต่่แลุุะอุ�นเพื่่่่อข้ายลุุงได้ 8% เม่ือเทียบกับ
การใช่้นำ�ามันดีเซ่ลุุ

• เพื่่่อ่ปรับปรุงประสิทธุุิภาพื่่
ระบบการให้ความร้อนข้อง
หม ้อต่่ ้มนำ�ามันร ้อน ให ้มี
ประสทิธุุภิาพื่่มากกว�า 90%

• เพื่่่่อลุุดปริมาณการใช้่เช่ื�อเพื่่ลุุงิ 
ข้องหม้อต่่้มนำ�ามันร้อน (Hot 
Oil Boiler)  แลุุะลุุดปริมาณ
การใช่พ้ื่่ลุุงังานความร้อนลุุง
อย�างน้อย 8%

• เพื่่่่อลุุดค �า ใช่ ้จ � ายต่่ ้นทุน 
การผลิุุต่่ แลุุะลุุดการปลุุ�อย
ก๊าซ่เรือนกระจกเทียบต่่�อ
ช่ั่ ว โ ม ง ก า ร ทำา ง า น ข้ อ ง 
หม้อต่่้มนำ�ามันร้อน (Hot Oil 
Boiler) ลุุงอย�างน้อย 8%

• ลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่
เรือนกระจกในกระบวนการ
ผ ลุุิ ต่่ แ ลุุ ะ อุ� น เ พื่่่่อ ข้ า ย  
(ข้อบเข้ต่่ 1) ในปี 2563 ลุุง
อย�างน้อย 5% 

เป้ีาหมาย่ เปี้าหมาย่

3.01 ลุุ้านบาท/ปี

ลดิค่์าใช้จ่าย

10%
ลดิการใช้พลังงาน

3.5
ระยะเวลาคื์นทนุ

10%
ลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่น

กระจก, NOx, SOx และ CO

  8%
ลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่น

กระจก, NOx, SOx และ CO

      8
ระยะเวลาคื์นทนุ

10.62 ลุุ้านบาท

เงินลงทุน
49,346 บาท/ปี

ลดิค่์าใช้จ่าย
30,000บาท

เงินลงทุน

เม่ือเทยีบกับ
เคร่ืองจักรเดิม ปี

เม่ือเทยีบกบั
เคร่ืองจักรเดมิ

เม่ือเทยีบกบั 
การใช้่นำ�ามนัเดมิ เดือน

โค์รงการส้นับส้นุนการบริหารจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจกที�โดิดิเดิ่นในปีนี�
โค์รงการเพ่�มขีดิค์วามส้ามารถในการผ่ลิตผ่ลิตภณัฑ์์แอ่ส้ฟััลต์ซึ่เีมนต์ปรบัปรุงค์ณุภาพด้ิวยยางธ์รรมชาติและลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจก
ในกระบวนการผ่ลิต
จากการทบทวนข้ั�นต่่อนการเต่่รยีมวตั่่ถึดุบิ ข้ั�นต่่อนการผลุุติ่่ แลุุะการบรหิารจดัการการผลุุติ่่ เพื่่่อ่ผลุุติ่่แอสฟัลัุุต่่ซ์่เีมนต่่ป์รบัปรงุคณุภาพื่่ดว้ยยางธุุรรมช่าต่่ ิ(PARA AC) ภายในพื่่่�นท่ีปฏิบิตั่่กิารโรงงานนครราช่สมีา 
แลุุะโรงงานพื่่ษิัณโุลุุก พื่่บว�าสามารถึปรบัปรงุกระบวนการ แลุุะข้ั�นต่่อนการผลุุติ่่สนิคา้ใหม้ปีระสทิธุุภิาพื่่เพื่่ิ�มมากข้้�น แลุุะจากการปรบัปรงุทั�ง 2 โครงการ ส�งผลุุใหลุุ้ดการปลุุดปลุุ�อย สารประกอบไนโต่่รเจนออกไซ่ด์ 
(NOx), สารประกอบซ่ัลุุเฟัอร์ออกไซ่ด์ (SOx) แลุุะสารประกอบคาร์บอนมอนอกไซ่ด์ (CO) จากการเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่การผลุุิต่่ แลุุะใช่้เช่ื�อเพื่่ลุุิงเพื่่่่อการผลุุิต่่ลุุดลุุง

โรงงานนครราช่สีมา ปรับปรุงระบบท�อแลุุะวาลุุ์วให้สามารถึใช่้ระบบ 
แลุุกเปลุุี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)  ที่มีอยู�ปัจจุบันมาประยุกต่่์
ใช้่ในกระบวนการให้ความร้อนแอสฟััลุุต์่่ซ่เีมนต์่่ก�อนเข้้าถึงัผลุุติ่่ Para AC 

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิุุต่่ดังกลุุ�าวทำาให้สามารถึลุุดเวลุุา 
การผลุุิต่่สินค้าจากเดิมลุุงได้ 28%  แลุุะสามารถึลุุดปริมาณการใช่้
พื่่ลุุังงานเช่ื�อเพื่่ลิุุงในกระบวนการผลิุุต่่ลุุงได้ 24% แลุุะลุุดการปลุุ�อย
ก๊าซ่เรือนกระจก, NOx, SOx แลุุะ CO ลุุงได้ 24%

โรงงานพื่่ิษัณุโลุุก จากที่ได้ปรับปรุงชุ่ดให้ความร้อน (Heat Coil) ข้อง
ถึังผลิุุต่่ Para AC จ้งได้ปรับปรุงการบริหารจัดการวัต่่ถึุดิบเพื่่ิ�มเติ่่ม
รองรับชุ่ดให้ความร้อนท่ีมีประสิทธิุุภาพื่่ดีข้้�น แลุุะลุุดเวลุุาสูญเปลุุ�า 
ในกระบวนการ (Idle Time) 

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิุุต่่ดังกลุุ�าวทำาให้สามารถึเพื่่ิ�มกำาลุุัง
การผลุุิต่่สินค้าจากเดิมได้ 140%  แลุุะสามารถึลุุดปริมาณการใช่้
พื่่ลุุังงานเช่ื�อเพื่่ลิุุงในกระบวนการผลิุุต่่ลุุงได้ 38% แลุุะลุุดการปลุุ�อย
ก๊าซ่เรือนกระจก, NOx, SOx แลุุะ CO ได้ 38%

กระบวนการผ่ลิต Para AC

• ลุุดเวลุุาการผลุุิต่่สินค้า
ลุุงอย�างน้อย 20%

• ลุุ ด ป ริม า ณ ก า ร ใ ช่  ้
เช่ื�อเพื่่ลุุิง ลุุงอย�างน้อย
 20%

• ลุุ ด ก า ร ป ลุุ � อ ย ก ๊ า ซ่ 
เรือนกระจก ลุุงอย�าง
น้อย 20%

• เ พื่่ิ�ม กำ า ลุุั ง ก า ร ผ ลิุุ ต่่
สินค้า 50%

• ลุุ ด ป ริม า ณ ก า ร ใ ช่  ้
เช่ื�อเพื่่ลุุิง ลุุงอย�างน้อย
 20%

• ลุุ ด ก า ร ป ลุุ � อ ย ก ๊ า ซ่ 
เรือนกระจก ลุุงอย�าง
น้อย 20%

เปี้าหมาย่
โรงงานนครราช้สู่่มา

เปี้าหมาย่
โรงงานพัิษัณ่โลก้ 

ระบบแลุุกเปลุุี่ยนความร้อนที่นำามาประยุกต่่์ใช้่ในกระบวนการผลุุิต่่ Para AC

28%
ลดิเวลาการผ่ลิต

24%
ลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่น

กระจก, NOx, SOx และ CO

24%
ลดิปริมาณการใช้
พลงังานเชื�อ่เพลงิ

140%
เพ่�มกำาลงัการผ่ลติ

38%
ลดิการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่น

กระจก, NOx, SOx และ CO

38%
ลดิปริมาณการใช้
พลังงานเชื�อ่เพลงิ

นำ�ายางพื่่ารา

แอสฟััลุุต่่์ซ่ีเมนต่่์
 AC

สารเต่่ิมแต่่�ง 
additive

โรงผสม

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      120  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      121  



LEK

การบริหารจัดิการน�ำาทิ�ง 
ขอ่งเส้ียและสิ้นค์้ารั�วไหล

Effluents, Waste and Pollution
Management



ปี 2563

ปี 2568

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

การดิำาเนนิงานตามประเด็ินส้ำาค์ญัและหวัข้อ่ส้ำาค์ญัในการพฒันาค์วามยั�งยนื ปี 2563

กลุ่มบริษัทัทปิโก้แอ่ส้ฟััลท์ มุ่งเน้นแก้ไข

เพ่�อ่สิ้�งแวดิล้อ่ม ที�ดิข้ี�นในวิกฤตโิค์วิดิ-19

ารจ่ดก้ารขย่ะ ของเสู่่ย่ และมลพัิษั

“ลดมลภาวะ”

• การหกรั่วไหลุุข้องผลิุุต่่ภัณฑ์ ์
อ ย� า ง มี นั ย สำา คั ญ ร ะ ห ว� า ง
กระบวนการจัดส�ง เป็นศูนย์

• ข้ยะอุต่่สาหกรรมท่ีส�งกำาจดัด้วย 
วิธุุีการฝัังกลุุบเป็นศูนย์

• การนำาข้องเสียหรือวัสดุท่ีไม�ใช่้
แลุุ้วมาใช่้ใหม� (3Rs) ให้มีสัดส�วน 
85% ข้องปริมาณข้ยะทั�งหมด

• การหกรั่วไหลุุข้องผลิุุต่่ภัณฑ์ ์
อย�างมีนัยสำาคัญ เป็นศูนย์

• ข้ยะอุต่่สาหกรรมที่ส�งกำาจัดด้วย
วิธุุีการฝัังกลุุบ เป็นศูนย์

• การนำาข้องเสียหรือวัสดุท่ีไม�ใช่้
แลุุ้วมาใช่้ใหม� (3Rs) ให้มีสัดส�วน 
90% ข้องปริมาณข้ยะทั�งหมด

การดิำาเนนิงานที�ปรบัเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนนิงาน ปี 2563

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ได้นำาหลัุุกการข้องระบบเศรษัฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต่่์ใช่้ โดยกำาหนดเป็นนโยบาย แผน/เป้าหมายกลุุยุทธุุ์ในระยะยาว 5 ป ี 
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้้าใจให้แก�พื่่นักงาน ในการลุุดปริมาณข้ยะท่ีเกิดข้้�นจากกระบวนการผลิุุต่่ แลุุะกระบวนการท่ีเก่ียวข้้องทั�งหมด ไม�ว�าจะเป็นการข้นส�ง,  
การซ่�อมบำารุง, การต่่รวจสอบคุณภาพื่่ รวมถึึง กระบวนการท่ีเกิดข้้�นใน สำานักงานข้องโรงงาน เช่�น ระบบบัญชี่ แลุุะ การบุคคลุุ โดยแต่่�ลุุะส�วนงาน จะใช้่เครื่องมือ 
ที่ได้จากการดำาเนินงานด้าน TPM (Makigami and Kaizen) มาช่�วยในการลุุดข้ั�นต่่อนการทำางานต่่�างๆ ที่ไม�จำาเป็น
 นอกจากการลุุดข้องเสียที่จะเกิดข้้�นโดยการลุุดข้องที่นำามาใช่้ ทางกลุุุ�มบริษััทฯ ยังมีนโยบาย การนำากลุุับมาใช่้ไหม� รวมถึึงการนำากลุุับมาแปรรูป เพื่่่่อใช้่ในงาน
หรือข้ั�นต่่อนอ่ืนๆ หรือรวมเรียกว�า 3 R ซ่ี่งนโยบายแลุุะการดำาเนินการ 3 R นั�นได้รับการการพื่่ัฒนาข้้�นมากจากการนำาเคร่ืองมือข้อง TPM มาใช่้ เช่�น ข้องเสียจาก 
ห้องต่่รวจสอบคุณภาพื่่ ซ่ึ่งเดิมเม่ือมีการต่่รวจสอบเสร็จ พื่่นักงานจะนำาผลุุิต่่ภัณฑ์์ที่เหลุุือจากการต่่รวจสอบเทรวมกันในถึัง แลุุะลุุ้างเครื่องมือทดลุุองโดยนำ�าท่ีใช่้ลุุ้าง 
จะลุุงสู�ระบบบำาบัดนำ�าเสียข้องห้องทดลุุองก�อนลุุงสู�ระบบบำาบัดรวมข้องโรงงาน.  แต่่�เมื่อทำาระบบ TPM พื่่นักงานข้องห้องทดลุุองนำาเสนอโครงการแยก ผลุุิต่่ภัณฑ์์ที่เหลุุือ
จากการทดสอบต่่ามช่นดิข้องผลุุติ่่ภณัฑ์นั์�นๆ ซ่ึง่มีผลุุทำาให้ไม�เกดิข้องเสยีข้้�นมา แลุุะยงัสามารถึนำากลุุบัไปใช่ง้านต่่�อไดเ้ลุุย  ในส�วนข้องระบบบำาบดันั�นพื่่นกังานต่่รวจสอบ
คุณภาพื่่ได้ช่�วยวิเคราะห์หาสาเหตุ่่ การเสียข้องระบบกำาจัดต่่ะกอนทำาให้สามารถึลุุดปริมาณอะไหลุุ�ท่ีใช่้ในการซ่�อมบำารุง เพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่เครื่องแยกต่่ะกอน แลุุะได้ 
มีนวัต่่กรรมการแยกกากต่่ะกอนในบ�อบำาบัด เพื่่่่อนำากลัุุบมาเป็นวัต่่ถุึดิบในการผลุุิต่่ใหม�ได้ด้วย ซ่ึ่งทั�งหมดนี�ยังเป็นการลุุดปริมาณนำ�าเสียจากบ�อบำาบัดข้องหน�วยงาน
ต่่รวจสอบคุณภาพื่่ ที่จะลุุงสู�ระบบบำาบัดนำ�าเสียรวมข้องโรงงานได้อีกทางหนึ่ง
 อย�างไรก็ต่่ามเม่ือมีข้ยะหรือข้องเสียเกิดข้้�น ทางกลุุุ�มบริษััทฯ ยังคงดำาเนินนโยบายการคัดแยกข้ยะก�อนทิ�งโดยมีการส�งเสริมการคัดแยกข้ยะ ซ่ึ่งเม่ือได้ 
จำานวนข้ยะ recycle ที่มากพื่่อก็จะนำาไปข้ายให้กับบริษััทที่รับซ่ึ�อ แลุุะนำาเงินที่ได้จากการแยกข้ยะมาร�วมเป็นส�วนหนึ่งข้องงาน CSR ข้องกลุุุ�มบริษััท โดยจะมีการแจ้งผลุุ
งานการแยกข้ยะ ที่ข้ายแลุุะนำาเงินกลุุับมาใช่้ในงาน CSR เพื่่่่อส�งเสริมให้พื่่นักงานทุกคนได้มีส�วนร�วมในการแยกข้ยะมากข้้�น สำาหรับข้ยะจากกระบวนการผลุุิต่่ท่ีเหลุุือ 
จากการคัดแยกจะถึูกรวบรวมเพื่่่่อหาทางใช่้งานหรือ recycling ในรูปแบบอืน่ โดยการวิเคราะห์ร�วมกัน ข้องทางหน�วยงาน  SSHE, QC and W/H ก�อนที่จะส�งกำาจัด
ต่่ามที่กฏิหมายกำาหนด ซ่ึ่งเป็นแนวทางสุดท้าย.

 มุ�งมั่นในการบริหารจัดการข้องเสียภายใต่่้หลุุักการ 3Rs ลุุดการใช่้ เพื่่ิ�มการ 
  ใช่้ซ่ำ�าแลุุะนำากลุุับมาใช่้ใหม� แลุุะการปรับเปลุุี่ยนวัสดุบางอย�างเพ่่ื่่อลุุดปริมาณ 
  ข้ยะที่แหลุุ�งกำาเนิด 
  ปรับปรุงระบบการคัดแยกข้ยะแต่่�ลุุะประเภท ควบคู�ไปกับการรณรงค์เรื่องการ 
  ลุุดแลุุะแยกข้ยะให้กับบุคลุุากรภายในโรงงาน เพื่่่่อให้การจัดการข้ยะเป็นไปอย�าง 
  มีประสิทธุุิภาพื่่ 
 พัื่่ฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ภายใน เพื่่่่อป้องกันการหกรั่วไหลุุข้องสารเคมีลุุง 

  สู�สิ�งแวดลุุ้อม

 ไม�มกีารหกรัว่ไหลุุข้องผลิุุต่่ภัณฑ์์อย�างมนัียสำาคญัในระหว�างกระบวนการจดัส�ง
 ข้ยะอุต่่สาหกรรมที่ส�งกำาจัดด้วยวิธุุีการฝัังกลุุบเท�ากับ 16.52 ต่่ัน ไม�ได้ 

  ต่่ามเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับปรุงฉนวนความร้อน จ้งต่่้องกำาจัดด้วยวิธุุ ี
  ฝัังกลุุบอย�างปลุุอดภัย
 การนำาข้องเสียหรือวัสดุที่ไม�ใช่้แลุุ้วมาใช่้ใหม� (3Rs) คิดเป็น 90%ข้องปริมาณ 

  ข้ยะทั�งหมด

ปีริมาณขย่ะรี ไซเคิล

ของปีริมาณขย่ะที่่�งหมด

ปริมาณขยะอุ่ตส้าหกรรมทั�งหมดิและร้อ่ยละ
การนำากลับมาใช้ใหม่ (3Rs)

ต่่ันข้องเสีย ต่่ันข้องเสีย/ต่่ันผลุุิต่่

การคัดแยกเพื่่่่อจำาหน�ายต่่�อ
 (Sorting)

การรีไซ่เคิลุุ (Recycle)

การฝัังกลุุบทั่วไป

การฝัังกลุุบเศษัใยหิน

เข้ม�าจากปลุุ�อง Hot oil

ข้ยะสำานักงาน

IBC แท้งค์
ยางรถึยนต่่์

พื่่าเลุุทพื่่ลุุาสต่่ิก

ข้วดพื่่ลุุาสต่่ิก

ข้วดแก้ว

กระดาษั

เศษัเหลุุ็ก
เศษัอลุุูมิเนียม

ถึุงมือ
เศษัผ้าปนเป้�อน

ข้ยะทัว่ไป 

เศษัยางมะต่่อย แลุุะอื่นๆ

30.64 ตัน
6.6%

16.54 ตัน
3.6%

0.90 ตัน
0.2%

สารดับเพื่่ลุุิงเสื่อมสภาพื่่

เศษัเส้นใยหิน

การเผาทำาลุุาย (Incineration)
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LEK
การดิำาเนนิธุ์รกิจกบัการเกิดิขอ่งเส้ยีในห่วงโซ่ึ่ค์ณุค่์าในปี 2563
 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ต่่้องการให้ม่ันใจว�าการบริหารจัดการวัสดุท่ีไม�ใช้่แลุุ้วข้องกลุุุ�มบริษััทฯ มีแนวทางการปรับปรุงพัื่่ฒนาอย�างต่่�อเน่ือง กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ข้้อมูลุุ
ข้องเสียให้ครอบคลุุุมห�วงโซ่�อุปทาน แลุุะพื่่นักงานทุกคนจะต่่้องทราบเป้าหมายเพื่่่่อร�วมคิดวิธุุีการลุุดปริมาณการเกิดข้ยะ  ต่่ารางข้้างลุุ�างแสดงปริมาณข้ยะ ข้องเสียที่เกิดในห�วงโซ่�คุณค�า  แลุุะวิธุุีการกำาจัด ดังนี�

เฟัส 2 : รายงานในปี 2564

การขนส้่งวัตถุดิิบทางเรือ่บรรทุก การกลั�น การผ่ลิต

เฟัส 2 : รายงานในปี 2564 212.74 ต่น

176.92 ต่น

16.52 ตน่

0.9 ต่น

เฟัส 2 : รายงานในปี 2564 เฟัส 2 : รายงานในปี 2564

เฟัส 2: รายงานในปี 2564

เฟัส 2: รายงานในปี 2564

กิจกรรมส้นับส้นุนการผ่ลิต การขนส้่ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง

เฟัส 3: รายงานในปี 25655.7 ต่น

30.66 ตน่

17.88 ต่น เฟัส 3: รายงานในปี 2565

เฟัส 3: รายงานในปี 2565

เฟัส 2: รายงานในปี 2564 เฟัส 3: รายงานในปี 2565

เฟัส 3: รายงานในปี 2565

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่อ่เข้า้ดู วดิีิโอ่โค์รงการรักษั์
ค์ลอ่ง ทา่ทอ่ง (โค์รงการรว่ม
เก็บขยะรักษัาค์ลอ่งท่าทอ่ง 
จังหวัดิสุ้ราษัฎิร์ธ์านี)
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โค์รงการจัดิการขยะ ขอ่งเส้ยี และมลพ่ษัที�โดิดิเด่ินในปีนี�
โค์รงการลดิการเสื้�อ่มส้ภาพขอ่งนำ�ายางพาราจากการเปลี�ยนภาชนะบรรจุ

 นำ�ายางพื่่าราเป็นวัต่่ถุึดิบสำาคัญในการผลุุิต่่สินค้า แอสฟััลุุต์่่ซี่เมนต่่์ปรับปรุงคุณภาพื่่ด้วยยางธุุรรมช่าต่่ิหรือ Para AC โดยในกระบวนการรับแลุุะการจัดเก็บวัต่่ถึุดิบเพื่่่่อรอผลิุุต่่สินค้า 
ต่่ามคำาสั่งซ่ื�อข้องลุุูกค้า ดังนั�นโรงงานนครราช่สีมาจง้ดำาเนินการปรับปรุงถึังเก็บนำ�ายางพื่่ารา แลุุะเพื่่ิ�มกระบวนการกวนนำ�ายางพื่่ารา

พื่่บว�ามีปริมาณการเสื่อมสภาพื่่ข้องนำ�ายางพื่่ารา จากกระบวนการจัดเก็บเดิมทำาให้เกิดการสูญเสีย จากการเสื่อมสภาพื่่ข้องนำ�ายางพื่่าราสูงถึึง
 0.17% 
ส้าเหตุ  : มาจาก  อุ่ณหภ้มิ การส้ัมผั่ส้กับแส้ง UV และการแยกชั�นขอ่งนำ�ายางพารา

โรงงานนค์รราชสี้มาจ้งดิำาเนินการปรับปรุงถังเก็บนำ�ายางพารา และติดิตั�งใบกวนเพ่�มเติม ซึ่่�งจากผ่ลการทดิส้อ่บการการเส้ื�อ่มส้ภาพขอ่ง 
นำ�ายางพารา พบว่าการเกิดิก้อ่นฟัิล์มหรือ่ตะกอ่น บริเวณผิ่วขอ่งหน้ายาง ภายใน 7 วัน โดิยเปรียบเทียบนำ�าหนักขอ่งตะกอ่นจากแผ่่นฟิัล์ม 
นำ�ายางพาราที�เส้ื�อ่มส้ภาพโดิยกรอ่งผ่่านตะแกรงกรอ่งมาตรฐานเป็นศึ้นย์

ไม่พบแผ่่นฟัิล์ม
หรือ่ตะกอ่นนำ�ายาง

เส้ื�อ่มส้ภาพ

100,000 บาที่ 3.8 ตน่ต�อปีี7 เดือน

งบปีระมาณ ระย่ะเวลาคืนที่่น ลดปีริมาณนำ�าย่างเสู่ื�อมสู่ภาพัลง

โค์รงการธ์นาค์ารขยะ
 ธ์นาค์ารขยะ เป็นโค์รงการบริหารจัดิการขยะภายในโรงงานเพ่�อ่ส้ร้างจิตส้ำาน่ก 
ให้พนักงานค์ัดิแยกขยะที�ต้นทาง ลดิปริมาณขยะม้ลฝั่อ่ยที�จะต้อ่งนำาไปฝ่ั่งกลบ ลดิการทิ�งขยะ 
ไม่เป็นที� ธ์นาค์ารขยะจะมีกระบวนการค์ล้ายกับธ์นาค์ารทั�วไป แต่ละหน่วยงานจะรับผิ่ดิชอ่บ 
การค์ัดิแยกขยะในพ่�นที�ขอ่งตน คั์ดิแยกขยะที�มีม้ลค์่าที�ส้ามารถรีไซึ่เค์ิลไดิ้ เช่น ขวดินำ�าพลาส้ติก
ขวดิแกว้ กระดิาษัลงัฯ แลว้นำาไปฝั่ากไวที้�ธ์นาค์ารขยะ เจา้หนา้ที�ธ์นาค์ารขยะจะชั�งนำ�าหนกัค์ำานวณ
ปริมาณและจดิบันท่กลงบัญชีธ์นาค์ารขยะ เมื�อ่เก็บส้ะส้มขยะรีไซึ่เคิ์ลได้ิปริมาณมากพอ่ก็จะทำา
จำาหน่ายให้กับร้านรับซึ่ื�อ่ในท้อ่งถิ�น 

จากจำานวนข้ยะรีไซ่เคิลุุทั�งหมด 3,000 กิโลุุกรัม

ประเภทขยะรีไซึ่เค์ิลในโค์รงการธ์นาค์ารขยะ
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5,278.67

12,955.67

4,035.47
3,505.07

8,390.40

3,799.863,856.48
5,503.33

1,001.09
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
0.026

0.018
00..001100110.0106

0.0075 00..00007711

Nitrogen Oxide (NOx) Sulphur Oxide (SOx) Carbon Monoxide (CO)

0.0081 0.0081
00..00001188

22556611 22556622 22556633

0.03

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

ค์วบค์ุมมลพ่ษั  สำาหรบัการบริหารจดัการด้านสิ�งแวดลุุ้อม กลุุุ�มบริษััททปิโก้แอสฟััลุุท์ ดำาเนนิการต่่ามกรอบมาต่่รฐานการจดัการด้านสิ�งแวดลุุ้อม (ISO 14001) แลุุะ
มาต่่รฐานทีก่ฎิหมายกำาหนด เพ่่ื่่อป้องกนัแลุุะลุุดผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อมจากกจิกรรมข้องการดำาเนนิธุุุรกจิ ต่่ามนโยบายด้านสิ�งแวดลุุ้อม ข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ 
ได้กำาหนดให้มกีารประเมินความผลุุกระทบข้องการดำาเนินกิจกรรมต่่�างๆ ซ่ึง่พื่่บว�ากิจกรรมท่ีอาจจะส�งผลุุกระทบด้านมลุุพิื่่ษัอย�างมีนยัสำาคญัเกิดจากการเผาไหม้ 
เช่ื�อเพื่่ลุุงิเพ่่ื่่อการผลุุติ่่สนิค้า แลุุะความเส่ียงจากการหกรัว่ไหลุุข้องสินค้ายางมะต่่อยแลุุะวัต่่ถึดิุบต่่�างๆ ท่ีมีแทงค์เก็บข้นาดใหญ�มโีอกาสปนเป้�อนสู�สิ�งแวดลุุ้อม

 ปี 2563 กลุุุ�มบริษัทัฯ จ้งกำาหนดแผนงานการควบคุม ป้องกนั แลุุะต่่รวจสอบผลุุการดำาเนนิงานข้องกจิกรรมต่่�างๆ ต่่ามคู�มืองานด้านสิ�งแวดลุุ้อมท่ีกำาหนด แลุุะจัด
ให้มกีารต่่รวจติ่่ดต่่ามวัดผลุุ คุณภาพื่่สิ�งแวดลุุ้อมอย�างน้อยปีลุุะ 1 ครั�ง ณ โรงงานผลิุุต่่สินค้า แลุุะคลัุุงเก็บยางมะต่่อย  แลุุะต่่รวจติ่่ดต่่ามผลุุกระทบต่่�อความหลุุายหลุุาย 
ทางช่วีภาพื่่จากการจัดทำาการประเมินผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ทกุๆ  6 เดอืน ต่่ามทีม่าต่่รฐานกฎิหมายกำาหนด แลุุะ
สนับสนนุเงินงบประมาณเพ่่ื่่อการปรบัปรุงเข่ื้อนกั�น (Bund Wall) ในหลุุายพ่ื่่�นท่ีการผลุุติ่่สนิค้ายางมะต่่อย เพ่่ื่่อป้องกันการหกรัว่ไหลุุข้องวัต่่ถึดุบิแลุุะผลุุติ่่ภณัฑ์์จากถึงัเกบ็
ออกสู�สิ�งแวดลุุ้อม

ารก

 จากผลุุการต่่รวจวดัมลุุพิื่่ษัทางอากาศในการปลุุดปลุุ�อยสารประกอบไนโต่่รเจนออกไซ่ด์ (NOx), สารประกอบซ่ลัุุเฟัอร์ออกไซ่ด์ (SOx) 
แลุุะสารประกอบคาร์บอนมอนอกไซ่ด์ (CO) มคี�าต่่ามเกณฑ์์มาต่่รฐานต่่ามประกาศกระทรวงอุต่่สาหกรรม พื่่.ศ.2549 แลุุะเม่ือพิื่่จารณาอตั่่ราการ
ปลุุดปลุุ�อยต่่�อปริมาณการผลิุุต่่ พื่่บว�ามีอัต่่ราท่ีลุุดลุุง โดยโครงการท่ีโดดเด�นในการลุุดอัต่่ราการปลุุดปลุุ�อย ได้แก� โครงการปรบัปรงุระบบ Hot Oil 
Boiler (หน้า 120) แลุุะการปรับปรงุประสทิธุุภิาพื่่การผลุุติ่่แอสฟััลุุต์่่ซี่เมนต์่่ปรับปรงุคณุภาพื่่ด้วยยางธุุรรมช่าต่่ ิ(PARA AC) (หน้า 121) เป็นต้่่น

ปี 2563: การเปิดเผยข้้อมูลุุการปลุุ�อยสารประกอบไนโต่่รเจนออกไซ่ด์ (NOx), สารประกอบซั่ลุุเฟัอร์ออกไซ่ด์ (SOx) แลุุะสารประกอบ
คาร์บอนมอนอกไซ่ด์ (CO) จากหม้อต้่่มท่ีใช้่ข้องเหลุุวเป็นส่ือนำาความร้อนเท�านั�น โดยกลุุุ�มบริษััทฯ ได้มกีารพิื่่จารณาในการเก็บข้้อมลูุุ แลุุะติ่่ดต่่าม
มลุุพิื่่ษัทางอากาศอย�างต่่�อเน่ืองเพ่่ื่่อนำาไปสู�การป้องกันต่่ามนโยบายสิ�งแวดลุุ้อมต่่�อไป

ปริมาณการปลดิปล่อ่ยมลพ่ษัต่อ่ปี (กิโลกรัม / ปี) และอ่ัตราการ
ปลดิปล่อ่ยมลพ่ษัต่อ่ปริมาณการผ่ลิต (กิโลกรัม / ตันการผ่ลิต)

ปี 2563

ปี 2568

• การปลุุดปลุุ�อยมลุุพื่่ิษัทาง
อากาศต่่ามเกณฑ์์ท่ีกฎิหมาย
กำาหนด

• ไ ม � มี ข้ ้ อ ร ้ อ ง เ รีย น ใ น ด ้ า น 
สิ�งแวดลุุ้อม

• ไ ม � มี ข้ ้ อ ร ้ อ ง เ รีย น ใ น ด ้ า น 
สิ�งแวดลุุ้อม

เปี้าหมาย่

0
ข้อร้องเรีย่นด้าน 
สู่ิ�งแวดล้อมเปี็น 

ก้ารร่�วไหลของนำ�าม่น
สู่ื�อนำาความร้อน 3 คร่�ง
ปีริมาณ 1.78 ตน่ จาก้

ก้ิจก้รรมก้ารติดต่�ง
ระบบ Hot Oil

“

“

เป็นการรั่วไหลุุข้องนำ�ามัน Hot Oil ใน  
คนักั�น (Bund wall) นำากลัุุบมารีไซ่เคิลุุ
ได้มากกว�า 95% แลุุะไม�พื่่บการปนเป้�อน
สู�ดนิแลุุะแหลุุ�งนำ�าธุุรรมช่าต่่ิ

กิโลกรมั/ปี กโิลกรมั/ตัน
การผ่ลิต
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โค์รงการบริหารจัดิการ ปญ่หาการหกรั�วไหลขอ่งวัตถุดิิบ และผ่ลิตภัณฑ์์ที�โดิดิเด่ินในปีนี�
โค์รงการปรับปรุงเขื�อ่นกั�น (Bund Wall) เพ่�อ่ป้อ่งกันการหกรั�วไหลขอ่งวัตถุดิิบและผ่ลิตภัณฑ์์จากถังเก็บอ่อ่กส้้่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม

       จากการดำาเนนิงานเหลุุ�านี�ทำาให้ผู้มสี�วนได้เสยีท่ีอยู�ใกลุุ้เคยีงพ่ื่่�นท่ีข้องโรงงาน 
มคีวามมัน่ใจ ในการกำากบักจิการท่ีดขี้องกลุุุ�มบริษััทฯ

.

จำานวนการหกรั�วไหลขอ่งวตัถดุิบิ  
ส้ารเค์มี หรือ่ผ่ลติภณัฑ์์ ที�ส่้งผ่ลกระทบ 
ต่อ่สิ้�งแวดิล้อ่ม หรือ่ชุมชน

จำานวนข้อ่ร้อ่งเรียนด้ิานสิ้�งแวดิล้อ่ม กรณี

กรณี0

0

 จากกระบวนการการต่่รวจต่่ดิต่่ามภายในข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ พื่่บว�าหากเกิดเหต่่วัุต่่ถึดุบิหรือผลุุติ่่ภัณฑ์์รัว่ไหลุุในปริมาณสูงระบบรางรองรบัการรัว่ไหลุุเดมิอาจมีข้้อจำากัด ซ่ึง่มคีวามเสีย่งแลุุะอาจจะส�งผลุุกระทบ
ต่่�อการปนเป้�อนสู�สิ�งแวดลุุ้อมได้  กลุุุ�มบรษิัทัฯ ได้จดัสรรงบประมาณสำาหรบัโครงการปรบัปรงุเข่ื้อนกั�น (Bund Wall) ในพื่่่�นท่ีจดัเก็บวตั่่ถุึดบิแลุุะผลิุุต่่ภณัฑ์์ เพื่่่่อให้สามารถึรองรบัปริมาณการรัว่ไหลุุในระดบัรนุแรงได้ แลุุะ
สามารถึเก็บกู้ได้ง�าย สะดวกรวดเรว็ข้้�น ป้องกันวตั่่ถึดุบิแลุุะผลุุติ่่ภณัฑ์์รัว่ไหลุุออกสู�ภายนอกแลุุะส�งผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อมได้ 

 โดยกลุุุ�มบริษัทัฯ ได้จดัทำาโครงการครอบคลุุมุไปในโรงงานต่่�างๆ อาทิเช่�น โครงการสร้างเข้ื่อนกนัวตั่่ถึดุบิแลุุะสารเคมโีรงงานนครราช่สีมา โครงการปรบัปรงุเข้ื่อนกนัโรงจดัเก็บข้องเสียโรงงานระยอง เป็นงบลุุงทนุ
รวมประมาณ 10 ลุุ้านบาท

 กลุุุ�มบรษิัทัฯ ให้ความสำาคญัต่่�อความกังวลุุข้องผู้มีส�วนได้เสียท่ีอยู�ใกลุุ้เคยีงพื่่่�นท่ีข้องโรงงาน จ้งได้พื่่ยายามปรบัปรงุระบบการดำาเนินธุุรุกจิให้มีความปลุุอดภยัแลุุะไม�ส�งผลุุกระทบต่่�อชุ่มช่นแลุุะสงัคมโดยรวม

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      130  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      131  
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การบริหารจัดิการอ่ื�นๆ 
ในมิติส้ิ�งแวดิล้อ่ม
• การจัดการพื่่ลุุังงาน
• การจัดการน�ำา



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

ารจัดิการพลังงาน

 กลุุุ�มบริษััททปิโก้แอสฟััลุุท์ ได้ให้ความสำาคัญกบัการบริหารจดัการพื่่ลุุงังานอย�างมปีระสทิธุุภิาพื่่ ถึงึแม้ว�าประเดน็การจัดการพื่่ลุุงังานไม�ได้อยู�ในลุุำาดบัความสำาคญั
ท่ีต้่่องดำาเนินการจัดการอย�างเร�งด�วย  แต่่�อย�างไรก็ต่่ามทางกลุุุ�มบริษัทัฯ ได้บริหารจดัการในเร่ืองการใช้่พื่่ลัุุงงานมาอย�างต่่�อเน่ือง  เพื่่ราะเป็นค�าต้่่นทุนการผลิุุต่่ทีส่ำาคญั  
รวมทั�งเป็นสาเหตุ่่ข้องการเกดิก๊าซ่เรือนกระจก กลุุุ�มบริษััทฯ ได้บริหารจดัการได้ดใีนระดบัหน่ึง  แลุุะผูม้สี�วนได้เสยีได้รับทราบต่่ามรายงานว�ากลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึพัื่่ฒนา
แลุุะลุุดการใช้่พื่่ลัุุงงานทีเ่ป็นฟัอสซิ่ลุุได้อย�างต่่�อเน่ือง  รวมทั�งยงัได้ส�งเสริมแนวคิดนวตั่่กรรม นำามาปรบัใช้่ในกระบวนการทำางาน รวมทั�งเสนอแนวทางการปรบัปรงุการใช้่
พื่่ลุุงังานให้มปีระสทิธุุภิาพื่่

 นอกจากการทีก่ลุุุ�มบริษััทฯ ได้ปรับเปล่ีุุยนการใช้่นำ�ามนัเช่ื�อเพื่่ลุุงิจากนำ�ามนัดีเซ่ลุุ B7 ไปเป็นนำ�ามันไบโอดเีซ่ลุุ B10 ในรถึข้นส�งสนิค้าทั�งข้องกลุุุ�มบริษััทฯ เองแลุุะข้อง
ผู้รบัเหมาข้นส�งต่่ามท่ีได้รายงานในบทการลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก  ทางกลุุุ�มบริษัทัฯ ยังได้มกีารศึกษัาแลุุะทดลุุองใช้่พื่่ลุุงังานทางเลุุอืกอ่ืนๆ นอกจากการ
เปล่ีุุยนนำ�ามนัดเีซ่ลุุ B7 ไปเป็นนำ�ามันไบโอดเีซ่ลุุ B10 สำาหรบัระบบการให้ความร้อนด้วยหม้อต้่่มนำ�ามนัร้อน (Hot Oil Boiler) ทีโ่รงงานพื่่ระประแดง แลุุะโรงงานสุราษัฎิร์ธุุานี
ข้องทางกลุุุ�มบริษััทฯ อกีด้วย รวมไปถึงึความร�วมมอืกบัทางฝ่ัายข้ายในประเทศ ดำาเนนิการบริหาร “การผ่ลิตแบบรวมศึน้ย์ Centralized Operation Management” 
ทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึลุุดการผลุุติ่่ สต๊่่อคสินค้า แลุุะลุุดการข้นส�งที่ไม�จำาเป็นลุุง ซ่ึง่จะมผีลุุต่่�อการลุุดการใช้่พื่่ลุุงังานแลุุะการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกในการผลุุติ่่แลุุะข้นส�ง
อกีทางหน่ึง

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• ริเริ�มโครงการด้านนวัต่่กรรมเกี่ยวกับการประหยัดเชื่�อเพื่่ลิุุงแลุุะพื่่ลัุุงงาน

อย�างต่่�อเนื่อง 
• เสนอโครงการนวัต่่กรรมด้านกระบวนการทำางานด้านการบริหารจัดการ

พื่่ลุุังงาน ทำาให้สามารถึลุุดการใช่้พื่่ลุุังงาน  รวมถึึงการลุุดค�าใช่้จ�ายได้
• ปรับปรุงกระบวนการผลุุิต่่แลุุะเครื่องจักร เพื่่่่อเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่การใช่้

พื่่ลุุังงาน โดยพื่่ิจารณาการใช้่พื่่ลุุังงานทางเลุุือก หรือพื่่ลุุังงานที่เป็นมติ่่รกับ
สิ�งแวดลุุ้อมมาใช่้ทดแทนพื่่ลัุุงงานจากฟัอสซิ่ลุุ

• ปริมาณการใช้่พื่่ลุุงังานรวมในปี 2563 เท�ากบั 215,138 จิกะจูลุุ  แลุุะมอัีต่่ราการ
ใช่้พื่่ลุุังงานต่่�อหน�วยผลุุิต่่ภัณฑ์์ เท�ากับ 0.40 จิกะจูลุุต่่�อต่่ันผลุุิต่่ ลุุดลุุง 22 %  
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2561 

• ลุุดการใช้่พื่่ลุุงังานแลุุะเช่ื�อเพื่่ลุุงิในการอุ�นสินค้าเพื่่่่อข้าย (5 โรงงานในประเทศไทย*) 
ลุุง 11% เม่ือเทียบกับปีฐาน 2561 จากการเพื่่ิ�มความถึี่ในการต่่ิดต่่ามความ
ต่่้องการสินค้าข้องลุุูกค้า (หน้า 111) แลุุะยังมีโครงการการปรับปรุงระบบ Hot 
Oil Boiler (หน้า 120) แลุุะโครงการการปรบัปรงุประสิทธุุภิาพื่่การผลุุติ่่แอสฟััลุุต์่่
ซ่ีเมนต่่์ปรับปรุงคุณภาพื่่ด้วยยางธุุรรมช่าต่่ิ (PARA AC) (หน้า 121)

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

ปี 2563

ปี 2568

• ลุุดการใช้่พื่่ลัุุงงานแลุุะเช่ื�อเพื่่ลุุงิ
ในการอุ�นสนิค้าข้องสายปฏิบัิต่่ิ
การลุุงอย�างน้อย 5% เม่ือ
เทียบกับปีฐาน 2561

• ลุุดอัต่่ราการใช่้พื่่ลัุุงงานลุุง
อย�างน้อย 6% เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการผลิุุต่่ทั�งหมด โดย
ใช่้ปี 2563 เป็นปีฐาน

เปี้าหมาย่

สามารถึ Scan 
QR Code เพื่่่่อเข้้าดู 

นโยบายอ่นุรักษั์พลังงาน

 นอกจากนี�กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้จัดทำาโครงการอนรุกัษ์ัพื่่ลัุุงงาน 5 โครงการหลุุกัในปี 2563 โดยมุ�งเน้นการเพิื่่�มประสิทธุุภิาพื่่การใช้่พื่่ลัุุงงานให้เกิด
ประโยช่น์สงูสดุ โดยโครงการส�วนหน่ีงพื่่นกังานได้ส�งประกวดในโครงการประกวดนวตั่่กรรมประจำาปีข้ององค์กร (The annual Innovative Solutions 
Award Contest)  ซ่ึง่เป็นการปลุุกูฝัังแลุุะสร้างความต่่ระหนักให้กบัพื่่นกังานในการลุุดการใช่พัื่่ลุุงังานในกระบวนการผลุุติ่่ แลุุะในการใช้่ช่วิีต่่ประจำาวัน
ทั�งท่ีทำางานแลุุะท่ีบ้าน  เพ่่ื่่อการลุุดการใช้่พื่่ลัุุงงานแลุุะการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกอย�างต่่�อเน่ือง เพ่่ื่่อบรรลุุเุป้าหมายทีก่ลุุุ�มบริษััทฯ กำาหนดไว้

การใช้พลังงาน/เชื�อ่เพลงิในการอุ่่นเพ่�อ่ผ่ลติและอุ่่นเพ่�อ่ขายส้นิค้์า (จิกะจูล)
และอั่ตราการใช้พลงังานในการอุ่่นต่อ่หน่วยการผ่ลิต (จิกะจูลต่อ่ตนัผ่ลติ)

การใช้พลังงาน/เชื�อ่เพลงิรวม (จิกะจูล)
และอั่ตราการใช้พลงังานต่อ่หน่วยการผ่ลติ (จิกะจูลต่อ่ตนัผ่ลติ)

การอ่นุรักษั์พลังงานขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคญักับการบริหารจัดการพื่่ลัุุงงานอย�างมีประสิทธิุุภาพื่่ ส�งเสริมแนวคิดนวัต่่กรรม นำามาปรับใช้่ใน
กระบวนการทำางาน รวมทั�งเสนอแนวทางการปรบัปรงุการใช้่พื่่ลุุงังานให้มปีระสทิธุุภิาพื่่ เพ่่ื่่อลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก
แลุุ้วยังมโีครงการริเริ�มเพิื่่�มเต่่มิเก่ียวกบัการประหยดัพื่่ลุุงังานในปี 2563 ดังต่่�อไปนี�

• ริเริ�มโครงการด้านนวัต่่กรรมเกี่ยวกับการประหยัดเช่ื�อเพื่่ลุุิงแลุุะพื่่ลุุังงานอย�างต่่�อเน่ือง เช่�น โรงงานนครราช่สีมา  
นำาเช่ื�อเพื่่ลุุิงทดแทน CD-10 มาเป็นเช่ื�อเพื่่ลุุิงในการอุ�นแอสฟััลุุต่่์ซ่ีเมนต์่่ในกระบวนการผลุุิต่่แลุุะข้ายสินค้า

• ปรบัปรงุกระบวนการผลุุติ่่แลุุะเครื่องจกัร เพื่่่่อเพื่่ิ�มประสทิธุุภิาพื่่การใช้่พื่่ลุุงังาน โดยพื่่ิจารณาการใช้่พื่่ลุุงังานทางเลุุอืก
หรือพื่่ลุุังงานที่เป็นมติ่่รกับสิ�งแวดลุุ้อมทดแทนพื่่ลุุังงานจากฟัอสซ่ิลุุ เช่�น โรงงานพื่่ระประแดง แลุุะโรงงานสุราษัฏิร์ธุุาน ี
ใช่้ไบโอดีเซ่ลุุ B10 เป็นพื่่ลุุังงานทดแทน สำาหรับระบบการให้ความร้อนด้วยหม้อต้่่มนำ�ามันร้อน (Hot Oil Boiler) 

• โรงงานสาข้าทั�ง 5 โรงงานมีการใช้่เช่ื�อเพื่่ลุุงิทางเลุุอืกสำาหรบัรถึข้นส�งสนิค้าจากนำ�ามันไบโอดเีซ่ลุุ (B10) แทนนำ�ามันดเีซ่ลุุ B7

โครงก้ารอน่ร่ก้ษั์พัล่งงานใน ปีี 2563
โค์รงการปรับเปลี�ยนเชื�อ่เพลงิที�เป็นมิตรกบัส้ิ�งแวดิล้อ่ม
 จากการศึกษัาแลุุะปรบัปรงุระบบการให้ความร้อนข้องหม้อต้่่มนำ�ามนัร้อน
(Hot Oil Boiler) ข้องกลุุุ�มพื่่นกังานโรงงานสรุาษัฎิร์ธุุาน ี เพ่่ื่่อเพิื่่�มประสทิธุุภิาพื่่
การใช้่เช่ื�อเพื่่ลิุุง แลุุะลุุดต้่่นทุนข้องค�าเช่ื�อเพื่่ลิุุงในการอุ�นสินค้าลุุง โดยทดสอบ 
ปรบัเปลุุีย่นจากนำ�ามนัเต่่า นำ�ามนัดีเซ่ลุุ นำ�ามันดีเซ่ลุุ B20 เป็นดีเซ่ลุุ B10 ในกิจกรรม
การอุ�นสินค้า แลุุะปรบัปรงุเคร่ืองจกัร พื่่บว�าอตั่่ราการสิ�นเปลืุุองนำ�ามนัแต่่�ลุุะช่นดิ 
มคีวามแต่่กต่่�างกัน   โดยนำ�ามันดิเีซึ่ล B10 มีอั่ตราการสิ้�นเปลือ่งและการปล่อ่ย
ก๊าซึ่เรือ่นกระจกตำ�ากว่าการใช้เชื�อ่เพลงิชนดิิอ่ื�น
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นำ�ามนัดิเีซึ่ล
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ส้รุปประโยชน์ที�ไดิ้จากการใช้นำ�ามันไบโอ่ดิีเซึ่ล B10
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ประโยชน์และ  
การเปลี�ยนแปลง

การประหยัดิต้นทุน
เราสามารถึลุุดต้่่นทุนจากการเปล่ีุุยนจาก
นำ�ามันดีเซ่ลุุธุุรรมดา เป็นนำ�ามันดีเซ่ลุุ B10 
ได้มากถึึง 23 ล้านบาท ค์ิดิเป็น 25%  
(เทียบกับค�าความร้อนที่เท�ากัน)
การ “รักษั์โลก”
เราสามารถึลุุดการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก
จากการเปล่ีุุยนนำ�ามันเต่่า (เป็นส�วนใหญ�) 
เป็นดีเซ่ลุุ B10 ได้ถึึง 28%

ลดปีริมาณ 
ก้๊าซเรือนก้ระจก้

28% เพ่�มประส้ทิธ์ภิาพการใช้พลังงาน

เป็นทางเปลี�ยนส้้ก่ารใช้พลงังานทดิแทน

เลกิใช้นำ�ามนัเตาที�เกดิิก๊าซึ่เรือ่นกระจกส้้ง

การปลอ่่ยกา๊ซึ่เรอื่นกระจกตอ่่ตนัการผ่ลติขอ่งการใชเ้ชื�อ่เพลงิประเภทตา่งๆ

นํ้ามันเตา ดีเซลธรรมดา  ดีเซล B20   ดีเซล B10

22.7 20.4 19.4 21.4

หน�วย: กิโลุุกรัมคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�าต่่�อตั่่นการผลุุติ่่ 

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      134  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      135  



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ประสิิทธิิภาพ

เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภััย่ บรู้รู้ษััทิภัิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภัาคผู้นวัก

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

ปริมาณนำ�าทั�งหมดิที�ใช้ในธ์ุรกิจ Water Consumption (เมกะลิตร)

 การบริหารจัดการการใช้่ทรัพื่่ยากรอย�างมีประสิทธุุิภาพื่่สูงสุด เพ่่ื่่อให้ทรัพื่่ยากรธุุรรมช่าต่่ ิ
ในปัจจุบันดำารงอยู�แลุุะเอื�อประโยช่น์ต่่�อประช่ากรรุ�นต่่�อ ๆ ไปในอนาคต่่ได้ เป็นสิ�งท่ีท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ  
ให้ความสำาคญัอย�างยิ�ง แลุุะเป็นไปต่่ามมาต่่รฐานการจัดการด้านสิ�งแวดลุุ้อม (ISO 14001) ทีก่ลุุุ�มบริษััทฯ
ได้ยึดถึอืแลุุะปฏิบิตั่่ติ่่ามอย�างต่่�อเน่ือง  

ารจัดิการนำ�า

 หน่ึงในทรพัื่่ยากรท่ีสำาคญัต่่�อธุุุรกจิคือ ทรัพยากรนำ�า ซ่ึ่งเป็นวตั่่ถุึดบิท่ีสำาคญัข้องการผลุุติ่่สนิค้ากลุุุ�มแอสฟััลุุต์่่อิมลัุุช่ัน่ (ยางมะต่่อยนำ�า) ดงันั�นกลุุุ�มบริษััททิปโก้ 
แอสฟััลุุท์  ได้ออกแบบโรงงานผลุุติ่่ยางมะต่่อยทกุแห�ง ให้สามารถึจดัเกบ็นำ�าผวิดนิไว้ใช้่ภายในโรงงานได้ เพ่่ื่่อป้องกนัการข้าดแคลุุนนำ�าสำาหรบัการผลุุติ่่สนิค้า หรือลุุด
โอกาสการเกิดเหตุ่่การแย�งนำ�ากบัชุ่มช่น แลุุะในบางโอกาสท่ีสามารถึช่�วยเหลืุุอชุ่มช่นใกลุุ้เคียงให้สามารถึเข้้าถึงึแหลุุ�งนำ�าได้เม่ือเกิดเหตุ่่การณ์ภยัแลุุ้งเกิดข้้�น กลุุุ�มบริษัทัฯ  
มคีวามยินดีเป็นอย�างยิ�งท่ีจะช่�วยบรรเทาความเดือดร้อนในเร่ืองนำ�าไม�เพีื่่ยงพื่่อในช่�วงฤดูแลุุ้ง ยกตั่่วอย�างเช่�น เม่ือปี 2558 กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้การอนุญาต่่ให้ชุ่มช่นบ้านดอนสูง
สามารถึใช้่นำ�าภายในสระนำ�าผวิดนิข้องโรงงานไทยบิทูเมน ทีตั่่่�งอยู� ณ อำาเภอบางสะพื่่าน จงัหวดัประจวบครีีข้นัธ์ุุ ซ่ึง่เป็นโรงงานท่ียังไม�มกีารผลิุุต่่สนิค้าในข้ณะนั�น สิ�งเหลุุ�านี� 
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงึความตั่่�งใจแลุุะมุ�งมัน่ท่ีจะอยู�ร�วมกับช่มุช่นด้วยความรบัผดิช่อบต่่�อสังคมอย�างสงูสดุ  

 จากสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 ส�งผลุุให้กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ปรบัต่่วัแลุุะรบัมอืกบัเหต่่กุารณ์นี� โดยดำาเนนิการประกาศมาต่่รการให้
พื่่นักงานทำางานท่ีบ้าน (Work from home) เพ่่ื่่อลุุดจำานวนพื่่นกังานท่ีเข้้ามาดำาเนนิงานยงัสถึานท่ีทำางาน ประกอบกับกลุุุ�มบริษััทฯ ได้จดัทำาแผนงาน แลุุะงบลุุงทุนสำาหรบั
การปรบัปรงุระบบระบายนำ�าฝันแลุุะระบบการรวบรวมนำ�าเสียจากกระบวนการผลุุติ่่ให้สามารถึนำากลุุบัมาใช้่ในกระบวนการผลุุติ่่สนิค้าได้มากท่ีสุด ดงันั�นอตั่่ราการใช้่นำ�า
โดยรวมจ้งลุุดลุุงอย�างมีนัยสำาคญั

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• เพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่การใช่้นำ�าโดยใช่้แนวคิด “3Rs” ได้แก� การลุุด การใช่้นำ�าดิบ 

โดยการนำานำ�าเสียท่ีผ�านการบำาบดัแลุุ้วกลุุบัมาใช้่ใหม�ในกระบวนการผลุุติ่่ แลุุะ
กระบวนการสนับสนุนอย�างต่่�อเนื่อง 

• ปรับปรุงระบบรางระบายนำ�าโรงงานนครราช่สีมาเพ่่ื่่อเพิื่่�มความสามารถึ 
ในการดึงนำ�าฝัน กลุุับมาสำารองใช่้งานได้เพื่่ิ�มข้้�น

• ปริมาณนำ�าทีถ่ึกูดึงเข้้ามาใช้่ได้ทั�งหมด เท�ากับ 49 เมกะลุุติ่่ร โดยลุุดลุุงร้อยลุุะ 11 
เม่ือเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากการลุุดปรมิาณนำ�าใช้่ในกระบวนการท่ีไม�เก่ียวข้้อง
กับการผลุุิต่่ลุุงร้อยลุุะ 15

• สามารถึนำานำ�าเสียท่ีผ�านการบำาบัดแลุุ้วกลุุับมาใช่้ใหม�ในกระบวนการผลุุิต่่  
3.6 เมกะลุุิต่่ร

ปี 2563

ปี 2568

• ลุุดปริมาณนำ�าท่ีถึูกดึงเข้้ามา
ใช่้ทั�งหมดลุุง 5% เทียบจาก
ปี 2562

• จำานวนข้้อร้องเรียนจากความ
ข้ัดแย้งข้องการใช้่นำ�าเป็นศูนย์

เปี้าหมาย่

นำ�าใต่่้ดินที่มีค�าข้องแข็้งลุุะลุุายนำ�าทั�งหมด < 1,000 mg/l

นำ�าใต่่้ดินที่มีค�าข้องแข็้งลุุะลุุายนำ�าทั�งหมด > 1,000 mg/l

นำ�าจากองค์กรอ่ืน (นำ�าประปา) ท่ีมีค�าข้องแข้็งลุุะลุุายนำ�า

ทั�งหมด < 1,000 mg/l

ส้ดัิส่้วนนำ�าที�ถ้กด่ิงเข้ามาใช้ (เมกะลิตร)
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ูศน�ปเา�ํน�ชใรากงอขง�ย นย�

ปริมาณนำ�าใช้ทั�งหมดิ ปริมาณนำ�าทิ�งที�ผ่่านการ
บำาบัดิและนำากลับมาใช้ใหม่

ปริมาณนำ�าที�ใช้
ที�เกี�ยวกับการผ่ลิต

ปริมาณนำ�าที�ใช้ 
ไม่เกี�ยวกับการผ่ลิต

ปริมาณนำ�าที�ถ้กดิ่งเข้ามาใช้
ทั�งหมดิ

การอ่นุรักษั์ทรัพยากรนำ�าขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

โค์รงการส้นับส้นุนการอ่นุรักษั์นำ�า
การลดิการใช้นำ�าใต้ดินิ 
จากการปรับปรุงระบบกักเก็บและส้้บ
กลับนำ�าจากรางระบายนำ�า
 กลุุุ�มบริษััทฯ โดยโรงงานในประเทศไทยได้มีการ
ดำาเนินการจัดการ การใช้่นำ�าเพ่่ื่่อลุุดปริมาณการใช้่นำ�าใต้่่ดิน
โดยมีการปรับปรุงระบบรางระบายนำ�าแลุุะระบบปั�มนำ�าสูบ
กลุุับเพ่่ื่่อให้สามารถึดึงนำ�าจากรางระบายนำ�าฝันกลัุุบมาใช้่ได้ 
เพิื่่�มข้้�นแลุุะเกบ็ได้นานข้้�น  สำาหรบัการอุปโภคบริโภค สำารอง 
เพ่่ื่่อการผลุุติ่่  แลุุะมีการปรบัปรงุบ�อเก็บนำ�าสำารอง โดยการปู 
PPE sheet เพ่่ื่่อลุุดการปริมาณการสูญเสยีนำ�าจากการซึ่มสู�
ผวิดนิข้องบ�อเก็บ โดยภายในปี 2565 มแีผนจะปรบัปรงุระบบ
เพ่่ื่่อให้สามารถึใช้่นำ�าจากการสบูกลุุบัได้เพิื่่�มมากข้้�น

Pump จากบ่อ่ 50 ลบ.ม. 
ไปบ่อ่ 600 ลบ.ม.

บ่อ่ 50 ลบ.ม. รับนำ�ารวมจาก Side Drainage  
ตามค์วามลาดิเอี่ยงขอ่งพ่�นที�โรงงาน

นำ�าฝั่นทั�งโรงงานลงราง  
Side Drainage

ผ่ลติยางนำ�า

แท็งค์์เกบ็นำ�า 50 ลบ.ม. จำานวน 2 แทง็ค์์ 

บ่อ่เก็บนำ�า 600 ลบ.ม. ป้ด้ิวย PPE 

ล้างรถขนส่้ง

รดินำ�าต้นไม้ ล้างถนน และ อ่ื�นๆ

 จากการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมอิากาศในประเทศ ส�งผลุุให้ในช่�วงฤดูฝัน มพีื่่ายุรนุแรง แลุุะปริมาณนำ�าฝันเพิื่่�มสูงข้้�นส�งผลุุให้เกิดนำ�าท�วม การระบายนำ�าภายในโรงงานไม�สามารถึรองรับปริมาณนำ�าฝันทีเ่กิดข้้�นได้  
เน่ืองจากรางระบายนำ�าทีอ่อกแบบมา มขี้นาดเลุุก็กว�าปริมาณนำ�าฝันท่ีเปลุุีย่นแปลุุงไป ดงันั�นกลุุุ�มบริษัทัฯ จ้งได้วางแผน แลุุะจดัสรรงบประมาณสำาหรบัการบริหารจดัการทรพัื่่ยากรนำ�าอย�างเป็นระบบ ในโครงการปรบัปรงุ
ระบบรางระบายนำ�าฝัน โรงงานนครราช่สมีา เพ่่ื่่อให้สามารถึแยกแหลุุ�งท่ีมาข้องนำ�าได้อย�างช่ดัเจน แลุุะนำาไปสู�การใช้่ประโยช่น์สงูสดุในแต่่�ลุุะกจิกรรมการท่ีเกดิข้้�น เป็นเงินงบประมาณรวมประมาณ 3.4 ลุุ้านบาท 

 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ออกแบบให้นำ�าเสยีจากกระบวนการผลิุุต่่ แลุุะกระบวนการสนับสนุนการผลิุุต่่ทั�งหมดจะถูึกส�งไปรวบรวมแลุุะผ�านระบบบำาบดันำ�าเสยีให้ได้คณุภาพื่่ต่่ามมาต่่รฐานท่ีกำาหนด จากนั�นจะนำาไปรวบรวม
ยงับ�อพื่่กันำ�าเพ่่ื่่อรอการนำาไปใช้่สำาหรบัการผลุุติ่่สนิค้ากลุุุ�มยางมะต่่อยนำ�า

ระบบเดิม
ระบบปรับปรุงใหม�

นำ�าใต้ดินิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      136  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      137  



 �ปาจํะรป นยืง�ยัมาวคนางยาร 2563  �ปาจํะรป นยืง�ยัมาวคนางยาร 2563

 สุ้ขภาพและค์วามปลอ่ดิภัยขอ่งพนักงาน
 สุ้ขภาพและค์วามปลอ่ดิภัยขอ่งล้กค์้า
 ค์วามปลอ่ดิภัยในการขนส้่งส้ินค์้าทางถนน

ด้านสู่่งคม

สู่ร้างก้ารตระหน่ก้
ด้านความปีลอดภ่ย่

เพื่อความปลอดภัย
ดีกว่าเสียใจภายหลัง

โดยร่วมกัน



รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก
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LEK
การวิเค์ราะห์ห่วงโซ่ึ่ค์ณุค่์าและผ่ลกระทบด้ิานค์วามปลอ่ดิภยั  ต่่ลุุอดทุกกระบวนการ สำานักงาน      การต่่ิดต่่�อ        การผลุุิต่่แลุุะก�อสร้าง

•  อนัต่่รายจากข้้อมูลุุการต่่ลุุาด
 ท่ีคลุุาดเคล่ืุุอน ไม�ถูึกต้่่อง
• •  อนัต่่รายจากเทคโนโลุุยี             
 เปล่ีุุยนแปลุุงเรว็
• อนัต่่รายจากการปรับต่่วัไม�ทัน
 ข้องบคุลุุากร 
• • • อนัต่่รายจากความเครียด
 ในการทำางาน

•   อันต่่รายจากการทำางานบนท่ีสูง
• • •  อันต่่รายจากไฟัฟ้ัาแลุุะความร้อน
• •   อันต่่รายจากเคร่ืองจักร
• •   อันต่่รายจากการยกข้องหนักในการทำางาน
• • •  อันต่่รายจากสารเคมี ไอระเหย แลุุะก๊าซ่
• •   อันต่่รายจากการทำางานซ่ำ�าๆ

• •   อนัต่่รายจากการสูบถึ�ายสินค้า         
ยางมะต่่อย

• •    อนัต่่รายจากการเดินทางแลุุะการ
ข้บัข่ี้

• •    อนัต่่รายจากการทำางานบนท่ีสูง
• • •  อนัต่่รายจากความร้อน
• • •  อนัต่่รายจากโรคติ่่ดต่่�อร้ายแรง
 เน่ืองจากการติ่่ดต่่�อในงาน

• •    อนัต่่รายจากเคร่ืองจกัร
• •    อนัต่่รายจากการยกข้องหนัก
• •    ท�าทางการทำางานท่ีไม�เหมาะสม
• •    อนัต่่รายจากความร้อน
• •    อนัต่่รายจากสารเคมี
• • •  อนัต่่รายจากมลุุภาวะแลุุะ
  ฝุ่ันลุุะออง

สุ้ขภาพและ 
ค์วามปลอ่ดิภัย
ขอ่งพนักงาน

ค์วามปลอ่ดิภัย 
ในการขนส้่งสิ้นค์้า
ทางถนน

สุ้ขภาพและ
ค์วามปลอ่ดิภัย
ขอ่งล้กค์้า

ประเดิ็นดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย                                                  ป่ญหาดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย                                    แนวทางการบริหารจัดิการที�ใช้ในปี  2563
การจัดเติิรียมส่ถานท่�ทำางานให้้พร้อม 
เว้ินระยะห่้างทางส่ังคม การส่ื�อส่าร  
ให้้ควิามรู ้และให้้คำาปร้กษัาพนักงาน

การจัดเติิรียมอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมคำา
แนะนำาในการดูแล จัดทำาประกันภัยโควิิด
ให้้พนักงานขายส่ินค้า

สื่�อส่ารควิามปลอดภัย ให้้พนักงานและ 
ผู้ม่ส่่วินได้เส่่ยใน “สั่ปดาห์้ควิามปลอดภัย”

กล่่มบริษััทฯ ได้พัฒนาระบบควิามปลอดภัยในการขับรถส่่งสิ่นค้า โดยพัฒนา App.* 
เตืิิอนภัยจุดอันติิราย และระบบติิิดติิามรถขนส่่ง เพ่�อให้้แน่ใจว่ิาคนขับและสิ่นค้าปลอดภัย

กล่่มบริษััทฯ ได้จัดกิจกรรม “การนำาด้ิานค์วามปลอ่ดิภัย” ให้้กับลูกค้าผู้รับเห้มา 
ทำาถนน และผู้รับจ้าง  เพ่�อให้้เกิดควิามติิระห้นักในเร่�องควิามปลอดภัย ซ่�งเจ้าห้น้าท่�
เทคนิคจะร่วิมพบลูกค้าพร้อมกับเจ้าห้น้าท่�ควิามปลอดภัยโรงงาน 

จัดเติิรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ห้น้ากาก
อนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้ก้ับลูกค้า
ผู้รับเห้มา และลูกจ้าง

ใ ห้้ ค วิ า ม รู้ ด้ า น ส่่ ข อ น า มั ย แ ล ะ ค วิ า ม
ปลอดภัย รวิมทั�งเผยแพร่สิ่�งท่�องค์กร 
ทำาอยู่ เพ่�อให้้เกิดควิามปลอดภัยกับลูกค้า

การประกวิดด้านควิามปลอดภัยของ
โรงงาน เป็นการปลูกฝัังใน DNA องค์กร

การจดัเติิรียมอปุกรณป์อ้งกนั
ให้้พนักงานท่�เดินทาง

เน้นยำ�าด้านควิามปลอดภัย
ของการทำางานในท่�เส่่�ยง

การประกันภัยโควิิดส่ำาห้รับ
พนักงานท่�ติิิดต่ิิอภายนอก

พัฒนาระบบ App. ท่�ใช้ช่วิยในการส่ั�งซื�อ
ส่ินค้า ติิิดติิามส่ถานะใบส่ั�งซื�อ และการ
ติิิดติิามการส่่งสิ่นค้าให้ท้ำางานได้

กำาห้นดนโยบายป้องกันโรคติิิดติิ่อร้ายแรง

การจัดเติิรียมรถรับ-ส่่งส่ำาห้รับพนักงาน
ท่�ส่ำานักงานให้ญ่ และโรงงาน 

 * App. = Application
 ** CPR  = Cardiopulmonary Resuscitation
*** AED  = Automated External Defibrillator

การเว้นระยะห่างทางส้ังค์ม (Social Distancing) และ
มาตรการเข้มงวดิในการเข้าใช้ส้ำานักงาน รวมถ่งพ่�นที�
ส้าธ์ารณะต่างๆ เช่น ลิฟัท์ ฯลฯ

การทำางานที�ต้อ่งติดิต่อ่บุค์ค์ลภายนอ่กบริษััทการ
ไปติดิต่อ่เส้นอ่ขายให้ล้กค้์า มีค์วามเส้ี�ยงค่์อ่นข้างส้้ง   
แต่จำาเป็นต้อ่งไปปฏิิบัติงาน

พนักงานขอ่งล้กค์้าละเลยการใส่้อุ่ปกรณ์ป้อ่งกัน 
ค์วามปลอ่ดิภัยในการทำางาน เ ช่น หมวกเซึ่ฟัตี�  
เส้ื�อ่ส้ะท้อ่นแส้ง รวมทั�งดิแ้ลเค์รื�อ่งจักรอุ่ปกรณ์

มาตรการ/ขอ้่บงัค์บัที�เขม้งวดิในการจำากดัิการเดิินทาง 
และใช้พ่�นที�ส้าธ์ารณะ เช่น ห้อ่งอ่าหาร

พนักงานบางค์นละเลยในการใช้และส้วมชุดิอุ่ปกรณ์ 
ค์วามปลอ่ดิภัยในขณะปฏิิบัติงานที�มีค์วามเส้ี�ยง

ถนนบางเส้้นทางมีอ่นัตราย จำาเป็นต้อ่งใช้พนักงานขับรถ 
ที�มคี์วามชำานาญ เป็นการจำากดัิขีดิการทำางาน

ล้กค้์าและพนักงานขอ่งล้กค้์ายังไม่ตระหนักในเรื�อ่ง 
ค์วามปลอ่ดิภัยจากโรค์โค์วิดิ-19 โดิยไม่ส้วมอุ่ปกรณ์
ป้อ่งกันให้เหมาะส้ม

ป่จจัยค์วามเส้ี�ยงที�เกี�ยวข้อ่งกับประเดิ็นส้ำาค์ัญด้ิานค์วามปลอ่ดิภัย มีผ่ลต่อ่การดิำาเนินธ์ุรกิจ และใช้ในรายงานฉบับนี�
ห่ว
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การตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง

การเปลี�ยนแปลงทาง 
ภ้มิอ่ากาศึอ่ย่างรุนแรง ส้ภาวะวิกฤตินำ�า

การปลุุอมแปลุุงแลุุะ
การโจรกรรมข้้อมูลุุ

ความลุุ้มเหลุุวในการ
กำากับดูแลุุทั่วโลุุก ความผันผวนข้องราคาพื่่ลุุังงาน

ภัยพบั่ตดิิา้นสิ้�งแวดิล้อ่ม
ที�มนุษัย์ส้ร้างข้�น

โรค์ระบาดิและติดิเชื�อ่ ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์ ค์วามล้มเหลวขอ่ง 
โค์รงส้ร้างพ่�นฐานที�ส้ำาค์ัญ

การตลาดิและพัฒนาธุ์รกจิ เทค์โนโลยีและนวตักรรม การจดัิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส่้ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง

ค์้่แข่งการค์้า

ผ่้้ถือ่หุ้นและ
นักลงทุน

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

นักวิชาการ ผ่้้ใช้ถนน 
และชุมชน

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ล้กค์้า

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ
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พนัักงานั

2 เมตร

เราม่�งม่�นปีล่ก้ฝุ่ังเรื�องความปีลอดภ่ย่ให้อย่่�      ใน ด่เอ็นเอ ของก้ล่�มบริษั่ที่ที่ิปีโก้้แอสู่ฟััลท์ี่

เปี้าหมาย่ในก้ารพ่ัฒนาความปีลอดภ่ย่ อาช้ว่อนาม่ย่ และสู่ภาพัแวดล้อมในก้ารที่ำางานเปี็นศ่นย่์ : อุบ่ติเหต่เปี็นศ่นย่์  ZERO Accident

ลููกค้้า
พนักงาน ล้กค์้า2M.

การขนส่่ง



ปลอ่ดิภัยไว้ก่อ่น
ส้ขุภาพและค์วามปลอ่ดิภยั

ขอ่งพนักงาน
Employee Health and Safety



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

“ส้ถานที�ทำางานปลอ่ดิภัย”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ เตรียมค์วามพร้อ่ม

ป้อ่งกัน และดิแ้ลสุ้ขภาพพนักงานในวิกฤติโค์วิดิ-19
 กลุุุ�มบริษัทัทิปโก้แอสฟััลุุท์ ได้จดัเต่่รียมสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานท่ีปลุุอดภัย โดยมีเป้าหมายเพ่่ื่่อป้องกันอุบตั่่เิหตุ่่ การบาดเจ็บ แลุุะความเจ็บปว่ยท่ีเก่ียวกับ 
การปฏิิบัติ่่งานข้องพื่่นักงาน รวมถึึงผู้มีส�วนได้เสียที่เก่ียวข้้อง ส�งเสริมการคิดบนพื่่่�นฐานข้องความเส่ียง เพ่่ื่่อลุุดแลุุะควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะทำาให้เกิดผลุุกระทบ 
ดา้นอาช่วีอนามยัแลุุะความปลุุอดภยั    ซ่ึง่เป็นไปต่่ามกลุุยทุธุุด์า้นความย่ังยนืท่ีมุ�งเนน้การปลูุุกฝังัจติ่่สำานกึด้านความปลุุอดภยั แลุุะสนบัสนนุการมสี�วนร�วมการมสีขุ้ภาพื่่ดี 
ข้องพื่่นักงาน รวมทั�งจัดสภาวะแวดลุุ้อมให้เหมาะสมกับการทำางานเพ่่ื่่อป้องกันการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำางานแลุุะยกระดับคุณภาพื่่ชี่วิต่่ข้องพื่่นักงาน 
อย�างต่่�อเนื่อง ต่่ามมาต่่รฐานสากลุุ ISO 45001 ระบบการจัดการอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย

 เป้าหมายหลุุักข้องกลุุุ�มบริษััทฯ คือการเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติ่่เหตุ่่แลุุะการบาดเจ็บจากการทำางาน แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ ได้มีแนวทางในการปฏิิบัต่่ิให้ไปสู� 
เป้าหมายคือ อุ่บัติเหตุเป็นศึน้ย์ (Aim – ZERO Accident) โดยได้คำานึงถึึงความปลุุอดภัยข้องพื่่นักงานรวมถึึงผู้รับเหมาเป็นอันดับแรก ได้ปลุุูกฝัังให้มีการคิดประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลุุอดภัยในการวางแผนงาน รวมทั�งพื่่ัฒนาปรับปรุงระบบแลุุะมาต่่รการควบคุมความปลุุอดภัยอย�างต่่�อเนือ่ง

 จากสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 ซ่ึง่มีผลุุกระทบต่่�อกระบวนการทำางานข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ทำาให้เกิดการเปลุุี่ยนแปลุุงวิธุุีการทำางาน มีการทำางาน
จากท่ีบ้าน (Work from Home - WFH) ซ่ึง่หน�วยงานอาชี่วอนามัยแลุุะความปลุุอดภัยก็ได้ทำาหน้าท่ีติ่่ดต่่ามแลุุะวิเคราะห์สถึานการณ์  รวมทั�งจดัทำาแนวทางการป้องกัน
แลุุะควบคุมโรคโคโรนาไวรัสสายพื่่ันธุุุ์ใหม� 2019 รวมทั�งมาต่่รการป้องกันวิกฤต่่ิโควิด (ดูรายลุุะเอียดหน้า 37) ซ่ึ่งในปี 2563 ไม�มีพื่่นักงานที่ป่วยทั�งจากโรคอุบัต่่ิใหม� 
แลุุะโรคจากการทำางาน  ซ่ึ่งกลุุุ�มบริษััทฯ จะรักษัามาต่่รฐานการดำาเนินงานท่ีได้รับรางวัลุุสถึานประกอบการต่่้นแบบดีเด�นด้านความปลุุอดภัย ข้องกรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แลุุะได้รับประกาศเกียรต่่ิคุณกิจกรรมการรณรงค์ลุุดสถึิต่่ิอุบัต่่ิเหตุ่่จากการทำางานให้เป็นศูนย์ประจำาปี 2563 จากสถึาบันส�งเสริม 
ความปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน (องค์การมหาช่น) 

 กลุุุ�มบรษิัทัฯ มุ�งม่ันในการปลูุุกฝังัเรือ่งความปลุุอดภยัให้อยู�ใน ดเีอ็นเอ ข้องกลุุุ�มบรษิัทัทปิโก้แอสฟัลัุุท์  เพ่่ื่่อทีพ่ื่่นักงานทุกคนจะได้ต่่ระหนกัในเรือ่งความปลุุอดภยั
ต่่ลุุอดเวลุุาทั�งในการทำางานแลุุะการใช้่ช่ีวิต่่ประจำาวัน 

ก้ ารบริหารจ่ดก้ารสู่่ขภาพัและความปีลอดภ่ย่

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• พื่่ัฒนาศูนย์ความรู้ แลุุะทักษัะที่จำาเป็นในการปฏิิบตั่่ิงานอย�างปลุุอดภัย
• สร้างความต่่ระหนัก แลุุะทัศนคติ่่ท่ีดีด้านความปลุุอดภัย ผ�านช่�องทาง 

ฝัึกอบรม กิจกรรมด้านความปลุุอดภัย แลุุะการศึกษัาดูงานต่่�าง ๆ
• ป้องกัน ควบคมุ แลุุะเฝ้ัาระวงั ให้เหมาะสมกับสถึานการณ์ในปัจจุบันเสมอ เช่�น 

ระเบียบข้้อบังคับด้านความปลุุอดภัย เป็นต่่้น
• ดำาเนินการวิเคราะห์สาเหตุ่่กรณีท่ีเกิดอุบัติ่่เหตุ่่ อุบัต่่ิการณ์ หรอืเหตุ่่การณ์

เกือบเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่
• การจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณภาพื่่ข้องพื่่นักงาน

• จำานวนอุบตั่่ิแหตุ่่ถึึงขั้�นหยุดงานหรือเสียช่ีวิต่่ข้องพื่่นักงาน 0 ราย  
• อัต่่ราความถึี่การเกิดอุบตั่่ิเหตุ่่ถึึงข้ั�นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency 

Rate)  0 ราย/1,000,000 ช่ั่วโมง-คน 
• อัต่่ราความรุนแรงข้องการเกิดอุบัติ่่เหตุ่่ถึึงข้ั�นหยุดงาน (Lost Time Injury 

Severity Rate)  0 วัน/1,000,000 ช่ั่วโมง-คน 
• ไม�มพีื่่นักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องมาจากการทำางาน
• ไม�มีอุบตั่่ิเหตุ่่ที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บถึึงขั้�นหยุดงาน หรือ เสียชี่วิต่่

ปี 2563

ปี 2568

• อั ต่่ ร า ค ว า ม ถึี่ ใ น ก า ร เ กิ ด
อุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นร้ายแรงจากการ
ปฏิิบตั่่ิงาน น้อยกว�า 1.67 
ครั�งต่่�อลุุ้านช่ั่วโมงการทำางาน

• จำานวนการเจ็บป่วยเน่ืองมาจาก 
ก า ร ทำ า ง า น ข้ อ ง พื่่ นั ก ง า น 
เป็นศูนย์ (0) 

• จำานวนอุบัติ่่เหตุ่่ถึงึข้ั�นหยดุงาน
แลุุะเสียชี่วิต่่ เป็นศูนย์ 

• อัต่่ราความถ่ีึการบาดเจ็บจาก
อุบัติ่่เหตุ่่จากการปฏิิบัติ่่งาน
แลุุะการจัดส�ง  ถึึงข้ั�นหยุดงาน
เป็นศูนย์

• ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจาก
โรคจากการทำางาน เป็นศูนย์

เปี้าหมาย่  ในฐานะกลุุุ�มบริษััทฯ ที่ต่่้องมีความรับผิดช่อบในการสร้างสภาพื่่แวดลุุ้อมที่ดีในการทำางาน
แม้ว�าจะเกิดเหตุ่่การณ์ที่ไม�คาดคิด เช่�น วิกฤต่่ิิโควิด-19 ซ่ึ่งได้เปลุุี่ยนวิธีุุแลุุะสถึานที่ทำางานข้อง 
กลุุุ�มบรษัิัทฯ แต่่�อย�างไรกต็่่าม กลุุุ�มบริษััทฯ ไดป้รบัเปลุุีย่นกระบวนการทำางาน โดยรกัษัาวถิึกีารทำางาน
ข้องพื่่นักงานในการจัดเต่่รียมสถึานท่ีทำางานท่ีปลุุอดภัยแลุุะดีต่่�อสุข้ภาพื่่ หรือถึ้าต่่้องทำางานจาก 
ท่ีบ้าน (Work from Home) ก็ยังคงรักษัาวิถึีช่ีวิต่่ท่ีสมดุลุุท่ีดีต่่�อสุข้ภาพื่่ ช่�วยสนับสนุนในด้าน 
การทำางานอย�างปลุุอดภยั แลุุะมคีวามสขุ้ไดย้าวนาน ซ่ึง่จะช่�วยกลุุุ�มบรษิัทัฯ  ใหส้ามารถึรกัษัาบคุลุุากร 
ที่ยอดเยี่ยมไว้ได้ 

อ่ัตราค์วามถี�ในการเกิดิอุ่บัติเหตุขั�นรุนแรง
ในการจัดิส้่งส้ินค์้า

ส้ถิติการบาดิเจ็บที�ต้อ่งมีการบันท่กทั�งหมดิ ขอ่งพนักงานในประเทศึ 

บันท่กการเจ็บป่วยจากการทำางานขอ่งพนักงานในประเทศึ บันท่กการเกดิิอุ่บัติเหตุขอ่งพนักงานในประเทศึ

(จำานวนครั�งต่่�อหนึ่งลุุ้านช่ั่วโมงการทำางาน)

จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นหยุดงาน จากการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ (จำานวนครั�ง) 
จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นเสียช่ีวิต่่จากการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ (จำานวนคน) 
สถึิติ่่การเจ็บป่วยข้ั�นหยุดงาน จากการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ (จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมงการทำางาน) 

จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องพื่่นักงานในประเทศ (จำานวนครั�ง) 
จำานวนอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่ข้องพื่่นักงานในประเทศ (จำานวนคน) 
สถิึต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องพื่่นักงานในประเทศ (LTIFR) (จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมงการทำางาน) 

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก
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ZERO
ACCIDENT
การเส้ริมส้ร้างจิตส้ำาน่กและปลก้ฝั่่งวัฒนธ์รรมดิ้านค์วามปลอ่ดิภัยภายใน
อ่งค์์กร 

ทีม SSHE “ค์วามปลอ่ดิภัย และอ่าชีวอ่นามัยที�ดิี เป็นหน้าที�ขอ่งเรา”

การลงทุนและงบประมาณการปรับปรุงดิ้านอ่าชีวอ่นามัยและค์วาม
ปลอ่ดิภัยขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ที�โรงงานในประเทศึไทย

1. พัฒนาศึ้นย์ค์วามร้้ และทักษัะที�จำาเป็นในการปฏิบิัติงานอ่ย่างปลอ่ดิภัย เพื่่่่อลุุดอุบัต่่ิเหตุ่่แลุุะความสูญเสีย
ที่เกิดจากการปฏิิบัต่่ิงานข้องพื่่นักงาน แลุุะผู้รับเหมา

2. ส้ร้างค์วามตระหนัก และทัศึนค์ติที�ดิดีิา้นค์วามปลอ่ดิภัย ผ�านช่�องทางฝึักอบรม กิจกรรมรณรงค์ดา้นความ
ปลุุอดภัย การสนทนาความปลุุอดภัย การประกวดพื่่นักงานดเีด�นด้านความปลุุอดภยั แลุุะการศกึษัาดงูานต่่�าง ๆ  

3. ป้อ่งกัน ค์วบค์ุม และเฝั่้าระวัง ให้เหมาะส้มกับส้ถานการณ์ในป่จจุบันอ่ย้่เส้มอ่ เช่�น ระเบียบข้้อบังคับด้าน
ความปลุุอดภัย ทบทวนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันต่่ราย เป็นต่่้น

4. กรณีที�เกิดิอุ่บัติเหตุ อุ่บัติการณ์ หรือ่เหตุการณ์เกือ่บเกิดิอุ่บัติเหตุ จะดำาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ่่หรือ 
ข้้อบกพื่่ร�อง เพื่่่่อดำาเนินการแก้ไข้แลุุะป้องกันการเกิดซ่ำ�า

5. การจัดิกิจกรรมส้่งเส้ริมสุ้ขภาพข้องพื่่นักงานต่่ามโครงการสถึานประกอบการปลุุอดโรค ปลุุอดภัย กายใจ
เปน็สุข้ (Healthy, Safety and Happy Workplace) เพื่่่่อปอ้งกนัโรค แลุุะการเจ็บป่วยทีเ่กดิข้้�นจากการทำางาน 

กลุุุ�มบริษััทฯ มีความมุ�งมั่นในการปรับปรุงสถึานที่ทำางาน แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมให้มีความ
ปลุุอดภัย เพื่่่่อให้พื่่นักงาน แลุุะผู้มีส�วนได้เสียทั�งหมดมีความม่ันใจในการทำางาน หรือ
ต่่ิดต่่�อกับกลุุุ�มบริษััทฯ โดยมีการทบทวนทางการบริหารจัดการด้านความม่ันคงแลุุะ
ปลุุอดภัย รวมถึึงการฝึักทักษัะให้บุคลุุากรท่ีรับผิดช่อบแลุุะผู้เก่ียวข้้อง เพ่่ื่่อให้องค์กร
ดำาเนินธุุุรกิจแลุุะต่่อบสนองต่่�อพัื่่นธุุกิจท่ีมีต่่�อผู้มีส�วนได้เสียท่ีเก่ียวข้้องได้อย�างต่่�อเน่ือง
แลุุะมีประสิทธุุิภาพื่่ โดยในปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ลุุงทุนด้าน SSHE ไป

22.5
ลุุ้านบาท 

สามารถึ SCAN QR CODE เพื่่่่อดู
มาตรการป้อ่งกันวิกฤติโค์วิดิขอ่ง 
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

สามารถึ SCAN QR CODE เพื่่่่อเข้้า
ดูวีดีโอ เรื่องค์วามปลอ่ดิภัยในการ

ปฏิิบัติงานในส้ถานประกอ่บการ

ทั�งสิ�นเป็นเงิน

สมศักดิ� ใจดา อุไรวรรณ จอมสูงเนินสุริยาพื่่ร จันดำาหทัยรัต่่น์ เพื่่็ช่รนิลุุรัต่่ธุุิญาพื่่ร กาลุุคลุุอดอลุุิสา  ธุุะนูธุุรรมนูญ คลุุังกูลุุ

โครงก้ารปีร่บปีร่งระบบปี้องก้่นอ่คค่ภ่ย่
ระบบการบริหารจัดิการดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย อ่าชีวอ่นามัยและส้ิ�งแวดิล้อ่ม

 ตั่่�งแต่่�ปี 2562 กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคัญกับระบบแจ้งแลุุะระงับเหตุ่่ไฟัไหม้ โดยโรงงานทั�ง  
5 แห�งได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้้องสำาหรับระบบแจ้งเต่่ือนเหตุ่่ไฟัไหม้ มีการต่่ิดต่่ั�ง

- อุปกรณ์ดักจับควันไฟั    - อุปกรณ์ต่่รวจจับความร้อน   - อุปกรณ์ต่่รวจจับเปลุุวไฟั 

 ในบริเวณต่่�างๆ ภายในโรงงาน  ในส�วนระบบระงับเหตุ่่  ได้เพื่่ิ�มระบบกระจายนำ�าดับเพื่่ลิุุง
อัต่่โนมัติ่่ให้ครอบคลุุุมพื่่่�นที่เก็บนำ�ามันเช่ื�อเพื่่ลุุิง แลุุะสารเคมีไวไฟัทุกช่นิด  ปริมาณนำ�าดับเพื่่ลุุิงเป็นอีก
ส�วนหนึ่งที่กลุุุ�มบริษััทฯ คำานึงถึึง  โดยให้ก�อสร้างถึังเก็บนำ�าข้นาดใหญ�ภายในโรงงานเพื่่่่อให้มีปริมาณ
นำ�าเพื่่ียงพื่่อเมื่อเกิดเหตุ่่ 

 ในส�วนพื่่นักงาน  กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคัญกับเครื่องมือแลุุะอุปกรณ์ท่ีจำาเป็น อาทิ  
ชุ่ดป้องกันอัคคีภัย ถึังดับเพื่่ลุุิง แลุุะโฟัมดับเพื่่ลุุิงสำาหรับดับเพื่่ลุุิงที่เกิดจากนำ�ามัน รวมถึึงการฝัึกซ่้อม
แผนระงับเหตุ่่เพื่่ลุุิงไหม้ร�วมกับหน�วยงานภายนอก อาทิ สถึานีดับเพื่่ลุุิงท้องถึิ�น เป็นประจำาทุกปี

 กลุุุ�มบริษัทัฯ มกีารบริหารจัดการด้านท่ีไดร้บัการรับรองความปลุุอดภัยแลุุะอาชี่วอนามัย ต่่าม
มาต่่รฐาน ISO45001 แลุุะการบรหิารจดัการดา้นสิ�งแวดลุุอ้ม ต่่ามมาต่่รฐาน ISO14000 จากสถึาบนั
รับรองมาต่่รฐานไอเอสโอ อุต่่สาหกรรมพื่่ัฒนามูลุุนิธุุิ สถึาบันเครือข้�ายข้องกระทรวงอุต่่สาหกรรม  
(สรอ.) โดยครอบคลุุุม 5 โรงงาน แลุุะครอบคลุุุมทุกกิจกรรม ตั่่�งแต่่�กระบวนการผลุุิต่่จนถึึงส�งมอบ 
ถึงึมอืลุุกูคา้  โดยมุ�งเนน้ทีก่ารประเมนิความเสีย่งทั�งงานประจำาแลุุะงานไม�ประจำา  พื่่ฤต่่กิรรมไม�ปลุุอดภยั
สภาวะไม�ปลุุอดภัยรวมถึึงความเส่ียงท่ีรวบรวมได้จากพื่่นักงานผู้ปฏิิบัติ่่แลุุะหัวหน้างานจะนำาไปสู� 
การประเมินใน 2 มิต่่ิ  กลุุ�าวคือโอกาส แลุุะความรุนแรงข้องความเสี่ยง 

 การบริหารจัดการจะข้้�นกับระดับโอกาสแลุุะ 
ความรุนแรงประกอบกัน  โดยทุกความเส่ียงจะมี
การต่่ิดต่่ามเป็นระยะๆ แลุุะนำากลุุับมาประเมินใหม� 
รวมถึึงปรับเปล่ีุุยนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถึานการณ์ปัจจุบันอยู�เสมอ  ผู้แทนที่ได้รับการเลุุือก
จากพื่่นักงานเป็นส�วนสำาคัญในการร�วมกำาหนด 
แผนงาน กรอบงบประมาณ แลุุะดำาเนินงานด้านความ
ปลุุอดภยัแลุุะสิ�งแวดลุุอ้ม รวมถึงึส่ือสารไปยงัพื่่นกังาน
ทกุระดับ  ให้ทราบแลุุะต่่ระหนกัถึงึความเส่ียงทีอ่าจมีผลุุ
ต่่�อการดำาเนินธุุุรกิจข้องบริษััทแลุุะต่่�อตั่่วพื่่นักงานเอง 
ผ�านคณะกรรมการความปลุุอดภัยแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม 
ที่มีประจำาอยู�ทุกโรงงาน
 กลุุุ�มบรษัิัทฯ จดัใหม้หีอ้งปฐมพื่่ยาบาลุุประจำา
โรงงาน โดยจัดให้มอีปุกรณ์จำาเป็นไว้พื่่ร้อมใช้่งาน  แลุุะ
มบีคุลุุากรทางการแพื่่ทยเ์วยีนกนัมาใหค้ำาปรก้ษัาดา้น
สขุ้ภาพื่่ รวมถึงึให้ความรูด้า้นสขุ้อนามยั ข้อ้ควรปฏิบิติั่่
ในการปฏิบิตั่่งิานแลุุะการปฐมพื่่ยาบาลุุแก�พื่่นกังานใน
โอกาสต่่�างๆ  เพื่่ิ�มจากแผนการฝัึกอบรมด้านความ
ปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัยแลุุะสิ�งแวดลุุ้อมประจำาปี 
พื่่นักงานได้รับสิทธุุิให้เข้้ารับการต่่รวจสุข้ภาพื่่เป็น
ประจำาทุกปี โดยเฉพื่่าะพื่่นักงานท่ีทำางานใกลุุ้ช่ิดกับ
สารเคมีแลุุะเครื่องจักรท่ีมีเสียงดัง โครงการส�งเสริม 
สุข้ภาพื่่ อาทิ การออกกำาลุุังกายก�อนเข้้าปฏิิบัต่่ิงาน,  
การเลุุือกอาหารให้เหมาะกับข้้อมูลุุสุข้ภาพื่่ แลุุะการ
ส�งพื่่นักงานร�วมแข้�งข้ันกีฬาในระดับท้องถึิ�นแลุุะระดับ
ประเทศ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แต่่�ลุุะโรงงานจัดข้้�นเป็น
ประจำาทุกปี

ระบบบริการด้ิานสุ้ขภาพ

การอ่อ่กแบบและ
การทวนส้อ่บ

การติดิตั�ง
และตรวจ
ส้อ่บค์วาม

ถ้กต้อ่ง

การประเมิน
ค์วามปลอ่ดิภัย

การ
วิเค์ราะห์
ค์วามเป็น
อ่ันตราย

ZERO
ACCIDENT

การบำารุงรักษัา
และปรับปรุง

วงจรชีวิต
ดิ้านค์วาม
ปลอ่ดิภัย

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก
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ค์วามปลอ่ดิภัยในการขนส่้ง
สิ้นค์้าทางถนน

Logistics and Transportation 
Safety



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

“การขนส้่งถ่งที�หมาย”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ค์วบค์ุม ดิ้แล

ปลอ่ดิภัย ทันเวลา ในช่วงวิกฤติโค์วิดิ-19
 กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ การข้นส�งสินค้า โดยดำาเนินงานให้เป็นไปต่่ามมาต่่รฐาน ISO 39001 ระบบการจัดการความปลุุอดภัย 
ทางถึนนแลุุะการจราจร รวมทั�งมีการต่่ิดต่่ามต่่รวจสอบด้วยระบบ Centralized logistic เพื่่่่อให้การข้นส�งถึึงท่ีหมาย ปลุุอดภัย ทันเวลุุา ในช่�วงวิกฤต่่ิโควิด -19  
โดยมีนโยบายด้านความปลุุอดภัยอย�างเข้้มงวดทั�งในโรงงานแลุุะการข้นส�งสินค้า ซ่ึ่งเป็นเวลุุามากกว�า 3 ปีแลุุ้วท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ผ�านการประเมิน ISO 39001  
ที่เน้นในด้านความปลุุอดภัยบนท้องถึนน แลุุะเส้นทางการส�งสินค้าข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะยังมีนโยบายการดำาเนินการต่่ามระบบ ISO 39001 อย�างต่่�อเนื่อง

 มากกว�านั�นทางบุคลุุากรข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ยังได้มีการนำานวัต่่กรรม ด้าน application แลุุะ ระบบ Online ต่่�างๆ มาช่�วยเพื่่ิ�ม มาต่่รการด้านความปลุุอดภัย  
ในการข้นส�ง เช่�น การระบุจุดเส่ียงบนเส้นทาง ที่เน้นสำาหรับ รถึข้นส�งที่มีข้นาดใหญ� ซ่ึ่งไม�เหมือนกับ รถึยนต่่์ส�วนบุคคลุุข้นาดเลุุ็ก ระบบแจ้งเต่่ือนอันต่่รายหรือจุดที่มี
ความเสี่ยง ที่ทางบริษััทได้จัดทำาข้้�นนั�น  ไม�ได้จำากัดแค�บนเส้นทางการข้นส�งเท�านั�น  ทางทีมงานด้านความปลุุอดภัย ข้องโรงงาน ยังได้ร�วมมือกับ ฝ่ัายข้ายในประเทศ
แลุุะ ลุุูกค้า ทำาการระบุจุดเสีย่งต่่�างๆ ในพื่่่�นที่การลุุงสินค้า ที่อยู�ในพื่่่�นที่ทำางานข้องลุุูกค้า ในระบบ application ที่พื่่นักงานขั้บรถึทุกคนสามารถึ ศึกษัาได้ด้วยต่่นเอง
ก�อนเข้้าพื่่่�นที่ทำางานจริง 

 โดยทางกลุุุ�มบริษััทฯ จะดำาเนินการต่่รวจสอบ รถึข้นส�งสินค้าทั�งข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะข้องผู้รับเหมา ต่่ลุุอด 24 ช่ัว่โมง จากห้องควบคุมกลุุางที่อยู� ณ โรงงาน
พื่่ระประแดง ถึ้าพื่่บความผิดปกต่่ิจากการต่่รวจสอบ ข้้อมูลุุทั�งหมดจะถึูกส�งไปยัง สาข้าที่รับผิดช่อบ หรือ บริษััทผู้รับเหมาข้นส�ง เพ่่ื่่อให้มีการดำาเนินการสอบสวนแลุุะ 
แจง้ผลุุการสอบสวนให้กบั ผูจั้ดการส�วนควบคุม ระบบข้นส�ง ถึา้พื่่บว�ามกีารลุุะเมิดข้้อกำาหนดต่่�างๆ ทางกลุุุ�มบริษัทัฯ อาจดำาเนนิการยกเลิุุก ใบอนญุาต่่การข้นส�งสินคา้
ข้องพื่่นักงานข้ับรถึนั�นๆ 

ก้ ารบริหารจ่ดก้ารขนสู่�งปีลอดภ่ย่

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• การตรวจค์วามพร้อ่มขอ่งรถและผ้่้ขนส้่ง ต่่ามมาต่่รการโควิด-19 แลุุะ

ปฏิิบัต่่ิต่่ามข้้อปฏิิบัต่่ิสำาหรับผู้ประกอบการข้นส�งในพื่่่�นที่ควบคุมสูงสุด
• พฒันาศึน้ย์ค์วามร้้การจดัิส่้งอ่ย่างปลอ่ดิภยั โดยการข้ยายผลุุจากข้้อมลูุุ 

จุดเสี่ยงบนเส้นทางข้นส�งแลุุะความเสี่ยงโรงงานลุุูกค้า 
• จัดิอ่บรมหลักส้้ตรการขับขี�เชิงป้อ่งกันอุ่บัติเหตุ (Defensive Driving 

Course) ให้พื่่นักงานขั้บรถึข้นส�งอย�างต่่�อเน่ือง แลุุะพัื่่ฒนาเคร่ืองมือที่ใช่ ้
ในการประเมินผลุุการฝัึกอบรม 

• อบรมพนักงานขับรถผ้่้รับเหมา ให้มีทักษัะการขั้บข้ี่อย�างปลุุอดภัย แลุุะ
จิต่่สำานึกด้านความรับผิดช่อบต่่�อสังคม 

• อัต่่ราการเกิดอุบตั่่ิเหตุ่่จากรถึข้นส�งผลุุิต่่ภัณฑ์์ข้ั�นร้ายแรงเป็นศูนย์ (0) ต่่�อลุุ้าน
กิโลุุเมต่่ร

• ข้้อร้องเรียนด้านความปลุุอดภัยจากผู้ใช่้ถึนนต่่�อรถึข้นส�งสินค้าเป็นศูนย์ (0)
• การหกรั่วไหลุุข้องผลุุิต่่ภัณฑ์์ระหว�งการข้นส�งสินค้าทางถึนนเป็นศูนย์ (0)

สแกนเพื่่่่ออ�านนโยบาย 
การจัดิการค์วามปลอ่ดิภัย

การจราจรทางถนน

ปี 2563

ปี 2568

• อัต่่ราการเกิดอุบัติ่่เหตุ่่จาก 
รถึข้นส�งผลุุิต่่ภัณฑ์์ข้ั�นร้ายแรง
ต่่้องไม�เกิน 0.31 ครั�งต่่�อหนึ่ง
ลุุ้านกิโลุุเมต่่ร

• ข้้อร้องเรียนด้านความปลุุอดภัย 
จากผู้ใช้่ถึนนต่่�อรถึข้นส�งสินค้า 
เป็นศูนย์ (0)

• ผลุุิต่่ภัณฑ์์หกรั่วไหลุุระหว�าง
การข้นส�งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• อัต่่ราการเกิดอุบัต่่ิ เหตุ่่จาก 
รถึข้นส�งผลุุิต่่ภัณฑ์์ข้ั�นร้ายแรง
ต่่้องไม�เกิน 0.31 ครั�งต่่�อหน่ึง
ลุุ้านกิโลุุเมต่่ร

• ข้้อร้องเรียนจากผู้ใช่้ถึนนต่่�อ
รถึข้นส�งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ผลุุิต่่ภัณฑ์์หกรั่วไหลุุระหว�าง
การข้นส�งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ระดบัความพึื่่งพื่่อใจข้องลูุุกค้า
ผู้ใช่้ถึนน แลุุะผู ้มีส�วนได้เสีย
ท่ีเก่ียวข้้องต่่้องมากกว�าหรือ
เท�ากับ 85%

เปี้าหมาย่
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รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563

ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพื่ออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพื่ออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2561
ปปีี

กลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟลัท์ ควบคุม ดูแล
“การขนส่งถึงที่หมาย”

ปลอดภัย ทันเวลา ในช่วงวิกฤตโควิด-19
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 39001 ระบบการจัดการความปลอดภัย

ทางถนนและการจราจร รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบด้วยระบบ Centralized logistic เพื่อให้การขนส่งถึงที่หมาย ปลอดภัย ทันเวลา ในช่วงวิกฤต โควิด -
19โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งในโรงงานและการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 3 ปีแล้วที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมิน ISO 39001 
ที่เน้นในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และเส้นทางการส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ และยังมีนโยบายการด าเนินการตามระบบ ISO 39001 อย่างต่อเนื่อง

มากกว่านั้นทางบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการน านวัตกรรม ด้าน application และ ระบบ Online ต่างๆ มาช่วยเพิ่ม มาตรการด้านความ
ปลอดภัย ในการขนส่ง เช่น การระบุจุดเสี่ยงบนเส้นทาง ที่เน้นส าหรับ รถขนส่งที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่เหมือนกับ รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็ ก ระบบแจ้งเตือน
อันตราย หรือจุดที่มีความเสี่ยง ที่ทางบริษัทได้จัดท าขึ้นนั้น  ไม่ได้จ ากัดแค่บนเส้นทางการขนส่งเท่านั้น  ทางทีมงานด้านความป ลอดภัย ของโรงงาน ยังได้
ร่วมมือกับ ฝ่ายขายในประเทศ และ ลูกค้า ท าการระบุจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่การลงสินค้า ที่อยู่ในพื้นที่ท างานของลูกค้า ในระบบ application ที่พนักงานขับรถ
ทุกคนสามารถ ศึกษาได้ด้วยตนเอง ก่อนเข้าพื้นที่ท างานจริง 

โดยทางกลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบ รถขนส่งสินค้าทั้งของกลุ่มบริษัทฯ และของผู้รับเหมา ตลอด 24 ชั่วโมง จากห้องควบคุมกลางที่อยู่ ณ. 
โรงงานพระประแดง ถ้าพบความผิดปรกติจากการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง สาขาที่รับผิดชอบ หรือ บริษัทผู้รับเหมาขนส่ง เพื่อให้มีการด าเนินการ
สอบสวนและ แจ้งผลการสอบสวนให้กับ ผู้จัดการส่วนควบคุม ระบบขนส่ง ถ้าพบว่ามีการละเมิดข้อก าหนดต่างๆ ทางกลุ่มบริษัทฯ อาจด าเนิน การยกเลิก ใบ
อนุญาติการขนส่งสินค้าของพนักงานขับรถนั้นๆ 

กกาารรดด  าาเเนนิินนงงาานนททีี่่ปปรรัับบเเปปลลีี่่ยยนน  ปปีี  22556633
• กกาารรตตรรววจจคคววาามมพพรร้อ้อมมขขอองงรรถถแแลละะผผูู้้ขขนนสส่่งง  ตามมาตรการโควิด-19 และ

ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
• พพััฒฒนนาาศศููนนยย์์คคววาามมรรูู้้กกาารรจจััดดสส่่งงออยย่่าางงปปลลออดดภภััยย      โดยการขยายผลจาก

ข้อมูลจุดเสี่ยงบนเส้นทางขนส่งและความเสี่ยงโรงงานลูกค้า 
• จจััดดออบบรรมมหหลลัักกสสููตตรรกกาารรขขัับบขขีี่่เเชชิิงงปป้้อองงกกัันนออุุบบััตติิเเหหตตุุ  ((DDeeffeennssiivvee  DDrriivviinngg  

CCoouurrssee))  ให้พนักงานขับรถขนส่งอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

• ออบบรรมมพพนนัักกงงาานนขขัับบรรถถผผูู้้รรัับบเเหหมมาา ให้มีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และ
จิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ผผลลกกาารรดด  าาเเนนิินนงงาานน  ปปีี  22556633
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรงเป็น ศูนย์ (0) ต่อ

ล้านกิโลเมตร
• ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยจากผู้ใช้ถนนต่อรถขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)
• การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ระหว่งการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นศูนย์ (0)

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรงต้อง
ไม่เกิน 0.31 ครั้งต่อหนึ่งล้าน
กิโลเมตร

• ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย
จากผู้ใช้ถนนต่อรถขนส่งสินค้า
เป็นศูนย์ (0)

• ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลระหว่างการ
ขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรงต้อง
ไม่เกิน 0.31 ครั้งต่อหนึ่งล้าน
กิโลเมตร

• ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนต่อรถ
ขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลระหว่างการ
ขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ผู ้ ใช้ถนน และผู ้มีส่วนได้ เสียที่
เก ี ่ยวข ้องต ้องมากกว ่าหร ือ
เท่ากับ 85%
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อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง
ในการจัดส่งสินค้า

ข้อร้องเรียน
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สุขภาพ 00 กกรรณณีี

2562
22556633

การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและหัวข้อส าคัญในการพฒันาความยัง่ยืน ปี 2563

เป้าหมาย

2563

2568

กกาารรบบรริิหหาารรจจััดดกกาารรขขนนสส่่งงปปลลออดดภภััยย

153152
สแกนเพ่ืออ่านนโยบายการ
จัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน

• กกาารรตตรรววจจคคววาามมพพรร้้ออมมขขอองงรรถถแแลละะผผูู้้ขขนนสส่่งง  โดยตรวจคัดกรองพนักงานขับรถตามมาตรการโควิด-19 และ
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่า พร้อมปฏิบัติงานและ
เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบสังคมร่วมกัน

• พพััฒฒนนาาศศููนนยย์์คคววาามมรรูู้้กกาารรจจััดดสส่่งงออยย่่าางงปปลลออดดภภััยย      โดยการขยายผลจากข้อมูลจุดเสี่ยงบนเส้นทางขนส่งและ
ความเสี่ยงโรงงานลูกค้า และเพิ่มเติมข้อมูลจุดจอดพักระหว่างเส้นทาง ครอบคลุมไปยังทุกภูมิ ภาคของ
ประเทศไทย

• จจััดดออบบรรมมหหลลัักกสสููตตรรกกาารรขขัับบขขีี่่เเชชิิงงปป้้อองงกกัันนออุุบบััตติิเเหหตตุุ  ((DDeeffeennssiivvee  DDrriivviinngg  CCoouurrssee))  ให้พนักงานขับรถขนส่งอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านรายบุคคล

• ออบบรรมมพพนนัักกงงาานนขขัับบรรถถผผูู้้รรัับบเเหหมมาา ให้มีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง

ACCIDENT
ZEROAIM

ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายข้อ 3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563

การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการร่วมด าเนินการตามเป้าหมายของ SDGs ข้อ 3•6 และ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยบนท้องถนนมีผลอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวันของพนักงาน 
ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ด้วยเหตุ
นีค้คววาามมปปลลออดดภภััยยจจึึงงเเปป็็นนสส่่ววนนหหนนึึ่่งงขขอองงธธุุรรกกิิจจปปรระะจจ  าาววัันนขขอองงกกลลุุ่่มมบบรริิษษััททฯฯ  มาหลายปี  และใน
ปี 2561 ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มบริษัทฯ ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดย
มีเรื่องการตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่
ส าคัญ โดยเป้าหมายของเรานั้นชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายคือ: ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้คนและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายเดียวของเราคืออุบัติเหตุเป็น
ศูนย์

(ครั้งต่อหนึ่งล้านกิโลเมตรขนส่ง)

2561              2562            2563

ค์วามปลอ่ดิภัยทางถนนเป็นวาระส้ำาค์ัญขอ่งการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืนขอ่ง
ส้หประชาชาติ โดิยมีเป้าหมายข้อ่ 3.6 ลดิจำานวนการตายและบาดิเจ็บ 
จากอุ่บัติเหตุทางถนนทั�วโลกลงค์ร้�งหน่�ง ภายในปี 2563
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ยึดมั่นในการร่วมดิำาเนินการตามเป้าหมายขอ่ง SDGs ข้อ่ 3•6 แลุุะ
ต่่ระหนักดีว�าความปลุุอดภัยบนท้องถึนนมีผลุุอย�างยิ�งต่่�อช่ีวิต่่ประจำาวันข้องพื่่นักงาน 
ลุุกูคา้ ชุ่มช่น แลุุะผู้มีส�วนได้เสยีท่ีอยู�ร�วมในระบบนิเวศทางธุุุรกจิ (Ecosystem) ดว้ยเหตุ่่นี� 
ค์วามปลอ่ดิภัยจ้งเป็นส่้วนหน่�งขอ่งธ์ุรกิจประจำาวันขอ่งกลุ่มบริษััทฯ มาหลุุายปี  แลุุะ
ในปี 2561 ถึือเป็นครั�งแรกท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ประกาศนโยบายแลุุะกลุุยุทธุุ์ด้านความย่ังยืน  
โดยมเีร่ืองการต่่ระหนกัด้านความปลุุอดภัย (Safety Awareness) เป็นหนึง่ในกลุุยทุธ์ุุทีส่ำาคัญ
โดยเป้าหมายขอ่งเรานั�นชัดิเจนและเข้าใจไดิ้ง่ายค์ือ่: ไม่มีอุ่บัติเหตุ ไม่เป็นอั่นตรายต่อ่
ผ่้้ค์นและไม่ทำาลายส้ิ�งแวดิล้อ่ม โดยเป้าหมายเดียวข้องเราคืออุบัติ่่เหตุ่่เป็นศูนย์

การดิำาเนินงานดิ้านค์วามปลอ่ดิภัยในการขนส้่งสิ้นค์้าทางถนน
• การตรวจค์วามพร้อ่มขอ่งรถและผ่้้ขนส้่ง โดยต่่รวจคัดกรองพื่่นักงานข้ับรถึต่่ามมาต่่รการโควิด-19 แลุุะ

ปฏิิบัต่่ิต่่ามข้้อปฏิิบัต่่ิสำาหรับผู้ประกอบการข้นส�งในพื่่่�นท่ีควบคุมสูงสุด เพื่่่่อให้ม่ันใจว�า พื่่ร้อมปฏิิบัต่่ิงานแลุุะเป็น
ส�วนหนึ่งในการรับผิดช่อบสังคมร�วมกัน

• พัฒนาศึ้นย์ค์วามร้้การจัดิส่้งอ่ย่างปลอ่ดิภัย โดยการข้ยายผลุุจากข้้อมูลุุจุดเส่ียงบนเส้นทางข้นส�งแลุุะ 
ความเสีย่งโรงงานลุุกูค้า แลุุะเพิื่่�มเต่่มิข้้อมลูุุจุดจอดพื่่กัระหว�างเส้นทาง ครอบคลุุุมไปยงัทกุภมูภิาคข้องประเทศไทย

• จัดิอ่บรมหลักส้้ตรการขับขี�เชิงป้อ่งกันอุ่บัติเหตุ (Defensive Driving Course) ให้พื่่นักงานขั้บรถึข้นส�ง 
อย�างต่่�อเนื่อง แลุุะพื่่ัฒนาเครื่องมือที่ใช่้ในการประเมินผลุุการฝัึกอบรม เพื่่่่อพื่่ัฒนาทักษัะเฉพื่่าะด้านรายบุคคลุุ

• อ่บรมพนักงานขับรถผ่้้รับเหมา ให้มีทักษัะการข้ับข้ี่อย�างปลุุอดภัย แลุุะจิต่่สำานึกด้านความรับผิดช่อบต่่�อสังคม
ที่เกี่ยวข้้องกับการจราจรทางถึนนอย�างต่่�อเนื่อง 

ข้อ่ร้อ่งเรียน
ด้ิานค์วามปลอ่ดิภัย
อ่าชีวอ่นามัยและ
สุ้ขภาพ กรณี0

อ่ัตราค์วามถี�ในการเกดิิอุ่บัติเหตุขั�นรุนแรง
ในการจดัิส้่งส้ินค์้า

(ครั�งต่่�อหนึ่งลุุ้านกิโลุุเมต่่รข้นส�ง)

2561              2562            2563

2563

ปี
2561
2562

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      152  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      153  
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• โครงการข้บัรถึเช่งิป้องกันอุบัต่่เิหต่่ ุ เพื่่่่อความปลุุอดภยัในการใช้่รถึใช้่ถึนนอย�างถึกูต้่่องต่่ามกฎิหมาย
แลุุะเพื่่ิ�มทักษัะที่จำาเป็นเพื่่่่อความปลุุอดภัยข้องคนข้ับข้ี่แลุุะผู้ใช่้ถึนนร�วมทาง  

• เริ�มโครงการในปี 2562 ทางกลุุุ�มบริษััทฯ ได้จัดอบรมหลุุักสูต่่รความปลุุอดภัยในการทำางาน ให้กับ
พื่่นักงานข้ับรถึข้นส�งข้องบริษััทผู้รับเหมา จำานวน 14 คน  แลุุะในปี 2563 ไดข้้ยายผลุุการจัดอบรมให้
กับพื่่นักงานข้บัรถึข้องผู้รบัเหมาข้นส�งสินค้าทั�งหมด 100 % (130 คน)  หลุุงัการอบรมจะมีการทดสอบ
ความรู้ความสามารถึก�อนออกประกาศนียบัต่่รให้กับหนักงานข้ับรถึแต่่�ลุุะคน ซ่ึ่งจะต่่้องต่่�ออายุเม่ือ
ครบ 3 ปี พื่่นักงานข้บัรถึข้องผู้รบัเหมา ต้่่องได้รบัการอบรมแลุุะทดสอบสอบความรูค้วามสามารถึใหม� 

มีการทดิส้อ่บค์วามร้้ดิ้านการขับขี�และค์วามปลอ่ดิภัย

* จำานวนพื่่นักงานข้ับรถึบรรทุก ในปี 2563 ลุุดลุุงจาก 165 คน เหลุุือ 136 คน  เนื่องจากมีการปรับวิธุุีการ 
กระจายสินค้าเป็นแบบรวมศูนย์ แลุุะมีการปรับวิธุุีการทำางาน  มีพื่่นักงานส�วนหนึ่งข้อลุุาออกแบบสมัครใจ

โครงการอบรมนี�มีทั�งภาคทฤษัฎิี กฎิหมายจราจรท่ีสำาคัญ   
รวมถึงึข้อ้ปฏิิบัต่่ติ่่ามกฎิหมายแรงงาน  ซ่ึง่พื่่นักงานขั้บรถึบรรทุก 
ทกุคนต่่อ้งเข้้าใจถึงึความสำาคญัดา้นความปลุุอดภยั  รวมถึงึการ
ใช่้อุปกรณ์ทุกอย�างให้เกิดความปลุุอดภัยทั�งกับต่่นเองแลุุะสังคม
ส�วนรวม  แลุุะปฏิิบัต่่ิต่่ามกฎิหมายอย�างเคร�งครัด

โค์รงการฝั่ึกอ่บรมและพัฒนาดิ้านการขับขี�ปลอ่ดิภัย

พนักงานขับรถขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ที�อ่บรม* พนักงานขับรถขอ่งผ่้้รับเหมาขนส้่งที�ผ่่านอ่บรม

ค์วามค์ิดิเห็นขอ่งผ่้้ดิ้แลงานด้ิานการพัฒนาค์วามปลอ่ดิภัย อ่าชีวอ่นามัย และส้ภาพแวดิล้อ่ม

“
การขับขี�รถบรรทุกขนาดิใหญ่

บนทอ้่งถนน ความปีลอดภ่ย่

เป็นเรื�อ่งส้ำาค์ัญที�สุ้ดิ  

เป็นหน้าที่่�และความร่บช้อบ

ขององคก์้รที่่�ม่ต�อสู่่งคม

มากไปกว่าการส่้งส้ินค์้าให ้

ถ่งที�หมายเท่านั�น

“
ไม่ใช่แค่ตอบโจที่ย์ู่เฉพาะ 

กัารส่่งส่ินค้าของเราเท่ี่าน่้น  
แต่ยู่่งมองไป็ถูึงความป็ลอดภ่ยู่
ของผ่้ใช้รถูใช้ถูนนโดยู่รวมด้วยู่ 

ต้องไม่ส่ร้างผลกัระที่บ 
กั่บผ้่ม่ส่่วนได้เส่่ยู่อื�น 

ทีุ่กัช่วิตบนเส่้นที่างต้องป็ลอดภ่ยู่

ค์ุณสุ้ทัศึน์ ธ์รรมยศึ
ผ้้่จัดิการโรงงานพระประแดิงรับผิ่ดิชอ่บ 
งานด้ิแลบริหารงานในส่้วนขอ่งโรงงาน
และ Centralized Logistics Center:
ดูแลุุงานด้านการจัดส�งสินค้าแบบรวมศูนย ์
ในประเทศไทย รับผิดช่อบรถึบรรทุก 
ยางมะต่่อยทั�งสิ�น 200 คัน

ค์ุณวัชระ  เธ์ียรวิบ้ลย์
รอ่งผ่้้จัดิการโรงงานพ่ษัณุโลก 
รับผ่ิดิชอ่บงาน SSHE ประเทศึไทย:
ดูแลุุงานด้านความมั่นคง ความปลุุอดภัย 
อาช่ีวอนามัย แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม (SSHE)  
ข้องห้าโรงงานในประเทศไทย

ค์ุณส้ง่า ศึรีอุ่ดิม 
หจก.วิโรจน์แส้นสุ้ขขนส้่ง :
พื่่นักงานข้ับรถึบรรทุกยางมะต่่อย ที่ม ี
ใบข้ับข้ี่ประเภท 4 ข้ับข้ี่สำาหรับข้ับรถึบรรทุก
วัต่่ถึุอันต่่ราย  ทำางานข้ับรถึข้องบรษิััท
ผู้รับเหมามาเป็นเวลุุา 3 ปี เข้้าอบรมวันที่ 
19/9/2563 หมดอายุวันที่ 18/9/2564

“
มองห้าความเส่่�ยู่งจากั
กัารป็ฏิบ่ติงาน เข้าใจ 

ความเส่่�ยู่งน้่นๆ และบรหิ้าร
จ่ดกัารม่นอยู่่าง 
ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพ

”

“
ห้ล่งจากัได้ร่บฟังกัารอบรมแล้ว 

ผมต้องเตรียู่มต่วให้้พร้อม
ก่ัอนขึ้นไป็น่�งห้ล่งพวงมาล่ยู่

ทุี่กัคร่้ง เพราะห้มายู่ถึูง 
ผมม่ความร่บชอบที่่�ย่ิู่งให้ญ่  

ม่ความร่บผิดชอบที่่้งช่วิตผมเอง 
และคนร่วมใชถู้นน

ในด้านความป็ลอดภ่ยู่

”

”

“

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก
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ส้ขุภาพและค์วามปลอ่ดิภยั
ขอ่งล้กค์้า

Customer Health and Safety



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญและหัวข้อ่ส้ำาค์ัญในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

“ล้กค์้าปลอ่ดิภัย”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ เผ่ยแพร่ค์วามร้้

ป้อ่งกัน และดิ้แลสุ้ขภาพพนักงานในวิกฤติโค์วิดิ-19
 กลุุุ�มบริษััท ทิปโก้แอสฟััลุุท์ มีความห�วงใยต่่�อสุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องลุุูกค้า แลุุะพื่่นักงานทุกคนเป็นสำาคัญ ในช่�วงการทำางานข้อสถึานการณ ์
การแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 ได้มีการยกระดับมาต่่รการด้านอาชี่วอนามัยแลุุะความปลุุอดภัยเข้้มไปอีกข้ั�น ด้วยการกำาหนดแนวทางการปฏิิบัต่่ิงานในพื่่่�นท่ีเส่ียง 
พื่่ร้อมทั�งมีการกำากับดูแลุุแลุุะประเมินผลุุด้านความปลุุอดภัยในการปฏิิบัต่่ิงานข้องพื่่นักงานเพื่่่่อให้มั่นใจว�าพื่่นักงานจะไม�เป็นสาเหตุ่่ในการแพื่่ร�โรคระบาด

 จากมาต่่รการเวน้ระยะห�างทางสงัคม (Social Distancing) แลุุะข้อ้บงัคับท่ีเข้ม้งวดในการจำากัดการเดนิทาง การต่่ดิต่่�อในสงัคม แลุุะการไปในสถึานท่ีสาธุุารณะ 
(Lockdown) ในสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 ซ่ึ่งเป็นอุปสรรคในการต่่ิดต่่�อส่ือสารกับลุุูกค้า แต่่�เนื่องจากกลุุุ�มบริษััทฯ ได้พัื่่ฒนา “แอปพื่่ลุุิเคช่ัน 
การส่ังซ่ื�อแลุุะต่่ิดต่่ามการจัดส�งสินค้า” สำาหรับการให้บริการลุุูกค้า เพื่่่่อเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่แลุุะยกระดับการบริการ สามารถึให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วโดยไม�ต่่้อง 
เข้้าพื่่บลุุูกค้าใกลุุ้ช่ิด  เป็นการป้องกันสุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องลุุูกค้า ลุุดความเสี่ยงในการต่่ิดเช่ื�อไปด้วย  โดยที่ยังสามารถึดำาเนินธุุุรกิจต่่�อได้โดยไม�สะดุด

 อกีโครงการหน่ึงท่ีกลุุุ�มบรษัิัทฯ ดำาเนนิมาต่่ลุุอดคอื การบรกิารดา้นเทคนคิท่ีเสรมิความรูด้า้นความปลุุอดภยัใหก้บัลุุกูคา้  โดยเนน้ในดา้นความปลุุอดภยัใน
การทำางาน  การใช้่เครือ่งจักรอุปกรณ์ในการก�อสรา้ง รวมถึงึการอบรมเพ่่ื่่อสือ่สารแนวทางปฏิิบัต่่เิมือ่เกิดเหตุ่่ฉุกเฉิน  เพ่่ื่่อใหลุุ้กูค้า แลุุะพื่่นักงานข้องลุุกูค้าดำาเนนิงาน 
ดว้ยความปลุุอดภัย  แลุุะร�วมเป็นส�วนหน่ึงท่ีร�วมกันสร้างจิต่่สำานกึให้เกดิเป็นวฒันธุุรรมความปลุุอดภัยข้ององค์กร รวมทั�งมุ�งสู�เปา้หมาย การพัื่่ฒนาความปลุุอดภัย 
อาช่ีวอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานอุบัต่่ิเหตุ่่เป็นศูนย์:  ZERO Accident 

ก้ ารบริหารจ่ดก้ารสู่่ขภาพั ความปีลอดภ่ย่ล่ก้ค้า

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• จัดเต่่รียมแนวทางในการปฏิิบัต่่ิงานในช่�วงสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาด 

ข้องโควิด-19- สำาหรับพื่่นักงานที่ต่่้องปฏิิบัต่่ิงานต่่ิดต่่�อลูุุกค้าภายนอก
• จดัให้พื่่นักงานกลุุุ�มงานท่ีต้่่องต่่ดิต่่�อลูุุกค้าภายนอกได้รบัการต่่รวจโควิด-19 

ก�อนเดนิทางปฏิบัิต่่งิานในพื่่่�นที ่แลุุะต้่่องมีการรายงานต่่วัต่่ามระยะท่ีกำาหนด
• จัดอุปกรณ์ป้องกันด้านสุข้อนามัย หน้ากากอนามัย กระจังป้องกันใบหน้า

(Face Shield) เจลุุแอลุุกอฮอลุุ์ เพื่่่่อให้พื่่นักงานแลุุะลุุูกค้ามีความม่ันใจใน
เรื่องความปลุุอดภัย

• การนำาเทคโนโลุุยี “แอปพื่่ลุุิเคช่ันการสั่งซ่ื�อแลุุะต่่ิดต่่ามการจัดส�งสินค้า”  
มาใช่้บริการลุุูกค้า  เพื่่่่อลุุดการต่่ิดต่่�อแบบซ่ึง่หน้า  แต่่�สามารถึให้บริการแลุุะ
เพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่

• จำานวนผู้เข้้าอบรม เป็นจำานวน 140 คน  แลุุะจำานวนผู้เข้้าอบรมรวมทั�งสิ�นต่่ั�งแต่่�
ปี 2562 จนถึึงปัจจุบันจำานวนรวมทั�งสิ�น 151 คน

• ความพื่่ึงพื่่อใจข้องลุุูกค้าด้านบริการเทคนิค 87 % 
• นำา “แอปพื่่ลุุิเคชั่นการส่ังซื่�อแลุุะต่่ิดต่่ามการจัดส�งสินค้า” มาให้บริการโดย

สามารถึเพื่่ิ�มข้ีดความสามารถึในการบริการ สะดวกแลุุะปลุุอดภยัสำาหรบัลุุกูค้า
• โครงการแบ�งปันความรู้ด้านความปลุุอดภัยแก�ลูุุกค้าผู้รับเหมาก�อสร้างถึนน 

ซ่ึง่จะป้องกันอุบัติ่่เหตุ่่ร้ายแรงได้ พื่่ร้อมมอบเสื�อสะท้อนแสงเพื่่่่อใช้่ในการทำางาน
กลุุางแจ้งได้อย�างปลุุอดภัยมากข้้�น

• โครงการนวัต่่กรรมด้านความปลุุอดภัยจำานวน 7 โครงการ ท่ีเก่ียวกับการ
ปรบัปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ แลุุะกระบวนการทำางานเพื่่่่อให้เกิดความปลุุอดภยั
กับพื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนได้เสียมากยิ�งข้้�น

ปี 2563

ปี 2568

• การให้ความรู้ด้านเทคนิคแลุุะ
ความปลุุอดภัยในการทำางาน
ด้านการก�อสร้างถึนน รวมทั�ง
ความปลุุอดภัยทั่วไป จำานวน 
20 ครั�งต่่�อปี

• ความพื่่ึงพื่่อใจข้องลุุูกค้าต่่�อ
การบริการเทคนิคไม�ต่่่ำากว�า 
85%

• ก า ร เ ป ็ น พัื่่ น ธุุ มิ ต่่ ร ใ น ก า ร
สร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิค 
ทำาถึนนอย�างปลุุอดภยั  เพ่่ื่่อการ 
เผยแพื่่ร�ในธุุุรกิจการก�อสร้าง
ถึนน

เปี้าหมาย่
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การให้บริการช่�วงฤดูฝันจะมีคำาร้องข้อให้ไปบริการ ความรู้ แลุุะการแก้ปัญหาที่หน้างาน เป็นจำานวนครั�งที่สูง  รายการ
ท่ีแสดงนี�เป็นการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการต่่ามแผนงานประจำาเดือนท่ีกำาหนด เน่ืองจากบางครั�งลุุูกค้า
ประสบปัญหา  หรอืมโีครงการท่ีต้่่องการคำาแนะนำาเร�งด�วน ทมีบรกิารเทคนิคท่ีดูแลุุต่่ามภาคต่่�างๆ จะเข้า้ให้บรกิารทันที

“ค์วามปลอ่ดิภยัขอ่งล้กค์า้ คื์อ่ หวัใจขอ่งทมีงาน”

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก
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การให้ค์ำาแนะนำาเรื�อ่งค์วามปลอ่ดิภัยในโรงงาน
ผ่ลิตแอ่ส้ฟััลต์ค์อ่นกรีตขอ่งล้กค์้า

การผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่คอนกรีต่่ โดย
ส�วนใหญ�เคร่ืองจักรแลุุะวัสดุท่ีใช้่
ในการผลุุิต่่ จะต้่่องมีการต่่รวจ
บำารุงรักษัา อย�างสมำา่เสมอ เพ่่ื่่อ
ความปลุุอดภยัต่่�อผู้ปฏิบิตั่่งิาน แลุุะ  
ผู้เก่ียวข้้อง เพื่่ราะว�า กระบวนการ
ผลุุิต่่แอสฟััลุุต์่่คอนกรีต่่ ต้่่องใช้่ 
อุณหภมูท่ีิสงูมาก โดยเฉพื่่าะถึงัเกบ็
นำ�ามันเช่ื�อเพื่่ลุุิง, ถึังเก็บยางมะต่่อย
แลุุะ ห้องเผาหิน ซ่ึง่จะมีความร้อนสงู
เป็นพิื่่เศษั

เจ้าหน้าท่ีเทคนคิ ฝ่ัายบริการลุุกูค้า
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ จะมีการวางแผน
ร�วมกับลูุุกค้า เพ่่ื่่อเข้้าต่่รวจสอบ
แลุุะให้คำาแนะนำาเร่ืองความปลุุอดภัย
อย�างสมำา่เสมอ อาทิ เช่�น การแนะนำา
ให้ต่่ิดตั่่�งฉนวนกั�นความร้อนในท�อ
ข้องยางมะต่่อย เพ่่ื่่อป้องกันการ
สัมผัสโดน แลุุะช่�วยลุุดการสูญเสีย
ความร้อนในท�อได้อีกด้วย

การบริการด้านเทคนคิด้านการทำางานอย�างปลุุอดภยัแลุุะถึกูต้่่อง เป็นการทดสอบค�าความฝ้ัดข้อง 
ผวิทางด้วยเคร่ืองมือทดสอบ Portable Pendulum Test  เพ่่ื่่อความปลุุอดภัยข้องผูท้ีใ่ช้่เส้นทาง
สญัจรผ�านไป-มา บริเวณถึนนรชั่ดาภเิษัก หน้าศาลุุอาญา แลุุะวิธุุกีารทำางานอย�างปลุุอดภยัข้อง
ผู้รบัเหมาก�อสร้างถึนน เน่ืองจากหน้างานในเมือง/ช่มุช่น จะทำาในเวลุุากลุุางคนื

งานอบรมย�อยเร่ืองการซ่�อมแซ่มบำารงุรกัษัาสายทาง  พื่่ร้อมให้ความรูด้้านความปลุุอดภยัในการ
ทำางานด้านการก�อสร้าง  ด้านการบูรณะแลุุะบำารงุถึนน  กบั หน�วยงาน อบจ.ต่่รงั เพ่่ื่่อให้มคีวามรูแ้ลุุะ
ความเข้้าใจในการแก้ไข้แลุุะปรบัปรงุสายทางให้มอีายกุารใช้่งานท่ียาวนาน  รวมทั�งเกดิความปลุุอดภยั
สำาหรบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัิต่่งิานด้วย

บจก.ภาคใต้่่ทรายทองก�อสร้าง จ.ชุ่มพื่่ร

คุ์ณส้มพันธ์์ ลีลาป่ญญาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโส ส�วนงานสนับสนุนทาง
เทคนิคแลุุะผลุุิต่่ภัณฑ์์ :

บริหารจัดการทีมงานฝ่ัายเทคนิคแลุุะให้การ
สนบัสนนุงานข้ายภายในประเทศ  โดยมทีมีงาน
ท่ีมคีวามช่ำานาญในการแก้ไข้ปัญหา  รวมทั�งให้
ความรู้ด้านความปลุุอดภัย

ค์ุณชัยวัฒน์ วงษั์เวียน
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค:

ดูแลุุลุุูกค้าผู้รับเหมาก�อสร้างถึนน แลุุะลุุูกค้า
กลุุุ�มบริ ษััททิปโก้ แอสฟััลุุท์ ในผลุุิต่่ภัณฑ์์ 
ยางมะต่่อยแลุุะนำ�ามัน โดยการให้ความรู ้
ด้านเทคนิคการใช่้ผลุุิต่่ภัณฑ์์  วิธุุีการ  รวมทั�ง
ความรู้ด้านความปลุุอดภัย

ค์ุณธ์นรัตน์ อ่ัศึวสุ้ธ์ีรกุล
หจก. สามเพื่่ช่ร  จังหวัดกำาแพื่่งเพื่่ช่ร

สามเพื่่ช่รเป็นบริษััทรับเหมาก�อสร้างถึนนที่
ทำางานมามากกว�า 48 ปี ทำาธุุุรกิจแลุุะมุ�งใน
การพื่่ัฒนาปรับปรุงคุณภาพื่่  โดยพื่่ัฒนาคน
เป็นส�วนสำาคัญข้องแนวทางบริษััท รวมทั�งให้
ความสำาคัญด้านความปลุุอดภัย

“
ค์วามปลอ่ดิภัยขอ่งทีมงาน

และบุค์ลากรที�เกี�ยวข้อ่ง 
ถือ่เป็นหัวใจส้ำาค์ัญที�สุ้ดิ

ในการดำาเนินธุุุรกิจ 
เพื่่ราะหากเราลุุะเลุุยสิ�งเหลุุ�านี�แลุุ้ว 

ผลุุกระทบหรือความเสียหายที่ต่่าม
มาอาจจะประเมินค�าไม�ได้เลุุย

”

“
ผมรู้ดีว�าหน้าที่ข้องผม

มีความสำาคัญในการสื่อสารให้
ความรู้ด้านความปลุุอดภัย
ทั�งการใช่้สินค้าให้คนสัญจร

บนถึนนมคีวามปลุุอดภยั แลุุะความรู ้
ในการเต่่รียมงานอย�างปลุุอดภัย

ส้ำาหรับผ่้้รับเหมา 
เพราะทุกชีวิตส้ำาค์ัญ 

และมีค์่าเท่าเทียมกันทุกค์น

”

“
การทำาถึนนเป็นงานที่อันต่่ราย 

ต่่้องมีความระมัดระวังสูง 
การที่ทิปโก้แอสฟััลุุท์ 

มาช่�วยให้ความรู้ 
แลุุะช่วยส้ร้างจิตส้ำานก่ให้ค์นงาน

ในดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย 
เป็นเรื�อ่งดิีมากๆ 

”

ค์วามค์ิดิเห็นขอ่งผ่้้ร่วมโค์รงการดิ้านค์วามปลอ่ดิภัยล้กค์้า

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การตระหนัักด้้านั
ความปลอด้ภััย บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุ่ณคุ�าเพั่�ออนาคุต ภาคุผู้นวัก
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ว่นต�อต้านคอร์ร่ปีช้น่
ออนไลน์ ปีี 2563

ด้าน
บรรษั่ที่ภิบาล

โปีร�งใสู่และก้ำาก้่บ
ด่แลก้ิจก้ารที่่�ด่

82



การวิเค์ราะห์ห่วงโซึ่่ค์ุณค์่าและผ่ลกระทบดิ้านบรรษััทภิบาล ข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์

• • • การต่่�อต้่่านคอร์รัปช่นั
• • • การแข้�งขั้นอย�างเป็นธุุรรม
• •   การปฏิบัิต่่ติ่่ามจรรยาบรรณ            

องค์กร
• • •  การเคารพื่่ทรัพื่่ย์สนิทาง

ปัญญา
• •   การเคารพื่่สิทธิุุมนุษัยช่น

• • • • การจัดหาอย�างเป็นธุุรรมต่่ลุุอดห�วงโซ่�อุปทาน
• • • • การต่่�อต้่่านคอร์รัปช่นั
• • • • การปฏิบัิต่่ติ่่ามจรรยาบรรณองค์กร
•    การใช้่พื่่ลัุุงงานไม�ก�อปัญหาสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสังคม
• • • • การเคารพื่่สิทธุุมินษุัยช่นแลุุะช่มุช่น
 • • • การรักษัาข้้อมลูุุแลุุะความเป็นส�วนตั่่วข้องลุุกูค้า

• • • • ความรับผดิช่อบต่่�อผลิุุต่่ภณัฑ์์ 
แลุุะบริการ

• • • • การต่่�อต้่่านคอร์รัปช่นั
• •    การเคารพื่่สิทธุุมินษุัยช่น
 • • • การรับผดิช่อบต่่�อลูุุกค้า
 • •  การรับฟัังความคดิเหน็ลุุกูค้า

• •  • การรับฟัังความคดิเหน็ช่มุช่น
 • • • การรักษัาข้้อมลูุุแลุุะความเป็น 

ส�วนตั่่วข้องลุุกูค้า

• • • • ความรบัผดิช่อบต่่�อผลิุุต่่ภณัฑ์์
แลุุะบริการ

• • • • การต่่�อต้่่านคอร์รัปช่นั
• • • • การรบัผดิช่อบต่่�อลูุุกค้า
• • • • การเคารพื่่สทิธุุมินษุัยช่น
•  • การรบัฟัังความคดิเหน็ช่มุช่น
•  •  การรบัฟัังความคดิเหน็ลุุกูค้า
• • • • การเสยีภาษัท้ีองถึิ�น
• • • • การรกัษัาข้้อมลูุุส�วนบคุคลุุ

ปีระเด็นด้านบรรษ่ัที่ภิบาล                                                    ปีัญหาด้านบรรษั่ที่ภิบาล                                           แนวที่างก้ารบริหารจ่ดก้ารที่่�ใช้้ในปีี  2563

ส้ร้างการตระหนักถ่งค์วามเส้ี�ยงที�เกิดิข้�นได้ิในทุก
กระบวนการทำางานตลอ่ดิห่วงโซ่ึ่ธ์รุกิจ และวิกฤติโลก  
เช่น การระบาดิขอ่งโค์วิดิ-19 รวมทั�งค์วามปลอ่ดิภัย 
ในดิ้านสุ้ขอ่นามัย เพ่�อ่ให้พนักงานทุกค์นส้ามารถ
บริหารค์วามเส้ี�ยงในการทำางานได้ิอ่ย่างดิี

ป่ญหาการบริหารการจัดิซึ่ื�อ่วัตถุดิิบส้ำาค์ัญ โดิย
ไม่มีป่ญหาการขาดิแค์ลน และส้ามารถผ่ลิตสิ้นค์้า
เพ่�อ่ตอ่บส้นอ่งตลาดิได้ิตามแผ่น โดิยไม่มผี่ลกระทบ
กับราค์าต้นทุนวัตถุดิิบ

การขยายการขายและมีล้กค์้าที�ส้ามารถพัฒนา
ธ์ุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ระบุความเส่ียงแลุุะประเมินผลุุกระทบ
ข้้อปฏิิบัต่่ิ ในช่�วงการระบาดข้องวิกฤติ่่ 
โควิด-19 เพื่่่่อการบริหารจัดการ

พื่่ัฒนาแลุุะบริหารระบบข้้อมูลุุในการจัดซ่ื�อต่่ลุุอดห�วงโซ่�อุปทาน  โดยการนำาเทคโนโลุุยี
มาใช่้เพื่่่่อให้สามารถึต่่อบสนองได้ถึูกต่่้อง รวดเร็วสูงสุด

การพัื่่ฒนาระบบแอปพื่่ลิุุเคช่ันท่ีสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลุุูกค้าในการซื่�อ การติ่่ดต่่�อ  
แลุุะรับบริการในช่�วงวิกฤต่่ิ  ที่ไม�สามารถึทำางานด้วยวิธุุีการแบบเดิม

ต่่ิดต่่ามความเปล่ีุุยนแปลุุงบริบทภายนอก
แลุุะความเส่ียงท่ีอุบตั่่ใิหม�  ประเมนิผลุุกระทบ 
จากกระบวนการดำาเนินงาน

พื่่ัฒนาศักยภาพื่่คู�ค้าในระยะยาวให้
สามารถึพื่่ัฒนาไปร�วมกัน

สร้างกิจกรรมที่สร้างแลุุะพัื่่ฒนาความ
สัมพื่่ันธุุ์ที่ดีกับลุุูกค้า

ปรับกิจกรรมเป็นการสนับสนุนกิจกรรม
ร�วมกับพื่่ันธุุมิต่่รในเป้าหมาย

พื่่ฒันาความรูด้า้นการช่�วยช่วีติ่่เบื�องต่่น้ 
(CPR/AED) สำาหรับชุ่มช่น

การพัื่่ฒนาความพึื่่งพื่่อใจข้องลูุุกค้า ให้
เกิดความไว้วางใจในระยะยาว

เลุุอืกรปูแบบการจดักจิกรรโดยให ้สามารถึ
ทำาได้โดยมีความปลุุอดภัย

เสริมสร้างความรู้ด้านการซ่�อมถึนน
ช่ั่วคราวเพื่่่่อความปลุุอดภัยข้องชุ่มช่น

การมุ�งสู�การจัดซ่ื�อจัดจ้างสีเข้ียว

พื่่ฒันาแลุุะบรหิารระบบข้อ้มลูุุในการจดัซ่ื�อ
ต่่ลุุอดห�วงโซ่�อปุทาน  โดยการนำาเทคโนโลุุยี
มาใช่้เพื่่่่อให้สามารถึต่่อบสนองได้ถึูกต่่้อง
รวดเร็วสูงสุด

การตดิิตามการขายส้นิค์า้  และการส้ง่ส้นิค์า้ในชว่ง
วิกฤติโค์วิดิ-19 โดิยการรักษัาระยะห่างไดิ้

ป่ญหาการเว้นระยะห่างทางสั้งค์มในช่วงวิกฤต ิ 
โค์วิดิ-19 และการจัดิกจิกรรมเพ่�อ่ส้งัค์มได้ิต่อ่เนื�อ่ง

ป่ญหาชุมชนขาดิค์วามร้้ ค์วามเข้าใจในเรื�อ่งค์วาม
ปลอ่ดิภัยทางถนน และในการใช้ชีวิตให้ปลอ่ดิภัย

ปีัจจ่ย่ความเสู่่�ย่งที่่�เก้่�ย่วข้องก้่บปีระเด็นสู่ำาค่ญด้านบรรษั่ที่ภิบาลม่ผู้ลต�อก้ารดำาเนินธ่รก้ิจ และใช้้ในราย่งานฉบ่บน่�
ห่ว
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การเปลี�ยนแปลงทาง 
ภ้มิอ่ากาศึอ่ย่างรุนแรง ส้ภาวะวิกฤตินำ�า

การปลุุอมแปลุุงแลุุะ
การโจรกรรมข้้อมูลุุ

ความลุุ้มเหลุุวในการ
กำากับดูแลุุทั่วโลุุก ความผันผวนข้องราคาพื่่ลุุังงาน

ภัยพบั่ตดิิา้นสิ้�งแวดิล้อ่ม
ที�มนุษัย์ส้ร้างข้�น

โรค์ระบาดิและติดิเชื�อ่ ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์ ค์วามล้มเหลวขอ่ง 
โค์รงส้ร้างพ่�นฐานที�ส้ำาค์ัญ

การตลาดิและพัฒนาธุ์รกจิ เทค์โนโลยีและนวตักรรม การจดัิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส่้ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง

ค์้่แข่งการค์้า

ผ่้้ถือ่หุ้นและ
นักลงทุน

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

นักวิชาการ ผ่้้ใช้ถนน 
และชุมชน

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ล้กค์้า

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ

 

สัญญลุุักษัณ์สีประเภทความเสี่ยงสำาคัญ (ใช้่เฉพื่่าะในการอธุุิบายความเสี่ยงนี�เท�านั�น โดยสามารถึดูรายลุุะเอียดได้ที ่หน้า 22 )

พนักงาน

ลก้ค์้า

หน่วยงานกำากับดิแ้ล

หน่วยงานกำากับดิ้แล

ชมุชน

   เศรษัฐกิจ        สิ�งแวดลุุ้อม        ภูมิรัฐศาสต่่ร์       ผลุุกระทบต่่�อสังคม       เกีย่วกับเทคโนโลุุยี 

การบริหารจัดิการ
ค์วามเส้ี�ยงอ่งค์์กร

การจัดิหาอ่ย่าง
ยั�งยืนตลอ่ดิห่วงโซึ่่
ค์ุณค์่า

ค์ุณภาพ ค์วาม 
รับผิ่ดิชอ่บต่อ่ส้ินค์้า
และบริการ

การมีส้่วนร่วมและ
การพัฒนาชุมชน

ก้ารบริหารจ่ดก้ารความเสู่่�ย่งองค์ก้ร (หน้า 170 – 173)

ก้ารม่สู่�วนร�วมและก้ารพั่ฒนาช้่มช้น (หน้า 188 – 193)

ก้ารจด่หาอย่�างย่่�งย่ืน (หน้า 176 – 179) คณ่ภาพัและความร่บผู้ิดช้อบ (หน้า 182-185)

ก้ารก้ำาก้่บด่แลกิ้จก้ารที่่�ด ่ (หน้า 196 – 197)

ก้ารปีล่ก้ฝัุ่งจรรย่าบรรณ (หน้า 198 – 199)

ก้ารเคารพัด้านสิู่ที่ธิมน่ษัย่ช้น  (หน้า 202 – 203)

ก้ารบริหารงานด้านภาษั ่ (หน้า 206 – 207)

ก้ารม่�งเน้นล่ก้ค้าเปี็นศ่นย่์ก้ลาง  (หน้า 200 – 201)

ปีก้ป้ีองเครือข�าย่ และระบบสู่ารสู่นเที่ศ (หน้า 204 – 205)

  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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ก้ล่�มบริษั่ที่ทิี่ปีโก้้แอสู่ฟััลที่์และก้ารก้ำาก้่บด่แลก้ิจก้ารที่่�ด่

ค์ณะกรรมการ
บริษััท

ค์ณะผ่้้บริหาร

ตระหนักถ่งบทบาทและค์วามรับผ่ิดิชอ่บ 
ในฐานะผ่้้นำาที�ส้ร้างค์ุณค์่า
ให้แก่กิจการอ่ย่างยั�งยืน

กำาหนดิวัตถุประส้งค์์ เป้าหมายหลัก 
ขอ่งกิจการที�เปลี�ยนไป

เพ่�อ่ค์วามยั�งยืน

เส้ริมส้ร้างค์ณะกรรมการ
ที�มีประส้ิทธ์ิผ่ล

ส้รรหาและพัฒนา 
ผ้้่บริหารระดิับส้้ง และ
การบริหารบุค์ลากร

ส้นับส้นุนการมีส้่วนร่วม
และการส้ื�อ่ส้ารกับผ่้้ถือ่หุ้น

รักษัาค์วามน่าเชื�อ่ถือ่ทางการเงิน
 และการเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ดิ้แลให้มีระบบการบริหารค์วามเส้ี�ยง
และการค์วบค์ุมภายในที�เหมาะส้ม

เส้ริมส้ร้างนวัตกรรมและ
การประกอ่บธ์ุรกิจอ่ย่างรับผ่ิดิชอ่บ
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ก้ลย่่ที่ธ์องค์ก้ร 2568

เปี็นองค์ก้รที่่�ย่่�งย่ืน

ก้ลย่่ที่ธ์ความย่่�งย่ืน

ม่�งสู่่�ก้ารเปี็นบริษั่ที่ช้่�นนำา
ระด่บโลก้ 

นำาเสู่นอที่างออก้ที่างธ่รก้ิจ
ที่่�หลาก้หลาย่

สู่�งมอบนว่ตก้รรมเหนือ
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

ข่บเคลื�อนองค์ก้รโดย่อาศ่ย่
ข้อม่ลธ่รก้ิจ

ม่�งเน้นล่ก้ค้าเปี็นศ่นย่์ก้ลาง

ผู้่้นำาด้านนว่ตก้รรม

ค่ณค�าเพั่�ออนาคต

บริหารแบบปีระสู่ิที่ธิภาพั
เช้ิงนิเวศเศรษัฐก้ิจ

ก้ารตระหน่ก้ด้านความ
ปีลอดภ่ย่

ความโปีร�งใสู่และก้ารก้ำาก้่บ
ด่แลก้ิจก้ารที่่�ด่

รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่
เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ 

การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาล คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวกรู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟัลัุุท์ การพัื่่ฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เชิ่งนิเวศเศรษัฐกิจ 
การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาล คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก
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LEK

การบริหารจัดิการ
ค์วามเส้ี�ยงอ่งค์์กร

Enterprise Risk Management



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563

การบริหารค์วามเส้ี�ยงอ่งค์์กรดิ้าน ESG

“อ่งค์์กรลดิค์วามเส้ี�ยง”

 กลุุุ�มบริษััทฯ ดำาเนินการปรับปรุงกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรต่่ามนโยบายบริหารความเส่ียงข้อง
องค์กร โดยมีการเน้นระบุถึึงความเส่ียงด้านสังคม สิ�งแวดลุุ้อม แลุุะจริยธุุรรม โดยมีการจัดทำาทะเบียนความเสี่ยง
ดังกลุุ�าวพื่่ร้อมแนวทางการควบคุมความเสี่ยง รวมถึึงการต่่ิดต่่ามผลุุอย�างต่่�อเนื่อง

 นอกจากนี� กลุุุ�มบรษิัทัฯ ต่่ระหนกัถึงึความเสีย่งอบัุต่่ใิหม� (Emerging risks) ซ่ึง่อาจส�งผลุุกระทบต่่�อองคก์รใน
อีก 3 ถึึง 5 ปีข้้างหน้า ความเสีย่งอุบัต่่ิใหม�หลุุักข้ององค์กร ได้แก� ความเสี่ยงด้านโรคระบาดใหญ� (Pandemic Risk) 
เช่�น สถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19- แลุุะความเสี่ยงด้านเทคโนโลุุยีสารสนเทศ (IT Risk)  เช่�น การโจมต่่ ี
ทางไซ่เบอร์ (Cyber Attack)  รวมถึึงวิเคราะห์ความเส่ียงสภาพื่่แวดลุุ้อมทางธุุุรกิจ แลุุะโอกาสในการพื่่ัฒนา 
ศักยภาพื่่การดำาเนินธุุุรกิจในอนาคต่่ 

 นอกจากนี� กลุุุ�มบริษััทฯได้มีการวางแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง ESG แลุุะความเส่ียงอุบัต่่ิใหม�  
ผ�านทางมาต่่รการควบคุมความเส่ียงภายใน (Internal risk control measures) เช่�น แผนการบริหาร 
ความต่่�อเนื่องทางธุุุรกิจ (Business Continuity Management plan) เพื่่่่อลุุดผลุุกระทบข้องความเสี่ยงเหลุุ�านั�น 
ต่่�อการดำาเนินธุุุรกิจ โดยมีการติ่่ดต่่ามผลุุอย�างเป็นระยะๆ พื่่ร้อมรายงานในรายงานความเส่ียงรายไต่่รมาส 
นำาเสนอต่่�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) 

กลุม่บริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ มอ่งไกล หาประเดิ็น

ปรับแผ่น  ตั�งรับ  พลิกวิกฤติโค์วิดิ-19

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

จัดทำารายงานบริหารความเส่ียง
ทุกไต่่รมาส

จั ด ทำา ท ะ บี ย น ค ว า ม เ ส่ี ย ง 
เพื่่ิ�มเติ่่มในส�วนความเสี่ยงด้าน
สังคม สิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสิทธุุิ
มนุษัยช่น

ทบทวนการบริหารความเส่ียง
แลุุะทะเบียนความเสี่ยงทั�งหมด 

การนำาทะเบียนความเสี่ยงมาใช้่ 
เป็น เครื่ อ งมือ ในการต่่รวจ
ต่่ิดต่่ามผลุุการปฏิิบัต่่ิงานข้อง
ส�วนงาน

•

•

•

•การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563
• มีการประเมินความเส่ียงด้านสถึานการณ์การแพื่่ร�เช่ื�อโควิด-19 แลุุะ 

กำาหนดแนวทางการควบคุม (Control measures) เพ่่ื่่อป้องกันแลุุะ 
ควบคุมการแพื่่ร�ระบาดข้องโควิด-19 ข้องพื่่นักงาน ลุุูกค้าแลุุะคู�ค้าทาง 
ธุุุรกิจได้อย�างทันท�วงที

• มีการประเมินความเส่ียงด้านการรักษัาข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ ต่่าม 
พื่่ระราช่บัญญัต่่ิคุ้มครองข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ พื่่.ศ. 2562 ร�วมกับส�วน 
งานที่เกี่ยวข้้อง พื่่ร้อมแนวทางปฏิบัิต่่ิ

• สนับสนุนกระบวนการทำางานผ�านทาง Cloud platform เพ่่ื่่อเพื่่ิ�ม 
ความปลุุอดภัยในการจัดเก็บ สำารองข้้อมูลุุไม�ให้รั่วไหลุุ แลุุะเสริมสร้าง 
ประสิทธุุิภาพื่่ในการดำาเนินงาน

• ให้ทางฝั่ายบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุประสานงานแลุุะแจ้งข้้อมูลุุเกี่ยวกับ 
มาต่่รการแลุุะวิธุุีการปฏิิบัต่่ิงานในช่�วงสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาด 
ข้องโควิด-19 ให้แก�พื่่นักงาน เพ่่ื่่อลุุดความเส่ียงในการแพื่่ร�กระจาย 
โรคระบาด

• แผนการปรับปรุงระบบ IT แลุุะระบบการดำาเนินงาน (อยู�ในระหว�างการ 
เต่่รียมความพื่่ร้อม)

• จำานวนการโจมต่่ีทางไซ่เบอร์ เช่�น Phishing email ลุุดลุุง 25%25% จาก 
ปีฐาน  2562 

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายการ
บริหารจัดิการค์วามเส้ี�ยง
ขอ่งอ่งค์์กร

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อดู ค์้่มือ่การทำางานการ
บริหารค์วามเส้ี�ยงอ่งค์์กร

ป่จจัยค์วามเส้ี�ยงที�เกี�ยวข้อ่งกับประเดิ็นดิ้านค์วามยั�งยืนขอ่งอ่งค์์กร 

ป่จจัยเส้ี�ยง ผ่ลกระทบต่อ่ธุ์รกิจ มาตรการรอ่งรับค์วามเส้ี�ยง

ค์วามผ่ันผ่วนขอ่งราค์านำ�ามันดิิบและ
ค์วามไม่แน่นอ่นขอ่งอุ่ปทานนำ�ามันดิิบ 

ค์วามเส้ี�ยงดิ้านการเงิน ด้ิานส้ินเชื�อ่ 
ส้ภาพค์ล่อ่ง และอ่ัตราแลกเปลี�ยน

ค์วามเส้ี�ยงดิ้านการจัดิหายางแอ่ส้ฟััลต์ 
ซึ่ีเมนต์ และดิ้านโรงกลั�นประเทศึมาเลเซึ่ีย 

ค์วามเส้ี�ยงเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลง
ส้ภาพภ้มิอ่ากาศึ

การบริหารจัดิการ การแพร่ระบาดิขอ่ง
โรค์อุ่บัติใหม่โค์วิดิ-19

ดิ้านภัยค์ุกค์ามไซึ่เบอ่ร์และการรักษัา
ค์วามปลอ่ดิภัยขอ่งข้อ่ม้ล

หนึ่งในปัจจัยความเส่ียงหลัุุกข้ององค์กร คือ ความผันผวน
ข้องราคานำ�ามันดิบแลุุะความไม�แน�นอนข้องอุปทานนำ�ามันดิบ   
เน่ืองจากในกระบวนการผลิุุต่่ยางมะต่่อยจำาเป็นต้่่องใช้่ 
นำ�ามันดิบช่นิดพิื่่เศษัท่ีมีกำามะถัึนเจือปนสูง ซ่ึ่งเป็นแหลุุ�งข้อง
วัต่่ถึุนำ�ามันดิบเฉพื่่าะถึิ�น

มีความเส่ียงทางการเงินหลุุายด้านซ่ึ่งรวมทั�งความเส่ียง
ด้านสินเช่ื่อ สภาพื่่คลุุ�อง อัต่่ราแลุุกเปล่ีุุยน อัต่่ราดอกเบี�ย
แลุุะความผันผวนจากราคานำ�ามัน กลุุุ�มบริษััทฯ ได้นำา 
เครื่องมือทางการเงินหลุุายประเภทมาประยุกต์่่ใช้่ โดยไม�ใช่�
เพื่่่่อวัต่่ถึุประสงค์ในการเก็งกำาไร

ความผันผวนข้องราคายางแอสฟััลุุต์่่ซ่ี เมนต์่่ถึือเป็น 
ความเส่ียงท่ีสำาคัญ รวมทั�งโรงกลุุั่นที่ประเทศมาเลุุเซ่ียซ่ึ่ง 
เป็นแหลุุ�งยางแอสฟััลุุต์่่ซ่ีเมนต์่่สำาหรับประเทศไทยในช่�วง
ท่ีมีความต้่่องการใช่้สูง จะต่่้องพื่่ิจารณาช่�วงเวลุุาการ 
ปิดซ่�อมแซ่มประจำาปีให้ส�งผลุุกระทบน้อยที่สุด

การเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศจากปัญหาโลุุกร้อน  
(Climate Change) มีแนวโน้มรุนแรงข้้�น  ส�งผลุุทั�งโดยต่่รง 
ในการทำาธุุุรกิจ ที่เวลุุาในการทำางานสั�นลุุง แลุุะบางครั�ง 
คาดเดายาก ทางอ้อม ในการดำาเนินช่ีวิต่่ข้องพื่่นักงานแลุุะ
สังคม เช่�น ภาวะฝัุ่นลุุะออง PM 2.5 มากข้้�น

การแพื่่ร�ระบาดข้องโรคอุบัต่่ิใหม� โควิด-19 ที่นอกจากส�งผลุุ 
รุนแรงทั�งด้านเศรษัฐกิจแลุุะสุข้อนามัยข้องคนในประเทศ ยัง
รวมถึึงเป็นปัญหาระดับโลุุก ซ่ึ่งกระทบต่่�อการดำาเนินการ 
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�า รวมถึึงห�วงโซ่�อุปทาน
กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งกำาหนดมาต่่รการป้องกันอย�างเข้้มงวด

จากวิกฤต่่ิโควิด-19 มีการใช่้เทคโนโลุุยีดิจิทัลุุในการทำางาน
เพื่่ิ�มมากข้้�นจากมาต่่รการเว้นระยะห�าง ซ่ึ่งมีผลุุดีกับการ
ดำาเนินธุุุรกิจ มีความยืดหยุ�นในการทำางานท่ีเหมาะสม แต่่� 
อาจมีความเส่ียงภัยคุกคามไซ่เบอร์จากการทำางานท่ี 
เช่ื่อมโยงกับโครงข้�ายอินเต่่อร์เน็ต่่จากภายนอกองค์กร

• ราคานำ�ามันดิบท่ีผันผวน อาจทำาให้เกิดความยากในการควบคุม
ต่่้นทุนทางการงินในการจัดหานำ�ามันดิบ แลุุะส�งผลุุต่่�อกำาไรใน 
ท่ีสุด เน่ืองจากราคานำ�ามันดิบแลุุะราคายางมะต่่อย อาจไม�ได้
ผันผวนไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป

• ความไม�แน�นอนข้องอุปทานนำ�ามันดิบ โดยเฉพื่่าะนำ�ามันดิบช่นิดท่ี 
มกีำามะถัึนเจือปนสูงในการผลิุุต่่ยางมะต่่อย ส�งผลุุต่่�อความต่่�อเน่ือง 
ข้องการกลุุั่นแลุุะผลุุิต่่ยางมะต่่อย เพื่่่่อป้อนสู�ต่่ลุุาดได้

• การใช้่เครื่องมือทางการเงินเข้้ามาป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนข้องราคานำ�ามันโดย
ใช่้กลุุยุทธ์ุุการประกันความเส่ียงในการนำาเข้้านำ�ามันดิบในแต่่�ลุุะลุุำาเรืออย�างรอบคอบ โดยใช้่  
4-Way Collar Option ในกรณีต่่้นทุนข้องนำ�ามันดิบปรับต่่ัวสูงข้้�น

• จัดซ่ื�อนำ�ามันดิบในรูปแบบสัญญาระยะยาว
• จัดหาแหลุุ�งนำ�ามันดิบจากแหลุุ�งอื่นๆ
• ข้ยายความสามารถึในการจัดเก็บนำ�ามันดิบ ในถึังเก็บแลุุะในเรือข้นส�งนำ�ามันข้นาดใหญ�

• การใช่้เครื่องมือทางการเงินเข้้ามาป้องกันความเสี่ยงจากอัต่่ราแลุุกเปลุุี่ยน เช่�น สัญญาสวอป
• เพิื่่�มความเข้้มงวดวินยัทางการเงินข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ โดยเฉพื่่าะการช่ำาระดอกเบี�ยเงินกู้ในระยะยาว
• ฝ่ัายการเงินข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลุุางการให้บริการต่่�างๆ (Service Center)  

เช่�นให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการบริหารเงิน การจัดหาแหลุุ�งเงินทุน แลุุะบริหารความเสี่ยงทาง 
การเงิน รวมทั�งการนำาเครื่องมือทางการเงินมาใช่้ได้ถึูกควบคุมอย�างเข้้มงวดต่่ามนโยบายท่ี 
ได้รับการอนุมัต่่ิโดยคณะกรรมการข้องกลุุุ�มบริษััทฯ

• จัดหาแหลุุ�งยางมะต่่อยที่เป็นวัต่่ถึุดิบจากแหลุุ�งอื่นๆ
• สร้างแลุุะรักษัาความสัมพื่่ันธ์ุุระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกล่ัุุนในทวีปเอเซ่ีย โดยมีการทำาสัญญา 

การจัดส�งผลุุิต่่ภัณฑ์์อย�างสมำ่าเสมอ
• บริหารอุปทานยางแอสฟััลุุต่่์ซ่ีเมนต่่์โดยต่่รงจากการผลุุิต่่ท่ีโรงกล่ัุุนยางมะต่่อยข้องกลุุุ�มบริษััทฯ  

ในประเทศมาเลุุเซ่ีย
• วางแผนเพื่่ิ�มกำาลุุังการจัดเก็บยางมะต่่อยข้องทางโรงกลุุั่น

• เพื่่ิ�มความถึี่ในการต่่ิดต่่ามแผนข้ายจากรายเดือน เป็นรายสัปดาห์สำาหรับผลุุิต่่ภัณฑ์์ท่ีต่่้อง 
ใช้่อุณหภูมิสูง เพ่่ื่่อเพื่่ิ�มประสิทธิุุภาพื่่ในการบริหารสินค้าคงคลัุุงให้สอดรับกับความต่่้องการข้อง
ลุุูกค้า แลุุะสามารถึควบคุมการใช่้พื่่ลุุังงานได้อย�างเหมาะสม

• พื่่ัฒนาผลุุิต่่ภัณฑ์์ โครงการ Climate – Resistant and Multi - Geo Products

• กำาหนดแนวทางการป้องกัน แลุุะควบคุมโรคฯ โดยเฝั้าระวังแลุุะป้องกันการแพื่่ร�ระบาดข้องโรค  
ต่่ามคำาแนะนำาข้องกรมควบคุมโรค แลุุะกฎิระเบียบต่่�าง ๆ ที่ภาครัฐกำาหนด รวมทั�งสนับสนุน 
อุปกรณ์ป้องกันที่จำาเป็นให้พื่่นักงาน แลุุะลุุูกค้า

• ร�วมสนับสนุนสังคมให้ผ�านวิกฤติิ่่ ด้วยการบริจาคสมทบโรงพื่่ยาบาลุุแลุุะหน�วยแพื่่ทย์ 
แลุุะบุคลุุากรทางการแพื่่ทย์ในการต่่�อสู้โรคโควิด -19

• ทบทวนแลุุะเพื่่ิ�มเต่่ิมข้้อกำาหนดที่จำาเป็นในนโยบายการใช่้แลุุะการรักษัาความปลุุอดภัยระบบ
เทคโนโลุุยีสารสนเทศ

• ประเมินระบบป้องกันความปลุุอดภัยข้องข้้อมูลุุแลุุะต่่ิดตั่่�งระบบโครงสร้างพื่่่�นฐานทาง IT เพื่่่่อ
ปรับปรุงแลุุะอุดช่�องโหว�ให้มีประสิทธุุิภาพื่่

• กำาหนดเกณฑ์์ความปลุุอดภัยข้้อมูลุุต่่ามแนวทาง PDPA

• ความเส่ียงทางการเงินเช่�น อัต่่ราดอกเบี�ยท่ีเพื่่ิ�มข้้�น  จะส�งผลุุ
โดยต่่รงต่่�อต่่้นทุนเงินกู้ข้องบรัษััท

• อัต่่ราแลุุกเปลุุี่ยนท่ีผันผวนจะส�งผลุุต่่�อต้่่นทุนแลุุะกำาไรจากการ
ดำาเนินงาน หากรายรับแลุุะรายจ�ายข้องบริษััทอยู�ในสกุลุุเงิน 
ที่ต่่�างกันออกไป

• ในกรณีที่เกิดการข้าดแคลุุน ไม�สามารถึจัดหาวัต่่ถึุดิบยางมะต่่อย
ป้อนโรงกล่ัุุนได้ จะส�งผลุุกระทบโดยต่่รงต่่�อบริษััทฯ ส�งผลุุต่่�อ 
ความต่่�อเน่ืองข้องการกล่ัุุนแลุุะผลุุิต่่ยางมะต่่อย เพื่่่่อป้อนสู� 
ต่่ลุุาดได้

• เนื่องจากโรงกล่ัุุนต้่่องดำาเนินงานต่่ลุุอดเวลุุา ความเส่ียงประการ
สำาคัญคือกรณีเหตุ่่การณ์ท่ีทำาให้ โรงกล่ัุุนต่่้องปิดซ่�อม (ท่ีไม�ใช่� 
การปิดซ่�อมบำารุงต่่ามปกต่่ิ)

• สภาพื่่อากาศที่เปลุุี่ยนแปลุุงอย�างฉับพื่่ลุุัน เช่�น ฝันต่่กฟั้าคะนอง
เป็นต่่้น ทำาให้เกิดอุปสรรคในการใช้่ยางมะต่่อยสร้างหรือซ่�อม 
ผิวถึนน  อาจทำาให้งานลุุ�าช่้ากว�ากำาหนด

• การใช้่พื่่ลุุังงานอุ�นสินค้าทั�งท่ีคลุุังสินค้าให้พื่่ร้อมจำาหน�ายแลุุะ 
การอุ�นสินค้าท่ีรถึบรรทุกยางมะต่่อยเพื่่่่อใช้่ในการข้นถึ�ายสินค้า
ช่�วงฝันต่่กหนัก  ซ่ึ่งอุณหภูมิลุุดลุุงเพื่่ิ�มข้้�นระหว�างข้นส�ง

• ค�าใช้่จ�ายการรักษัาความสะอาดแลุุะสุข้อนามัยต่่ามมาต่่รการ
ป้องกันสูงข้้�น เช่�น การจัดพื่่่�นที่ทำางานให้มีระยะห�าง การทำาความ
สะอาดพื่่่�นผิวสัมผัสต่่�างๆ เป็นต่่้น  ทั�งในส�วนที่เกี่ยวข้้องกับ
พื่่นักงานแลุุะลูุุกค้า ที่อาคารสำานักงานใหญ� ส�วนโรงงานสาข้า 
ทุกแห�ง

• การเช่ื่อมต่่�อจากระบบเครือข้�ายภายนอกที่หลุุากหลุุาย อาจเกิด 
ช่�องโหว�แลุุะถึูกโจมต่่ีทางไซ่เบอร์

• ค�าใช่้จ�ายเพื่่่่อการจัดหาอุปกรณ์การทำางานสูงข้้�น  เช่�น จัดหาชุ่ด
อปุกรณค์อมพื่่วิเต่่อรพ์ื่่กพื่่า (Notebook and Laptop) ใหพ้ื่่นกังาน
เพื่่่่อการทำางานจากบ้าน (Work From Home: WFH) เป็นต่่้น

อ้่างอ่ิง: ดูรายลุุะเอียดข้้อมูลุุเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่รายงาน หน้า 106 - 113  

อ้่างอ่ิง: ดูรายลุุะเอียดข้้อมูลุุเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่หน้า 32 – 39 แลุุะ 148-149

อ้่างอ่ิง: ดูรายลุุะเอียดข้้อมูลุุเพื่่ิ�มเต่่ิมได้ที่รายงาน หน้า 204 - 205  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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เรียนร้้หรือ่อ่บรม เผ่ยแพร่ค์วามร้้เกี�ยวกับค์วามเส้ี�ยงและการบริหารค์วามเส้ี�ยงก้าร

 ทางกลุุุ�มบริษััทฯ เน้นส�งเสริมการเรียนรู้ อบรม หรือเผยแพื่่ร�ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงแลุุะการบริหารความเส่ียงให้แก�บุคลุุากรในกลุุุ�มบริษััทฯ  โดยในระดับคณะกรรมการฯ มีการรายงานผลุุ 
การปฏิิบัต่่ิงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่่�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) คณะกรรมการต่่รวจสอบภายใน (AC) พื่่ร้อมหัวข้้อการให้ความรู้ใหม�ๆ ภาพื่่ความเส่ียงใหม�ๆ ความเส่ียง 
ในระดบัโลุุก (Global Risks) แลุุะความเส่ียงระดบัองค์กร (Top Corporate Risks)  ด้านข้องผู้บรหิารระดบัสงูข้องส�วนงานต่่�างๆ ไดม้กีารเสนอผลุุการปฏิบิตั่่งิานด้านบรหิารความเส่ียงองคก์รผ�านหลุุายช่�องทาง เช่�น  
รายงานความเส่ียงประจำาไต่่รมาส แลุุะการประชุ่มคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีผู้บริหารเป็นสมาช่ิก ในด้านพื่่นักงานมีการส่ือสารถึึงการบริหารความเสี่ยงข้ององค์กร ผ�านช่�องทางส่ือสารองค์กรแลุุะ 
การเสริมสร้างวัฒนธุุรรมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ทั�งนี� เครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่่�างๆ เช่�น ทะเบียนความเส่ียงกลุุายมาเป็นสิ�งสำาคัญท่ีส�วนงานต่่�างๆ ใช้่ช่�วยกำากับข้ณะปฏิิบัต่่ิงาน 
แลุุะวางแผนงานข้องต่่น

การประชุ่มแลุุะแจ้งเรือ่งความเสี่ยงใหม�ๆ ให้ผูบ้ริหารระดับสูงข้องส�วนงานต่่�างๆ 
การประชุ่มแลุุะอบรมความรู้พื่่นักงานผู้รับผิดช่อบด้านความเส่ียง 
ประจำาโรงงาน เพื่่่่อทบทวนการควบคุมภายใน

การบริหารค์วามเส้ี�ยง

การบริหารค์วามเส้ี�ยง
ทางกลุุุ�มบริษััทฯ เน้นส�งเสริมการเรียนรู้ อบรม หรือเผยแพื่่ร�ความรู้ 
เกี่ยวกับความเสี่ยงแลุุะวางแผนงานข้องต่่น

การบริหารค์วามเส้ี�ยง การค์วบค์ุมภายใน การตรวจส้อ่บและ
ทบทวน

การส้ื�อ่ส้ารข้อ่ม้ล
• ความเสี่ยงด้านกลุุยุทธุุ์
• ความเสี่ยงด้านการปฏิิบัต่่ิงาน
• ความเสี่ยงด้านการปฏิิบัต่่ิต่่าม

กฎิระเบียบ
• ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความเสี่ยงด้านสิ�งแวดลุุ้อม 

สังคมแลุุะบรรษััทภิบาลุุ
• ความเสี่ยงใหม�ๆ

• สภาพื่่แวดลุุ้อมการควบคุม
• การประเมินความเสี่ยง
• กิจกรรมการควบคุม
• ข้้อมูลุุสารสนเทศ  

แลุุะการสื่อสาร
• กิจกรรมการต่่ิดต่่าม 

แลุุะประเมินผลุุ

• ระบบการบริหารความเสี่ยง
 การประชุมบริหารค์วามเส้ี�ยง
• ระบบการควบคุม
 การตรวจส้อ่บภายใน (IA)
• ระบบการกำากับดูแลุุกิจการที่ดี
 การรายงานที�ประชุม 

ค์ณะกรรมการกำากับดิแ้ล
กิจการที�ดีิ

• การสือ่สารต่่�อผู้มีส�วนได้เสีย
ภายในองค์กร ผ�านรายงาน
ค์วามเส้ี�ยงอ่งค์์กรรายไตรมาส้

• การสือ่สารต่่�อผู้มีส�วนได้เสีย
ภายนอก ผ�านเว็บไซึ่ต์อ่งค์์กร 
และเอ่กส้ารรายงานประจำาปี

การบริหาร
ค์วามเส้ี�ยง

การส้ื�อ่ส้าร
ข้อ่ม้ล

ตรวจส้อ่บ
และทบทวน

การค์วบค์ุม
ภายใน

จัดิการแผ่นค์วามต่อ่เนื�อ่งทางธ์ุรกิจก้าร

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ให้ความสำาคัญต่่�อการบริหารความต่่�อเนื่องทางธุุุรกิจเพื่่่่อให้ธุุุรกิจสามารถึดำาเนินได้อย�างต่่�อเน่ืองแลุุะปกป้องผลุุประโยช่น์ข้อง 
ผู้มีส�วนได้เสียแลุุะเพื่่่่อความยั่งยืนข้องธุุุรกิจ กลุุุ�มบริษััทฯ มีการเต่่รียมความพื่่ร้อมแลุุะมุ�งเน้นการปรับการดำาเนินงานที่คลุุ�องต่่ัว มีความยืดหยุ�น แลุุะ การนำาเทคโนโลุุยี 
มาประยุกต์่่ใช้่ เพ่่ื่่อเพื่่ิ�มประสิทธิุุภาพื่่ในการดำาเนินงาน นอกจากนี�ได้มีการส�งเสริมการเรียนรู้แลุุะการใช้่เทคโนโลุุยีข้องพื่่นักงาน เพ่่ื่่อเพื่่ิ�มความสะดวกแลุุะปลุุอดภัย 
ต่่�อพื่่นักงาน ลุุูกค้า แลุุะ คู�ค้า อย�างต่่�อเนื่อง  นอกจากนี�กลุุุ�มบริษััทฯ มีการทบทวนแผนความต่่�อเนื่องทางธุุุรกิจ โดยการปรับให้ทันสถึานการณ์ มีการซ่้อมแผนมาต่่รการ
ต่่�างๆ ที่เกี่ยวข้้องอย�างต่่�อเนื่อง โดยเฉพื่่าะอย�างยิ�ง การระบุกิจกรรมแลุุะต่่ำาแหน�งที่มีความสำาคัญต่่�อการดำาเนินงานแลุุะความต่่�อเนื่องทางธุุุรกิจ

ผ่ลการดิำาเนินงานปี 2563

ส้รุปผ่ลการซึ่้อ่มแผ่นฉุกเฉินในปี 2563 (จำานวนครั�ง)

หน่วยงานและที�ตั�ง

โรงกลั�นที�ประเทศึมาเลเซึ่ีย

ธ์ุรกิจการขนส้่งทางเรือ่

ส้ำานักงานใหญ่ ประเทศึไทย

โรงงานผ่ลิต 5 แห่ง และ
ค์ลังส้ินค์้าในประเทศึไทย

แผ่นฉุกเฉิน

เพลิงไหม้
ส้ารเค์ม ี

หกรั�วไหล
แผ่นฉุกเฉิน

นำ�าท่วม
แผ่นฉุกเฉิน 
LPG รั�วไหล

แผ่นการรักษัา
ค์วามปลอ่ดิภัย

ขอ่งท่าเรือ่
ในและตปท.

แผ่นรถขนส้่งเกิดิอุ่บัติเหตุ

แผ่นก้้รถเมื�อ่
เกิดิอุ่บัติเหตุ 

แผ่นขจัดิ
ค์ราบนำ�ามัน

ภาวะโรค์ระบาดิ
และโรค์ติดิต่อ่

การก้้ค์ืน
ระบบไอ่ที

ค์วามเส้ี�ยงใหม่

• ส่ือสารกับพื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนได้เสียที่เก่ียวข้้อง  เพื่่่่อสร้างความต่่ระหนักแลุุะให้ความรู้เพื่่่่อเป็นแนวปฏิิบัต่่ิในด้านสุข้อนามัยส�วนบุคคลุุแลุุะสถึานที่ทำางาน 
อย�างปลุุอดภัย

• มาต่่รการให้ความช่�วยเหลุุือด้านการต่่รวจเช่ื�อไวรัสโควิด-19 ต่่�อกลุุุ�มพื่่นักงานที่มีความเสี่ยงสูง
• ยกระดับสุข้อนามัยภายในบริเวณการทำางาน เช่�น สำานักงาน ส�วนงานพื่่าณิช่ย์นาวี โรงกล่ัุุน โรงงานผลุุิต่่ยางมะต่่อย แลุุะกลุุุ�มธุุุรกิจก�อสร้าง  เช่�น การต่่รวจ 

วัดอุณหภูมิแลุุะการคัดกรองก�อนเข้้าสถึานที่ทำางาน การทำาความสะอาดสถึานที่ทำางานอย�างเป็นประจำา การมอบอุปกรณ์ป้องกันแก�พื่่นักงาน เช่�น หน้ากากอนามัย  
เจลุุแอลุุกอฮอลุุ์ เป็นต่่้น

ต่่ามที่ได้กลุุ�าวมาข้้างต่่้นส�งผลุุให้กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึดำาเนินงานได้อย�างปลุุอดภัยแลุุะมีประสิทธุุิภาพื่่

• กำาหนดมาต่่รการในภาวะฉุกเฉิน
ท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงอุบัต่่ิใหม�
เพื่่่่อปกป้องความปลุุอดภัยแลุุะ
สุข้อนามัยข้องพื่่นักงาน ลุุูกค้า 
คู�ค้า  แลุุะผู้มีส�วนได้เสียเกี่ยวข้้อง
ให้สามารถึทำา ธุุุร กิจ ไ ด้อย� าง 
ต่่�อเนื่อง

• ปรับปรุงแผนความต่่�อเน่ืองทาง
ธุุุ ร กิ จ ใ น เ ชิ่ ง รุก แลุุ ะ ใ ห้มี ค ว า ม
ครอบคลุุุมภัยพื่่ิบัติ่่แลุุะเหตุ่่การณ์
อันไม�คาดคิด ท่ีมีผลุุกระทบต่่�อ
การดำาเนินงานมากข้้�น เพื่่่่อให้ทัน
ต่่�อสถึานการณ์ที่เปลุุี่ยนแปลุุง แลุุะ
ส�งเสริมให้พื่่นักงานนำาเทคโนโลุุยี 
มาใช้่ เพื่่่่อเพื่่ิ�มประสิทธุุิภาพื่่ในการ 
ดำา เนินงานอย�างต่่�อเนื่อง แลุุะ  
การบูรณาการระบบการบริหาร
ความต่่�อเนื่องทางธุุุรกิจ

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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การจัดิหาอ่ย่างยั�งยืน
ตลอ่ดิห่วงโซึ่่ค์ุณค์่า

Sustainable Supply Chain



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563

“ค์้่ค์้ามั�นใจ”
กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ร่วมพัฒนาส้้้วิกฤติ

ฝั่่าฟััน  พ้นภัยวิกฤติโค์วิดิ-19
   กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการห�วงโซ่�อุปทานอย�างยัง่ยืน เพ่่ื่่อให้กลุุุ�มบริษัทัฯ  
สามารถึดำาเนินธุุุรกิจไปได้อย�างราบร่ืนในสภาวะวิกฤต่่ิิ ผ�านนโยบายการจัดซื่�อจัดหาอย�างย่ังยืน แลุุะการช่ี�บ�ง 
ความเส่ียงท่ีครอบคลุุุมประเด็นด้านเศรษัฐกิจ สงัคม แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม ในกระบวนการจัดซ่ื�อจดัหาต่่ลุุอดห�วงโซ่�อุปทาน 
ทั�งความเส่ียงท่ีเกดิจากคู�ค้าแลุุะจากกลุุุ�มบริษััทฯ เอง  เพ่่ื่่อให้เกดิความม่ันใจว�าจะสามารถึผลุุติ่่สนิค้าแลุุะบริการไปถึงึมือ
ลุุกูค้าได้อย�างทันเวลุุาแลุุะมีคณุภาพื่่ นอกจากนี�เพ่่ื่่อทันต่่�อการพัื่่ฒนาในด้านเทคโนโลุุยีข้องโลุุก กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้นำาเทคโนโลุุยี 
เข้้ามาบริหารจัดการข้้อมูลุุด้านการจัดซื่�อให้เกิดประสิทธุุิภาพื่่แลุุะเกิดความต่่�อเน่ืองข้องการดำาเนินธุุุรกิจ ทั�งยังให้เกิด 
ความโปร�งใสในกระบวนการจัดซ่ื�อ แลุุะการใช้่ทรัพื่่ยากรได้อย�างคุม้ค�า 

ก้ ารจ่ดหาอย่�างย่่�งย่ืนตลอดห�วงโซ�คณ่ค�า

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• พฒันาดิิจิทัลแพลตฟัอ่ร์ม เพื่่่่อปรบัปรงุกระบวนการจัดซื่�อจดัหา ในขั้�นต่่อน 

การส่ังซ่ื�อสินค้า ให้มีประสิทธุุิภาพื่่ยิ�งข้้�น แลุุะทันต่่�อการเปล่ีุุยนแปลุุงข้อง
สถึานการณ์โลุุก

• ร่วมพัฒนาค์้่ค์้า ภายใต่่้หลัุุกเกณฑ์์การต่่รวจประเมินครอบคลุุุมเรื่อง
คณุภาพื่่แลุุะการส�งมอบ อาชี่วอนามยัแลุุะความปลุุอดภยั มาต่่รฐานแรงงาน  
สิทธิุุมนุษัยช่น สิ�งแวดลุุ้อม แลุุะการมีส�วนร�วมกับชุ่มช่น  ให้เกิดการปรับปรุง
พื่่ัฒนาระหว�างกลุุุ�มบริษััทแลุุะคู�ค้าในกรอบข้องความย่ังยืน เพื่่่่อให้เกิด 
ความมั่นใจในการดำาเนินธุุุรกิจ

• กระจายรายไดิ้ส้้่ชุมชนท้อ่งถิ�น โดยสนับสนุนการจัดหาสินค้าแลุุะบริการ
จากคู�ค้าท้องถึิ�น

• ส้ื�อ่ส้ารให้ผ้่้เกี�ยวข้อ่งรับทราบ ถึึงมาต่่รการแลุุะการควบคุมการจัดซ่ื�อ 
จัดหาสินค้าที่เคร�งครัดข้้�น ในช่�วงสถึานการณ์โควิด-19

• การส�งวตั่่ถึุดิบแลุุะภาช่นะบรรจุภายในเวลุุาที่ต่่้องการ   คิดเป็น  92.27%  ข้อง
ปริมาณการซ่ื�อต่่�อปี

• การส�งวัต่่ถึุดิบแลุุะภาช่นะบรรจุ  ได้คุณภาพื่่ 100% ข้องปริมาณซ่ื�อต่่�อปี
• จัดซื่�อจัดหาสินค้าได้ 5 ประเภทหลัุุกจากร้านค้าแลุุะผู้ผลิุุต่่ท่ีได้รับการรับรอง

มาต่่รฐานหรือเทียบเท�าในด้านสิ�งแวดลุุ้อมหรือความรับผิดช่อบต่่�อสังคม
• สัดส�วนการจัดซ่ื�อท้องถึิ�นในประเทศไทยมีมลูุุค�ารวม 22 ลุุ้านบาท 

ปี 2563

ปี 2568

• การส�งวัต่่ถึุดิบแลุุะภาช่นะบรรจุ
ภายในเวลุุาทีต้่่่องการไม�น้อยกว�า 
85% ข้องปริมาณซ่ื�อต่่�อปี

• การส�งวตั่่ถุึดิบแลุุะภาช่นะบรรจุได้
คณุภาพื่่ไม�น้อยกว�า 99.5% ข้อง
ปริมาณซ่ื�อต่่�อปี

• จัดซ่ื�อจัดหาสินค้าไม�น้อยกว�า 
3 ประเภทร้านที่ได้รับการรับรอง
มาต่่รฐานหรือเทียบเท�าในด้าน 
ESG

• สัดส �วนการจัดซ่ื�อท ้องถึิ�นใน
ประเทศไทยมากกว�า 20 ลุุ้านบาท

• ข้ยายการใช่้ระบบการทำางาน
ให้รองรับการจัดหาทุกประเภท
รายการ

• พื่่ัฒนาการบรหิารจัดการข้้อมูลุุ
เพื่่่่อการวิเคราะห์ (Data analytic)  
ให้สามารถึใช้่ประกอบการต่่ดัสนิใจ  
การวางแผนได้รวดเร็วข้้�น

• ยกระดับการจัดซื่�อจัดหาความ
ย่ังยืนให้สอดคลุุ้องกับมาต่่รฐาน
สากลุุ

เปี้าหมาย่
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ยว�นห : ทาบนา�ลยว�นห : ทาบนา�ล

สามารถึ Scan  
QR Code เพื่่่่อเข้้าด ู
นโยบายการจัดิซึ่ื�อ่ 
อ่ย่างยั�งยืน

 กลุุุ�มบริษััทฯ ยงัต่่ระหนักดถีึงึการยกระดับศกัยภาพื่่ข้อง “คู�ค้าธุุรุกจิ” แลุุะมุ�งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างความสัมพื่่นัธ์ุุท่ีดกีบัคู�ค้าธุุรุกิจผ�านการแลุุกเปลุุีย่นความรู ้การทำางาน
แลุุะกิจกรรมร�วมกนั ก�อให้เกิดความเข้้าใจในธุุุรกิจระหว�างกันมากยิ�งข้้�น ทั�งนี�เพ่่ื่่อให้คู�ค้าธุุรุกจิเจริญเต่่บิโต่่แลุุะพื่่ฒันาอย�างยัง่ยืนเป็นไปในแนวทางเดียวกบักลุุุ�มบริษััทฯ  

 ด้วยอุดมการณ์ในการดำาเนินธุุุรกิจอย�างมีคณุธุุรรม แลุุะเจต่่นารมณ์ท่ีจะส�งเสริมอุดมการณ์ดงักลุุ�าวไปยังคู�ค้าธุุุรกิจซ่ึง่ถืึอเป็นหน่ึงในกลุุุ�มผู้มีส�วนได้เสียในห�วงโซ่�
ธุุรุกจิข้องกลุุุ�มบริษััทฯ กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ จ้งจดัทำา “จรรยาบรรณคู�ค้าธุุรุกจิ (Supplier Code of Conduct)” ข้้�น เพ่่ื่่อกำาหนดทิศทาง แลุุะเป็นแนวทางปฏิบัิต่่ใิห้กบั
คู�ค้าท่ีทำางานร�วมกนักบักลุุุ�มบริษััทฯ 

การพัฒนาดิิจิทัลแพลตฟัอ่ร์ม
 เพื่่่่อปรับปรุงกระบวนการจัดซ่ื�อจัดหาให้มีประสิทธุุิภาพื่่ยิ�งข้้�น  ฝั่ายงานจัดซ่ื�อจัดหาได้พื่่ัฒนาดิจิทัลุุแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มข้้�นมา เพื่่่่อสนับสนุนการทำางานในข้ั�นต่่อนข้องการสั่งซ่ื�อ ช่�วยให้ทั�งผู้ปฏิบิัติ่่งานแลุุะ
ผู้ใช้่งานเกดิความสะดวก รวดเรว็ ลุุดการทำางานดา้นเอกสาร ลุุดช่�องว�างท่ีจะก�อใหเ้กดิข้อ้ผดิพื่่ลุุาดในกระบวนการจดัซ่ื�อ แลุุะปรบัเปล่ีุุยนกระบวนการทำางานใหท้นัต่่�อการปรบัตั่่วข้องธุุรุกจิเม่ือเกดิผลุุกระทบ
จากการเปลุุี่ยนแปลุุงในสถึานการณ์โลุุก เช่�น ในสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องเช่ื�อไวรัสโควิด-19 การจัดซ่ื�อผ�านระบบดิจิทัลุุสามารถึต่่อบโจทย์การทำางานจากที่บ้าน (Work from home) ข้องพื่่นักงานได้
อย�างทันท�วงที ทำาให้ธุุุรกิจยังคงดำาเนินต่่�อไปได้อย�างมีประสิทธุุิภาพื่่ 

การจัดิซึ่ื�อ่ท้อ่งถิ�น การจัดิซึ่ื�อ่ส้ีเขียว
 กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคัญกับคู�ค้าท้องถึิ�น โดยต่่ั�งเป้าหมายสัดส�วนการจัดซ่ื�อท้องถึิ�นใน
ประเทศไทย เป็นมูลุุค�า 20 ลุุ้านบาท  เพ่่ื่่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู�ชุ่มช่นท้องถึิ�น โดยสนับสนุนการ
จดัหาสนิค้าแลุุะบริการจากคู�ค้าท้องถึิ�นท่ีโรงงานตั่่�งอยู� ซ่ึง่ช่�วยให้เกดิการหมนุเวียนเศรษัฐกจิบริเวณ
รอบโรงงาน แลุุะชุ่มช่นเกดิความเข้้มแข้ง็ คำานงึถึงึสนิค้าแลุุะบริการท่ีมคีณุภาพื่่ 

1. ระบบการจดัิซืึ่�อ่จดัิหาอ่อ่นไลน์ (eProcurement) ร่วมกับค์้ค้่์า
 เป็นการออกคำาสัง่ซ่ื�ออัต่่โนมัติ่่ บนแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มข้องคู�ค้า โดยพื่่นกังาน
สามารถึส่ังซ่ื�อสินค้าได้ต่่ามต้่่องการ สามารถึติ่่ดต่่ามความคบืหน้าคำาส่ังซ่ื�อ แลุุะ
ช่�วยให้เกิดความโปร�งใสในกระบวนการทำางาน

2. Auto PO and Complex PO
 เป็นการลุุดข้ั�นต่่อนในกระบวนการจดัซ่ื�อ สำาหรบัรายการส่ังซ่ื�อสินค้าหรือ
บริการท่ีเกิดข้้�นเป็นประจำา ไม�จำาเป็นต้่่องมีการเจรจาต่่�อรองราคา แลุุะหรือมีสัญญา 
การช่ำาระเงินเป็นงวดทีแ่น�นอน โดยเจ้าหน้าท่ีจัดซ่ื�อสามารถึอนุมตั่่ใิบส่ังซ่ื�อ (PO) รายการดังกลุุ�าว
ให้ฝ่ัายการเงินทำาธุุรุกรรมทางการเงินต่่�อไปได้ทันที 

 การจดัซ่ื�อสเีขี้ยวถึอืเป็นเคร่ืองมือสำาคญัในการลุุดผลุุกระทบทางด้านสิ�งแวดลุุ้อมอีกทางหนึง่ 
ในปัจจุบันการจัดซ่ื�อสีเขี้ยวในประเทศไทยเริ�มมีบทบาทมากยิ�งข้้�น หลุุายองค์กรเริ�มให้ความสำาคัญ
ทั�งภาครฐัแลุุะเอกช่น โดยกลุุุ�มบริษัทัฯ เป็นส�วนหน่ึงในการสนับสนุนสนิค้าหรือบริการทีเ่ป็นมติ่่รต่่�อ 
สิ�งแวดลุุ้อม กลุุุ�มบริษัทัฯ จดัทำาคู�มอืการจดัซ่ื�อสีเขี้ยว โดยอ้างองิการจดัซ่ื�อสนิค้าต่่ามเกณฑ์์การจดัซ่ื�อ
จดัจ้างสนิค้าแลุุะบริการท่ีเป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมข้องรัฐ เช่�น ผลิุุต่่ภัณฑ์์ท่ีได้รบัรองฉลุุากเขี้ยว เป็นต้่่น 
เพ่่ื่่อส�งเสริมการปรับเปล่ีุุยนรปูแบบการผลิุุต่่แลุุะการบริโภคไปสู�ความย่ังยนืในอนาคต่่ร�วมกัน
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จำานวนการจัดิซึ่ื�อ่ท้อ่งถิ�นทั�งหมดิ จำานวนการจัดิซึ่ื�อ่ส้ีเขียวทั�งหมดิ

หน�วย : ลุุ้านบาท หน�วย : ลุุ้านบาท
หมายเหตุ่่ : แก้ไข้มลูุุค�าการจดัซ่ื�อสเีขี้ยวปี 2562 แลุุะ 2563 โดยได้ทบทวนหมวดหมู�สินค้าท่ีเป็นมติ่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม

2562

2563

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      176  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      177  



การบริหารจัดิการค์้่ค์้า
 การบริหารจัดการคู�ค้า ซ่ึ่งเป็นผู้มีส�วนได้เสียท่ีสำาคัญกลุุุ�มหน่ึงข้ององค์กร ถึือเป็นความสำาคัญในลุุำาดับต่่้นท่ีจะทำาให้ธุุุรกิจสามารถึดำาเนินไปได้อย�างย่ังยืน กลุุุ�มบริษััทฯ 
พื่่ยายามอย�างยิ�งในการเลุุือกคู�ค้าทางธุุุรกิจอย�างเป็นธุุรรม เลุุือกซ่ื�อสินค้าจากผู้เสนอข้ายสินค้าที่มีการแข้�งข้ันต่่ามความเหมาะสมทั�งในด้านราคา บริการ เทคโนโลุุยี แลุุะคุณภาพื่่ 
เกบ็บนัทกึข้อ้มลูุุเพื่่่อ่สามารถึต่่รวจสอบได้ในภายหลุุงั ทั�งยังส�งเสรมิคู�คา้ใหยึ้ดหลุุกัจรยิธุุรรมทางธุุรุกิจในดา้นต่่�างๆ ทั�งคู�คา้รายใหม�แลุุะคู�คา้เดมิท่ีดำาเนนิธุุรุกจิร�วมกนักบักลุุุ�มบรษิัทัฯ

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู จรรยาบรรณ 
ค์้่ค์้าธ์ุรกิจ

    การติดิตามค์้่ค์้าที�อ่ย้่ใน Approve vendor list

การค์ัดิเลือ่กค์้่ค์้ารายใหม่ การประเมินค์วามส้ามารถ
ค์้่ค์้าหลังการส้่งมอ่บส้ินค์้า 
(Vendor Rating Score) การเยี�ยมส้ถานประกอ่บการ

ขอ่งค์้่ค์้า (Suppliers Visit) 
การให้ค์้่ค้์าประเมินตนเอ่ง 

(Supplier Self Assessment) 

การประเมินค์วามส้ามารถค์้่ค้์ารายปี

รายช่ื่อคู�ค้าวัต่่ถึุดิบแลุุะภาช่นะบรรจุ ที่ผ�านการประเมิน 
คู�ค้ารายใหม�แลุุะดำาเนินรุรกิจร�วมกับกลุุุ�มบริษััทฯ ภายใน 400 วัน

• ฝั่ายจัดซ่ื�อหาข้้อมูลุุร้านค้า

• ประเมินความสามารถึคู�ค้า ต่่ามเกณฑ์ ์
มาต่่รฐานท่ีกำาหนดร�วมกับพื่่ิจารณา 
ให้ครบ 3 มิต่่ิ คือ ด้านเศรษัฐกิจ สังคม
แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม  ร�วมกับการประเมินด้าน
คุณภาพื่่ ด้านราคา ด้านการส�งมอบ แลุุะ
ด้านมาต่่รฐานแรงงานไทย 

• รายช่ื่อคู�ค้าท่ีผ�านเกณฑ์์จะถูึกนำาเข้้าไปอยู�ใน 
Approved Vendor List (AVL) เพื่่่่อพิื่่จารณา
ในการสั่งซ่ื�อครั�งต่่�อไป

• จั ด ทำา  S u p p l i e r  S e l f  
A s s e s s m e n t  เ ป็ น แ บ บ 
ประเมินต่่นเองออนไลุุน์ โดยมี
การส�งแบบประเมินให้กับคู�ค้า
วัต่่ถึุดิบแลุุะภาช่นะบรรจุท่ีอยู�ใน
ประเทศไทยเป็นหลุุัก

• เกณฑ์์การประเมินคู�ค้าครอบคลุุุม 
ในหัวข้้อ เรื่องการควบคุมการ 
สั่งซ่ื�อสินค้า  

 การวางแผน คุณภาพื่่แลุุะการ 
ส�งมอบ การกำากับดูแลุุกิจการท่ีดี  
มาต่่รฐานแรงงาน สิทธุุิมนุษัยช่น  
สิ�งแวดลุุ้อม แลุุะการมีส�วนร�วม 
กับชุ่มช่น 

• ฝ่ัายจัดซื่�อจะทำาการประเมินปีลุุะ 2 ครั�ง โดยประเมิน 
ครั�งแรกต่่ั�งแต่่� 1 มกราคม -  30 มิถึุนายน แลุุะประเมิน
ครั�งที่ 2 ประเมินต่่ั�งแต่่� 1 กรกฎิาคม – 31 ธุุันวาคม

• ภายใต่่้ เกณฑ์์ด้านคุณภาพื่่ รวมถึึงข้้อมูลุุด้าน 
สิ� ง แ ว ด ลุุ้ อ ม ห รื อ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช่ อ บ ต่่� อ สั ง ค ม 
หรือได้รับการรับรองมาต่่รฐานหรือเทียบเท�าในด้าน 
สิ�งแวดลุุ้อมหรือความรับผิดช่อบต่่�อสังคม อีกทั�ง 
แนวปฏิิบัต่่ิด้านสิทธุุิมนุษัยช่น 

• พิื่่จารณาหัวข้้อพื่่ร้อมทั�งกำาหนดนำ�าหนัก (Weight)  
ข้องแต่่�ลุุะความสามารถึ 

• ดำาเนินการจัดซ่ื�อให้เป็นไปต่่ามวัต่่ถึุประสงค์ จากผลุุ 
การประเมินต่่ามหลุุักเกณฑ์์ Vendor Rating Score

• ความถึี่อย�างน้อยปีลุุะ 1 ครั�ง 
ต่่ามแผนงานแลุุะข้ั�นต่่อนการ
ปฏิิบัต่่ิงานที่กำาหนดไว้

• คัดเลืุุอกจากคู�ค้ากลุุุ�มท่ีมี
ความสำาคัญต่่ามหลุุักเกณฑ์์
ที่กำาหนด เช่�น ผลุุการประเมิน
ร้านค้า (Rating score) 
ปริมาณการซ่ื�อ ความเสี่ยง
ข้ อ ง ก า ร จั ด ซ่ื� อ แ ลุุ ะ จั ด ห า 
เป็นต่่้น

ผ่ลการประเมินตามหลักเกณฑ์์ Vendor Rating Score

การให้ค์้่ค์้าประเมินตนเอ่ง (Supplier Self Assessment) 

การพัฒนาค์้่ค์้า

ค์้่ค์้าส้ำาค์ัญมาก
ค์ะแนนมากกว่า 90%

ค์้่ค้์าส้ำาค์ัญ
ค์ะแนนมากกว่า 81-90%

ค์้่ค้์าที�ต้อ่งร่วมพัฒนา
ค์ะแนนมากกว่า 51-80%

ค์้่ค้์าที�เปราะบางและต้อ่งพัฒนา
ค์ะแนนน้อ่ยกว่า 50%

ปี 2564 กลุุุ�มบริษััทฯ จัดทำา Supplier Self Assessment เป็นแบบประเมินต่่นเอง
ออนไลุุน์ ซ่ึ่งช่�วยเพื่่ิ�มช่�องทางแลุุะได้รับข้้อมูลุุการประเมินครอบคลุุุมคู�ค้ามากข้้�น  
โดยเริ�มมีการส�งแบบประเมินให้กับคู�ค้าวัต่่ถุึดิบแลุุะภาช่นะบรรจุท่ีอยู�ในประเทศไทย 
เป็นหลุุักในปี 2564

ในปีที่ 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ดำาเนินการติ่่ดต่่ามแลุุะให้คำาปร้กษัาคู�ค้า คือ บริษััท ม ี
พื่่าวเวอร์ โปรเจค จำากัด โดยได้เข้้าไปช่�วยพื่่ัฒนากระบวนการทำางานข้องคู�ค้าให้ 
เป็นระบบแบบแผน แลุุะช่�วยลุุดจุดเสี่ยงในพื่่่�นที่การทำางาน โดยพื่่ัฒนาพื่่่�นที่ 
การทำางานข้องคู�ค้าให้เป็นไปต่่ามมาต่่รฐาน (safety workplace) แลุุะมีความปลุุอดภัย 
ต่่�อผู้ปฏิิบัต่่ิงานมากข้้�น รวมทั�งพัื่่ฒนาทักษัะในการผลิุุต่่สินค้า (Improve  
Personal Skill-Training) ข้องคู�ค้า ให้ได้รับการรับรองมาต่่รฐาน มอก.

การเยี�ยมส้ถานประกอ่บการขอ่งค์้่ค์้า (Suppliers visit) 

หน�วย : จำานวนครั�งการเยี่ยมสถึานประกอบการคู�ค้า

หน�วย : จำานวนคู�ค้า

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      178  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      179  



LEK

ค์ุณภาพและค์วามรับผ่ิดิชอ่บ
ต่อ่ส้ินค์้าและบริการ

Quality, Responsible for
Products and Services
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การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563

กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ปรับบริการส้้้วิกฤติ

ดิำาเนินธ์ุรกิจเข้มแข็งไดิ้  ในช่วงวิกฤติโค์วิดิ-19

การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563

ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563

วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่ส้ินค้์า และบริการ

“ล้กค์้าอุ่น่ใจ”

 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้มุ�งเน้นในเรื่องคุณภาพื่่สินค้าเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีสุด  เพื่่ราะเราต่่ระหนักดีว�าความปลุุอดภัยแลุุะทนทานข้องถึนนท่ีมีความสำาคัญในการ
ต่่ิดต่่�อสัญจร โดยเฉพื่่าะอย�างยิ�งเรื่องความปลุุอดภัย แลุุะส�วนสำาคัญท่ีสุดจะต้่่องมาจากคุณภาพื่่ยางมะต่่อยท่ีดีถึูกต้่่องต่่ามมาต่่รฐาน กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งได้เข้้มงวด 
กบัการผลิุุต่่สินคา้ให้มีคณุภาพื่่สูง  มมีาต่่รฐานการต่่รวจวัดท่ีเข้ม้ข้น้  รวมทั�งการลุุงทุนดา้นอุปกรณ์เครือ่งมือต่่�างๆ ให้ทนัสมัย  สามารถึต่่รวจสอบคุณสมบัติ่่ได้แม�นยำา
รวมทั�งในด้านความรู้ความสามารถึข้องพื่่นักงานเป็นเรื่องที่กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคัญ  โดยพื่่นักงานทดสอบคุณภาพื่่สินค้าจะต่่้องได้รับการฝัึกอบรม แลุุะเรียนรู ้
อย�างช่ำานาญ  รวมทั�งมีการลุุงทุนในด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการทดสอบจำานวน 7.1 ลุุ้านบาท  เพื่่่่อให้มั่นใจได้ว�าสินค้าที่ผลุุิต่่จะมีคุณภาพื่่ดี แลุุะวางใจได้  นอกจากนี� 
ยังได้เคร�งครัดในการออกเอกสารใบสั้�งจ่ายผ่ลิตภัณฑ์์* จากกลุุุ�มบริษััทฯ ที่ต่่้องมีวินัยออกเอกสารถูึกต่่้อง เน่ืองจากผู้รับเหมาจะต้่่องใช่้เป็นเอกสารประกอบ 
ในการส�งมอบงาน เพื่่่่อเป็นการทวนสอบต่่ามมาต่่รฐานการออกแบบสายทาง ซ่ึง่เป็นการช่�วยการควบคุมคุณภาพื่่อีกทางหนึ่งในการก�อสร้างถึนน

 ในด้านการบริการ ได้ยดึหลัุุกการมุ�งเน้นลูุุกค้าเป็นศนูย์กลุุาง ทำาความเข้้าใจความต้่่องการ แลุุะความคาดหวงั 
ข้องลูุุกค้า นำามาสู�ความรู้ท่ีช่�วยให้เราสามารถึปรับปรุงแลุุะพัื่่ฒนาสินค้าแลุุะบริการอย�างต่่�อเน่ือง อีกทั�ง คำานึงถึึง 
ความสำาคัญด้านสุข้ภาพื่่ ความปลุุอดภัย แลุุะคุณภาพื่่ชี่วิต่่ที่ดีข้องลุุูกค้า ด้วยสถึานการณ์โควิด-19 กลุุุ�มบริษััทฯ  
ได้ใช่้มาต่่รการ “การเว้นระยะห�างทางสังคม” ข้องภาครัฐ เพื่่่่อให้บริการแก�ลุุูกค้าได้อย�างพื่่ึงพื่่อใจ ต่่รงเวลุุา  
สามารถึทำาให้ลุุูกค้าดำาเนินธุุุรกิจได้เป็นปกต่่ิ โดยทางบริษััทฯ บริหารการจัดส�งสินค้าให้ได้สินค้าต่่ามวัน เวลุุาที่ต่่้องการ  
รวมถึึงสร้างความมั่นใจในคุณภาพื่่แลุุะประสิทธุุิภาพื่่ที่ดีข้องผลุุิต่่ภัณฑ์์ให้เกิดประโยช่น์สูงสุด

 นำาระบบแอ่ปพลิเค์ชั�นการส้ั�งซึ่ื�อ่และติดิตามการจัดิส้่งส้ินค์้า มาใช้บริการล้กค์้า  เพื่่่่อความปลุุอดภัยข้องทุกฝั่าย
  ดิ้รายละเอ่ียดิหน้า 84-87
 พื่่ฒันาแลุุะปรบัปรงุการดำาเนนิงานจากผลุุการประเมินความพึื่่งพื่่อใจข้องลุุกูค้าจากปี 2562 เพ่่ื่่อเพิื่่�มขี้ดความสามารถึ  

 ในการให้บริการแก�ลุุูกค้าให้รวดเร็วแลุุะถึูกต่่้อง รวมถึึงสร้างประสบการณ์ที่ดีกับการทำาธุุุรกิจร�วมกัน
 ส�งมอบความรู้ด้านนวัต่่กรรมแลุุะเทคโนโลุุยีที่ทันสมัย ด้านยางมะต่่อยให้ลุุูกค้า

 ระดับความพื่่ึงพื่่อใจที่ได้รับ 87.5%
 สามารถึจดัการข้้อร้องเรียนด้านสินค้าแลุุะบริการให้แลุุ้วเสร็จ 

 ภายในเวลุุาที่กำาหนดคิดเป็น 94%

 การเรียกคืนสินค้าแลุุะการส�งคืนสินค้า 1 ครั�ง จากสินค้า Premix
 จัดอบรมหลุุักสูต่่รเก่ียวกับความปลุุอดภัยให้ลุุูกค้า โดยเป็นโครงการร�วมระหว�างหน�วยงาน 

 ความปลุุอดภัยข้องโรงงาน

สามารถึ Scan QR Code 
เพ่่ื่่อเข้้าดู แนวทางการ
ค์วบค์มุค์ณุภาพส้นิค้์า

สามารถึ Scan QR Code 
เพ่่ื่่อเข้้าด ูวีดิโิอ่การ
ค์วบค์มุค์ณุภาพและ
มาตรฐานสิ้นค้์า

ระดับความพื่่ึงพื่่อใจข้องลุุูกค้า 
ไม�น้อยกว�า 85%

สามารถึจัดการข้้อร้องเรียน 
ดา้นสนิคา้แลุุะบรกิารให้แลุุว้เสรจ็
ภายในเวลุุาที่กำาหนด 100%

การเรยีกคนืสนิคา้แลุุะการส�งคนื
สินค้า 0 กรณี
การบริหารความสัมพื่่ันธุุ์กับ
ลุุูกค้าแลุุะการทำากิจกรรมเพ่่ื่่อ
สังคมร�วมกับลุุูกค้า

สร้างประสบการณ์ท่ีน�าประทบัใจ
แก�ลูุุกค้าผ�านการบริการ หรือ
ผลุุิต่่ภัณฑ์์ที่เหนือกว�า

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

การเติมเต็มค์วามต้อ่งการขอ่งล้กค์้า เพ่�อ่ส้นับส้นุนธ์ุรกิจและส้ร้างค์วามพึงพอ่ใจส้้งสุ้ดิให้แก่ล้กค์้า
 กลุุุ�มบรษัิัทฯ ได้มุ�งเนน้ในเรือ่งคุณภาพื่่สนิคา้เปน็เรือ่งสำาคัญทีส่ดุ  เพื่่ราะเราต่่ระหนกัดวี�าความปลุุอดภยัแลุุะทนทานข้องถึนนท่ีมคีวามสำาคญัในการติ่่ดต่่�อสัญจร โดยเฉพื่่าะ
อย�างยิ�งเรือ่งความปลุุอดภยั  แลุุะส�วนสำาคญัท่ีสดุจะต่่อ้งมาจากคณุภาพื่่ยางมะต่่อยทีด่ถีึกูต่่อ้งต่่ามมาต่่รฐาน  กลุุุ�มบรษิัทัฯ จง้ไดเ้ข้ม้งวดกบัการผลุุติ่่สนิคา้ใหม้คีณุภาพื่่สงู  มมีาต่่รฐาน 
การต่่รวจวัดที่เข้้มข้้น  รวมทั�งการลุุงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่่�างๆ ให้ทันสมัย  สามารถึต่่รวจสอบคุณสมบัติ่่ได้แม�นยำา  รวมทั�งในด้านความรู้ความสามารถึข้องพื่่นักงานเป็นเรื่อง
ที่กลุุุ�มบริษััทฯ ให้ความสำาคัญ  โดยพื่่นักงานทดสอบคุณภาพื่่สินค้าจะต้่่องได้รับการฝัึกอบรม  แลุุะเรียนรู้อย�างช่ำานาญ  รวมทั�งมีการลุุงทุนในด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการทดสอบ
จำานวน 7.1 ลุุ้านบาท  เพื่่่่อให้มัน่ใจได้ว�าสินค้าที่ผลุุิต่่จะมีคุณภาพื่่ดี แลุุะวางใจได้  นอกจากนี�ยังได้เคร�งครัดในการออกเอกสารใบส้ั�งจ่ายผ่ลิตภัณฑ์์* จากกลุุุ�มบริษััทฯ ที่ต่่้องมีวินัย
ออกเอกสารถูึกต้่่อง เน่ืองจากผู้รับเหมาจะต้่่องใช้่เป็นเอกสารประกอบในการส�งมอบงาน เพ่่ื่่อเป็นการทวนสอบต่่ามมาต่่รฐานการออกแบบสายทาง ซ่ึ่งเป็นการช่�วยการควบคุม
คุณภาพื่่อีกด้วย

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู การตอ่บส้นอ่ง
ค์วามต้อ่งการขอ่งล้กค์้า

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายการขาย

ค์วามพึงพอ่ใจขอ่งส้ินค์้าและบริการ

ดิ้านส้ินค์้า

ดิ้านส้ินค์้า ระดับความพื่่ึงพื่่อใจข้องลุุูกค้าภายในประเทศ

ระดับความพื่่ึงพื่่อใจข้องลุุูกค้าต่่�างประเทศ

ระดิับค์วามพึงพอ่ใจโดิยภาพรวม

เป้าหมายระดับความพื่่ึงพื่่อใจ

ดิ้านเจ้าหน้าที�ขาย

ด้ิานเจ้าหน้าที�ส้นบัส้นนุการขาย

ดิ้านเจ้าหน้าที�บริการเทค์นิค์

ดิ้านการจัดิส่้งส้ินค์้า

ด้ิานเจ้าหน้าที�ขาย ดิ้านเจ้าหน้าที�
ส้นับส้นุนการขาย

ดิ้านเจ้าหน้าที�
บริการเทค์นิค์

ดิ้านการจัดิส่้ง
ส้ินค์้า

ค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้าหมวดิหม้่

หมายเหตุ่่ :      *ปรับตั่่วเลุุข้โดยการใช่้ข้้อมูลุุจาก Oracle CRM เพื่่่่อใช่้เป็นมาต่่รฐานรายงาน 
                     ** แก้ไข้ตั่่วเลุุข้ให้เป็นค�าเฉลุุี่ยข้องภายในประเทศแลุุะต่่�างประเทศ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      182  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      183  



การบริหารจัดิการดิ้านข้อ่ร้อ่งเรียน

ค์ุณภาพสิ้นค์้า ด้ิานปริมาณ ดิ้านบริการ ดิ้านบรรจุภัณฑ์์ จัดิส้่ง อ่ื�นๆ

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู การบริหารจัดิการ 
ข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้า

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู แนวทางการบริหาร
จัดิการข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้า

การจัดิการข้อ่ร้อ่งเรียน

ข้อ่ร้อ่งเรียนทั�งหมดิไดิ้รับการแก้ไข

จำานวนข้อ่ร้อ่งเรียน

แก้ป่ญหาข้อ่ร้อ่งเรียน

ร้อ่ยละการจดัิการค์วามส้ำาเร็จ

ภายในช่วงเวลาที�กำาหนดิโดิยข้�นอ่ย้่กับกระบวนการ

คุณก้อยเป็นหน่ึงในทีมท่ีดูแลุุทุกการต่่ิดต่่�อข้องลุุูกค้า  ทั�งการรับใบส่ังซ่ื�อ จนถึึงการรับแจ้ง 
ข้อ้ปัญหาต่่�างๆ “ทีมสนับสนนุการข้าย” จะดำาเนนิการทุกอย�างให้รวดเรว็ท่ีสดุ เพื่่่อ่ใหธุุ้รุกจิข้อง
ลุุูกค้าดำาเนินไปต่่ามแผนแลุุะเป้าหมาย  รวมถึึงการแก้ปัญหาในเวลุุาที่กำาหนด

“ยินดีให้บริการนะคะ”  

กิจกรรมการตลาดิปี 2563 

การร่วมกิจกรรมประจำาปีกรมทางหลวง การแนะนำาค์วามร้้ดิ้านค์วามปลอ่ดิภัย

 ในป ี2563 นี�เปน็ปีท่ีการทำากจิกรรมทางการต่่ลุุาดได้ยากจากวิกฤติ่่โควดิ-19 แต่่�อย�างไรก็ต่่ามกลุุุ�มบริษััทฯ ยงัคงดำาเนินกิจกรรมสำาคญัท่ีร�วมกับหน�วยงานอ่ืนทีจั่ด เช่�น กรมทางหลุุวงท่ีจัดการประชุ่ม 
ประจำาป ี แลุุะมีการควบคมุป้องกันสำาหรบัคนเข้้าร�วมสมัมนา  นอกจากนี�หน�วยงานบรกิารเทคนคิยงัไดร้�วมทำากิจการใหค้วามรูพ้ื่่นักงานผู้รบัเหมา  แลุุะกิจกรรมความปลุุอดภยั เพื่่่อ่การทำางานอย�างยัง่ยนืข้องลุุกูคา้

 นำาเสนอเทคโนโลุุยียางมะต่่อยประสทิธุุภิาพื่่สงูสำาหรบัผวิทางท่ีมคีวามทนทานสูง  ระยะอายกุารใช้่งานนาน  การให้คำาแนะนำาเรื่องความปลุุอดภัยในโรงงานผลิุุต่่แอสฟััลุุต์่่คอนกรีต่่ข้องลูุุกค้า ซ่ึ่ง
เป็นโครงการฝั่ายวิศวกรรมข้องโรงงานในแต่่�ลุุะภาค  ในการให้ความรู้ด้านเทคนิคต่่�างๆ ที่สำาคัญ
รวมถึึงด้านความปลุุอดภัยท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ มุ�งเน้นทั�งในส�วนข้องโรงงานผลุุิต่่แอสฟััลุุต่่์คอนกรีต่่
ข้องลุุูกค้าเพื่่ราะว�า กระบวนการผลุุิต่่แอสฟััลุุต่่์คอนกรีต่่ ต่่้องใช่้อุณหภูมิท่ีสูงมาก โดยเฉพื่่าะ 
ถึังเก็บนำ�ามันเช่ื�อเพื่่ลุุิง ดังนั�นความปลุุอดภัยจ้งเป็นเรื่องสำาคัญมาก (อ�านหน้า 160)

บริษััท สินเจริญสนม จำากัด จังหวัดสุรินทร์ แลุุะชุ่ดเสื�อสะท้อนแสง ใช้่ในการทำางาน
ด้านสร้างแลุุะบูรณะ ซ่�อมแซ่มถึนน เพื่่่่อความปลุุอดภัยข้องผู้ทำางาน

หจก จีรนารถึก�อสร้าง  จังหวัดระยอง
บจก.ภาคใต่่้ทรายทองก�อสร้าง 

จังหวัดชุ่มพื่่ร

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      184  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      185  



 �ปาํจะรป นืยง�ัยมาวคนางยาร 2563
หน่�งในโค์รงการกิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์มที�กลุม่บริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ภ้มิใจ โค์รงการการพัฒนาพ่�นที�บ่งตะเค์ร็ง เพ่�อ่การท่อ่งเที�ยวแบบบ้รณาการอ่ย่างยั�งยืน จังหวัดิพ่ษัณุโลก

การมีส้่วนร่วมและการ
พัฒนาชุมชน  ส้ังค์ม

Social Development



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563

กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ช่วยส้นับส้นุน

ปลอ่ดิภัยในภาวะวิกฤตโค์วิดิ-19

การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563

“ชุมชนใช้ชีวิตร่วมกัน”

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ต่่ระหนักอยู�เสมอว�า การดำาเนินธุุุรกิจจะต้่่องมีส�วนเก่ียวข้้องกับความเป็นอยู�ข้องชุ่มช่น สังคม ไม�มากก็น้อย ด้วยเหตุ่่นี�  
กลุุุ�มบริษััทฯ จ้งยึดม่ันในแนวคิด “การดิำาเนินธุ์รกิจอ่ย่างยั�งยืนดิ้วยค์วามรับผ่ิดิชอ่บต่อ่ส้ังค์ม ชุมชน” รวมถึึงสร้างประโยช่น์ให้กับชุ่มช่น สังคม ด้วยแนวทาง
การสร้างความสัมพื่่ันธุุ์ที่ดีกับชุ่มช่น การดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยช่น์กับชุ่มช่น มุ�งเน้นการต่่อบสนองต่่�อความต่่้องการ แลุุะแก้ปัญหาในชุ่มช่น รวมถึึง การสื่อสาร
ข้้อมูลุุที่ถึูกต่่้องเพื่่่่อให้เกิดทัศนคต่่ิที่ดี แลุุะความเช่ื่อมั่นต่่�อการดำาเนินงานข้องกลุุุ�มบริษััทฯ เพื่่่่อให้เป็นที่ยอมรับข้องกลุุุ�มผู้มีส�วนได้เสียหลุุัก ด้วยความเช่ื่อมั่นว�าธุุุรกิจ  
ชุ่มช่น สังคม จะต่่้องเต่่ิบโต่่ไปด้วยกัน บริษััทฯ ได้วัดผลุุการประเมินผลุุต่่อบแทนทางสังคม Social Return on Investment* (SROI) เพื่่่่อใช้่ในการต่่ัดสินใจ

              การดำาเนินโครงการด้านสังคมในอนาคต่่ เพื่่่่อให้มั่นใจว�าโครงการที่กำาลุุังดำาเนินการนั�น สร้างคุณค�าต่่�อชุ่มช่น สังคม ควบคู�กับ
 การเต่่ิบโต่่ทางธุุุรกิจ
 โครงการสำาคัญท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ดำาเนินการอย�างต่่�อเน่ือง ได้แก� โครงการซ่�อมหลุุุมบนถึนน เพ่่ื่่อความปลุุอดภัยในการสัญจร
(Patching pothole) ด้วยผลิุุต่่ภัณฑ์์พิื่่เศษัทีอ่อกแบบมาเพื่่่่อการซ่�อมแซ่มหลุุุมข้นาดเลุุ็ก-กลุุาง บนถึนนที่สามารถึทำาได้ง�ายๆ ด้วยต่่ัวเอง
โครงการนี�ได้ดำาเนินการมาอย�างต่่�อเนือ่ง ต่่ั�งแต่่�ปี 2560 โดยได้รับความร�วมมือจากหน�วยงานราช่การในพื่่่�นที่ ชุ่มช่น แลุุะพื่่ันธุุมิต่่รที่ร�วม
ทำากิจกรรมเพื่่่่อสังคม ซ่ึ่งรวมถึึงสถึาบันการศึกษัาในพื่่่�นที่ด้วย 
 ปี 2563 สถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโรคโควิด-19 เป็นวิกฤต่่ใหญ�ทีส่�งผลุุกระทบรุนแรงไปทัว่โลุุก กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ปรับ กลุุยุทธ์ุุ
ในการทำากิจกรรมเพื่่่่อสังคม โดยทำากิจกรรมที่ปลุุอดภัยจากการต่่ิดโรคระบาด  ได้แก� การทำาหน้ากากพื่่ลุุาสต่่ิกป้องกันใบหน้าจากลุุะออง
สารคดัหล่ัุุงส�งใหบ้คุลุุากรทางการแพื่่ทย ์เพื่่่อ่เป็นส�วนหนึง่ในการปอ้งกนั สนับสนนุแลุุะช่�วยเหลุุอืสงัคม ใหผ้�านพื่่น้วกิฤต่่ใินครั�งนี�ไปดว้ยกนั

 ร�วมป้องกัน สนับสนุน แลุุะควบคุมการแพื่่ร�ระบาดข้องโรคโควิด-19 สู�ชุ่มช่นแลุุะ 
 โรงพื่่ยาบาลุุในพื่่่�นที่
 การร�วมมือกับชุ่มช่นโดยปรับเปล่ีุุยนจากการทำากิจกรรมความรับผิดช่อบต่่�อสังคม  

 (CSR) เป็นการส�งมอบคุณค�าร�วม (CSV) ผ�านโครงการความปลุุอดภัยข้องส�วนรวม  
 สาธุุารณสุข้ การศึกษัา แลุุะการอนุรักษ์ัภูมิปัญญาท้องถึิ�น 
 นำา “โค์รงการซึ่่อ่มหลุมถนนดิ้วยยางมะตอ่ยผ่ส้มส้ำาเร็จ” มาปรับใช่้ เพื่่่่อพื่่ัฒนาแลุุะ 

 เสริมสร้างความปลุุอดภยับนทอ้งถึนนใหแ้ก�ชุ่มช่น ลุุดอตั่่ราการเกดิอุบตั่่เิหต่่บุนท้องถึนน
  แลุุะการบาดเจ็บข้องผู้สัญจรไปมา รวมถึึงการเข้้าถึึงเครือข้�ายถึนนสาธุุารณะเพ่่ื่่อ 
 ยกระดับความยั่งยืนให้กับชุ่มช่น

 ความพื่่ึงพื่่อใจต่่�อโครงการกิจกรรมเพ่่ื่่อสังคมเท�ากับ 90%
 อัต่่ราการมีส�วนร�วมผ�านการอาสาในโครงการกิจกรรมเพ่่ื่่อสงัคม 

(CSR/CSV) ข้องพื่่นักงาน 80%
 จำานวนช่ั่วโมงจิต่่อาสาเท�ากับ 13,077 ช่ั่วโมง
 โครงการกิจกรรมเพื่่่่อสังคมทั�งสิ�น 62 โครงการ
 ผู้มีส�วนได้เสียที่ได้เข้้าร�วมโครงการจำานวน 7,013 คน
 ร�วมสนับสนุนหน�วยงานด้านการแพื่่ทย์เพ่่ื่่อต่่�อสู้วิกฤต่่ิโควิด-19 

เป็นจำานวนเงินทั�งสิ�น 5 ลุุ้านบาท

* SROI การวิเคราะห์ผลุุต่่อบแทนทางสังคมเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้่ในการวิเคราะห์เพื่่่่อให้สามารถึวัดผลุุประโยช่น์ข้องโครงการต่่�าง ๆ ที่มีคุณค�า
ต่่�อเศรษัฐกิจ สังคม แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายค์วาม

รับผ่ิดิชอ่บต่อ่ส้ังค์ม

ความพื่่ึงพื่่อใจต่่�อโครงการ
กิจกรรมเพ่่ื่่อสังคม 85%
จำานวน ช่ั่ว โมง จิต่่อาสาข้อง
พื่่นักงานอย�างน้อย 16 ช่ั่วโมง
ต่่�อคนต่่�อปีหรือคิดเป็น 10,240 
ช่ั่วโมง จากจำานวนพื่่นักงาน  
640 คน (ประเทศไทย)

ดำาเนินการโครงการกิจกรรม
เพ่่ื่่อสังคม (CSR/CSV) โดย
เฉพื่่าะที่เป็นกิจกรรมทางต่่รง
ต่่อบสนองต่่�อความต่่้องการ
ข้องชุ่มช่น แลุุะเป็นไปต่่ามหลัุุก
จ ริ ย ธุุ ร ร ม ข้ อ ง อ ง ค์ ก ร แ ลุุ ะ     
กลุุยุทธ์ุุความยั่งยืน

เป้าหมาย

ปี 2563

ปี 2568

ผ่ลส้รุปการดิำาเนินโค์รงการกิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม 
ในปี 2563 
 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ดำาเนินโครงการกิจกรรมเพื่่่่อสังคมในปี 2563 ด้วยความระมัดระวัง
อย�างยิ�งจากเหตุ่่การณ์โรคระบาดโควิด-19 กิจกรรมบางโครงการต่่้องเปล่ีุุยนรูปแบบเป็น 
การนำากลุุบัไปทำาท่ีบา้นเช่�น ประกอบหน้ากากเพ่่ื่่อป้องกันใบหน้า (Face Shield) สำาหรบับุคลุุากร
ทางการแพื่่ทย ์แลุุะจดัทำากลุุ�องหตั่่ถึกรรมความดนัลุุบ งบประมาณส�วนใหญ�จะเปน็การสนบัสนนุ
การต่่�อสู้กับการแพื่่ร�ระบาดข้องโรคเพื่่่่อให้สถึานการณ์ข้องประเทศดีข้้�น

ผ่ลส้รุปการดิำาเนินโค์รงการกิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม

ร้ปแบบการการส้นับส้นุนโค์รงการกิจกรรมเพ่�อ่สั้งค์ม

จำานวนคนจากชุ่มช่นแลุุะ
พัื่่นธุุมิต่่รที่ร�วมกิจกรรม

จำานวนโครงการแลุุะ
กิจกรรมเพื่่่่อสังคม

โครงการ จังหวัด

ค์่าใช้จ่ายในการ
บริจาค์เงินส้ดิ

ค์่าใช้จ่ายในการ
ส้นับส้นุนโค์รงการ

ค่์าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัิการ

ชั�วโมงทำางานจิตอ่าส้า
ขอ่งพนักงาน

สั้ดิส้่วนพนักงานที�ร่วม
กิจกรรมจิตอ่าส้า

ค์่าใช้จ่ายในการ
ดิำาเนินโค์รงการ

ความพึังพัอใจโดย่รวมของช้่มช้น

ก้ารที่ำางานร�วมก้่บช้่มช้น

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู กลยุทธ์์ดิ้าน

กิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม

สามารถึ Scan QR Code  
เพ่่ื่่อเข้้าดู กระบวนการดิำาเนนิงาน

กิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม

สู่านเสู่วนาร�วมก้่บช้่มช้นเพ่ั�อร่บที่ราบ
ปีระเด็นที่่�ช้่มช้น ต้องก้ารให้ก้ล่�มบริษั่ที่ฯ
ม่สู่�วนร�วมในก้ารดแ่ล 

วางแผู้นงานโครงก้ารร�วมก้น่ก้่บช้่มช้น
เปี้าหมาย่ และภาค่เครือข�าย่

ว่ดผู้ลและปีระเมินความสู่ำาเร็จ
ของโครงก้าร

จ่ดที่ำางบปีระมาณโครงก้ารนำาเสู่นอ
และขออน่ม่ติ

ดำาเนินก้ารตามแผู้นที่่�วางไว้ร�วมก้่น
ในภาคเ่ครือข�าย่

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      188  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      189  



ประเด็ินข้อ่กังวลขอ่งชุมชนและส้ังค์มเกี�ยวกับการดิำาเนินงาน
ขอ่งกลุ่มบริษััทฯ

โค์รงการค์วามปลอ่ดิภัยทางถนน

 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ดำาเนินธุุุรกิจบนความรับผิดช่อบต่่�อสังคม โดยมุ�งมั่นที่
จะเป็นสมาช่ิกที่ดีข้องชุ่มช่นแลุุะสังคมที่สำานักงานหรือโรงงานต่่ั�งอยู� มีการพื่่ัฒนา
กระบวนการรับข้้อร้องเรียนแลุุะข้้อเสนอแนะสำาหรับชุ่มช่นรอบบริษััทแลุุะโรงงาน 
โดยการแจ้งแลุุะทำาความเข้้าใจถึึงช่�องทางในการต่่ิดต่่�อกลุุุ�มบริษััทฯ ผ�านการ
ประช่มุหารอืร�วมกบัช่มุช่น (สานเสวนา) ทีเ่จา้หนา้ทีค่วามย่ังยนืประจำาโรงงานจะทำา
หนา้ท่ีเป็นตั่่วแทนกลุุุ�มบริษัทัฯ ในการประชุ่มรบัฟังัความคิดเห็น เพ่่ื่่อใหค้นในชุ่มช่น 
มีส�วนร�วมในโครงการพื่่ัฒนาชุ่มช่น การต่่ิดต่่ามการดำาเนินงาน ร�วมต่่รวจสอบ
เม่ือโครงการเสร็จสิ�น รวมทั�งประเมินผลุุการดำาเนินงานโดยการประเมิน 
ความพื่่ึงพื่่อใจกลุุุ�มบริษััทฯ ในการดำาเนินโครงการต่่�างๆ

 จากการสานเสวนาร�วมกับช่มุช่นหลุุายๆ ช่มุช่นท่ีอยู�ในระยะใกลุุโ้รงงานทั�ง 5 แห�ง พื่่บว�าปญัหา
หรือความต้่่องการข้องชุ่มช่น  แลุุะเป็นโครงการท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึทำางานร�วมได้ด้วยความรู ้
ความสามารถึข้ององค์กร คือการสร้างความปลุุอดภัยทางถึนนให้กับชุ่มช่น เพื่่ราะปัญหาหลุุุม 
บนถึนนทำาให้เกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ โดยเฉพื่่าะจักรยานยนต่่์ ที่ใช้่ถึนนในช่�วงฤดูฝัน ทำาให้เสียค�าใช่้จ�าย 
ในการรักษัาแลุุะค�าซ่�อมแซ่มทรัพื่่ย์สนิ กลุุุ�มบริษัทัฯ จง้ได้นำาโครงการนี�มาดำาเนินการเป็นกิจกรรมหลัุุก
ข้ององค์กร  แลุุะดำาเนินงานในทุกโรงงาน

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู แผ่นดิำาเนินการ
ดิ้านกิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม

ข้อ่กังวลที�เค์ยมีขอ่งชุมชน ผ่ลการดิำาเนินการขอ่งกลุ่มบริษััทฯ                 

1.) การเกิดกลุุิ�นรบกวนจากการผลุุิต่่ 

2.) การหกรั่วไหลุุข้องยางมะต่่อย
 ข้ณะข้นส�ง

ต่่ิดตั่่�งระบบกำาจัดกลิุุ�น แลุุะพื่่ัฒนาวัต่่ถึุดิบหลุุัก 
Ultra Low Ammonia ไม�ให้เกิดกลุุิ�น 

อบรมด้ านความปลุุอดภัย ในการข้นส� ง 
ยางมะต่่อยอย�างเคร�งครัด อ�านหน้า 152-155

อบรมเรื่องการป้องกันเพื่่ลิุุง  แลุุะการซ้่อม 
ดับเพื่่ลิุุงประจำาปี อ�านหน้า 152-1553.) การเกิดเพื่่ลุุิงไหม้ในพื่่่�นที่ทำาการ

ไม่เกิดิ
ข้�นอ่ีก

ไม่เกิดิ
ข้�นอ่ีก

ไม่มีการ
ร้อ่งเรียน
ไม่มีการ
ร้อ่งเรียน

4.) ค์วามปลอ่ดิภัยขอ่งชุมชนที�รถขนส่้ง 
       วิ�งผ่่าน และการชำารดุิขอ่งถนน

อ่บรมด้ิานค์วามปลอ่ดิภยัในการขนส่้ง
ยางมะตอ่ยอ่ย่างเค์ร่งค์รดัิ อ่่านหน้า 152-155

การร้อ่งเรียนจากชุมชนดิ้านส้ังค์มและส้ิ�งแวดิล้อ่ม

กลยุทธ์์ค์วามปลอ่ดิภัยทางถนน

จำานวนข้้อร้องเรียนเป็น             กรณี

อุ่บัติเหตุทางถนน

ปญ่หา แนวทางค์วามส้ามารถ
ขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์

ชีวิตและค์วามปลอ่ดิภัย
บนท้อ่งถนน

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู วิธ์ีการบริหารจัดิการ

ข้อ่ร้อ่งเรียนชุมชน
และด้ิานส้ิ�งแวดิล้อ่ม

ยานพาหนะ
ปลอ่ดิภัย

ตัวอ่ย่างโค์รงการค์วามปลอ่ดิภัยทางถนน : การซึ่่อ่มหลุมถนนดิ้วยยางมะตอ่ยส้ำาเร็จร้ป

 กลุุุ�มบริษััทฯ มีเป้าหมายจะเป็นองค์กรท่ีมีส�วนร�วมในการ
พื่่ัฒนาสังคม สิ�งท่ีเราต้่่องทำาเพื่่่่อเป้าหมายนั�นคือการขับเค์ลื�อ่นค์วาม
ยั�งยืนทางส้ังค์มผ่่านธ์ุรกิจ โดยธุุุรกิจข้องกลุุุ�มบริษััทฯ เป็นผู้ผลุุิต่่ 
ยางมะต่่อยท่ีใช้่ปผูวิถึนน แลุุะมีส�วนช่�วยในการนำาความปลุุอดภัยทางถึนน
สู�สงัคม นอกจากนี�กลุุุ�มบริษัทัฯ ยงัลุุดผลุุกระทบด้านลุุบข้องธุุุรกิจท่ีอาจ
มีต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสังคม โดยถืึอเป็นความรับผิดช่อบในฐานะสมาชิ่ก 
ที่ดีข้องสังคม
 กลุุุ�มบริษััทฯ มุ�งม่ันท่ีจะเพื่่ิ�มผลุุลัุุพื่่ธุุเ์ช่งิบวกต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะ
สงัคม โอกาสทางธุุุรกจิที่ได้เข้้าไปแก้ปญัหาเรื่องหลุุมุถึนน  แลุุะฝัุน่ลุุะออง
ท่ีฟั้ง้กระจาย ทำาใหก้ลุุุ�มบรษิัทัฯ สามารถึพัื่่ฒนาสินคา้ทีแ่ก้ปญัหาได้ดคีอื
ยางมะต่่อยผสมสำาเร็จเกรดพิื่่เศษัท่ีสามารถึรับนำ�าหนักได้ดี เปิดใช้่งาน
ทันทีได้ แลุุะนำ�ายางคลุุุมฝัุน่ ซ่ึ่งไม�เพีื่่ยงสามารถึ

 แก้ปัญหาสังคม แลุุะยกระดับการส�งมอบคุณค�า
ข้ององค์กร แต่่�ยังรวมถึึงมูลุุค�าทางเศรษัฐกิจข้องสินค้าท่ี
ข้ายได้ด้วย ภายใต้่่แผนกลุุยุทธ์ุุ 2568 กลุุุ�มบริษััทฯ  
ตั่่�งเป้าที่จะบรรลุุุรายได้จากข้ายสินค้ากลุุุ�มพื่่ิเศษั มีทั�งสิ�น  
4 ผลุุิต่่ภัณฑ์์ใหม�นี�ที่ 200 ตั่่น ในปีงบประมาณ 2568 ซ่ึ่งเป็น
ปีเป้าหมายต่่ามแผนนี�
 การใช่้จุดแข้็งเพื่่่่อข้ยายธุุุรกิจสินค้าที่ต่่อบสนอง
ต่่�อความต้่่องการข้องสังคม กลุุุ�มบริษััทฯ ศึกษัาคิดค้น 
พื่่ัฒนาผลิุุต่่ภัณฑ์์แลุุะบริการท่ีสามารถึเอื�อต่่�อสังคม เพ่่ื่่อ
สร้างธุุุรกิจใหม� ๆ ให้เป็นประโยช่น์ต่่�อผู้มีส�วนได้เสียอย�าง 
ต่่�อเนือ่ง อย�างเช่�น การต่่�อยอดพื่่ฒันาอาช่พีื่่ช่�างปยูางมะต่่อย
ร�วมกับกรมพื่่ัฒนาฝัีมือแรงงานให้เป็นรายได้อีกทาง

ร�วมสาธุุิต่่ซ่�อมถึนนกับโครงการ “หมอถึนน” ข้องจราจรโครงการพื่่ระราช่ดำาริ ซ่ึ่งรับผิดช่อบดูแลุุความปลุุอดภัยทางถึนนในกรุงเทพื่่มหานคร

กิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์ม

ธ์ุรกิจอ่งค์์กร

เส้ริมส้ร้างผ่ลลัพธ์์เชิงบวก ลดิและหลีกเลี�ยงผ่ลกระทบเชิงลบ
 ซึ่่อ่มหลุมบนถนนดิ้วยยางมะตอ่ยผ่ส้ม 

 ส้ำาเร็จเพ่�อ่แก้ป่ญหาค์วามปลอ่ดิภัยขอ่ง  
 ชุมชน ซึ่่�งทุกค์นส้ามารถทำาไดิ้ดิ้วยตัวเอ่ง

 ลดิผ่ลกระทบต่อ่ส้ิ�งแวดิล้อ่ม ดิ้านมลภาวะ 
 ตระหนักถ่งส้ิทธ์ิมนุษัยชน
 บริหารจัดิการค์วามเส้ี�ยงจากผ่ลกระทบ  

 ดิ้านลบจากการดิำาเนินธ์ุรกิจ แกป้ญ่หาใหเ้ปน็โอ่กาส้ทางธ์รุกจิในการขาย 
 ส้ินค์้าผ่่านช่อ่งทางค์้าปลีกและการทำา CSR

ก้ารที่ำาธ่รก้ิจด้วย่ก้ลย่่ที่ธ์ความย่่�งย่ืน
ของก้ล่�มบริษั่ที่ฯ ที่่�ผู้ลิตย่างมะตอย่และให้บริก้ารแบบครบวงจร

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู โครงการความ
ปลุุอดภยัทางถึนน: กจิกรรม
ซึ่่อ่มถนนด้ิวยยางมะตอ่ย
ส้ำาเร็จร้ป Tipco Premix

สามารถึ Scan QR Code 
เพ่่ื่่อเข้้าดู วีดิีโอ่กิจกรรมเพ่�อ่
ส้งัค์ม ในการซ่ึ่อ่มถนน ตลอ่ดิ
โค์รงการ 4 ปี 2560-2563

โค์รงการซึ่่อ่มหลุมถนนดิ้วยยางมะตอ่ยส้ำาเร็จร้ป
 เป็นโครงการเริ�มต่่้นโดยกลุุุ�มบริษััทฯ ร�วมกับกรมทางหลุุวงช่นบท
ในการสาธิุุต่่การซ่�อมผิวถึนนให้ชุ่มช่น เป็นการซ่�อมช่ั่วคราว (1-2 ปี) เพื่่่่อ 
รองบซ่�อมแซ่มข้องสายทาง โดยมีอาสาทางหลุุวง ต่่ำารวจทางหลุุวง แลุุะชุ่มช่น
เข้้าร�วม โดยกลุุุ�มบริษััทฯ สาธุุิต่่การซ่�อมหลุุุมถึนนด้วยยางมะต่่อยผสมสำาเร็จ  
มีการอธุุิบาย แลุุะทำาเป็นต่่ัวอย�างในแปลุุงสาธุุิต่่ หลุุังจากนั�นให้แบ�งกลุุุ�มทำา   
ระยะเวลุุาทำาประมาณ 2-3 ช่ัว่โมง แลุุะส�วนใหญ�หลุุงัจบกจิกรรมแลุุว้คนในช่มุช่น
จะสนใจการซ่ื�อไปใช่้  เพื่่ราะวิธุุีทำาง�ายแลุุะทำาได้เอง

เสริมสร้างความสามารถึการพื่่ัฒนานวัต่่กรรมด้านผลุุิต่่ภัณฑ์์แลุุะบริการที่
เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะสังคม เช่�น พื่่ัฒนาเป็นยางมะต่่อยสำาเร็จรูปพื่่ิเศษั
เสริมสร้างด้านภาพื่่ลุุักษัณ์ในการเป็นผู้นำาด้านวัต่่กรรมในธุุุรกิจยางมะต่่อย
มีพื่่ันธุุมิต่่รในการเผยแพื่่ร�ความรู้แลุุะใช่้ผลุุิต่่ภัณฑ์์อย�างแพื่่ร�หลุุาย 5 โรงงาน
สร้างรายได้จากการจำาหน�ายผลุุิต่่ภัณฑ์์เพื่่ิ�มจากกิจกรรม กว�า 5 แสนบาท

ตัวชี�วัดิผ่ลประโยชน์ทางธ์ุรกิจ

ตัวชี�วัดิผ่ลประโยชน์ทาง
ส้ังค์มและส้ิ�งแวดิล้อ่ม

SROI = ร้อยลุุะ 7.98
จัดฝัึกอบรมสาธุุิต่่ซ่�อม
ถึนนไป 1,150 คน
ซ่�อมถึนน  8 สายทาง

ค์ณะตำารวจนค์รบาลร่วมส้าธ์ิตการซึ่่อ่มหลุมถนน

(โปรดดูรายลุุะเอียดจาก QR Code 
โครงการความปลุุอดภัยทางถึนน : 
กจิกรรมซ่ึ่อ่มถนนด้ิวยยางมะตอ่ย 

ส้ำาเร็จร้ป Tipco Premix)

ลดิอ่ตัราการบาดิเจบ็และ 
เสี้ยชวิีตจากอุ่บติัเหตุทางถนน

การตอ่บส้นอ่ง
หลังเกิดิอุ่บัติเหตุ

ผ่้้ใช้รถใช้ถนน
อ่ย่างปลอ่ดิภัย

ถนนและการส้ัญจร
อ่ย่างปลอ่ดิภัย

การบริหารจัดิการ
ค์วามปลอ่ดิภัยทางถนน

เสู่าหล่ก้และก้รอบด้านความปีลอดภ่ย่ที่างถนน

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      190  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      191  



LEK
โครงก้ารก้ิจก้รรมเพั่�อสู่่งคมหล่ก้ของก้ล่�มบริษั่ที่ฯ

โครงก้ารก้ิจก้รรมเพั่�อสู่่งคมหล่ก้ของก้ล่�มบริษ่ัที่ฯ โค์รงการค์วามร้้ถนนปลอ่ดิภัยส้ำาหรับเดิ็ก

โค์รงการช่วยชีวิตขั�นพ่�นฐาน ชีวิตปลอ่ดิภัย

การให้ค์วามร้้ตามหลัก SMART วัดิผ่ลไดิ้

โค์รงการประกวดินวัตกรรมระดิับอุ่ดิมศึ่กษัา

โค์รงการพัฒนาบ่งตะเค์ร็งแบบบ้รณาการ

 กลุุุ�มบรษิัทัฯ ไดด้ำาเนินกจิกรรมเพ่่ื่่อสงัคมมาอย�างต่่�อเน่ือง  แต่่�ในป ี2563 ซ่ึง่
เกิดวิกฤติ่่โควิด-19 ทำาให้หลุุายโครงการต้่่องช่ะลุุอหรือปรับรูปแบบในการทำากจิกรรมใหม�  
เพื่่่่อความปลุุอดภัยข้องผู้ร�วมกิจกรรม  โดยปีนี�เป็นการต่่ิดต่่ามโครงการหลุุักข้อง
กิจกรรมเพ่่ื่่อสังคม 6 โครงการ สามารถึดำาเนินการได้ 4 โครงการอีก  2 โครงการ 
ช่ะลุุอไปจนกว�าสถึานการณ์โควิด-19 จะดีข้้�น

 ในปี 2563 บริษััท ไทยบิทูเมน จำากัด ซ่ึง่เป็นหนึ่งในกลุุุ�มบริษััทฯ ไดรั้บรางวัล
แห่งเกียรติยศึขอ่งอุ่ตส้าหกรรมไทย ประจำาปี 2563 ประเภทรางวัลอุ่ตส้าหกรรม
ดิีเด่ินด้ิานค์วามรับผิ่ดิชอ่บต่อ่สั้งค์ม เป็นรางวัลุุประกาศเกียรติ่่คุณผู้ประกอบการ
ธุุุรกิจภาคอุต่่สาหกรรมท่ีมีประสิทธิุุภาพื่่แลุุะคุณภาพื่่ผ�านเกณฑ์์มาต่่รฐานต่่ามท่ี
กำาหนดในระดับท่ีสามารถึเป็นต่่วัอย�างท่ีดี ใหค้วามสำาคญั ใส�ใจแลุุะรบัผดิช่อบต่่�อสงัคม
แลุุะสิ�งแวดลุุ้อม เป็นกิจการที่บำาเพื่่็ญประโยช่น์ต่่�อสังคมแลุุะเศรษัฐกิจข้องประเทศ ซ่ึ่ง
จัดโดยกระทรวงอุต่่สาหกรรม

 เปน็ความภาคภูมใิจข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ ทีพ่ื่่นักงาน
ทุกคนมีความมุ�งม่ันในการสลุุะกำาลุุังกายแลุุะเวลุุา เพื่่่่อ 
ทำากิจกรรมเพื่่่่อสังคม ทำาให้ชุ่มช่นท่ีอยู�ร�วมกันมีการ
พื่่ัฒนาคุณภาพื่่ช่ีวิต่่ ท่ีดีข้้�น  รวมทั�งยัง เ ป็นหน่ึงใน
แกนสำาคัญท่ีทำางานผลุุักดันการจัดตั่่�ง CSR จังหวัด
สุราษัฎิร์ธุุานี  ในการรวมองค์กรภาคเอกช่น กับ
สำานกังานพัื่่ฒนาสังคมแลุุะความมัน่คงข้องมนุษัย์จงัหวัด
สุราษัฎิร์ธุุานี 

สามารถึ Scan QR Code เพ่่ื่่อ
เข้้าด ูวีดิโีอ่ประกอ่บการประกวดิ

รางวลัอุ่ตส้าหกรรมดิเีด่ิน

โครงการ “ถึนนปลุุอดภัยสำาหรับทุกช่ีวิต่่” เพื่่่่อเสริมสร้าง 
ความปลุุอดภัยให้กับผู้ใช่้รถึบนท้องถึนน แลุุะสาธุุารณประโยช่น์
ต่่�างๆ ทางกลุุุ�มได้ริ เริ�มโครงการดังกลุุ�าวโดยการซ่�อมแซ่ม 
พ่ื่่�นผิวถึนน แลุุะถึมหลุุุมท่ีอาจทำาให้เกิดอุบัต่่ิเหตุ่่บนท้องถึนน  
เพื่่่่อลุุดการเกิดอุบัติ่่เหตุ่่  ซ่�อมไปทั�งสิ�นจำานวน

อีกหน่ึงโครงการภายใต่่้ช่ื่อ “ถึนนปลุุอดภัยสำาหรับทุกช่ีวิต่่” โดย
มีจุดประสงค์เพื่่่่อให้ความรู้ด้านการใช่้ถึนนอย�างปลุุอดภัยแลุุะ
กฎิหมายจราจรให้กับเยาวช่น แลุุะเสริมสร้างประสบการณ ์
การใช้่ถึนนอย�างปลุุอดภัยในระหว�างการเดินทางกับผู้ใหญ� 
หรือด้วยต่่นเอง ได้จัดอบรมไปแลุุ้วทั�งสิ�นจำานวน

มีจุดประสงค์เพื่่่่อให้ความรู้ด้านการช่�วยช่ีวิต่่เบื�องต่่้น รวมถึึง 
ความรู้ การใช่้ เครื่ องกระตุ่่กหัว ใจ ไฟัฟั้าอัต่่ โนมัต่่ิ ให้ เป็น
สาธุุารณประโยช่น์  ต่่ามมาต่่รฐานท่ี ได้รับการแนะนำาจาก 
คณะกรรมการมาต่่รฐาน  แลุุะสมาคมแพื่่ทย์ โรคหัว ใจ 
แห�งประเทศไทย ทำาการอบรมผู้สนใจไปแลุุ้วทั�งสิ�นจำานวน

โครงการภายใต่่้ช่ื่อ “การร�วมมือกันทางสังคม” โดยมีจุดประสงค์
เพื่่่อ่พัื่่ฒนาทักษัะสำาหรับช่�างฝีัมอืหรอืพื่่นกังานท่ีต้่่องการมีความ
เช่ีย่วช่าญในสาข้าอาชี่พื่่ทีเ่กีย่วข้อ้งกับแอสฟัลัุุต์่่ เช่�น การซ่�อมถึนน 
การทำาเนินช่ะลุุอความเร็ว เป็นต่่้น

โครงการภายใต่่้ช่ื่อ “การร�วมมือกันทางสังคม” โดยมีจุดประสงค์
เพ่่ื่่อสร้างระบบนิเวศ แลุุะอนุรักษั์แลุุะฟั้�นฟัูแหลุุ�งนำ�า โดยโครงการ
ดังกลุุ�าวได้ถึูกออกแบบเป็นศูนย์การท�องเที่ยวแลุุะการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ปัจจุบันกลุุุ�มบริษััทฯ สนับสนุนการปลุุูกต่่้นไม้ไป 
ทั�งสิ�นจำานวน

โครงการภายใต่่ช้่ือ่ “การรว่มมอื่กนัทางส้งัค์ม” โดยมจีดุประสงค์
เพ่่ื่่อนำาเทคโนโลุุยีในปัจจุบันมาปรับใช่้เพื่่่่อเสริมสร้างความมี
ประสิทธุุิภาพื่่ในการทำางาน

รอสู่ถานก้ารณ์โควิด-19 
คล่�คลาย่และปีลอดภ่ย่

รอสู่ถานก้ารณ์โควิด-19 
คล่�คลาย่และปีลอดภ่ย่

2,019

3,168

13

18

โครงก้ารใหม�

โครงก้ารใหม�

ก้ารพั่ฒนาต�อย่อดก้ิจก้รรมเพั่�อสู่่งคมอย่�างต�อเนื�อง ก้ิจก้รรมสู่น่บสู่น่นในช้�วงวิก้ฤติโควิด-19
 กลุุุ�มบรษัิัทฯ ไดต้่่ดิต่่ามโครงการกจิกรรมเพื่่่อ่สงัคมทีเ่ปน็โครงการหลุุกั  3 โครงการทีม่กีารต่่�อยอดปรบัปรงุใหเ้กดิประโยช่น์
ต่่รงต่่ามความต่่้องการข้องชุ่มช่น หรือเกิดประโยช่น์ในวงกว้างข้้�น  กลุุุ�มบริษััทฯ จะทำาการทบทวนแลุุะปรับปรุงกิจกรรมเสมอ

 กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ร�วมสู้ภยัโควิด-19 ด้วยการบริจาค แลุุะพื่่นกังาน 
ร�วมทำาหน้ากากป้องกันหน้า (Face Shield) เพ่่ื่่อมอบให้บุคลุุากรทางการแพื่่ทย์ 

โค์รงการซึ่่อ่มถนนด้ิวยยางมะตอ่ยผ่ส้มส้ำาเร็จ 

โครงการช่่วยช่ีวิตขั้้�นพื้้�นฐาน เพื้้�อทุุกช่ีวิตปลอดภั้ย

โครงการพื้้ฒนาบึึงตะเคร็งแบึบึบึูรณาการ

ดำาเนินกิจกรรมซ่�อมถึนน
พื่่่�นที่ชุ่มช่นรอบโรงงานใน  
5 จังหวัด แลุุะกรุงเทพื่่ฯ

ซ่ีพื่่ีเอฟั ให้กลุุุ�มบริษััทฯ เป็นเครือข้�าย
สนับสนุนการอบรมการช่�วยช่ีวิต่่

พื่่ัฒนาศูนย์ CPR ภาคใต่่ ้
ที่จังหวัดสุราษัฎิร์ธุุานี

สนับสนุนนักศึกษัาอุดมศึกษัา
ประกวดนวัต่่กรรมส�งเสริมสุข้ภาพื่่

อ่บรมและส้าธ์ิตการซึ่่อ่ม 
หลุมถนนตามมาตรฐาน 

กรมทางหลวง

อ่บรมและส้าธ์ิตการช่วยชีวิต
ขั�นพ่�นฐาน CPR and AED

พื่่ฒันาหลุุกัสตู่่รช่�างซ่�อมถึนนด้วยยางมะต่่อย
ผสมสำาเร็จ แลุุะทำาเนินช่ะลุุอความเร็วรวมทั�ง
ทางเดินในสวนร�วมกับกรมพื่่ัฒนาฝัีมือ
แรงงานแลุุะสำานกังานพื่่ฒันาสงัคมแลุุะความ
ม่ันคงข้องมนุษัย์ เพื่่่่อสร้างอาชี่พื่่สร้าง 
รายได้ ลุุดปัญหาในสังคม

ลุุูกค้าแลุุะคู�ค้าร�วมทำากิจกรรมซ่�อมหลุุุมถึนน
ในพื่่่�นท่ีตั่่วเอง ดำาเนินกิจกรรมโดยใช้่วิธุุีแลุุะ
สินค้ากลุุุ�มบริษััทฯ ทำาให้มีพื่่่�นท่ีการซ่�อมข้ยาย 
ไปไดม้ากกว�า ได้รบัความนิยมเพื่่ราะเป็นกจิกรรม
ที่ทำาง�าย ใครๆ ก็ทำาได้
ข้ยายกิจกรรมไปยังพัื่่นธุุมิต่่ร CSR เช่�น  
บริษััทมิต่่รผลุุ ซ่ึ่งนำาไปข้ยายต่่�อในกลุุุ�มมิต่่รผลุุ
ชุ่มช่นช่อบเพื่่ราะทำาได้ง�าย มีอุปกรณ์สำาหรับ 
ทำาต่่�อเนื่อง

 พ่ื่่�นทีใ่นจังหวดัพิื่่ษัณุโลุุกมีการตั่่ดถึนนใหม�
หรือข้ยายข้นาดช่�องจราจร จะเกิดปัญหาต้่่นไม้ใหญ�
ในแนวการสร้างถึนนต่่้องถึูกต่่ัด  
 กลุุุ�มบริษััทฯ ร�วมกับเทศบาลุุต่่ำาบลุุ
บางระกำาเมืองใหม� ได้จัดทำาโครงการ “ถนนมา 
ป่ายังอ่ย่้” ย้ายต่่้นไม้ท่ีต่่้องต่่ัดในแนวก�อสร้าง 
ไปที่บึงต่่ะเคร็ง ด้วยการลุุ้อม แลุุะย้ายไปปลุุูกใหม�  
โดยย้ายต้่่นไม้ข้นาดความสูง 10 เมต่่ร เกือบ  
100 ต่่้น อัต่่รารอด 100%

 ให้ความรูด้้านการป้องกนั โควิด-19 
จากคุณหมอคณวัฒน์ (คุณหมอเอ้ก)  
โดยเสนอผ�านช่�องทางเฟัสบุ๊คให้พื่่นักงาน
แลุุะช่มุช่นท่ีเป็นพื่่นัธุุมติ่่ร  เพ่่ื่่อจะได้มคีวามรู ้
ในการดูแลุุสุข้ภาพื่่ในช่�วงวิกฤต่่ิโควิด   
ซ่ึ่งเป็นโรคอุบัต่่ิใหม� ให้ผู้ฟัังสามารถึดูแลุุ 
ต่่ัวเองได้ข้ั�นเริ�มต่่้นระดับหนึ่ง

 โครงการ TIPCOs GO LEAN 
เป็นการให้ความรู้ในด้านโภช่นาการเพื่่่่อ
การลุุดนำ�าหนักให้เหมาะสม แลุุะลุุด 5 โรค 
NCDs โดยเฉพื่่าะเบาหวาน ความดันโลุุหิต่่สูง
เพื่่่่อให้พื่่นักงานมีสุข้ภาพื่่ดี เป็นการเพื่่ิ�ม
ประสิทธิุุภาพื่่การทำางาน แลุุะลุุดค�าใช่้จ�าย
ในการรกัษัาต่่วัโดยเริ�มจากการดแูลุุต่่วัเอง
ที่ถึูกต่่้องพัฒนาพ่�นที�บ่งตระเค์ร็ง จ.พ่ษัณุโลก

ล่ก้ค้า
และค่�

พั่นธมิตร
CSR

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      192  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      193  



•
•
•
•
•
•

การบริหารจัดิการอ่ื�นๆ 
ในมิติบรรษััทภิบาล

การกำากับดิ้แลกิจการที�ดิี
การปล้กฝั่่งจรรยาบรรณ
การมุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง
การเค์ารพดิ้านส้ิทธ์ิมนุษัยชน
การปกป้อ่งเค์รือ่ข่าย และระบบ
ส้ารส้นเทศึ
การบริหารงานดิ้านภาษัี



• คะแนน AGM Checklist   
ร้อยลุุะ 98 

• คะแนน CGR Score : 5 ดาว

• ได้รับการต่่�ออายุการรับรอง
โครงการ CAC

• บริษััทได้รับการจัดอันดับใน 
ระดับสูงสุดภายใต้่่หลัุุกเกณฑ์์ 
การกำากับดูกิจการท่ีดีต่่�างๆ  
จากต่่ลุุาดหลัุุกทรพื่่ย์ แห� ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  สำา นั ก ง า น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กำา กั บ 
ห ลุุั ก ท รั พื่่ ย์ แ ลุุ ะ ต่่ ลุุ า ด 
หลุุักทรัพื่่ย์ สมาคมส�งเสริม
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย 
แลุุะหน�วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้้อง

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายการ
กำากับดิ้แลกิจการ

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

กำากับดิ้แลกิจการที�ดิีก้าร

 คณะกรรมการบริษััทต่่ระหนักถึึงความสำาคัญข้องการกำากับดูแลุุกิจการที่ดีท่ีจะทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ เติ่่บโต่่ 
ได้อย�างยั่งยืน แลุุะเพื่่ิ�มมูลุุค�าแก�ผู้ถึือหุ้น (Shareholder value) รวมทั�งจะเสริมสร้างความเช่ื่อมั่นแก�ผู้มีส�วนได้เสีย
ทุกฝั่ายซ่ึ่งรวมถึึงผู้ถึือหุ้น พื่่นักงาน ลุุูกค้า หุ้นส�วนทางธุุุรกิจ คู�แข้�ง แลุุะเจ้าหนี�

 ดังนั�น บริษััท จ้งยึดหลุุักการกำากับดูแลุุกิจการท่ีดี ต่่ามแนวทางข้องต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทย โครงการสำารวจการกำากับดูแลุุกิจการบริษััท 
จดทะเบียน (CGR) โครงการประเมินคุณภาพื่่การจัดการประชุ่มผู้ถึือหุ้นประจำาปี จากสมาคมส�งเสริมลุุงทุนไทย (AGM checklist) รวมถึึงหลุุักการกำากับดูแลุุ 
กิจการท่ีดี สำาหรับบริษััทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลุุักทรัพื่่ย์แลุุะต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์ แลุุะแนวทางปฎิิบัต่่ิอ่ืนๆ  
ที่เกีย่วข้้อง

 คณะกรรมการบริษััท ได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลุุกิจการ ทำาหน้าที่กลุุั่นกรองการดำาเนินงานด้านการดูแลุุกิจการที่ดี การบริหารความยั่งยืน  
การต่่�อต่่้านการทุจริต่่คอร์รัปช่ัน  รวมทั�งมุ�งม่ันแลุุะส�งเสริมการปฎิิบัต่่ิหน้าท่ีต่่ามหลุุักการ GRC รวมทั�งรณรงค์สร้างจิต่่สำานึก ความรับผิดช่อบ ต่่ามนโยบาย 
การกำากับดูแลุุกิจการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พื่่นักงาน คู�ค้า แลุุะผู้มีส�วนได้เสียที่เกี่ยวข้้อง

• ปฏิิบตั่่ ิต่่ามแนวปฏิบัิต่่ท่ีิดสีำาหรบัการจัดการประชุ่มสามัญผู้ถึอืหุ้น
ประจำาปี  ต่่ามแนวทางข้องโครงการประเมิินคุณภาพื่่การจัดการ
ประชุ่มผู้ถึือหุ้น (AGM Checklist)

• ยึดม่ันแลุุะปฏิิบัต่่ิต่่ามหลุุักเกณฑ์์ต่่ามโครงการสำารวจการกำากับ 
ดูแลุุกิจการข้องบริษััทจดทะเบียน (Corporate Governance  
Report of Thai Listed Companies - CGR) ข้องสมาคม 
ส�งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 

• ปฎิิบัต่่ิต่่ามนโยบาย การต่่ิดต่่าม แลุุะการรายงานผลุุ รวมถึึง 
เข้้าร�วมกิจกรรมต่่�อต่่้านคอร์รัปช่ัน ภายใต่่้แนวทางข้องโครงการ-
CAC อย�างสมำ่าเสมอ

• ทบทวนแลุุะต่่ิดต่่ามประเด็นด้านการพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืนข้ององค์กร
• ทบทวนแลุุะนำาเสนอคณะกรรมการบริษััท เก่ียวกับการนำาหลัุุก

ปฎิิบัต่่ิแลุุะแนวปฎิิบัต่่ิข้องหลัุุกการกำากับดูแลุุกิจการท่ีดีสำาหรับ
บริษััทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช่้ โดยพื่่ิจารณาถึึง
ความเหมาะสมข้องธุุุรกิจ

• คะแนน AGM Checklist : ร้อยลุุะ 98
• คะแนน CGR Score : 5 ดาว เป็นปีที่สามติ่่ดต่่�อกัน
• ได้รับการต่่�ออายุการรับรองโครงการ CAC ในวันที่ 30 มิถึุนายน 2563
• ได้รับรางวัลุุการเปิดเผยข้้อมูลุุความย่ังยืน Sustainability Disclosure 

Award ประจำาปี 2563 จากสถึาบันไทยพื่่ัฒน์
• ได้รับการบรรจุอยู�ในดัช่นีหุ้นยั่งยืน (SET THSI) ต่่ั�งแต่่�ปี 2561
• ได้รับรางวัลุุ Outstanding Company Performance Awards ประเภท

รางวัลุุดีเด�น บริษััทจดทะเบียนในต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์ท่ีมีมูลุุค�าหลุุักทรัพื่่ย ์
ต่่ามราคาต่่ลุุาดสูงกว�า 30,000 ลุุ้านบาท แต่่�ไม�เกิน 100,000 ลุุ้านบาท  
จากต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทย

ก้ารดำาเนินงานใน ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563

มั�นใจในการกำากับดิ้แลกิจการที�แข็งแกร่ง หลักเกณฑ์์การประเมินผ่ลการปฏิิบัติงาน
ขอ่ง CEO และผ่้้บริหารระดิับส้้ง

นโยบายการงดิรับขอ่งขวัญการพัฒนากรรมการและผ่้้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาแลุุะกำาหนดค�าต่่อบแทน มีหน้าที่เสนอบุคคลุุที่มีคุณสมบัติ่่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษััทฯ โดยสอดคลุุ้อง
นโยบายการกำาหนดคุณสมบัต่่ิแลุุะการสรรหากรรมการบริษััทเพ่่ื่่อนำาเสนอต่่�อคณะกรรมการบริษััทฯ นโยบายการกำาหนด
คุณสมบัต่่ิแลุุะการสรรหากรรมการบริษััท กำาหนดให้ คณะกรรมการบริษััทควรประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ่่ครบถึ้วน
ต่่ามท่ีกฎิหมายกำาหนดมีความหลุุากหลุุายทั�งในด้านการศึกษัา ประสบการณ์ที่เป็นประโยช่น์ต่่�อบริษััท ต่่ลุุอดจนไม�จำากัด หรือ
แบ�งแยกในเรื่อง เพื่่ศ อายุ เช่ื�อช่าต่่ิ แลุุะสัญช่าต่่ิ

การประเมินผลุุงานข้อง CEO แลุุะผู้บริหารระดับสูง จะสอดคลุุ้องไปกับ
แผนกลุุยุทธุุ์องค์กรในข้้อ 6: องค์กรแห�งความย่ังยืน (S6:Sustainable  
Organization) ที่สะท้อนความต่่ระหนักข้ององค์กรในแนวทางการ
ดำาเนินธุุุรกิจอย�างย่ังยืน ที่เน้นไม�เฉพื่่าะด้านการเงิน แต่่�ยังรวมถึึงด้าน 
สิ�งแวดลุุ้อม สังคม แลุุะบรรษััทภิบาลุุ

ในการประเมินผลุุงาน มีการกำาหนดตั่่วช่ี�วัดท่ีสะท้อนถึึงกลุุยุทธุุ์ด้าน 
ความย่ังยนืข้ององคก์ร อาท ิเช่�น การดำาเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
องค์กร ธุุรรมาภิบาลุุ การเข้้าร�วมโครงการ CAC ต่่�อต่่้านคอร์รัปช่ัน 
แลุุะทุจริต่่ การพื่่ัฒนาบุคลุุากร แลุุะด้านสิ�งแวดลุุ้อม

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ส่ือสารแนวทางการปฏิิบัติ่่ข้องกรรมการ เจ้าหน้าที่
บริหาร พื่่นักงานทุกคนทุกระดับ ในช่�วงเทศกาลุุท่ีมีการมอบข้องข้วัญ 
เป็นธุุรรมเนียมธุุุรกิจ ในการ งดิรับขอ่งขวัญ  (No Gift Culture) โดย
ส่ือสารให้ผู้มีส�วนได้เสียภายนอกหลุุักท่ีเกี่ยวข้้อง เช่�น ลุุูกค้า คู�ค้า ซ่ึ่ง 
กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ส่ือสารโดยการออกจดหมายอิเลุุ็กทรอนิกส์ ช่ี�แจง 
รายลุุะเอียด วัต่่ถุึประสงค์ แลุุะการข้อความร�วมมือ ผู้มีส�วนได้เสียอ่ืน  
ได้ทำาการสื่อสารบนเว็บไซ่ด์ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ทั�งในช่�วงเทศกาลุุสำาคัญ

เพ่�อ่เป็นการเน้นยำ�าค์วามมุ่งมั�นและเจตนารมณข์อ่งกลุม่บรษิัทัฯ ในการ 
ส้ร้างบรรทัดิฐานที�ดิีในการดิำาเนินธ์ุรกิจต่อ่ผ้้่มีส่้วนได้ิเสี้ยทุกฝ่ั่าย 
อ่ย่างเป็นธ์รรม 

 คณะกรรมการบริษััท มีนโยบายส�งเสริมแลุุะสนับสนุนการเข้้าอบรมแลุุะการให้ความรู้แก�กรรมการแลุุะผู้บริหารข้อง    
บริษััทฯ เพ่่ื่่อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัต่่ิงานแลุุะพัื่่ฒนาความรู้อย�างต่่�อเน่ือง บริษััทฯ ได้มีการส�งกรรมการแลุุะผู้บริหารเข้้าร�วม 
อบรม หลุุักสูต่่รต่่�าง ๆ กับสมาคมส�งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลุุักทรัพื่่ย์แลุุะ 
ต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์ โดยในปี 2563 มีรายลุุะเอียดการอบรมข้องกรรมการแลุุะผู้บริหาร ดังนี�

กรรมการ ตำาแหน่ง หลักส้้ตร

นายนพื่่พื่่ร เทพื่่สิทธุุา กรรมการอิสระ -    หลุุักสูต่่ร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL 21/2020)

-    หลุุักสูต่่ร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020

-    หลุุักสูต่่ร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP 10/2020)

-    หลุุักสูต่่ร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 
15/2020)

นายนิพื่่นธุุ์ สุทธุุิมัย กรรมการอิสระ -    หลุุักสูต่่ร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP 10/2020)

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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• ข้้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ 
เป็น 0

• ส�งเสริมแลุุะสร้างความต่่ระหนัก
ด้านจรรยาบรรณ พื่่นักงานต่่้อง
ผ�านการฝึักอบรมด้าน 
จรรยาบรรณ แลุุะสอบเกณฑ์์
มาต่่รฐานที่กำาหนด

• ข้้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ 
เป็น 0

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู 
จรรยาบรรณอ่งค์์กร

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

 นโยบายแลุุะแนวปฏิิบัต่่ิด้านการกำากับดูแลุุกิจการข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ระบุไว้ในนโยบายการกำากับดูแลุุกิจการ ข้้อกำาหนดคณะกรรมการกำากับดูแลุุ แลุุะ 
ข้้อกำาหนดคณะกรรมการแลุุะคณะกรรมการบริหาร ความเจริญเต่่ิบโต่่ ความสำาเร็จแลุุะความมั่นคงข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ในปัจจุบันเป็นผลุุมาจากการดำาเนินธุุุรกิจต่่าม
ค�านิยมหลัุุก แลุุะจรรยาบรรณ ท่ีคณะกรรมการบริษััท ผู้บริหารให้ความสำาคัญแลุุะนำาไปปฏิิบัต่่ิ รวมทั�งพื่่นักงานทุกระดับด้วย  จรรยาบรรณนี�ช่�วยส�งเสริมการ 
ทำางานร�วมกันในบุคลุุากรข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะเป็นหน่ึงในองค์ประกอบสำาคัญข้องการกำากับดูแลุุกิจการที่ดี ซ่ึ่งสร้างความเช่ื่อมั่นให้กับผู้ถึือหุ้น นักลุุงทุน แลุุะ 
ผู้มีส�วนได้เสีย

 เพื่่่่อให้ม่ันใจว�ากระบวนการปฏิิบัต่่ิงานข้ององค์กรมีความโปร�งใสแลุุะสามารถึต่่รวจสอบได้อย�างเต็่่มท่ี กลุุุ�มบริษััทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิิบัต่่ิเรื่องการแจ้ง 
การกระทำาท่ีผิดปกต่่ิอันเกิดข้้�นในองค์กร โดยมีรายลุุะเอียดเก่ียวกับขั้�นต่่อนท่ีชั่ดเจน แลุุะเฉพื่่าะเจาะจง ช่�วยให้พื่่นักงานทุกคนต่่ลุุอดจนผู้มีส�วนได้เสียภายนอก 
มีช่�องทางการร้องเรียนหรือรายงานการกระทำาใด ๆ หรือที่สงสัยว�าไม�โปร�งใส หรือการกระทำาใด ๆ ที่ข้ัดแย้งกับจรรยาบรรณข้องกลุุุ�มบริษััทฯ   

 ในปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ มีการดำาเนินการทบทวนจรรยาบรรณโดยแก้ไข้แลุุะเพื่่ิ�มเต่่ิมเนื�อหาในส�วนนโยบายการร้องเรียนในกรณีร้องเรียนพื่่นักงานภายใต่่้
การกำากับดูแลุุข้องคณะกรรมการบริษััท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ� รวมถึึงในเรื่องข้องการตั่่�งคณะกรรมการสอบสวนข้้อเท็จจริง แลุุะอำานาจในการสอบสวน 
ข้้อเท็จจริงในกรณีเกิดการร้องเรียน แลุุะแก้ไข้ เพิื่่�มเต่่ิม ในส�วนเนื�อหาระบบข้้อมูลุุสารสนเทศ รวมถึึงข้้อมูลุุสำาคัญท่ีเป็นความลัุุบข้องบริษััท จะต้่่องได้รับการรักษัา
ความปลุุอดภัย ปกป้องจากความเสียหาย การสูญเสียแลุุะเสื่อมค�า 

 กลุุุ�มบริษััทฯ ดำาเนินการส่ือสารไปยังพื่่นักงานทุกคน ผู้ร้องเรียนภายนอก แลุุะผู้มีส�วนได้เสียอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้้องอย�างต่่�อเน่ือง โดยนำาผลุุลัุุพื่่ธ์ุุท่ีได้ไป 
ดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการทำางานต่่�อไป ด้วยข้้อเสนอแนะข้องต่่ลุุาดหลุุักทรัพื่่ย์แห�งประเทศไทย แลุุะคณะกรรมการกำากับดูแลุุกิจการ

• การส่ือสารไปยังพื่่นักงานนั�น เราได้ดำาเนินการจัดอบรมพื่่นักงานท่ี
เข้้าทำางานแลุุ้วทั�งหมด แลุุะจัดอบรมพื่่นักงานเข้้าใหม�ทุกคน  ซ่ึ่งทั�งนี�
ในปี 2563 เราได้เริ�มมีการจัดอบรมให้พื่่นักงานปัจจุบัน ได้รับการ
ทบทวนจรรยาบรรณแลุุะการต่่�อต่่้านคอร์รัปช่ัน ซ่ึ่งจากมาต่่รการ 
การควบคุมการแพื่่ร�ระบาดข้องโรคโควิด-19 ทำาให้ เรามีการ 
ปรับเปล่ีุุยนรูปแบบจากการจัดอบรมในห้องเรียน เป็นการอบรมแลุุะ
ทำาแบบทดสอบออนไลุุน์ในปี 2564 สำาหรับพื่่นักงานที่สามารถึใช่้ 
ช่�องทางการเรียนออนไลุุน์ได้

ผู้ลก้ารดำาเนินงานปีี 2563

โรงงานพ่ษัณุโลก
• Re-Certification สมาชิ่กภาพื่่ข้อง 

CAC ต่่�อออกไปอีก 3 ปี

• ข้้อร้องเรียนด้านคอร์รัปช่ันเป็น 0

• กลุุุ�มบรษัิัทฯ วางเปา้หมายระยะยาวใน
การคงสถึานะสมาชิ่กภาพื่่แนวร�วม 
ปฏิิบัต่่ิข้องภาคเอกช่นไทยในการ 
ต่่� อ ต่่้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต่่  ( โ ค ร ง ก า ร  
Collective Action Coalition:  
C AC )  พื่่ ร้ อ ม ว า ง แ น ว ท า ง ก า ร
สนับสนุนให้เครือข้�ายคู�ค้าเข้้าร�วม 
การต่่�อต่่้านการทุจริต่่ การต่่ิดสินบน
แลุุะคอร์รัปช่ัน 

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

สามารถึ Scan QR 
Code เพื่่่่อเข้้าดู 
นโยบายการ
ต่อ่ต้านค์อ่ร์รัปชันต่อ่ต้านค์อ่ร์รัปชันก้าร

   คณะกรรมการบริษััทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายการต่่�อต่่้านการทุจริต่่ คอร์รัปช่ันแลุุะห้ามจ�ายสินบนเพื่่่่อผลุุประโยช่น์ทางธุุุรกิจ เพื่่่่อแสดงความมุ�งม่ันใน 
การป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดข้้�นได้ในกิจกรรมต่่�างๆ ต่่ามห�วงโซ่�คุณค�าข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะเพ่่ื่่อให้การตั่่ดสินใจ การดำาเนินการทางธุุุรกิจท่ีอาจมี 
ความเส่ียงด้านการทุจริต่่คอร์รัปช่ันได้รับการพิื่่จารณาแลุุะปฏิิบัต่่ิอย�างรอบคอบต่่ั�งแต่่�ปี 2560 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาช่ิกแนวร�วมปฏิิบัต่่ิข้อง 
ภาคเอกช่นไทยในการต่่�อต่่้านการทุจริต่่ (โครงการ Collective Action Coalition: CAC) โดยในปี 2563 ทางกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ข้อต่่�ออายุแลุุะได้รับการรับรองต่่�อ 
สมาช่ิกภาพื่่ออกไปอีกสามปี

โรงงานพระประแดิง

โรงงานนค์รราชส้ีมา

โรงงานสุ้ราษัฎิร์ธ์านี

โรงงานระยอ่ง

• กลุุุ�มบริษััทฯ เต่่รียมต่่ัวในการย่ืนข้อ re-certification สมาช่ิกภาพื่่ 
ข้อง CAC ต่่�อออกไปอีกสามปี

• จดัทำาคู�มอืบริหารความเส่ียงการต่่�อต้่่านคอร์รัปช่นั (anti corruption 
manual)

• มีการทบทวนทะเบียนความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ันข้ององค์กร พื่่ร้อม 
การต่่ิดต่่ามผลุุ

• กลุุุ�มบรษัิัทฯได้การรับรองการต่่�ออายุสมาชิ่กภาพื่่ข้องแนวร�วมปฏิบัิติ่่ 
ข้องภาคเอกช่นไทยในการต่่�อต่่้านการทุจริต่่ (โครงการ Collective 
Action Coalition: CAC)  ออกไปอีกสามปี

• จัดทำาคู�มือบริหารความเสี่ยงการต่่�อต่่้านคอร์รัปช่ัน (anti corruption 
manual) แลุุ้วเสร็จ พื่่ร้อมสื่อสารให้พื่่นักงานทั�งองค์กรได้รับทราบ

• มีการฝึักอบรมภายในแก�พื่่นักงานใหม�เพ่่ื่่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบาย
แลุุะแนวปฏิบิัต่่ิ ในการต่่�อต้่่านการทุจริต่่คอร์รัปช่ันข้องบริษััท

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

ปล้กฝั่ง่จรรยาบรรณก้าร

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      198  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      199  



การดิำาเนนิงานตามประเด็ินรอ่งและหวัข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพฒันาค์วามยั�งยนื ปี 2563

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟัลัุุท์ ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการงานด้านบริการลุุูกค้า  โดยเน้นให้ลุุูกค้าเป็นศูนย์กลุุาง ซ่ึ่งได้เริ�มต่่้นพัื่่ฒนากระบวนการ
ทำางานอย�างช่ัดเจนในปี 2562 แลุุะมีประกาศในวิสัยทัศน์ปี 2568 ให้หนึ่งในหกกลุุยุทธุุ์องค์กรคือ การมุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง (Client-Centric) โดยต่่อบสนอง
ได้เกินความคาดหวังข้องลุุูกค้า แลุุะคำานึงถึึงความต่่้องการข้องลุุูกค้าในอนาคต่่ด้วย
 แนวทางการนำาเสนอสินค้าหรือบริการจะเริ�มจากการสำารวจความคิดเห็นลุุูกค้า ซ่ึ่งมีการกำาหนดให้หน�วยงานท่ีเก่ียวข้้องไม�ใช่�เฉพื่่าะหน�วยงานการต่่ลุุาด 
พื่่นักงานทุกคนท่ีทำางานติ่่ดต่่�อกับลูุุกค้า เช่�น เจ้าหน้าท่ีข้ายสินค้า เจ้าหน้าท่ีบริการเทคนิค พื่่นักงานจัดส�ง หรือพื่่นักงานขั้บรถึข้นส�งยางมะต่่อย ทุกคนมีโอกาส 
รบัคำาแนะนำา หรอืรับฟังัปญัหาโดยต่่รงจากลูุุกค้า  โดยจะส�งต่่�อให้หน�วยงานพิื่่จารณาปรับปรุงการบริการต่่ามข้อ้เสนอแนะ  หรือพื่่นักงานสามารถึนำาไปเปน็โครงการ
พื่่ัฒนาด้านนวัต่่กรรม เพื่่่่อรับการสนับสนุนจากกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะส�งเข้้าประกวดนวัต่่กรรมประจำาปี ในปี 2563 มีพื่่นักงานนำาปัญหาที่มาจากลุุูกค้าแนะนำามาส�ง 
ในการประกวดถึงึ 85% (67 โครงการจากทั�งหมด 79 โครงการ) ซ่ึง่ต่่�อไปจะมโีครงการท่ีต่่อบสนองต่่�อความต่่อ้งการลุุกูค้าอย�างต่่�อเน่ือง  รวมทั�งกลุุุ�มบรษิัทัฯ สนบัสนนุ
ใหส้รา้งความร�วมมอืระหว�างลุุกูคา้ พื่่นักงาน หรอืสถึาบนัการศกึษัาทีจ่ะสรา้งความร�วมมอืในการแกป้ญัหาดา้นสงัคม สิ�งแวดลุุอ้ม ซ่ึง่จะเปน็การสนบัสนนุการประกวด
นวัต่่กรรมภายนอกองค์กร ซ่ึ่งกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ทำาโครงการร�วมกับมหาวิทยาลัุุยเทคโนโลุุยีพื่่ระจอมเกลุุ้าธุุนบุรี (KMUTT) แต่่�โครงการต้่่องช่ะลุุอออกไปจาก 
วกิฤต่่โิควดิ-19 ซ่ึง่คาดว�าจะมโีครงการต่่�างๆ ทีต่่่อบสนองต่่�อสงัคมแลุุะช่มุช่นต่่ามมาจากความร�วมมอื ซ่ึ่งจะมุ�งเนน้ไปในการยกระดบัการมคีวามรบัผดิช่อบต่่�อสงัคม
แลุุะยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุุุรกิจที่แข้็งแกร�ง จากแผนการสร้างความร�วมมือ

 จากแนวทางนี� ทางกลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�มโครงการทดลุุองจากฝ่ัายงานข้ายในประเทศ โดยการสำารวจ
ความคิดเห็นแลุุะต่่้องการข้องลุุูกค้าในประเทศจำานวนทั�งสิ�น 92 ราย แลุุะได้ประเด็นท่ีลุุูกค้าต่่้องการให้ลุุด 
ข้ั�นต่่อนการทำางานในเรือ่งข้องการสัง่สินค้า แลุุะการต่่รวจสอบสถึานะสินค้าที่จัดส�ง ซ่ึ่งทำาให้มีการพื่่ัฒนาระบบ
“แอปพื่่ลุุิเคช่ันการส่ังซ่ื�อแลุุะต่่ิดต่่ามการจัดส�งสินค้า” ซ่ึ่งได้ทดลุุองให้บริการต่่ลุุอดปี 2563 ได้ผลุุดี แลุุะลุุูกค้า 
มีความพื่่อใจมาก  รวมทั�งหลุุายหน�วยงานต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�าได้นำางานที่ยังใช่้เวลุุามาก นำาไปพื่่ัฒนาต่่�อ 
เพื่่่่อให้เกิดประโยช่น์สูงสุดกับลุุูกค้า  แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู แนวทางการ
บริหารล้กค์้าเป็น
ศึ้นย์กลาง 
(Client-Centric)

การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563
 จากปรากฎิการณท์ีโ่ลุุกไดเ้ปล่ีุุยนแปลุุงไปใช่เ้ทคโนโลุุยดิีจทิลัุุไดเ้รว็ข้้�น ทำาให ้

 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้พื่่ัฒนาระบบการบริการลุุูกค้าด้วยการใช่้ แอปพื่่ลุุิเคช่ัน 
 ท่ีลุุกูค้าสามารถึใช้่ได้ง�าย  แลุุะมีความคุน้เคยจากการเปลีุุย่นแปลุุงวิถึชี่วีติ่่ 
 ใช่้แอปพื่่ลิุุเคชั่นอ่ืนๆ ในชี่วิต่่ประจำาวัน ทำาให้การเสนอบริการข้อง 
 กลุุุ�มบริษััทฯ สามารถึได้รับการต่่อบรับที่ดีจากลุุูกค้าผู้ใช่้งาน
 มุ�งเน้นด้านข้้อมูลุุลูุุกค้าเพ่่ื่่อให้สามารถึดูแลุุแลุุะให้บริการได้ต่่รงความ 

 ต่่้องการมากข้้�น

 การนำาระบบ “แอ่ปพลิเค์ชันการสั้�งซึ่ื�อ่และติดิตามการจัดิส้่งส้ินค์้า”  
 มาให้บริการลูุุกค้า เพ่่ื่่อความรวดเร็ว ถึูกต้่่อง แม�นยำา เพื่่ิ�มประสิทธิุุภาพื่่ 
 การบริการ
 การพื่่ฒันาสนิคา้ต่่ามท่ีลุุกูคา้ต่่อ้งการแก้ไข้ปญัหาเรือ่งการลุุดฝุ่ันลุุะอองคอื  

 การผ่ลิตส้ินค์้ายางมะตอ่ยค์ลุมฝัุ่่น
 การปรับเปลี�ยนขนาดิบรรจุส้ินค์้าให้เหมาะกับกลุ่มผ่้้ซืึ่�อ่ โดยมีการออก 

 สินค้าข้นาดบรรจุ 5 กก. แลุุะ 10 กก. สำาหรับการใช้่งานโดยเจ้าข้องบ้าน   
 ไม�ต่่้องซ่ื�อข้นาด 20 ต่่ันต่่�อครั�ง ซ่ึ่งเดิมมุ�งเน้นลุุูกค้าผู้รับเหมา 

ปี 2563

ปี 2563

• การแก้ไข้การทำางานหลุุาย 
ข้ั�นต่่อนในระบบการข้าย

• การต่่รวจสอบการส � ง
สินค้าได้สะดวกรวดเร็ว

• การต่่อบสนองความต้่่องการ
ข้องลูุุกค้า แลุุะต่่้องบริหาร
จัด การ ให้ต่่ลุุอดห�วงโซ่�
คุณค �า เพ่ื่่่อพื่่ัฒนาแบบ
ครบวงจรในแต่่ �ลุุะความ
ต่่้องการ โดยไม �ต่่ ้องรอ 
ให้ปัญหาเกิด

• ประสานความร�วมมือกัน 
ทกุหน�วยงานในกลุุุ�มบริษัทัฯ
ท่ีจะ เสนอทางเ ลืุุอกแบบ
ครบวงจร แต่่�อำานวยความ
สะดวกระหว�างหน�วยงาน
ภายใน

• ทำา ให ้ เกิดประสบการณ์ 
ท่ีดีในการทำาธุุุรกิจร�วมกับ 
กลุุุ�มบริษััท (Impressive 

• Customer Journey)

การส้ร้างวัฒนธ์รรมดิำาเนนิธ์รุกจิแบบ “มุ่งเน้นล้กค้์าเป็นศึน้ย์กลาง” ตลอ่ดิห่วงโซ่ึ่คุ์ณค่์า

ปลก้ฝ่ั่งการบริการล้กค้์าด้ิวยใจ (Service Minded) “รวดิเร็ว แม่นยำา ทำาตามที�รบัปาก” 

 เมื่อกลุุ�าวถึึงลุุูกค้าส�วนใหญ�คนจะมุ�งไปท่ีหน�วยงานข้ายที่มีหน้าท่ีโดยต่่รงในการให้บริการแลุุะดูแลุุ แต่่�แท้ที่จริงแลุุ้วภายในองค์กรมีอีกหลุุายหน�วยงานท่ีมีการต่่ิดต่่�อต่่รงกับลุุูกค้าในหลุุายระดับ   
แลุุะหน�วยงานเหลุุ�านี�อาจถึูกลุุะเลุุยที่จะมีการให้ความรู้ในการดูแลุุลุุูกค้า  เพื่่่่อการสร้างความสัมพื่่ันธุุ์อันดีในหลุุายระดับแลุุะหลุุายหน�วยงาน เพื่่ราะทุกคนเป็น “ตั่่วแทน Brand Ambassador ที่สำาคัญ การที่จะ
ปรับความคิดให้แนวการดำาเนินธุุุรกิจท่ีเน้นลูุุกค้าเป็นศูนย์กลุุางอาจไม�ได้เปล่ีุุยนวิธุุีการทำางานไปเลุุย  แต่่�ปรับทัศนคติ่่แลุุะวิธุุีคิดในการให้บริการที่ต่่�างออกไป โดยพื่่นักงานทุกคนจะทำาหน้าที่เป็นช่�องทางรับฟััง 
ความคิดเห็นเพื่่่่อการปรับปรุงไม�ใช่�เฉพื่่าะบริการ อาจเป็นสินค้าหรืออะไรก็ต่่ามท่ีลุุูกค้าต้่่องการจากธุุุรกิจ  แลุุะพื่่ร้อมจะจ�ายค�าบริการหรือสินค้านั�น จุดหมายคือต่่้องการมีการพื่่ัฒนาธุุุรกิจร�วมกัน 
เพื่่่่อการแข้�งข้ันในต่่ลุุาด

การขนส่้งวัตถุดิิบ
ทางเรือ่บรรทุก

การขายและการทำางาน
ในส้ำานกังานการกลั�น การผ่ลิต การขนส่้ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง กิจกรรม CSR

เจ้าหน้าที�
ประส้านงาน
บนฝั่่�ง

กัปตัน และ
เจ้าหน้าที�
ประจำาเรือ่

เจ้าหน้าที�จ่ายส้ินค์้า
ลงเรือ่

เจ้าหน้าที� รปภ.
เจ้าหน้าที�จ่ายสิ้นค์้า  
(กรณีล้กค์้ารับขอ่งเอ่ง)

เจ้าหน้าที�ขาย
เจ้าหน้าที�การเงิน

พนักงานขับรถ
บรรทุก

เจ้าหน้าที�เทค์นิค์ 
และให้ค์ำาปร้กษัา 
หลังการขาย

พนักงานโค์รงก่อ่ส้ร้าง
และซ่ึ่อ่มบำารงุพ่�นผ่วิถนน

เจ้าหน้าที�ผ่้้ประส้านงาน
กิจกรรม
พนักงานที�ร่วมกิจกรรม

เจ้าหน้าที�โรงกลั�น เจ้าหน้าที�ค์วบค์ุม
ค์ุณภาพส้ินค์้า

เจ้าหน้าที�ส้นับส้นุน
การขาย

เจ้าหน้าที�รับอ่อ่เดิอ่ร์
เจ้าหน้าที�ระบบ GPS

เจ้าหน้าที�ให้บริการ
หลังการขาย

พนักงานโรงงาน
ผ่ส้มแอ่ส้ฟััลต์ติก
ค์อ่นกรีต

เจ้าหน้าที�หน่วยงาน
พัฒนาเพ่�อ่ค์วามยั�งยืน

กลยทุธ์์อ่งค์์กร 2568 : ล้กค้์าเป็นศึน้ย์กลาง (Client Centric) การบริการล้กค้์าด้ิวยใจและเหนือ่ค์วามค์าดิหมาย

การพฒันาอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง เพ่�อ่การร่วมทำาธ์รุกิจระยะยาว

ได้พัื่่ฒนาระบบดิิจิทัลแพลตฟัอ่ร์มการสั้�งสิ้นค้์าและตรวจเช็ค์ส้ถานะการส่้งสิ้นค้์า
เพื่่่่ออำานวยความสะดวกให้ลุุูกค้า ลุุดข้ั�นต่่อนในการทำางานสะดวก  รวดเร็ว แม�นยำา
พัฒนาสิ้นค์้าตามค์วามเห็นล้กค้์าท่ีสัมผัสใกลุุ้ช่ิดผู้บริโภคมากกว�า เห็นโอกาส 
ในการเพิื่่�มช่�องทาง เช่�น สนิคา้ยางคลุุุมฝัุน่ ทีต่่่อบสนองพื่่่�นที ่ทีมี่ฝุ่ันมากแลุุะผู้คนต้่่องใช้่
มีการสัญจรปานกลุุางถึึงสูง ใช่้ในบริเวณพื่่่�นลุุานต่่ลุุาดชุ่มช่น เป็นต่่ลุุาดใหม�
การให้ความรูแ้ลุุะพฒันาพนกังานทกุค์นให้มจิีตส้ำานก่การบริการที�เหนอื่ค์วามค์าดิหมาย
(Service Beyond Expectation) เพ่�อ่ให้ส้ร้างค์วามประทับใจให้ล้กค์้าเกิดความ 
พื่่ึงพื่่อใจมากข้้�นในทุกการต่่ิดต่่�อภายในองค์กร

ปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้นำาความต่่้องการข้องลุุูกค้าจากการสอบถึามเช่ิงลุุึกข้องลุุูกค้าทั่วประเทศ
จำานวน 92 รายได้สัมภาษัณ์โดยนักการต่่ลุุาดในปี 2562 มาดำาเนินการดังนี� เป็นการสร้างความไว้วางใจให้ลุุูกค้าในการทำาธุุุรกิจระยะยาว

พื่่ัฒนาความสัมพื่่ันธุุ์ต่่�อเนื่องแลุุะร�วมมือในการเสริมความแข้็งแกร�ง 
ในการแข้�งข้ันร�วมกัน  มองความต้่่องการท้องถึิ�นที่สามารถึทำาธุุุรกิจย�อย

เปี้าหมาย่

การมียอดข้ายที่มากข้้�น
การมีกำาไรดีข้้�น
การข้ัดแย้งลุุูกค้าน้อยลุุง

มุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลางก้าร

ก้ระบวนก้ารดำาเนินงานของธ่รก้ิจ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      200  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      201  



Lek thai

• ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ด้ า น สิ ท ธิุุ 
มนุษัยช่นผ�านทุกช่�องทางการ
ร้องเรียนเป็นศูนย์ 

• บริหารจัดการให้ระดับความ
เส่ียงด้านสิทธุุิมนุษัยช่นอยู�ใน
ระดับต่่ำ่าถึึงปานกลุุาง

• การให้ความรู้ผู้บริหารแลุุะ
พื่่นักงานเรื่องสถึานการณ์ 
โลุุกแลุุะแนวโน้มทิศทางการ
ดำาเนินงานด้านสิทธุุิมนุษัยช่น
ในระดับสากลุุ

• ต่่รวจสอบนโยบายด้านสิทธิุุ
มนุษัยช่นต้่่องสะท้อนการเป็น
ปัจจุบันในระดับสากลุุเสมอ 

• บริหารจัดการให้ระดับความ
เส่ียงด้านสิทธิุุมนุษัยช่นอยู�ใน
ระดับต่่ำ่าเท�านั�น

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

สามารถึ Scan QR Code เพื่่่่อ
เข้้าดู นโยบายส้ิทธ์ิมนุษัยชน

สามารถึ Scan QR Code เพื่่่่อ
เข้้าดู แนวทางในการบริหาร
จัดิการดิ้านส้ิทธ์ิมนุษัยชน

การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

เค์ารพด้ิานส้ิทธ์ิมนุษัยชนก้าร

กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ มุ�งม่ันในการบริหารจัดการด้านสิทธุุิมนุษัยช่นต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�าโดยประกาศใช้่นโยบายด้าน 
สทิธุุมินุษัยช่น (Human Rights Policy) สอดคลุุ้องต่่ามหลัุุกการข้องสหประช่าช่าติ่่ว�าด้วยการดำาเนินธุุุรกิจแลุุะสิทธุุมินุษัยช่น (UN Guid-
ing Principles on Business and Human Rights : UNGP) เพื่่่่อเป็นการลุุดความเสี่ยง ป้องกันแลุุะหลุุีกเลุุี่ยงการลุุะเมิดสิทธิุุมนุษัยช่น 
ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�า ดำาเนินการต่่ามกระบวนการดำาเนินงานด้านสิทธุุิมนุษัยช่น (Human Rights Due Diligence  
Processes) ซ่ึ่งประกอบด้วยการระบุประเด็นความเส่ียง ด้านสิทธิุุมนุษัยช่น การระบุกลุุุ�มผู้ได้รับผลุุกระทบ การป้องกันหรือจัดทำาแผน 
แก้ไข้ รวมถึึงกำาหนด มาต่่รการเพื่่่่อบรรเทาเยียวยาความเสียหายแลุุะการต่่ิดต่่ามผลุุ เพื่่่่อให้ม่ันใจว�าการดำาเนินธุุุรกิจ ต่่ั�งอยู�บนการ
คุ้มครองสิทธุุิมนุษัยช่นอย�างเคร�งครัด  ซ่ึ่งสามารถึดูรายลุุะเอียดในสิ�งท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ จัดทำาไว้โดย สแกน QR Code เรือ่งแนวทางในการ 
บริหารจัดการด้านสิทธุุิมนุษัยช่น 

 โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านสิทธุุิมนุษัยช่น ที่กลุุุ�มบริษััทฯ มีประกาศใช้่มาตั่่�งแต่่�ปี 2560 โดย 
เพื่่ิ�มเต่่ิมการไม�เลุุือกปฏิิบัต่่ิต่่�อบุคคลุุเพื่่ราะเหตุ่่แห�งความแต่่กต่่�างในด้านต่่�างๆ  โดยจะไม�เลุุือกปฏิบิัต่่ิต่่�อบุคคลุุใดๆ การจ้างงานแลุุะอาช่ีพื่่
เพื่่ราะเหตุ่่แห�งความแต่่กต่่�างในเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมือง ถึิ�นกำาเนิดแลุุะวงศ์วาน พื่่่�นฐานทางสังคม สถึานภาพื่่สมรส ทัศนคต่่ิ 
ส�วนต่่ัว ความพื่่ิการ การต่่ิดเช่ื�อเอช่ไอวี สถึานะการตั่่�งครรภ์ การเป็นกรรมการลุุูกจ้าง แนวความคิดส�วนบุคคลุุอ่ืนๆ หรือสถึานอ่ืนใด 
ท่ีถึือว�าเป็นสิทธุุิมนุษัยช่น รวมทั�งเพื่่ิ�มเติ่่มในส�วนข้องการส่ือสารแลุุะทำาความเข้้าใจพื่่นักงาน  รวมทั�งผู้มีส�วนได้เสียท่ีเก่ียวข้้องทราบ 
อย�างท่ัวถึงึกนั แลุุะนำาไปปฏิบิตั่่ใิหส้อดคลุุอ้งกบันโยบายท่ีไดก้ำาหนดไว ้ซ่ึง่เปน็การเพื่่ิ�มเต่่มิท่ีสอดคลุุอ้งต่่ามกฎิหมายมาต่่รฐานแรงงานไทย  
(มรท.) ซ่ึ่งผ�านการพื่่ิจารณาเห็นช่อบจากคณะกรรมการกำากับดูแลุุกิจการท่ีดี อย�างไรก็ดีกลุุุ�มบริษััทฯ จะควบคุมแลุุะกำากับให้มี 
การปฏิิบัต่่ิต่่ามอย�างเคร�งครัด เพ่่ื่่อให้ม่ันใจว�ากิจกรรมการดำาเนินธุุุรกิจข้องกลุุุ�มบริษััทฯ จะไม�ก�อให้เกิดการลุุะเมิดสิทธิุุมนุษัยช่น 
ต่่ลุุอดห�วงโซ่�คุณค�าแลุุะห�วงโซ่�อุปทาน

• ดำาเนินการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านมนุษัยช่น โดยเพื่่ิ�มเต่่ิมการ
ไม�เลืุุอกปฏิิบัติ่่ต่่�อบุคคลุุเพื่่ราะเหตุ่่แห�งความแต่่กต่่�างในด้านต่่�างๆ  โดยจะ 
ไม� เลุุือกปฏิิบัต่่ิต่่�อบุคคลุุใดๆ การจ้างงานแลุุะอาช่ีพื่่ เพื่่ราะเหตุ่่แห�ง 
ความแต่่กต่่�างในเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมือง ถิึ�นกำาเนิดแลุุะวงศ์วาน  
พื่่่�นฐานทางสังคม สถึานภาพื่่สมรส ทัศนคต่่ิส�วนต่่ัว ความพื่่ิการ การต่่ิดเช่ื�อ
เอช่ไอวีสถึานะการตั่่�งครรภ ์การเป็นกรรมการลูุุกจ้าง แนวความคิดส�วนบคุคลุุ
อ่ืนๆ หรือสถึานะอ่ืนใดท่ีถืึอว�าเป็นสิทธิุุมนุษัยช่น รวมทั�งเพื่่ิ�มเติ่่มในส�วนข้อง 
การส่ือสารแลุุะทำาความเข้้าใจพื่่นักงานแลุุะผู้มีส�วนได้เสียท่ีเก่ียวข้้องทราบ
อย�างทั่วถึึงกัน แลุุะนำาไปปฏิบิัต่่ิให้สอดคลุุ้องกับนโยบายที่ได้กำาหนดไว้

• ป รั บ ป รุ ง น โ ย บ า ย สิ ท ธุุิ ม นุ ษั ย ช่ น โ ด ย 
เพื่่ิ�ม เต่่ิมการไม� เลุุือกปฏิิบัต่่ิต่่�อบุคคลุุ 
เพื่่ราะเหตุ่่แห�งความแต่่กต่่�างในด้านต่่�างๆ  
ให้ เ ป็น ไปต่่ามมาต่่รฐานแรงงานไทย 
ในการจ้างงาน

• ไม�มีการร้อง เรียนด้านสิทธุุิมนุษัยช่น 
ผ�านทุกช่�องทางการร้องเรียน

• ประเมินความเส่ียงด้านสิทธุุิมนุษัยช่น 
อยู�ในระดับต่่ำ่า

การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563

สามารถึ Scan QR Code เพื่่่่อเข้้าดู 
ประเดิ็นที�ส้ำาค์ัญด้ิานส้ิทธ์ิมนุษัยชน

กับการดิำาเนินธ์ุรกิจขอ่งกลุ่มบริษััทฯ

ประเดิ็นที�ส้ำาคั์ญด้ิานส้ิทธ์ิมนษุัยชนที�เกี�ยวข้อ่งกับการดิำาเนินธ์ุรกิจขอ่งกลุ่มบริษััทฯ
ในปี 2562 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ทำาการประเมินประเด็นความเส่ียงด้านสิทธุุิมนุษัยช่นไปต่่ามท่ีได้แนบ เป็น QR Code ทางด้านลุุ�าง  ในปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ทบทวน ความเส่ียงทั�ง 16 ประเด็น ซ่ึ่งเป็นประเด็น  
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้้องกับ     พื่่นักงาน 6 ประเด็น     ลุุูกค้า 4 ประเด็น     คู�ค้าแลุุะพื่่ันธุุมิต่่ร 5 ประเด็น     ผู้ใช้่ถึนนแลุุะชุ่มช่น 1 ประเด็น  เนื่องจากความเสี่ยงทั�ง 16 ประเด็นเป็นความเสี่ยงในระดับ 
ปานกลุุาง ดังนั�นหลัุุงจากท่ีมีมาต่่รการลุุดความเส่ียงต่่�อการลุุะเมิดสิทธุุิมนุษัยช่น รวมทั�งหลุุายโครงการท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ทำาอย�างต่่�อเน่ือง ทำาให้ความเส่ียง 13 ประเด็นอยู�ในระดับยอมรับได้ แลุุะพื่่บว�า 
กลุุุ�มบริษััทฯ ยังมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้แต่่�ต้่่องต่่ิดต่่ามข้องลูุุกค้าเหลุุือ 1 ประเด็น แลุุะข้องชุ่มช่น อีก 1 ประเด็น  ส�วนระดับที่ต้่่องจัดการข้องลุุูกค้ามี  1 ประเด็น ซ่ึ่งทั�งหมดเป็นประเด็นด้านความปลุุอดภัย  

การทำางานผิดพื่่ลุุาดอาจจะส�ง 
ผลุุกระทบกลัุุบมาท่ีภาพื่่ลัุุกษัณ์
ก ลุุุ� ม บ ริ ษัั ท ฯ  ที่ เ ป็ น เ จ้ า ข้ อ ง
ผลิุุต่่ภัณฑ์์ เช่�น การเทยางมะต่่อย
ข้ณะฝันต่่กหนัก ทำาให้ยางมะต่่อยไหลุุ 
ทำาความเสียหายชุ่มช่น

ลุุูกค้าผู้รับเหมาถึนนอาจได้รับ
อุบัต่่ิเหตุ่่จากการปฏิบิัต่่ิงาน 
- จากการสูบถึ�ายยางลุุงแท้งค์ 

รับยางข้องลูุุกค้า
- ก า ร ทำา ง า น ปู ย า ง จ า ก ก า ร    

ไม�ได้ใช่้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสม
- ทำางานบนถึนนมีการจราจร

ถึนนภายในชุ่มช่นยังมีเส้นทางที ่
อั น ต่่ ร า ย มี ห ลุุุ ม ถึ น น จ า ก ก า ร
สัญจรท่ีเพื่่ิ�มข้้�น แลุุะยังไม�ถึึงช่�วง
ซ่�อมแซ่ม ทำาให้ เกิดอันต่่รายกับ
คนเดิน จักรยาน จักรยานยนต่่์  
รถึยนต่่์ ทำาให้บาดเจ็บหรือเสียช่ีวิต่่

• จัดการอบรมเรื่องข้องการใช้่งานที่ถูึกต้่่อง
จนถึึงระดับหัวหน้าไซ่ด์งาน

• ให้ความรู้ เรื่องการเปล่ีุุยนแปลุุงสภาพื่่ 
ภูมิอากาศที่เปลุุี่ยนแปลุุงได้เร็ว

• ให้ประเมินความเส่ียงในการทำางานในช่�วง 
ฤดูฝัน หรือช่�วงมีพื่่ายุ

• จัดการฝัึกอบรมลุุูกค้าแลุุะพื่่นักงานลุุูกค้า
ใ ห้ทราบวิธุุีการแลุุะฝัึกการใ ช้่ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการทำางานถึนนอย�างปลุุอดภัย  
แลุุะไม�อัต่่รายต่่�อผู้อื่น

• จัดอบรมเรื่องความปลุุอดภัยโดยเจ้าหน้าท่ี
ความปลุุอดภัยวิช่าช่ีพื่่ร�วมกับฝั่ายบริการ 
เทคนิค ให้ความรู้  ลูุุกค้ า ท่ีอ ยู� ร ะหว� าง 
เต่่รียมงาน

• จัดการสาธุุิต่่การซ่�อมถึนนกับกลุุุ�มราช่การ
นักเรียน นักศึกษัาท่ีต้่่องการทำากิจกรรม 
เพื่่่่อสังคม 

• กระจายความรู้ ด้วยส่ือต่่�างๆ ให้เข้้าถึึง   
เพื่่ราะชุ่มช่นสามารถึทำาเองได้ข้ณะปัญหา 
ยังไม�ใหญ� แลุุะประหยัดมากข้้�น

ประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านส้ิทธ์ิมนุษัยชน 
ที�เกี�ยวข้อ่งกับการดิำาเนินธุ์รกิจ

การจ้างงานการจ้างงาน

การจ�ายค�าต่่อบแทนการจ�ายค�าต่่อบแทน

การอบรมแลุุะการศึกษัาการอบรมแลุุะการศึกษัา

ความปลุุอดภัยแลุุะอาช่ีวอนามัยความปลุุอดภัยแลุุะอาช่ีวอนามัย

สภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน

ความผูกพื่่ันในองค์กรความผูกพื่่ันในองค์กร

สภาพื่่การทำางานสภาพื่่การทำางาน

ความปีลอดภ่ย่และอาช้่วอนาม่ย่ความปีลอดภ่ย่และอาช้่วอนาม่ย่

สภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน

ก้ารอบรมและก้ารศึก้ษัาก้ารอบรมและก้ารศึก้ษัา

สภาพื่่การทำางานสภาพื่่การทำางาน

ความปลุุอดภัยแลุุะอาช่ีวอนามัยความปลุุอดภัยแลุุะอาช่ีวอนามัย

การใช่้แรงงานเด็กการใช้่แรงงานเด็ก

การใช่้แรงงานบังคับการใช้่แรงงานบังคับ

การใช่้แรงงานผิดกฎิหมายการใช้่แรงงานผิดกฎิหมาย

ความปีลอดภ่ย่และความอย่่�ด่ม่สู่่ขความปีลอดภ่ย่และความอย่่�ด่ม่สู่่ข

จัดการด�วนแลุุะ
เฝ้ัาต่่ิดต่่าม

คู�ค้าแลุุะ
พื่่ันธุุมิต่่ร
ชุ่มช่นแลุุะ
ผู้ใช้่ถึนน

การตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      202  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      203  



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

ปี 2563

ปี 2568

• แหตุ่่การณ์ภัยคุกคามทาง
ไซ่เบอร์เป็นศูนย์

• ข้ ้อร ้องเรียนเก่ียวกับความ 
ไม�ปลุุอดภัยข้องข้้อมูลุุเป็น
ศูนย์

• เ พิื่่�ม ข้ีด ค ว า ม ส า ม า ร ถึ ใ น
ก า ร ป รั บ ตั่่ ว เ พ่่ื่่อ รั บ มื อ กั บ
สถึานการณ์ท่ีเก่ียวข้้องกับภัย
คุกคามใหม�ๆ Cyber Resil-
ience

สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายการ
ใช้และการรักษัาค์วาม
ปลอ่ดิภัยระบบเทค์โนโลยี
ส้ารส้นเทศึ

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563
• จดัเต่่รียมอุปกรณ์ แลุุะระบบทำางานข้ององค์กรให้พื่่ร้อม  เพื่่่่อพื่่นักงานทำางาน

จากบ้าน หรือท่ีทำางานอ่ืนๆ ได้อย�างสะดวกแลุุะปลุุอดภัยจากปัญหาข้้อมูลุุ 
รั่วไหลุุ แลุุะการถึูกโจมต่่ีทางไซ่เบอร์ จัดตั่่�งคณะทำางานเพื่่่่อเริ�มศึกษัา 
ผลุุกระทบจากกฎิหมายฉบับนี� แลุุะความเส่ียงข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุข้อง 
กลุุุ�มบริษััทฯ  แลุุะเพื่่่่อการประสานงานระหว�างหน�วยงานในอนาคต่่

• นำาแนวทาง PDPA มากำาหนดเกณฑ์์ความปลุุอดภัยข้องข้้อมลูุุ 

เปี้าหมาย่

ข้อ่ร้อ่งเรียนเรื�อ่งการ
รักษัาข้อ่มล้ส้่วนบุค์ค์ล

กรณี

เป้าหมายการดิำาเนินงานดิ้านภัยค์ุกค์ามระบบเค์รือ่ข่ายและส้ารส้นเทศึ
 กลุุุ�มบริษััทฯ มีการใช้่ระบบเทคโนโลุุยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) ในช่�วงวิกฤต่่ิโิควิด-19 
เพิื่่�มข้้�นในการสนับสนุนการดำาเนินธุุุรกิจในช่�วงท่ีมีการปรับเปล่ีุุยนวิธุุีการทำางานใหม� ซ่ึ่งมีการทำางานจากที่บ้าน  
(Work From Home: WFH) ถึงึ 50% มกีารส่ือสารท่ีเช่ือ่มต่่�อกับโครงข้�ายอนิเทอร์เนต็่่ แลุุะการปรบัเปล่ีุุยนวิถึชี่วิีต่่ 
การทำางานแบบใหม�นี�จะทำาให้เกดิความเส่ียงด้านภยัคกุคามทางไซ่เบอร์ทีอ่าจก�อให้เกดิความเสยีหายต่่�อความปลุุอดภยั
ทางข้้อมูลุุ  อุปกรณ์แลุุะระบบการบริหารทรัพื่่ยากรข้ององค์กร (ERP - Enterprise Resource Planning) ซ่ึง่มข้ี้อมลูุุ
สำาคญัรวมทั�งสทิธุุสิ�วนบคุคลุุข้องพื่่นกังาน คู�ค้าทางธุุรุกจิ

 กลุุุ�มบริษััทฯ นำากรอบการบริหารความเส่ียงมาทำาการประเมนิความเส่ียงองค์กร  แลุุะพื่่บว�าภยัค์กุค์าม
ทางไซึ่เบอ่ร์และค์วามเส้ี�ยงด้ิานค์วามปลอ่ดิภยัด้ิานไอ่ที ข้อ่มล้ส่้วนบคุ์ค์ล  (Cyber Attacks and IT Security, 
Personal Data Security) ได้ิยกระดัิบเป็นค์วามเสี้�ยงอ่งค์์กรในปี 2563 รวมทั�งสอดคลุุ้องกับแนวโน้มแลุุะทศิทาง
การเปล่ีุุยนแปลุุงโลุุกที ่World Economic Forum ได้รายงานไว้เร่ืองความเส่ียงในระดับโลุุก (Global Risk Report) 
ประจำาปี 2563 แลุุะได้มีการตั่่�งเป้าหมายเพ่่ื่่อการบริหารจดัการรกัษัาความม่ันคงแลุุะความปลุุอดภัยด้านสารสนเทศ
ทั�งด้านบุคลุุากร แลุุะการว�าจ้างท่ีปร้กษัาภายนอกให้คำาปร้กษัา ในการดำาเนินการให้กลุุุ�มบริษัทัฯ มคีวามปลุุอดภัยจาก
ความเสีย่งอุบตั่่ใิหม�นี�

เป้าหมายระยะส้ั�น 1 ปี (ปี 2563) ผ่ลลพัธ์์ บรรลตุามเป้าหมาย
ค์ร้�งปีแรก

ค์ร้�งปีหลงั

เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (2564-2568)

การรักษัาข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุได้ถึูกกำาหนดให้เป็น
หน่ึงในความเส่ียงหลัุุกข้ององค์กร 

จดัตั่่�งคณะทำางานเพ่่ื่่อเริ�มศกึษัาผลุุกระทบจากกฎิหมายฉบับนี� แลุุะ 
ความเสีย่งข้้อมลูุุส�วนบคุคลุุข้องทางกลุุุ�มบริษััทฯ  แลุุะเพ่่ื่่อการประสานงาน
ระหว�างหน�วยงานในอนาคต่่

• พัื่่ฒนา IT infrastructure โดยเน้นไปที่การประเมินระบบบความปลุุอดภัย
ข้องข้้อมูลุุแลุุะไซ่เบอร์

• พัื่่ฒนา Application ให้มีความม่ันคงปลุุอดภัยข้องข้้อมลูุุต่่ามมาต่่รฐาน
สากลุุ

• IT นำาแนวทาง PDPA มากำาหนดเกณฑ์์ความปลุุอดภัยข้องข้้อมูลุุ 
• ทวนสอบประสิทธุุิภาพื่่ข้องระบบป้องกันแลุุะวิธุุีที่ใช่้อย�างต่่�อเนื่อง
• ประเมินความเสี่ยงใหม�ทางด้านความปลุุอดภัยข้องข้ัอมูลุุ

• จดัจ้างท่ีปร้กษัากฎิหมายด้าน PDPA 
• Due diligence วิเคราะห์ความเส่ียงข้องข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุข้องกลุุุ�มบรษัิัทฯ
• กระบวนการ workflows ข้องข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุในองค์กร
• การออกนโยบาย รกัษัาข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ ข้องกลุุุ�มฯ (อนมัุต่่โิดยคณะกรรมการฯ)
• จดัเต่่รียม พื่่ฒันา ทบทวน เอกสาร สัญญา แบบฟัอร์มต่่�างๆ ท่ีจำาเป็น
• จดัตั่่�ง เจ้าหน้าท่ีรกัษัาข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุข้ององค์กร Data Protection Officer 

(DPO) พื่่ร้อมช่�องทางการส่ือสาร
• การรายงานประสิทธุุภิาพื่่แลุุะการพื่่ฒันาข้องระบบป้องกัน
• เพื่่ิ�มความร�วมมือกับผู้เช่ี่ยวช่าญในภาครัฐแลุุะเอกช่นในด้านความปลุุอดภัย

ทางไซ่เบอร์

สามารถึ 
Scan QR Code 
เพ่�อ่เข้าดิ ้แนวทาง
ในการรักษัาข้อ่ม้ล
ส้่วนบคุ์ค์ลขอ่ง
ล้กค์้า

สามารถึ 
Scan QR Code 
เพ่�อ่เข้าดิ้ การรักษัา
และปกปอ้่งข้อ่ม้ล
ขอ่งล้กค์้า

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ มุ�งม่ันในการพัื่่ฒนามาต่่รการรักษัาความปลุุอดภัยการใช้่ระบบเทคโนโลุุยีสารสนเทศ การดำาเนินงานอย�างรอบคอบโปร�งใสแลุุะต่่ระหนัก
ถึงึความสำาคญัข้องข้้อมลูุุส�วนบคุคลุุ ต่่ั�งแต่่�กระบวนการจดัเกบ็ การประมวลุุผลุุ แลุุะการใช้่ข้้อมูลุุ โดยเฉพื่่าะข้้อมลูุุส�วนบคุคลุุท่ีมกีารจดัเกบ็นั�นจะสามารถึถึกูนำาไปใช้่ได้ต่่าม
วตั่่ถุึประสงค์ท่ีกลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ข้ออนญุาต่่จากเจ้าข้องข้้อมูลุุก�อนแลุุ้วเท�านั�น นอกจากนี� กลุุุ�มบริษััทฯ ยังให้คำาม่ันว�าข้้อมลูุุส�วนบคุคลุุจะถึกูจดัเกบ็ไว้อย�างปลุุอดภัยในระบบ
สารสนเทศข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ซ่ึง่เจ้าข้องข้้อมูลุุยงัคงมสิีทธิุุแลุุะสามารถึเรียกข้อใช้่สิทธุุขิ้องต่่นได้ต่่ลุุอดเวลุุา

 แม้ว�ารูปแบบการประกอบธุุุรกิจข้องกลุุุ�มบริษััทฯ จะเป็นแบบธุุุรกิจต่่�อธุุุรกิจ แลุุะมีการทำาธุุุรกิจกับกลุุุ�มลุุูกค้าหรือ คู�ค้า ที่เป็นบุคคลุุธุุรรมดาเพีื่่ยงส�วนน้อย  
ทางกลุุุ�มบริษััทฯ ยังคงมีความเส่ียงด้านข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุอยู�ท่ีต้่่องได้รับการพิื่่จารณาเป็นพิื่่เศษั อาทิ เช่�น ข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุข้อง พื่่นักงาน ลุุูกจ้าง ลุุูกค้ารายย�อย  
ซ่พัื่่พื่่ลุุายเออร์ คู�ค้าทางธุุุรกจิ ผูถ้ึอืหุ้นรายย�อย รวมถึงึข้้อมูลุุส�วนบคุคลุุอ่ืนๆ ท่ีปรากฏิบนเว็บไซ่ต์่่ข้องทางกลุุุ�มบริษััทฯ การใช้่ cookies เป็นต้่่น 

 ในวนัที ่28 กมุภาพัื่่นธ์ุุ 2562 สภานิต่่บิญัญตั่่แิห�งช่าติ่่ได้ พิื่่จารณาอนุมัต่่ริ�างกฎิหมาย พื่่ระราช่บัญญัต่่คิุม้ครองข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ Personal Data Protection Act 
(PDPA) โดยมีวตั่่ถึปุระสงค์เพ่่ื่่อวางกรอบการปฏิบัิต่่ติ่่ามกฎิหมายด้านการปกป้องข้้อมูลุุส�วนบคุคลุุ จากนั�นสามเดอืน ในวนัท่ี 27 พื่่ฤษัภาคม 2562 กฎิหมายฉบับนี�ได้รบั
การเห็นช่อบแลุุะประกาศลุุงใน ราช่กิจจานุเบกษัา โดยให้มีผลุุบงัคบัใช้่กับบริษััทจดทะเบยีนทกุแห�งท่ีมกีารจดัเกบ็แลุุะประมวลุุผลุุข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ ต่่ั�งแต่่�วนัท่ี 27 พื่่ฤษัภาคม 
2563 อย�างไรก็ต่่าม ทางรฐับาลุุได้ประกาศเล่ืุุอนบังคบัใช้่กฎิหมายฉบับนี�ออกไปอีกหน่ึงปี เป็นวันท่ี 31 พื่่ฤษัภาคม 2564

• ไม�มีเหตุ่่การณ์ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์
• ไม�มขี้้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม�ปลุุอดภัยข้้อมูลุุ
• มีการร�วมมือกับผู้เช่ี่ยวช่าญมืออาช่ีพื่่ในการประเมินความเส่ียงด้านความ

ปลุุอดภัยทางไซ่เบอร์
• มีการพัื่่ฒนาในด้าน  IT infrastructure โดยเน้นไปท่ีการท่ีระบบมคีวามปลุุอดภยั

ข้องข้้อมูลุุทางไซ่เบอร์ ให้มีเสถึียรภาพื่่แลุุะสามารถึรองรับต่่�อการทำางานข้อง
พื่่นักงานจากที่บ้าน (Work From Home: WFH)

• มีการสื่อสารถึึงพื่่นักงานให้มีความต่่ระหนักรู้แลุุะเข้้าใจถึึงความเสี่ยงในรูปแบบ
ต่่�างๆ จากการใช่้งานอินเทอร์เนต็่่

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      204  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      205  



รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563

ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพื่ออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวกการตระหนักด้าน
ความปลอดภัยผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าเพื่ออนาคตบรรษัทภิบาลรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริหารงานด้านภาษี

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563 ผลการด าเนินงาน ปี 2563

การด าเนินงานตามประเด็นรองและหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการพฒันาความยัง่ยืน ปี 2563

207206

เป้าหมาย

2563

2568

ตามกฎหมายอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) จะอยู่ที่ร้อยละ 20 (อัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย) และในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีจริง
ประมาณร้อยละ 18 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยอัตราภาษีที่จ่ายจริงมีอัตราที่ต ่ากว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย (ร้อยละ 20) อันเนื่องมาจากการบริหารงานด้านภาษีและการเงิน ที่สามารถลด
ภาระภาษีไปได้ในหลายรายการ เช่น  ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มข้ึน รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

การปฏิบัติตามแนวทางด้านภาษีอย่างรับผิดชอบของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งมั่นในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ท าหน้าที่ เป็นพลเมืองที่ดีโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และมีการวางแผนด้านการบริหารจัดการภาษีเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การเสียภาษีของกลุ่มบริษัทฯ และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และข้อยกเว้นทางภาษีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุน 
การจ้างงาน และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ต้องด าเนินให้สอดคล้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายทางภาษี ตาม QR Code ที่อยู่ด้านขวามือ โดยมีกรอบการด าเนินงานคร่าวๆ ดังนี้คือ

• มีการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงระบุ ความเสี่ยงทางด้านภาษี รวมถึง
มาตรการควบคุมภายใน

• ประกาศนโยบายทางภาษีของกลุ่มบริษัทฯ และมีผลบังคับใช้
• สื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรและบริษัทในเครือทราบถึงนโยบาย

ทางด้านภาษี และติดตามผลการด าเนินโดยคณะกรรมการบริษัท

• ทบทวน ระบุ ทะเบียนความเสี่ยง
ทางด้านภาษีเพื ่มเติมเพื ่อให้
แน ่ใจว ่ากลุ ่มฯได้ด  าเน ินการ
ทางด้านภาษีใด้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม

• อบรมความรู้ในการบริหารด้าน
ภาษีส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
และจัดท าคู่มือ

จัดเตรียมร่างและออกนโยบาย
ภาษีของกลุ่มฯ ให้มีผลบังคับใช้

ก าหนดให้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงทางภาษี  การจัดส่งภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนด การพิจารณาโครงการลงทุนใหม่และผลกระทบทางภาษี กา รท า
ธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามกฏหมายและหลักสากล เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม และสอดคล้องกั บหน้าที่ การ
พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่ หรือธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นั้นสอดคล้องกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และสอดคล้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสีย และการรายงานผลการทวนสอบระบบบริหารจัดการทางด้านภาษีแก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาษี
และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนระบบการเสียภาษีที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมั่นคงท่ีดึงดูดการลงทุนระยะยาว 

คค่่าาใใชช้้จจ่่าายยภภาาษษีีเเงงิินนไไดด้้ปปีี  22556633 มมีีจจ  าานนววนน  775577  ลล้้าานนบบาาทท  เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน 509 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเกิดจากยอดก าไรก่อนภาษเีงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ในปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ก าไรสุทธิหลังหักภาษีส าหรับปี 2563 มีจ านวน 3,592 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 2.28 บาท เปรียบเทียบกับก าไรต่อหุ้น 
1.98 บาท ส าหรับปี 2562

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ปลูกฝังพนักงานให้ความส าคัญในเรื่องของภาษี โดยพนักงานทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า  ไม่มากก็น้อยต้องมีส่วนร่ วม ไม่ว่าการติดต่อ
เอกสารส าคัญใบก ากับภาษีที่ถูกต้องของลูกค้า คู่ค้า และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นพื้นฐานการจัดท าที่ถูกต้องด้านการบริหารภาษีของกลุ่มบริษัทฯ  ในการจะพัฒนา
ธุรกิจไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวม และเป็นการแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง
พัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุมโดยการสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
ตลอดจนรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการด าเนินธุรกิจ โดย
ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

สามารถ Scan QR Code 
เพื่อเข้าดู นโยบายทางภาษี

รายการ

รายได้จากการขายและบริการ 2277,,663311..9922 2244,,668833..0033 3366,,889922..9977 3333,,664400..7722 2266,,115555..2277 2222,,994433..3399

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 881144..7766 992211..1133 33,,665544..7733 22,,887766..8811 4,354.84 3,025.87
ภาษีเงินได้ค านวณในอัตราภาษีเงินได้
ของประเทศไทยร้อยละ 20 ((116622..9955)) ((118844..2233)) ((773300..9955)) ((557755..3366)) (870.97) (605.17)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(หลังหักลดหย่อนตามกฎหมาย) ((226600..1133)) ((113333..6688)) ((554488..6666)) ((441155..1155)) (786.31) (556.18)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 3322%% 1155%% 1155%% 1144%% 1188%% 1188%%

2561 2562 2563

งบการเงินรวม งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ : รายละเอียดของรายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ อ้างอิงตามรายงานประจ าปี 2563 หน้า 211

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาษี (ล้านบาท)                                                                                                                            อัตราภาษีภาษี (ล้านบาท)                                                                                                                            อัตราภาษี

สไลดต์ัวอย่าง
การดิำาเนินงานตามประเดิ็นรอ่งและหัวข้อ่ที�เกี�ยวข้อ่งในการพัฒนาค์วามยั�งยืน ปี 2563

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ มุ�งม่ันในการกำากับดูแลุุกิจการที่ดี ดำาเนินธุุุรกิจอย�างโปร�งใส ทำาหน้าที่เป็นพื่่ลุุเมืองท่ีดีโดยตั่่�งอยู�บน 
พื่่่�นฐานการพัื่่ฒนาเพ่่ื่่อความย่ังยืน แลุุะมีการวางแผนด้านการบริหารจัดการภาษีัเพื่่่่อประโยช่น์สูงสุดข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะผู้มีส�วนได้เสีย 
ท่ีเก่ียวข้้อง ในข้ณะที่การเสียภาษัีข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะการใช่้สิทธุุิประโยช่น์ทางภาษัี แลุุะข้้อยกเว้นทางภาษัีต่่�างๆ เพื่่่่อสนับสนุนการลุุงทุน 
การจ้างงาน แลุุะการเจริญเต่่ิบโต่่ข้องเศรษัฐกิจ ต่่้องดำาเนินให้สอดคลุุ้องต่่ามระเบียบ แลุุะกฎิหมายที่กำาหนด

จัดเต่่รียมร�างแลุุะออกนโยบาย 
ภาษีัข้องกลุุุ�มฯ ให้มีผลุุบังคับใช้่

เปี้าหมาย่

ปีี 2568

ปีี 2563

บริหารงานดิ้านภาษัีก้าร
สามารถึ Scan QR Code 
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบายทางภาษัี

การปฏิิบัติตามแนวทางดิ้านภาษัีอ่ย่างรับผ่ิดิชอ่บขอ่งกลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
 ต่่ามกฎิหมายอัต่่ราภาษัีเงินได้นิติ่่บุคคลุุต่่ามกฎิหมายข้องบริษััท ทิปโก้แอสฟััลุุท์ จำากัด (มหาช่น) จะอยู�ที่ร้อยลุุะ 20 (อัต่่ราภาษัีเงินได้ข้องประเทศไทย) แลุุะในปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ มีค�าใช่้จ�ายภาษีัจริง
ประมาณร้อยลุุะ 18 (งบการเงินเฉพื่่าะกิจการ) โดยอัต่่ราภาษีัท่ีจ�ายจริงมีอัต่่ราท่ีต่่ำ่ากว�าอัต่่ราภาษีัเงินได้นิติ่่บุคคลุุต่่ามกฎิหมาย (ร้อยลุุะ 20) อันเนื่องมาจากการบริหารงานด้านภาษีัแลุุะการเงิน ที่สามารถึ 
ลุุดภาระภาษัีไปได้ในหลุุายรายการ เช่�น  ค�าใช่้จ�ายที่มีสิทธุุิหักได้เพื่่ิ�มข้้�น รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีัเงินได้ แลุุะสิทธิุุประโยช่น์ทางภาษัีสำาหรับศูนย์กลุุางธุุุรกิจระหว�างประเทศ   

รายการ
2561 2562 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

รายได้ิจากการขายและบริการ 27,631.92 24,683.03 36,892.97 33,640..72 26,155.27 22943.39

กำาไรก่อ่นภาษัีเงินไดิ้ 814.76 921.13 3,654.73 2,876.81 4,354.84 3,025.87

ภาษัีเงินไดิ้ค์ำานวณในอ่ัตราภาษัีเงินไดิ ้
ข้องประเทศไทยร้อยลุุะ 20 (162,95) (184,23) (730,95) (575,36) (870,97) (605,17)

ภาษัีเงินไดิ้นิติบุค์ค์ล
(หลุุังหักลุุดหย�อนต่่ามกฎิหมาย) (260.13) (133.68) (548.66) (415.15) (786.31) (556.18)

อ่ัตราภาษัีเงินไดิ้นิติบุค์ค์ล 32% 15% 15% 14% 18% 18%

หน�วย : ลุุ้านบาท

หมายเหตุ่่ : รายลุุะเอียดข้องรายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว�างค�าใช่้จ�ายภาษัีเงินได้กับผลุุคูณข้องกำาไรทางบัญชี่กับอัต่่ราภาษัีที่ใช่้ อ้างอิงต่่ามรายงานประจำาปี 2563 หน้า 211

 ปี 2563 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ประกาศนโยบายทางภาษีั ต่่าม QR Code ที่อยู�ด้านข้วามือ โดยมีกรอบการดำาเนินงานคร�าวๆ ดังนี�คือ
กำาหนดให้มีการระบุแลุุะประเมินความเส่ียงทางภาษัี  การจัดส�งภาษัีต่่ามระยะเวลุุาที่กำาหนด การพื่่ิจารณาโครงการลุุงทุนใหม�แลุุะผลุุกระทบทางภาษัี การทำา 
ธุุุรกรรมระหว�างกันภายในกลุุุ�มบริษััทฯ ต่่้องเป็นไปต่่ามกฎิหมายแลุุะหลัุุกสากลุุ เพ่่ื่่อให้การเสียภาษีัเป็นไปอย�างถูึกต่่้องเป็นธุุรรม แลุุะสอดคลุุ้องกับหน้าท่ี  
การพื่่ิจารณาผลุุกระทบทางภาษัีต่่�อโครงการลุุงทุนใหม� หรือธุุุรกรรมทางธุุุรกิจใหม�ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ เพื่่่่อให้โครงการหรือธุุุรกรรมใหม�นั�นสอดคลุุ้องกับกิจกรรม
ทางธุุุรกิจ กลุุยุทธุุ์องค์กร แลุุะสอดคลุุ้องต่่ามกฎิหมาย นอกจากนี�ให้พื่่ิจารณาสิทธุุิประโยช่น์ทางภาษีัหรือมาต่่รการยกเว้นภาษีัท่ีเก่ียวข้้อง เพ่่ื่่อประโยช่น์ 
ข้องผู้มีส�วนได้เสีย แลุุะการรายงานผลุุการทวนสอบระบบบริหารจัดการทางด้านภาษัีแก�คณะกรรมการบริษััททราบ เพื่่่่อให้ม่ันใจว�าสอดคลุุ้องกับแนวทาง 
การบริหารจัดการภาษัีแลุุะกฎิหมายทีเ่กีย่วข้้อง การสนับสนุนระบบการเสียภาษัีที่มีประสิทธุุิภาพื่่ ต่่รวจสอบได้ แลุุะมั่นคงที่ดึงดูดการลุุงทุนระยะยาว 

 ค์่าใช้จ่ายภาษีัเงินไดิ้ปี 2563 มีจำานวน 757 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวน 509 ลุุ้านบาทในปี 2562 ซ่ึ่งเกิดจากยอดกำาไรก�อนภาษัีเงินได้ที่เพื่่ิ�มสูงข้้�น 
ในปีปัจจุบันเม่ือเทียบกับปีที่ผ�านมา กำาไรสุทธิุุหลัุุงหักภาษีัสำาหรับปี 2563 มีจำานวน 3,592 ลุุ้านบาท คิดเป็นกำาไรต่่�อหุ้น 2.28 บาท เปรียบเทียบกับกำาไรต่่�อหุ้น  
1.98 บาท สำาหรับปี 2562

 กลุุุ�มบริษััทฯ ยังได้ปลูุุกฝัังพื่่นักงานให้ความสำาคัญในเรื่องข้องภาษัี โดยพื่่นักงานทุกคนในห�วงโซ่�คุณค�า  ไม�มากก็น้อยต่่้องมีส�วนร�วม ไม�ว�าการต่่ิดต่่�อ 
เอกสารสำาคัญใบกำากับภาษัีที่ถูึกต่่้องข้องลูุุกค้า คู�ค้า แลุุะธุุุรกิจที่เกีย่วข้้องที่เป็นพื่่่�นฐานการจัดทำาที่ถึูกต่่้องด้านการบริหารภาษัีข้องกลุุุ�มบริษััทฯ  ในการจะพัื่่ฒนา
ธุุุรกิจไปอย�างย่ังยืนแลุุะมั่นคง อีกทั�งยังมีส�วนช่�วยในการพัื่่ฒนาประเทศโดยรวม แลุุะเป็นการแสดงถึึงการรับผิดช่อบต่่�อสังคม อันเป็นส�วนสำาคัญในการเสริมสร้าง
พื่่ัฒนาประเทศ บริษััทฯ จ้งมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านภาษัี โดยยึดหลุุักความถึูกต่่้อง โปร�งใส แลุุะต่่รวจสอบได้ สอดคลุุ้องกับหลุุักการกำากับดูแลุุกิจการ
ที่ดี เพื่่่่อประโยช่น์สูงสุดข้องผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุุุ�ม แลุุะเพื่่่่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษัีอากรที่รัดกุมโดยการสียภาษัีอากรอย�างถึูกต่่้องต่่ามที่กฎิหมายกำาหนด
ต่่ลุุอดจนรักษัาช่ื่อเสียงแลุุะความสัมพื่่ันธ์ุุท่ีดีข้ององค์กรต่่�อหน�วยงานภาษีัข้องรัฐท่ีเก่ียวข้้อง ให้ข้้อมูลุุทางภาษีัท่ีถึูกต้่่องต่่รงต่่ามข้้อเท็จจริงในการดำาเนินธุุุรกิจ  
โดยยึดหลุุักความถึูกต่่้อง โปร�งใส แลุุะต่่รวจสอบได้ 

• ทบทวน ระบุ ทะเบียนความเส่ียง
ทางด้านภาษีัเพื่่ิ�ม เ ติ่่มเ พ่่ื่่อให้ 
แน� ใจว� ากลุุุ�มฯไ ด้ดำา เ นินการ
ทางด้านภาษัี ได้สอดคลุุ้องกับ
กฎิหมายท่ีเกี่ยวข้้อง โปร�งใส  
เป็นธุุรรม

• อบรมความรู้ในการบริหารด้าน
ภาษัีสำาหรับพื่่นักงานท่ีเก่ียวข้้อง 
แลุุะจัดทำาคู�มือ

• มีการทบทวนทะเบียนความเสีย่งระบุ ความเสี่ยงทางด้านภาษัี รวมถึึง
มาต่่รการควบคุมภายใน

• ประกาศนโยบายทางภาษัีข้องกลุุุ�มบริษััทฯ แลุุะมีผลุุบังคับใช้่

• สื่อสารให้พื่่นักงานภายในองค์กรแลุุะบริษััทในเครือทราบถึึงนโยบาย 
ทางด้านภาษีั แลุุะต่่ิดต่่ามผลุุการดำาเนินโดยคณะกรรมการบริษััท

การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรรษััทภิิบาล คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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ก้ารพั่ฒนาพัน่ก้งาน
ด้านค่ณค�า
เพั่�ออนาคต

ก้ารพั่ฒนา
ที่ร่พัย่าก้รมน่ษัย่์

ทีมบริหารทรัพยากรมนุษัย์ ที�เข้มแข็ง และอ่ารมณ์ดิี

ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยมุ่งเน้น



LEK
การวิเค์ราะห์ห่วงโซ่ึ่คุ์ณค่์าและผ่ลกระทบด้ิานคุ์ณค่์าเพ่�อ่อ่นาค์ต (ทรัพยากรมนุษัย์) ท่ีกลุุุ�มบริษัทัฯ มุ�งพัื่่ฒนาต่่ลุุอดห�วงโซ่�คณุค�า

•    การจ้างงาน ท่ีสอดคลุุ้องกับวฒันธุุรรมองค์กร
•    ความเป็นส�วนต่่วั แลุุะข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ
•    การเลืุุอกปฏิบัิต่่แิลุุะกลุุุ�มผูด้้อยโอกาส
• •  การร�วมกระทำาผดิ นิ�งเฉย ลุุะเลุุย หรือรับผลุุประโยช่น์
•    การเคารพื่่สทิธุุมินษุัยช่น ความเท�าเทียมกนัทาง
•    กฎิหมายสทิธุุทิางการเมอืง
• •  การพัื่่ฒนาศกัยภาพื่่ เพ่่ื่่อเพิื่่�มความรูค้วามสามารถึ
• •  การปฏิบัิต่่ติ่่ามกฎิหมายแรงงานแลุุะมาต่่รฐานกำาหนด

ประเดิ็นดิ้านค์ุณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ต                                        ปญ่หาดิ้านทรัพยากรมนุษัย์                                     แนวทางการบริหารจัดิการที�ใช้ในปี  2563

* IT = Information Technology: เทคโนโลุุยีในการรวบรวมข้้อมลูุุ การจดัเกบ็อย�างมรีะบบ
** MS Teams = Microsoft Teams: โปรแกรมท่ีใช้่สำาหรบั การต่่ดิต่่�อสือ่สำาร การนดัหมาย การประช่มุ
*** TPM = Total Productive Maintenance

ป่จจัยค์วามเส้ี�ยงที�เกี�ยวข้อ่งกับประเด็ินส้ำาค์ัญดิ้านค์ุณค์่าเพ่�อ่อ่นาค์ตมีผ่ลต่อ่การดิำาเนินธ์ุรกิจ ใช้ในรายงานฉบับนี�

การตลาดิและ
พัฒนาธ์ุรกิจ

เทค์โนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส้่ง การบริการ

เทค์นิค์
การก่อ่ส้ร้าง

•    สุข้ภาพื่่ แลุุะความปลุุอดภัยใน 
การทำางาน

•    ความเป็นส�วนต่่วั แลุุะข้้อมูลุุส�วนบคุคลุุ
• •  การประเมนิผลุุการปฏิบัิต่่งิาน
• •  การปฏิบัิต่่ติ่่ามจรรยาบรรณฯ 
 ในกระบวนการข้าย
• •  การอบรมทักษัะการข้บัรถึปลุุอดภยั
•    การรกัษัาบคุลุุากรทีม่ศีกัยภาพื่่

• •  การจ้างงานท่ีสอดคลุุ้องกับ      
วฒันธุุรรมองค์กร

• •  ความเท�าเทียมทางโอกาส
• •  สขุ้ภาพื่่ แลุุะความปลุุอดภัย 

ในการทำางาน
• •  การร�วมกระทำาผิด นิ�งเฉย ลุุะเลุุย       

หรือรับผลุุประโยช่น์
• •  การพัื่่ฒนาความรูค้วามสามารถึ
 ดำาเนนิการภายใต้่่กฎิหมายกำาหนด

•    สภาพื่่การทำางานแลุุะความปลุุอดภัย
จากเคร่ืองจักรแลุุะอุปกรณ์

•    การรวมกลุุุ�ม คณะกรรมการ สวสัดกิาร
สำานกังานใหญ� แลุุะ โรงงานทุกแห�ง

• •  สทิธุุมินุษัยช่นข้องพื่่นักงานแลุุะคู�ค้า
• •  การพื่่ฒันาพื่่นักงาน แลุุะพื่่ฒันา   
 เส้นทางอาชี่พื่่
• •  การสบืทอดต่่ำาแหน�งงานท่ีสำาคญั

การบริหาร
ทรัพยากรบุค์ค์ล

การส้่งเส้ริม
อ่บรมและ 
พัฒนาพนักงาน

การบริหารจัดิการให้พนกังานทุกระดัิบ ทกุฝ่ั่ายงานส้ามารถทำางาน
ได้ิในช่วงวิกฤติโค์วิดิ-19 ได้ิโดิยปลอ่ดิภัย ไม่มีการเลิกจ้างจาก 
เหตุวิกฤติ

การจดัิการระบบงาน และให้ค์วามมั�นใจในค์วามปลอ่ดิภัยให้พนักงาน
ที�ตดิิต่อ่ล้กค้์า และบุค์ค์ลภายนอ่ก

การเรียนร้ ้ เพ่�อ่การส้บืทอ่ดิตำาแหน่ง เพ่�อ่ค์วามต่อ่เนื�อ่งในตำาแหน่ง
ส้ำาค์ญั

การด้ิแลสุ้ขภาพร่างกายและจิตใจขอ่งพนักงาน ที�มีค์วามเค์รียดิ
จากวิกฤติโค์วิดิ-19 ให้ส้ามารถทำางานได้ิอ่ย่างมีประสิ้ทธ์ภิาพ และ
มคี์วามส้ขุ

การพัฒนาทกัษัะและการเรียนร้ข้อ่งพนักงานทกุระดัิบ เพ่�อ่ส้นับส้นุน
กลยุทธ์์และการเติบโตอ่ย่างต่อ่เนื�อ่งแม้ในช่วงวิกฤตโิตวิดิ-19

การพัฒนาทักษัะและค์วามร้้พ่�นฐานในงานที�รบัผิ่ดิชอ่บ เพ่�อ่ศัึกยภาพ
และประสิ้ทธ์ภิาพส้้งส้ดุิ  ส้อ่ดิค์ล้อ่งกับกลยทุธ์์อ่งค์์กรนวตักรรม

ปรับรปูแบบการทำางาน  ให้พื่่นกังานสามารถึทำางานจากบ้าน (Work From Home 
- WFH) โดยจัดเต่่รียมอุปกรณ์ทางด้าน IT* ให้พื่่ร้อมใช้่ท่ีบ้าน  มกีารอบรมการใช้่งาน
  แลุุะมีระบบช่�วยเหลุุอืสนบัสนนุ

เต่่รียมอุปกรณ์ป้องกัน
เพื่่่่อสุข้อนามัยแลุุะความ
ปลุุอดภัย

จัดทำาแผนพื่่ัฒนาผู้สืบทอดต่่ำาแหน�ง  ออกแบบวิธุุีการแลุุะติ่่ดต่่ามผลุุโดยรายงาน 
ต่่�อฝั่ายบริหารทุก 6 เดือน

การปรับปรุงระบบ IT* เพ่่ื่่อสนับสนุน
การเรียนรู้ ผ�านระบบออนไลุุน์ เช่�น MS 
Teams**

มาต่่รการสุข้อนามัย เม่ือจำาเป็นต้่่อง 
จัดห้องเรียนรวม  เช่�นการเว้นระยะห�าง 
(Social Distancing)

ดำาเนินโครงการ การบำารุงรักษัาทวีผลุุ 
ทกุคนมสี�วนร�วม (TPM***) เพ่่ื่่อให้การทำางาน
ระบบการผลุุติ่่มปีระสทิธุุภิาพื่่สงูสดุ

จัดโครงการให้ความรู้ Innovation Bootcamp 
เพ่่ื่่อให้พื่่นกังานคดิงานสร้างสรรค์ เพิื่่�มประสทิธุุภิาพื่่
แบบก้าวกระโดด (ดรูายลุุะเอยีดหน้า 92) 

ก า ร จั ด ร ถึ รั บ - ส� ง
พื่่นกังานท่ีใช้่รถึสาธุุารณะ
ในเส้นทางหลัุุก

ส่ือสารให้ความรูพ้ื่่นักงาน
เ ก่ียวกับ พื่่ฤต่่ิกรรม
ปลุุอดภัยในท่ีทำางาน

จัดกิจกรรมดูแลุุสุข้ภาพื่่ 
จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน 
เข้้มงวดมาต่่รการป้องกัน

พื่่ัฒนา Online Application สำาหรับการติ่่ดต่่�อ 
ติ่่ดต่่ามงาน โดยพื่่นักงานไม�ต้่่องเข้้าพื่่บโดยต่่รง  
ลุุดการสัมผัส

การเปลี�ยนแปลงทาง 
ภ้มิอ่ากาศึอ่ย่างรุนแรง ส้ภาวะวิกฤตินำ�า

การปลุุอมแปลุุงแลุุะ
การโจรกรรมข้้อมูลุุ

ความลุุ้มเหลุุวในการ
กำากับดูแลุุทั่วโลุุก ความผันผวนข้องราคาพื่่ลุุังงาน

ภัยพบั่ตดิิา้นสิ้�งแวดิล้อ่ม
ที�มนุษัย์ส้ร้างข้�น

โรค์ระบาดิและติดิเชื�อ่ ภัยคุกคามทางไซ่เบอร์ ค์วามล้มเหลวขอ่ง 
โค์รงส้ร้างพ่�นฐานที�ส้ำาค์ัญ

การตลาดิและพัฒนาธุ์รกจิ เทค์โนโลยีและนวตักรรม การจดัิหา การกลั�น การผ่ลิต การขาย การขนส่้ง การบริการเทค์นิค์ การก่อ่ส้ร้าง

ค์้่แข่งการค์้า

ผ่้้ถือ่หุ้นและ
นักลงทุน

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

นักวิชาการ ผ่้้ใช้ถนน 
และชุมชน

หน่วยงาน
กำากับดิ้แล

ล้กค์้า

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

ผ่้้ใช้ถนนและ
ชุมชน

ค์้่ค์้าและ
พันธ์มิตร 

การข้ัดแย้งระหว�างรัฐ

 

สัญญลุุักษัณ์สีประเภทความเสี่ยงสำาคัญ (ใช้่เฉพื่่าะในการอธุุิบายความเสี่ยงนี�เท�านั�น โดยสามารถึดูรายลุุะเอียดได้ที ่หน้า 22 )

พนักงาน

ลก้ค์้า

หน่วยงานกำากับดิแ้ล

หน่วยงานกำากับดิ้แล

ชมุชน

   เศรษัฐกิจ        สิ�งแวดลุุ้อม        ภูมิรัฐศาสต่่ร์       ผลุุกระทบต่่�อสังคม       เกีย่วกับเทคโนโลุุยี 

การบริหารและจัดิการเกี�ยวกับพนักงาน (หน้า 216 - 219)

การพัฒนาพนักงาน (หน้า 222 - 225)
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก
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การบริหารทรัพยากรบุค์ค์ลให้ทำางานอ่ย่างมีค์วามสุ้ข

ค์วามก้าวหน้า
และการพัฒนา
Career Development

การทำางานอ่ย้่กับอ่งค์์กรไดิ้นานข้�น เป็นส้มาชิกที�ดิีขอ่งอ่งค์์กร เกิดิค์วามค์ิดิส้ร้างส้รรค์์

ม่�งม่�น ก้ารม่สู่�วนร�วม ความผู้่ก้พั่น

ค์วามเชื�อ่ใจและ
การเค์ารพกัน

Trust & Respect

การยอ่มรบัและ
การชื�นชม

Reward & Recognition

ส้ภาพแวดิล้อ่มและ
เพ่�อ่นร่วมงาน

Social & Workplace Culture

งานส้มดิุลกับ
ชีวิตส้่วนตัว

Work-Life Balance

อยากท่ีจะร�วมทำางานกับ
องค์กร เพื่่ราะรู้สึกเช่ื่อม่ัน
ในแนวทางการทำางานแลุุะ 
พัื่่นธุุกิจองค์กร

มกีำาลุุงัใจแลุุะอยากมสี�วนใน
การช่�วยเป็นแรงผลุุักดันให้
องค์กรประสบความสำาเร็จ

รูส้กึมพีื่่ลุุงัแลุุะกำาลุุงัใจ โดย
รอคอยทีจ่ะมาทำางาน อยาก
ทำางานให้ได้ผลุุงานท่ีดี

Committed Contributing Captivated

การเชื�อ่มโยงการมีส้่วนร่วมขอ่งพนักงานกับผ่ลการดิำาเนินงานทางธ์ุรกิจ

ค์วามผ่้กพัน
ขอ่งพนักงาน

ค์วามพึงพอ่ใจ
ขอ่งล้กค์้า

อ่ัตราการบอ่ก
เลิกเป็นล้กค์้า

ผ่ลการดิำาเนิน
งานขอ่งธ์ุรกิจ

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก
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การบริหารทรัพยากรบุค์ค์ล
Employee Management



การดิำาเนินงานตามประเดิ็นส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืน ปี 2563

กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ดิ้แลค์ุณภาพชีวิต

จัดิเตรียม ป้อ่งกัน การทำางานช่วงโค์วิดิ-19
“พนักงานมีค์วามสุ้ข”

 วิสัยทัศน์ข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ ในด้านการบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุ คือ พื่่นักงานต่่้องมีความก้าวหน้าในอาช่ีพื่่การทำางานแลุุะมีความสุข้ในช่ีวิต่่ 
ส�วนตั่่ว ข้ณะท่ีเรามีการข้ยายธุุุรกิจไปในหลุุาย ๆ ภูมิภาค ก็ยังมีความต่่้องการสร้างสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานที่นำามาซ่ึ่งความเข้้าใจที่ต่่รงกัน การให้ความ 
ร�วมมือระหว�างกัน แลุุะความรู้สึกท่ีดี จากสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้องโรคโควิด –19 ในปี 2563 ที่ทำาให้กลุุุ�มบริษััทฯ ทั�งในประเทศไทยแลุุะต่่�างประเทศ  
ต่่้องทบทวนวิธุุีการเพ่่ื่่อบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุ ท่ีมีข้ีดจำากัดในการเดินทาง ไม�สามารถึไปศึกษัาดูงานในสถึานที่จริง หรือจัดกิจกรรมการแลุุกเปล่ีุุยนเรียนรู้ได้   
แลุุะในข้ณะเดยีวกันทีอ่งคก์รมวีสิยัทัศนท์างธุุรุกิจทีมุ่�งไปสู�ความเปน็องค์กรทีมี่วฒันธุุรรมนวตั่่กรรม  จง้ต่่อ้งอาศยัการต่่ดิต่่�อประสานงานผ�านระบบออนไลุุนเ์ปน็หลุุกั   
แลุุะจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในแต่่�ลุุะประเทศ   ซ่ึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ปรับปรุงเช่ื่อมโยงระบบข้้อมูลุุพื่่่�นฐานการบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุข้องทั�งกลุุุ�มตั่่�งแต่่�ปี 2561  
แลุุะสำาเร็จลุุงในปี 2563 ทำาให้การบริหารงานทรัพื่่ยากรบุคคลุุมีความราบรื่น แลุุะยังคงดำาเนินธุุุรกิจได้อย�างมีประสิทธุุิภาพื่่

 การดูแลุุพื่่นักงานในช่�วงโควิด-19 นอกจากด้านสุข้ภาพื่่กายแลุุ้ว การสื่อสารกับพื่่นักงานอย�างสมำ่าเสมอ สร้างข้วัญกำาลุุังใจ มีสุข้ภาพื่่จิต่่ใจเข้้มแข้็ง เพื่่ราะ 
เรามุ�งมั่นให้ทุกคนก้าวพื่่้นสถึานการณ์นี�ไปด้วยกันอย�างปลุุอดภัย

• ประเมินสถึานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แลุุะกำาหนดแนวปฏิิบัติ่่เพื่่่่อ 
ป้องกันแลุุะควบคุมการแพื่่ร�ระบาดโรคโควิด-19 ให้กับพื่่นักงานได้อย�าง
ทันท�วงที

• สนับสนุนระบบแลุุะอุปกรณ์การทำางานผ�านระบบออนไลุุน์ เพื่่่่อให้พื่่นักงาน
สามารถึทำางานจากที่บ้านให้มากที่สุดเท�าที่ทำาได้ (Work From Home) 

• สร้างความต่่ระหนักแลุุะส่ือสารการป้องกันการแพื่่ร�กระจายเช่ื�อโรคกับ
พื่่นักงานอย�างต่่�อเนื่อง 

• พื่่ัฒนาแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มการส�งคำาข้อใช่้บริการต่่�าง ๆ จากฝั่ายการบริหาร 
จัดการทุนมนุษัย์ (HCM Service) เป็นแบบออนไลุุน์เพื่่่่อความสะดวก 
รวดเร็วแลุุะง�ายต่่�อการต่่ิดต่่าม

• ปรับเวลุุาการทำางานให้มีความยืดหยุ�น (Flexible hour) เพ่่ื่่อลุุดความ 
แออัดในช่�วงเวลุุาเร�งด�วนข้องพื่่นักงาน รวมถึึงอำานวยความสะดวกด้าน 
การเดินทางให้กับพื่่นักงานโดยจัดรถึรับส�งพื่่นักงาน เพ่่ื่่อลุุดการใช่้บริการ 
รถึข้นส�งสาธุุารณะพื่่ร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการป้องกัน 
การต่่ิดต่่�อแลุุะการแพื่่ร�ระบาด

• อัต่่ราการเล่ืุุอนต่่ำาแหน�งพื่่นักงานท่ีมีศกัยภาพื่่สูงข้้�นเป็นระดับบริหาร 
คิดเป็น 25%

• อัต่่ราการรักษัาพื่่นักงานที่ศักยภาพื่่สูง คิดเป็น 100% 
• อัต่่ราการลุุาออกข้องพื่่นักงานในองค์กร คิดเป็น 5.37%
• พื่่นักงานที่ลุุาดูแลุุบุต่่รกลุุับเข้้าทำางาน คิดเป็น 100%

ก้ารดำาเนินงานที่่�ปีร่บเปีล่�ย่น ปีี 2563 ผู้ลก้ารดำาเนินงาน ปีี 2563

Scan QR Code
เพื่่่่อเข้้าดู นโยบาย

มาตรฐานแรงงานไทย

“พัน่ก้งานที่่�ม่ความสู่่ข “พัน่ก้งานที่่�ม่ความสู่่ข 
ในก้ารที่ำางานในก้ารที่ำางาน ค์วามสุ้ขจะส้ะท้อ่น

อ่อ่กมา และบริก้ารล่ก้ค้า 
ให้ม่ความสู่่ขด้วย่เช้�นก้่น...”

• อัต่่ราการเลุุื่อนต่่ำาแหน�งที่
มีศักยภาพื่่สูงข้้�นเป็นระดับ
บริหาร 25%

• อัต่่ราการลุุาออกข้องพื่่นักงาน
ไม�เกิน 10%

• พื่่นักงานที่ลุุาดูแลุุบุต่่รกลุุับเข้้า
ทำางาน 100%

• ระยะเวลุุาในการสรรหาพื่่นักงาน
ระดับ ผู้จัดการข้้�นไป (Average 
Time to fill in) 90 วัน

• เกณฑ์ค์ุณภาพื่่พื่่นักงานกลุุุ�มที่มี
ความสามารถึแลุุะศักยภาพื่่สูงที่
รับเข้้าทำางาน (Quality of Hire) 
ผ�านการประเมินผลุุการทำางาน
ต่่ามเป้าหมายในระยะ 6 เดือนแรก
เข้้า

เปี้าหมาย่

ปีี 2563

ปีี 2568

การบริหารและจัดิการเกี�ยวกับพนักงาน
การพัฒนาศึักยภาพพนักงาน การจูงใจ และรักษัาพนักงาน
  กลุุุ�มบริษััทฯ ใช่้คู�มือความสามารถึ Job Competency Profile ข้องแต่่�ลุุะต่่ำาแหน�ง เพื่่่่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารแลุุะวางแผนพื่่ัฒนาความสามารถึระหว�างผู้บังคับบัญช่าแลุุะพื่่นักงาน โดยกำาหนด
ให้มีการประเมินความต้่่องการในการพัื่่ฒนาอย�างน้อยปีลุุะ 1 ครั�ง เพื่่่่อให้พื่่นักงานใช่้ประกอบแผนพัื่่ฒนาศักยภาพื่่ส�วนบุคคลุุ (Individual Development Plan: IDP) ที่กำาหนดโดยบริษััทเพื่่่่อให้พื่่นักงานใช่ ้
ประกอบการทำาแผนพัื่่ฒนาการดำาเนินงาน ทั�งนี�ถึือเป็นส�วนหนึ่งข้องการบริหารผลุุการปฏิิบัต่่ิงานประจำาปี ที่ประกอบด้วย 3 ข้ั�นต่่อน คือการวางแผน การให้คำาแนะนำา แลุุะการทบทวนผลุุ (Planning,  
Coaching and Reviewing)  ในการบริหารผลุุการปฏิิบัต่่ิงาน เรามีวิธุุีการทำางาน (Work Instruction) ที่กำาหนดหลัุุกเกณฑ์์การประเมินผลุุการทำางานข้องพื่่นักงานอย�างเป็นระบบทั�งองค์กร  ซ่ึ่งปัจจุบัน 
ดำาเนินการผ�านทางระบบออนไลุุน์ เพื่่่่อให้ฝั่ายบริหาร  ผู้บังคับบัญช่า แลุุะพื่่นักงาน ได้ใช่้ฐานข้้อมูลุุนี�ในการพื่่ิจารณา แลุุะสื่อสารความเข้้าใจระหว�างกัน 

  นอกจากนี� ฐานข้อ้มูลุุท่ีได้ยงัทำาใหก้ลุุุ�มบรษิัทัฯ สามารถึบรหิารเกณฑ์ก์ารพื่่จิารณาข้้�นเงนิเดอืนประจำาป ีแลุุะเงินรางวัลุุประจำาปตี่่ามผลุุการปฏิบิตั่่งิาน  ซ่ึง่สอดคลุุอ้งกับระดบัค�าคะแนนที่ไดท้ำาการประเมนิไว้    
การกำาหนดงบประมาณในการปรับค�าจ้างแลุุะการจ�ายเงินรางวัลุุประจำาปี ไม�ใช่�อัต่่ราเฉล่ีุุย ดังนั�น อัต่่ราการปรับค�าจ้างแลุุะการจ�ายเงินรางวัลุุประจำาปีรายบุคคลุุจะมีความแต่่กต่่�างกันต่่ามคะแนนผลุุการ 
ปฏิิบัต่่ิงาน  

ส้ัดิส้่วนการดิ้แลพนักงาน
ป้อ่งกันโรค์ระบาดิ
โควิด-19โควิด-19

ส้ัดิส้่วนการเลื�อ่นตำาแหน่ง
พนักงานที�มีศึักยภาพส้้งข้�น
เป็นระดิับบริหาร

ส้ัดิส้่วนพนักงานหญิง
ต่อ่พนักงานทั�งหมดิ

ส้ัดิส้่วนพนักงานหญิงต่อ่
ระดิับผ้้่บริหารทั�งหมดิ
(ระดิับ B)

ส้ัดิส้่วนพนักงานหญิงต่อ่
ผ้้่บริหารระดิับส้้งทั�งหมดิ

(ระดิับ C-E)

ส้ัดิส้่วนพนักงานหญิงต่อ่ระดัิบ
ผ่้้บริหารระดิับต้นทั�งหมดิ

(ระดิับ M)

ส้ัดิส้่วนการลาอ่อ่กขอ่งพนักงานในอ่งค์์กร

ส้ัดิส้่วนการรักษัา 
พนักงานที�ศึักยภาพส้้ง

ส้ัดิส้่วนพนักงาน 
ที�ลาดิ้แลบุตรกลับเข้า
ทำางาน 

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก
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ป� 2563

ป� 2568

ป� 2563

ป� 2568

การดิำาเนนิงานตามประเด็ินส้ำาค์ญัและหวัข้อ่ส้ำาค์ญัในการพฒันาค์วามยั�งยนื ปี 2563
ารพัฒนาพนักงาน

 จากทิศทางข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ที่มุ�งเน้นลูุุกค้าเป็นศูนย์กลุุาง การบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุจ้งนำาแนวทาง “พื่่นักงานเป็นศูนย์กลุุาง” มาใช่้  ด้วยการจัด 
สภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานให้มีมาต่่รฐานเดียวกันแลุุะเอื�ออำานวยต่่�อการทำางานร�วมกันอย�างมืออาชี่พื่่  มุ�งดึงดูดผู้มีศักยภาพื่่เข้้ามาร�วมงาน แลุุะพัื่่ฒนาคน 
ให้เต่่ิบโต่่เร็ว ส�งเสริมคนเก�งให้เป็นผู้นำาแห�งอนาคต่่ 

 ด้านการส�งเสริมความรู้ข้องพื่่นักงานช่�วงสถึานการณ์การแพื่่ร�ระบาดข้อง
ไวรัสโควิด-19 กลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ปรับเปล่ีุุยนช่�องทางแลุุะรูปแบบการเรียนรู ้การ
ฝัึกอบรมเป็นการเรียนรู้ผ�านระบบออนไลุุน์ที่มีมาต่่รฐาน แลุุะเป็นที่ยอมรับ

 ระบบงานหลัุุกในการบริหารทรัพื่่ยากรบุคคลุุในแต่่�ลุุะประเทศข้องกลุุุ�มบริษัทัฯ  
ท่ีมีมาต่่รฐานเดียวกัน ได้แก� การปรับโครงสร้างระดับงาน (Job grades  
structure) การจดัเกบ็ข้้อมลูุุพื่่นักงาน แลุุะการบริหารผลุุการปฏิบิตั่่งิาน ซ่ึ่งโดย
รวมแลุุ้วเรียกว�าโครงการ One-Group-One-System project  มเีปา้หมาย 
ในการเกบ็ข้อ้มลูุุการฝักึอบรม ทีใ่หพ้ื่่นกังานสามารถึระบไุดว้�าพื่่วกเข้าสนใจ
การพื่่ัฒนาหรือสนใจวิช่าช่ีพื่่ด้านใดในฐานข้้อมูลุุข้องต่่นเอง แลุุะจะทำาให้ 
ฝั่ายทรัพื่่ยากรบุคคลุุทราบว�าจะสร้างโอกาสในการพัื่่ฒนาได้อย�างไร

 จำานวนช่ั่วโมงฝึักอบรมทั�งหมดข้องพื่่นักงานเท�ากับ 36 ช่ั่วโมงต่่�อคนต่่�อป ี
ซ่ึ่งเม่ือคำานวณเฉพื่่าะช่ั่วโมงฝัึกอบรมด้านเทคนิคความรู้ต่่ามสายงานแลุุะ
การบริหารจัดการเท�ากับ 24.7 ช่ั่วโมงต่่�อคนต่่�อปี 

 อัต่่ราการวางแผนสืบทอดต่่ำาแหน�ง 95.24%
 โครงการ One-Group-One-System project เกิดความลุุ�าช้่าแลุุะต่่้อง

ทบทวนให้เหมาะสมกับข้้อจำากัดข้องสถึานการณ์การควบคุมการแพื่่ร� 
โรคระบาด ซ่ึง่แต่่�ลุุะประเทศยงัต้่่องปรบัต่่วัต่่ามสถึานการณ์ เช่�น การปฏิบิตั่่งิาน 
จากท่ีบ้าน ท่ีทำาให้พื่่นักงานต้่่องปรับกระบวนการทำางานแลุุะการใช้่ช่วิีต่่ส�วนตั่่ว   
กลุุุ�มบริษััทฯจ้งมุ�งเน้นท่ีการสนับสนุนระบบซ่อฟัท์แวร์ แลุุะอุปกรณ์ รวมถึึง
การดูแลุุสุข้ภาพื่่ข้องพื่่นักงานแลุุะครอบครัวเป็นหลุุัก

มุ่งเส้ริมศึักยภาพ Growth Mindset 

ให้เข้าถ่งการเรียนและอ่บรม ในช่วงวิกฤตโค์วิดิ

การดิำาเนินงานที�ปรับเปลี�ยน ปี 2563 ผ่ลการดิำาเนินงาน ปี 2563

จำานวนชั�วโมงฝั่ึกอ่บรมพนักงานดิ้านเทค์นิค์ตามส้ายงานและการบริหารจัดิการ

หมายเหตุ่่ : ในปี 2563 จำานวน 
 ช่ัว่โมงฝึักอบรมลุุดลุุง  
 เนือ่งจากสถึานการณ์ 
 การแพื่่ร�ระบาดข้อง 
 เช่ื�อโควิด-19

จำา น ว น ช่ั่ ว โ ม ง ฝัึ ก อ บ ร ม ต่่� อ
พื่่นักงาน 1 คน เฉพื่่าะการฝึัก
อบรมด้านเทคนิคแลุุะการบริหาร
จัดการต่่้องมากกว�า 24 ช่ั่วโมง 
ต่่�อปี (ด้านเทคนิคความรู้ต่่าม 
สายงานแลุุะการบริหารจัดการ)

การวางแผนสืบทอดต่่ำาแหน�ง 
100% 

การวางแผนความก้าวหน้าทาง
อาช่ีพื่่ท่ีวัดจากความสำาเร็จต่่าม
แผนพัื่่ฒนารายบุคคลุุข้องกลุุุ�ม
พื่่นักงานท่ีมีศักยภาพื่่สูงไม�น้อย
กว�าร้อยลุุะ 75
มีผู้สืบทอดต่่ำาแหน�งท่ีมีศักยภาพื่่
ครบทุกต่่ำาแหน�งงานเป้าหมาย 

ก
การพัฒนาพนกังานเพ่�อ่การขบัเค์ลื�อ่นวฒันธ์รรมนวตักรรม 
 แนวทางการจัดการ การเรียนรู้ข้องกลุุุ�มบริษััทฯ  ที่มุ�งให้เกิดการข้ับเคล่ืุุอนวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรม  จะเน้นในการสนับสนุนให้พื่่นักงานมีกรอบความคิดแบบ Disruptive, Adaptive แลุุะ  Reactive  
ให้มากข้้�น  ซ่ึ่งจากการสำารวจวัฒนธุุรรมนวัต่่กรรมเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยมีพนักงานร่วมตอ่บกลับการส้ำารวจถ่ง 85% เมื่อแบ�งกลุุุ�มพื่่นักงานต่่ามกรอบความคิดในการพื่่ัฒนานวัต่่กรรม (Innovative 
Mindset) เป็น 4 กลุุุ�ม ได้ดังแผนภาพื่่ด้านลุุ�าง โดยแผนพื่่ัฒนาได้นำาเสนอในส�วนข้องนวัต่่กรรมในหน้า 92-97

เป็นนักอ่นุรักษั์ พยายาม
รักษัาร้ปแบบการทำางาน
แบบเดิิม ดิ้วยค์วามเชื�อ่ว่า
แบบเดิิมก็ เหมาะส้มแล้ว
ใช่้ ทักษัะ องค์ความรู้  แลุุะ
ประสบการณ์เดิม ไม�ช่อบ
การเปลุุี่ยนแปลุุง

เ ป็นนักแก้ ป่ญหา ซึ่่� ง เน้น
ให้การดิำาเนินงานเป็นปกติ
รักษัา และค์วบค์ุมให้อ่ย่้ใน
ระดิับที� ไม่ทำาให้เกิดิป่ญหา  
จะดำาเนินงานเม่ือเกิดความ
ผิดปกติ่่ข้้�น โดยเน้นเพีื่่ยงให้
กลุุบัมามีสภาพื่่ปกติ่่เหมือนเดิม
เท�านั�น

เป็นนักพัฒนา ซึ่่�งอ่ยากเห็น
ส้ิ� งที� ป ฏิิบัติอ่ ย้่ ให้ดิียิ� งข้� น 
รวดิเรว็ข้�น ส้ะดิวกข้�น ทำางาน
ง�ายข้้�น โดยเน้นมองหาสิ�งใหม�ๆ
เข้า้มาเพื่่ิ�มเติ่่ม ปรบัเปลุุีย่นเพื่่่อ่
รองรับอนาคต่่ มุ�งเป้าหมาย 
ในระยะสั�น

เป็นนักริเริ�ม พัฒนาให้เกิดิ
ส้ิ�งใหม่ เปลี�ยนไปจากร้ปแบบ
ที�ปฏิิบัติกันมา ดิ้วยค์วาม
ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค์ โ น โ ล ยี  
เป็นผู้นำาเสนอแนวคิดใหม�ๆ  
มุมมองท่ีแต่่กต่่�าง ที่ ไม�อยู�ใน
กรอบความคิดเดิมมองเห็น
ภาพื่่ความแปลุุกใหม�ท่ีจะเกิดข้้�น
ในระยะยาว

ความสู่ามารถองค์ก้ร

ความสู่ามารถพัน่ก้งาน

แนวที่างข่บเคลื�อนให้เกิ้ดว่ฒนธรรม
นว่ตก้รรม (Innovation Culture)

การส้นับส้นุนจากผ้้่นำา/
บริหารระดิับส้้ง (Leader)

พนักงาน (Employee)

อ่งค์์กร 
(Organization)แบบอย�าง

แผนแม�บทการพื่่ัฒนานวัต่่กรรม
การเปลุุี่ยนแปลุุงกรอบความคิด

ความสามารถึข้องพื่่นักงาน
แผนแม�บทพื่่ัฒนานวัต่่กรรม

การเปลุุี่ยนแปลุุงกรอบความคิด

ความสามารถึข้อง
องค์กร
โครงสร้างองค์กร

โดยแผนพื่่ฒันาได้นำาเสนอในส�วนข้องนวัต่่กรรมในหน้า 69

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก
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การเรียนร้้ ไร้ขีดิจำากัดิในยุค์โค์วิดิ-19
 กลุุุ�มบริษััทฯ ทั�งในประเทศไทยแลุุะต่่�างประเทศ  ทบทวนวิธุุีการแลุุะช่�องทางในการพื่่ัฒนาพื่่นักงาน เพื่่่่อเป็นการปรับต่่ัวต่่ามมาต่่รการการควบคุมการแพื่่ร�ระบาดข้องโรคโควิด-19 ในปี 2563  
ด้วยการใช้่การเรียนผ�านระบบเทคโนโลุุยีสารสนเทศ ทั�งในแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) แลุุะห้องเรียนออนไลุุน์ (Online classroom) ซ่ึ่งในระบบการเรียนที่เป็นการจัดฝึักอบรมภายในนั�น  
ใช่้ระบบ Microsoft Teams ที่มีเครื่องมือสื่อสาร แลุุะอื่นๆ เพ่่ื่่อการเก็บข้้อมูลุุ การแลุุกเปลุุี่ยนข้้อมูลุุแลุุะการนำาเสนอ  ทำาให้ผู้เรียนทั�งในประเทศไทยแลุุะต่่�างประเทศ สามารถึเข้้าถึึงฐานข้้อมูลุุ แลุุะใช่้ช่�องทางสื่อสาร 
ได้อย�างมีประสิทธุุิภาพื่่ แลุุะในส�วนข้องการฝัึกอบรมทีใ่ห้หน�วยงานภายนอกเป็นผู้จัดให้ ก็ได้รับความนิยมจากพื่่นักงาน  ที่ใช้่ระบบออนไลุุน์ที่มีการแบ�งปันแลุุะใช่้ข้้อมูลุุร�วมกันได้อย�างมีประสิทธุุิภาพื่่ทั�งการอบรม
ภายในแลุุะจากวิทยากรหรือหน�วยงานภายนอก ประกอบกับระบบสนับสนุนข้องผู้จัดอบรม ทำาให้การพื่่ัฒนาบุคลุุากรในปี 2563 บรรลุุุเป้าหมายที่กำาหนดไว้นอกจากนี�ยังช่�วยให้พื่่นักงานมีโอกาสในการฝัึกฝัน
เทคโนโลุุยีใหม�ๆ  ที่เป็นประโยช่น์ในการต่่ิดต่่�อประสานงานกันต่่�อไป

ความคืบหน ้า ณ เดือนธัุุนวาคม 2563
รายบุค์ค์ล ใหม่ต่อ่บทบาท ผ่้้นำาระดิับกลาง-อ่าวุโส้

ผ่้้นำาระดิับกลาง-อ่าวุโส้รายบุค์ค์ล ใหม่ต่อ่บทบาท

ด้านก้ารสู่ื�อสู่าร ด้านที่่ก้ษัะความคิด ด้านก้ารบริหารข้อม่ล ด้านนว่ตก้รรม ด้านภาวะผู้่้นำา

แนวทางการจัดิการเรียนร้้ในปี 2564 
 กลุุุ�มบริษััทฯ มีแนวทางในการใช่้กระบวนการผสมผสานวิธุุีการ 
เรยีนรู ้จากเทคโนโลุุยีห้องเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual Classroom) แลุุะหอ้งเรยีน
ออนไลุุน์ (Online Classroom) เพื่่่่อให้พื่่นักงานได้มีโอกาสเข้้ากิจกรรมกลุุุ�ม
ออนไลุุน์มากข้้�น ซ่ึ่งจะช่�วยให้การเรียนรู้มีลุุักษัณะท่ีหลุุากหลุุายกว�าเดิม  
รวมทั�งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้พื่่นักงานได้้เรีียนรู้้ในรููป แบบดิิจิิทััลุุ
 ด้้วยเป้าหมายท่ีมุ�งให้พื่่นักงานมีความก้าวหน้าในอาช่ีพื่่การ
ทำางานแลุุะมีความสุข้ในช่ีวิต่่ส�วนต่่ัว กลุุุ�มบริิษัััทฯ จ้ึงให้้ความสำาคัญกัับการ
เรีียนรู้้แลุุะพื่่ััฒนาศัักยภาพื่่พื่่นัักงานในทุกระดัับ ให้้มีีความรู้้ความสามารถึ  
ความช่ำานาญในงาน รวมถึึงความสนใจในงานด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้้อง โดยการ 
Up-skill Re-skill แลุุะสร้าง New-skill สนัับสนุนแลุุะเปิิดโอกาสให้้ได้้เรีียนรู้ ้
ด้วยต่่นเองผ��านสื่�ออิิ เล็็ุุกทรอนิิกส์์บนแพื่่ลุุต่่ฟัอร์มในเวลุุาที่สะดวกแลุุะ 
เหมาะสม อย�างเช่�น YourNextU เพ่ื่่่�อเลุุือกศึึกษัาต่่ามที่สนใจทั�งในงานท่ีทำา
แลุุะหลุุักสูต่่รที่�มีความหลุุากหลุุาย ครอบคลุุุมทุุกมิิต่่ิิในการพื่่ัฒนาศักยภาพื่่
 เพื่่่่อให้้พื่่นักงานพื่่ร้้อมรัับสถึานการณ์์ทางธุุุุรกิจท่ีมีีความท้้าทาย
เข้้ามาต่่ลุุอดเวลุุา ทั�งมีการนำาหลุุััก Interactive Learning มาประยุุกต่่์์ใช่้้โดย
เน้้นให้้พื่่นัักงานทดลุุองทำาจริิง เพ่่ื่่�อข้ัับเคล่ืุุอนให้้ธุุุุรกิจสามารถึแข้�งขัั้นได้้ แลุุะ
ให้้พื่่นัักงานเต่่ิิบโต่่ไปกัับองค์์กรได้้อย��างยั่งยืืน

ก้ารเรีย่นร่้ราย่บค่คล

ก้ระบวนก้ารก้ำาหนดผู้่้เรีย่น ก้ระบวนก้ารติดตามผู้ล

เนื�อหาก้ารเรีย่นและ 
ก้ารมอบหมาย่งาน ก้ารปีระช้่มแลก้เปีล่�ย่นก้ล่�มย่�อย่ ก้ารที่บที่วนความเข้าใจ ก้า

รแ
ลก้

เปี
ล่�ย่

นเ
รีย่

นร
่้

ก้ารที่ำางานก้ล่�ม

ห้องเรีย่นเสู่มือนจริง ก้ารปีระช้ม่เสู่มือนจริง ก้ารที่บที่วนเสู่มอืนจรงิก่้บผู้่สู้่อน

ผ่้้บังค์ับบัญชาเป็นผ่้้กำาหนดิตัวผ่้้เรียนและ
เป้าหมายการพัฒนา

ผ่้้บังค์ับบัญชาในหน่วยงานติดิตามผ่ลกับผ่้้เรียน

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คุุณคุ่าเพื่่�ออนาคุต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      222  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      223  
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สามารถึ Scan QR 
Code เพื่่่่อเข้้าด ู
นโยบายการบำารุง
รักษัาทวีผ่ลแบบ
ทุกค์นมีส่้วนร่วม

จำานวนชั�วโมงฝั่ึกอ่บรมดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม อ่าชีวอ่นามัยและค์วามปลอ่ดิภัย

การบำารุงรักษัาทวีผ่ลแบบทุกค์นมีส่้วนร่วม TPM : Total Productive Maintenance

 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟัลัุุท์ ได้กำาหนดหลุุักสูต่่รการฝัึกอบรมด้านสิ�งแวดลุุ้อมอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย
เพ่่ื่่อให้พื่่นักงานแลุุะผู้รับเหมาต่่ระหนักถึึงความสำาคัญข้องผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อมจากกิจกรรมท่ีดำาเนินการ  
แลุุะสร้างสุข้อนามัย แลุุะความปลุุอดภัยในการทำางาน โดยหลัุุกสูต่่รการฝึักอบรมเกิดจากการวิเคราะห์ความจำาเป็น 
ในการฝึักอบรมในแต่่�ลุุะต่่ำาแหน�งงาน การประเมินความเส่ียงด้านสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะความเป็นอันต่่ราย ต่่ามมาต่่รฐาน 
การจดัการดา้นสิ�งแวดลุุอ้ม (ISO 14001) มาต่่รการจดัการความปลุุอดภยัแลุุะอาช่วีอนามยั (ISO 45001) แลุุะมาต่่รการ
การจัดการความปลุุอดภัยการจราจรทางถึนน
 ปี 2563 จำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรมด้านสิ�งแวดลุุ้อมท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ ได้จัดให้พื่่นักงานแลุุะผู้รับเหมา เป็นจำานวน
รวมทั�งสิ�น 3,044 ช่ั่วโมง แลุุะจำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรมด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย เป็นจำานวนรวมทั�งสิ�น  
7,522 ช่ั่วโมง โดยสามารถึคิดเป็นจำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรมเฉลุุี่ยข้องพื่่นักงาน แลุุะผู้รับเหมา ต่่ามภาพื่่ด้านข้วา

 กลุุุ�มบริษััทฯ ได้ริเริ�มการจัดอบรมให้ความรู้พื่่นักงานในฝั่ายปฏิิบัติ่่การข้องโรงงานสาข้า โดยมีโรงงานต่่้นแบบการศึกษัาคือโรงงานนครราช่สีมา แลุุะโรงงานระยอง ต่่ั�งแต่่�ปี 2562 เพ่่ื่่อเป็นการเต่่รียม
ความพื่่ร้อมในการดำาเนินโครงการ TPM จนกระทั่งได้มีประกาศนโยบาย TPM (การบำารุงรักษัาทวีผลุุแบบทุกคนมีส�วนร�วม)  อย�างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พื่่ฤษัภาคม 2564  
   ปี 2563 ได้มีการข้ยายข้อบเข้ต่่การจัดอบรมให้ความรู้ไปยังโรงงานสาข้าอีก 3 แห�ง คือ โรงงานพื่่ิษัณุโลุุก  โรงงานพื่่ระประแดง แลุุะโรงงานสุราษัฎิร์ธุุานี  เพื่่่่อให้กลุุุ�มเป้าหมายหลุุัก ได้แก� พื่่นักงาน 
ปฏิบิัต่่ิการ (Operators), วิศวกร (Engineers) แลุุะหัวหน้างานในโรงงานสาข้า (Unit Heads and Section Heads)  ได้มีพื่่่�นฐานความเข้้าใจทีส่อดคลุุ้องกัน
 เปา้หมายข้องโครงการคอื การพื่่ฒันาบคุลุุากร ใหส้ามารถึปรบัปรุงกระบวนการในการทำางาน แลุุะสรา้งมาต่่รฐานการผลุุติ่่ เพื่่่อ่ทีจ่ะกา้วไปสู�การเปน็องคก์รช่ั�นนำาในระดบัโลุุก รวมทั�งต่่ระหนกัถึงึสภาวะ
การแข้�งขั้นทีสู่งข้้�นในต่่ลุุาดการผลิุุต่่แลุุะจัดจำาหน�ายสินคา้ยางมะต่่อย ผลิุุต่่ภัณฑ์ปิ์โต่่รเลีุุยม  โดยกิจกรรม TPM จะเป็นส�วนสำาคญัในการช่�วยสร้างให้เกดิความแข็้งแกร�งในธุุุรกจิแลุุะการพัื่่ฒนาต่่�อเน่ืองอย�างย่ังยืน
ให้กับบริษััทฯ ต่่�อไป

ปี 2563 จำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรมการบำารุง
รักษัาทวีผลุุแบบทุกคนมีส�วนร�วม (TPM)  
ท่ีกลุุุ�มบรษัิัทฯ ได้จดัให้พื่่นักงาน เป็นจำานวน
รวมทั�งสิ�น 9,560 ช่ั่วโมง โดยสามารถึ
คิดเป็นจำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรมเฉล่ีุุยข้อง
พื่่นักงานเท�ากับ

จำานวนช้่�วโมง
ฝึุ่ก้อบรม

หน�วย : จำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรม/คน/ปี 2563

ผ่้้เข้าฝั่ึกอ่บรม หลักส้้ตรด้ิานส้ิ�งแวดิล้อ่ม หลักส้้ตรดิ้านอ่าชีวอ่นามัยและ
ค์วามปลอ่ดิภัย

หน�วย : จำานวนช่ั่วโมงฝัึกอบรม/คน/ปี 2563
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การบำารุงรักษัาทวีผ่ลแบบทุกค์นมีส้่วนร่วม TPM: Total Productive Maintenance ผ่ลงานปี 2563 
 กลุุุ�มบรษิัทัฯ ไดร้เิริ�มการจดัอบรมใหค้วามรูพ้ื่่นักงานในฝัา่ยปฏิิบตั่่กิารข้องโรงงานสาข้า โดยมโีรงงานต้่่นแบบการศกึษัาคอืโรงงานนครราช่สมีา แลุุะโรงงานระยอง ตั่่�งแต่่�ป ี2562 เพ่่ื่่อเปน็การเต่่รยีมความพื่่รอ้ม 
ในการดำาเนินโครงการ TPM โดยเป้าหมายข้องโครงการคือ การพื่่ัฒนาบุคลุุากร ให้สามารถึปรับปรุงกระบวนการในการทำางาน แลุุะสร้างมาต่่รฐานการผลุุิต่่ เพื่่่่อที่จะก้าวไปสู�การเป็นองค์กรช่ั�นนำาในระดับสากลุุ 
โดยผลุุการดำาเนินการในปี 2563 สามารถึทำาให้บริษััทประหยัดต่่้นทุนไปได้มากกว�า 7 ลุุ้านบาท มีไอเดียในการปรับปรุงงานจากพื่่นักงานผ�านกิจกรรม Kaizen 280 เรื่อง

ห่วข้อก้ารช้่�วด่โครงก้ารบำารง่ร่ก้ษัาที่วีผู้ลแบบที่่ก้คนม่สู่�วนร�วม TPM

1. ผู้ลรวมก้ารลดต้นที่่นจาก้โครงก้ารปีรบ่ปีรง่ที่่�งหมด (Cost Saving Project)

2. โครงก้ารปีร่บปีร่งจาก้ระด่บห่วหน้างาน (F1 Theme)

3. โครงก้ารปีร่บปีร่งจาก้ระด่บปีฏิิบ่ติก้าร (Kaizen Sheet)

4. จำานวนพัน่ก้งานผู้่้ม่สู่�วนร�วมก้บ่ โครงก้าร TPM (ข้องพื่่นักงานประจำาในฝั่ายปฏิบัิต่่ิการ)

5. ก้ารเก้็บรวบรวมความร่้ขององค์ก้รผู้�านบที่เรีย่นเฉพัาะ One Point Lesson Learn (OPL)

6. ก้ารสู่อนงานก้ารบำาร่งร่ก้ษัาเบื�องต้นให้ก้บ่ Operator

สามารถึ Scan QR Code เพื่่่่อ
เข้้าดู  โค์รงการบำารุงรักษัา
ทวีผ่ลแบบทุกค์นมีส้่วนร่วม
(TPM)

ล้านบาที่

โครงก้าร

โครงก้าร

บที่เรีย่น

ก้ิจก้รรม
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
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ภาค์ผ่นวก
• ค์ำานิยามและค์ำาศัึพท์เฉพาะ

ธ์ุรกิจ
• การแส้ดิงข้อ่ม้ลตามตัวชี�วัดิ
• กลุ่มบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ที�

อ่ย้่ในขอ่บเขตขอ่งรายงาน
• การรับรอ่งจากหน่วยงาน

ภายนอ่ก
• การปฏิิบัติตามขอ้่ตกลงโลก

แห่งส้หประชาชาติ (UNGC) 
• แบบส้ำารวจค์วามค์ิดิเห็นขอ่ง

ผ่้้อ่่านรายงานค์วามยั�งยืน
• จากใจค์ณะผ่้้จัดิทำา

ค์ำาศึัพท์ หน้า ค์วามหมาย

ค์วามยั�งยืน (Sustainability) 1 คุณค�าในระยะยาวที่องค์กรส�งมอบแก�ผู้มีส�วนได้เสียทั�งในด้านเศรษัฐกิจ สิ�งแวดลุุ้อม สังคม แลุุะการกำากับดูแลุุกิจการที่ดี

พันธ์กิจ* 12 เป็นเป้าหมายระยาวข้ององค์กร ประมาณ 5 - 10 ปี แสดงทิศทางท่ีองค์กรวางแผนว�าจะไปให้ถึึงในอนาคต่่ วิสัยทัศน์เป็นแรงบันดาลุุใจหรือแรงจูงใจ
ท่ีผู้นำาองค์กรใช้่ในการกระตุ้่่นแลุุะข้ับเคล่ืุุอนพื่่นักงานทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการแสดงเป้าหมายข้ององค์กรท่ีส่ือสารให้กับผู้มีส�วนได้เสีย  
ไม�ว�าจะเป็นลุุกูค้า คู�ค้า หรือผูถ้ึอืหุ้นได้รบัรู ้มคีวามช่ดัเจน มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะเกดิข้้�น แลุุะสามารถึจบัต้่่องได้**

วิส้ัยทัศึน์ 2568 * 12 ในความหมายข้องกลุุุ�มบริษััทฯ วิสัยทัศน์คือ เป้าหมายย�อยหรือภารกิจย�อยข้องเป้าหมายระยะยาว ที่อยู�ภายใต่่้ข้อบเข้ต่่ข้องพื่่ันธุุกิจ โดยการต่่ั�งวิสัย
ทัศน์ หรือ Vision คือการ กำาหนดสิ�งที่ต้่่องทำาหรือแผนงานที่ต่่้องทำาให้เสร็จในระยะกลุุาง โดยมีข้อบเข้ต่่ในการดำาเนินงานที่ลุุะเอียดแลุุะช่ัดเจน เพื่่่่อทีจ่ะ
ทำาให้เป้าหมายระยะยาวข้ององค์กรที่กำาหนดเอาไว้ต่่ามพื่่ันธุุกิจ (Mission) เกิดข้้�น 
กลุุุ�มบริษััทฯ กำาหนดวิสัยทัศน์ระยะเวลุุาประมาณ 3 - 5 ปี โดยนำาปีสุดท้ายต่่ามแผนใส�ที่ข้้างท้ายข้องวิสัยทัศน์ เช่�น วิสัยทัศน์ 2568 หมายถึึงแผนงาน
ที่ต่่้องทำาให้เสร็จภายในปี 2568 โดยกลุุุ�มบริษััทฯ เริ�มวิสัยทัศน์นี�ในปี 2564 มีระยะเวลุุาทำาต่่ามแผนงาน 5 ปี

วัฒนธ์รรมนวัตกรรม 13 การผสมผสานอย�างลุุงตั่่วระหว�างสภาพื่่แวดลุุ้อมทางกายภาพื่่ การมีปฏิสิมัพื่่นัธุุท์างสังคม แลุุะสภาพื่่การทำางานท่ีปลูุุกฝังัค�านิยมบรรทัดฐาน ทศันคต่่ิ 
แลุุะกระบวนทัศน์ที่มีจุดประสงค์เพื่่่่อส�งเสริมการพื่่ัฒนาความสามารถึเช่ิงนวัต่่กรรม

แนวคิ์ดินวัตกรรม 94 แนวคิดริเริ�ม สร้างสรรค์นวัต่่กรรมเพื่่่่อแก้ไข้ปัญหาแลุุะต่่อบสนองความต่่้องการข้องผู้มีส�วนได้เสียข้ององค์กร

ชั�วโมงจิตอ่าส้าเพ่�อ่ชุมชน 189 พื่่นักงานหรือผู้บริหารทำากิจกรรมร�วมกับชุ่มช่นในเวลุุาหรือนอกเวลุุาทำางาน  แต่่�การคิดคำานวณเป็นต่่ัวเงินในส�วนท่ีกลุุุ�มบริษััทฯ สนับสนุนการทำา
กิจกรรมเพื่่่่อสังคม (CSR Volunteer) จะใช่้เวลุุาในช่�วงการทำางานเป็นช่ั่วโมงจริงที่ทำากิจกรรม แลุุะใช่้ค�าจ้างเฉลุุี่ยในแต่่�ลุุะระดับข้องพื่่นักงานจิต่่อาสา
ในการคำานวณ “ค�าใช่้จ�ายในการบริหารจัดการ”

ค่์าใช้จ่ายในการดิำาเนินโค์รงการ 189 เป็นค�าใช้่จ�ายทีก่ลุุุ�มบริษัทัฯ ได้ใช้่จ�ายกบัโครงการกจิกรรมเพ่่ื่่อสงัคม ต่่รงท่ีต่่วัโครงการ  (โดยแยกค�าใช้่จ�ายในส�วนท่ีบริการพื่่นกังานเข้้าไปร�วมกจิกรรมออก)

ค์่าใช้จ่ายในการส้นับส้นุนโค์รงการ 189 เป็นค�าใช่้จ�ายที่กลุุุ�มบริษััทฯ สนับสนุนเป็นค�าใช่้จ�ายให้พื่่นักงาน  แลุุะผู้ร�วมกิจกรรม เช่�น ค�ารถึเดินทาง ค�าอาหาร แลุุะค�าจิปาถึะอื่นๆ

ค์่าใช้จ่ายในการบริจาค์เงินส้ดิ 189 เป็นเงินบริจาคในกิจกรรมจิต่่อาสา  แลุุะการบริจาคเพื่่่่อสนับสนุนงานด้านวัฒนธุุรรม กีฬา รวมทั�งการบริจาคเพื่่่่อส�วนรวมเม่ือมีความต่่้องการ 
เร�งด�วน เช่�น การบริจาคช่�วยเหลุุือบรรเทาทุกข้์นำ�าท�วม  การบริจาคเพื่่่่อร�วมสนับสนุนบุคลุุากรทางการแพื่่ทย์ ต่่�อต้่่านโควิด-19 เป็นต่่้น  แต่่�ในหมวดนี� 
จะรวมค�าใช่้จ�ายในส�วนที่เป็นสินค้าข้องกลุุุ�มบริษััทฯ ที่บริจาคใช่้ในโครงการกิจกรรมเพื่่่่อสังคมอืน่ๆ 

หมายเหตุ: 
*     ช่ี�แจงเนื่องจากในเลุุ�มก�อนหน้ามีคนสอบถึามว�าทางกลุุุ�มบริษััทฯ เข้ียน พื่่ันธุุกิจ แลุุะ วิสัยทัศน์ สลุุับกันหรือไม� จ้งต่่้องระบุว�า เป็นการใช่้ภายในองค์กรจากการทำากลุุยุทธุุ์องค์กร แลุุะประกาศใช่้ในปี 2553 นำา
โดยการ อาจารย์ ดร.ฉตั่่รช่ัย บุนนาค - อดีต่่ประธุุานบริษััทฟัอร์ด โอเปอเรช่ั่นส์ (ประเทศไทย) ผู้ผันมาเป็นที่ปร้กษัาด้านกลุุยุทธุุ์ การต่่ลุุาด แลุุะการฝัึกอบรม ฯลุุฯ โดยกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ใช่้ในความหมายต่่ามที่
กลุุ�าวมา ในการสื่อสารภายในแลุุะภายนอก เช่�น รายงานประจำาปี เป็นต่่้น
**   อ้างอิงจาก https://www.aree-associates.com/our-service/service/vision-mission-core-values-creation/

ค์ำานิยามและค์ำาศึัพท์เฉพาะธ์ุรกิจที�ใช้ในรายงานฉบับนี�
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การู้ตรู้ะหนักด้�าน
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เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

ด้านเศรษัฐก้ิจ
ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม

มาตรฐาน
หัวขอ้่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

การดิำาเนินการทางธ์ุรกิจ (Business Performance)

ม้ลค์่าเชิงเศึรษัฐกิจทางตรง / ที�ถ้กแจกจ่าย

Goal 8 ISO 26000 
(6.2,6.8.7)

GRI 102-1 รายได้จากการข้ายแลุุะบริการ(1) ลุุ้านบาท 28,982 27,963 37,626  26,486 20-21

ต่่้นทุนข้ายแลุุะบริการ ลุุ้านบาท 25,949 26,979 33,767 21,403 20-21

กำาไร (ข้าดทุน) จากการดำาเนินงาน ลุุ้านบาท 2,537 564 3,123 3,592 20-21

ค�าต่่อบแทนแลุุะสวัสดิการข้องพื่่นักงาน ลุุ้านบาท 1,205 1,090 1,108 1,283 20-21

การจ�ายเงินปันผลุุสำาหรับผลุุการดำาเนินงานประจำาปี ลุุ้านบาท 1.2 0.3 1.5 1.6 20-21

การจ�ายภาษัีเงินได้(2) ลุุ้านบาท 371 234 509 757 20-21

การลุุงทุนทางสังคม ลุุ้านบาท 15.3 23 11.9 11.5 20-21

นวัตกรรม (Innovation)

การพัฒนานวัตกรรม (Innovation Mangement)

Goal 9 ISO 26000 
(6.6.5,6.5.2, 
6.8.6,  6.6.7)

- นโยบายแลุุะแนวปฏิิบัต่่ิเรื่องการพื่่ัฒนานวตั่่กรรมในระดับองค์กร มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 68

แผนงานการพื่่ัฒนานวตั่่กรรมด้านกระบวนการ สินค้า/บริการ หรือโมเดลุุธุุุรกิจ
ที่เป็นมิต่่รต่่�อสังคมหรือสิ�งแวดลุุ้อม แลุุะประโยช่น์ในเช่ิงคุณภาพื่่จากการพัื่่ฒนา
นวัต่่กรรม

มีแผน / ไม�มี • • • • 72,82,92

 - จัดการประกวดนวัต่่กรรมระดับองค์กร ให้มพีื่่นักงานเข้้าร�วม อย�างน้อยไม�ต่่่ำา
กว�า 10%

% - - 24% 20% 92-97

ผลุุการดำาเนินการด้านพื่่ัฒนาความยั่งยืน
มาตรฐาน

หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล
ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่  

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal 9:  
Industrial 
 innovation 
and  
infrastructure

ISO 26000 
(6.6.5,6.5.2, 
6.8.6,  6.6.7)

-  - จัดให้ความรู้ด้านนวัต่่กรรมแบบสมัครใจ Innovation Bootcamp มี / ไม�มี - - - • 93

ข้อ่ม้ลนวัตกรรมดิ้านกระบวนการ ส้ินค์้า/บริการ หรอื่โมเดิลธ์ุรกิจที�เป็นมิตรตอ่่ส้ังค์มหรือ่สิ้�งแวดิล้อ่ม

 - จำานวนผลุุงานการสร้างสรรค์ความคิด/นวตั่่กรรม จำานวนโครงการ - 10 133 79 92-97

 - จำานวนผลุุงาน Green Way จำานวนโครงการ - 8 52 12 92-97

 - จำานวนโครงการนวตั่่กรรมด้านผลุุิต่่ภัณฑ์์ จำานวนโครงการ - NA 14 7 92-97

 - จำานวนโครงการนวตั่่กรรมด้านการบริการ จำานวนโครงการ - NA 19 8 92-97

 - จำานวนโครงการนวตั่่กรรมด้านกระบวนการ จำานวนโครงการ - NA 100 64 92-97

 - จำานวนพื่่นักงานที่เข้้าร�วมส�งผลุุงาน จำานวนผู้ร�วม - NA 408 256 92-97

 - โครงการนวตั่่กรรมที่ไดพ้ื่่ัฒนาจนได้นำามาปฏิิบัต่่ิเป็นสินค้า/บริการ/หรือ
กระบวนการทำางาน

จำานวนโครงการ - 10 86 13 92-97

 - จำานวนพื่่นักงานที่เข้้าร�วมกิจกรรม Inno Bootcamp จำานวนผู้ร�วม - - - 80 92-97

 - จำานวนโครงการที่ได้จากกิจกรรม Innovation Boothcamp จำานวนโครงการ - - - 23 92-97

เป้าหมายการพัฒนานวัตกรรม

 - จำานวนโครงการต่่้นแบบที่สามารถึนำาไปปฏิิบตั่่ิได้อย�างน้อย 25% ข้องจำานวน
นวัต่่กรรมทั�งหมดในปีนั�น

จำานวนโครงการ - - NA 32 92

 - จำานวนโครงการที่ส�งเข้้าประกวด  เพื่่ิ�มข้้�น 10% ทุกปี % จำานวนโครงการที่ส�ง
ประกวดที่เพื่่ิ�มข้้�น 

- - ปีเริ�มต่่้น  
(133 

โครงการ)

-41% 
(79 

โครงการ)
96-97 หมายเหตุ่่ (4)

 - จำานวนโครงการที่ส�งประกวดนอกเหนือจากฝั่ายผลิุุต่่ เพื่่ิ�มข้้�น 15% % จำานวนโครงการที่ส�ง
ประกวดจากหน�วยงานอื่นที่

เพื่่ิ�มข้้�น 

- - 13 6 96-97

 - จำานวนแนวความคิดนวตั่่กรรมสีเข้ียว > 10 โครงการ จำานวนแนวความคิดสีเข้ียว - - 26 12 96-97

 - จำานวนโครงการที่นำามาใช่้ในการดำาเนินธุุุรกิจ  
ไม�ต่่่ำากว�า 10 โครงการ (เริ�มปี 2564)

จำานวนโครงการที่นำามาใช่้ใน
การดำาเนินธุุุรกิจ

- - - 34 96-97 หมายเหตุ่่ (5) 

ผ่ลการดิำาเนินการดิ้านพัฒนาค์วามยั�งยืน



รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      231  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      230  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

หมายเหตุ :               

NA (Not Available) คือ ไม�มีการจัดเก็บข้้อมูลุุ หรือข้้อมูลุุที่มียังไม�สามารถึเผยแพื่่ร�ได้              

(1) เริ�มโครงการประกวดนวัต่่กรรมองค์กร Innovative Solutiond Award ประจำาปีใน ปี 2562 เป็นปีแรก      

(2) เริ�มกิจกรรม Innovation Bootcamp ในปี 2563 เป็นปีแรก      

(3) เริ�มโครงการประกวดนวัต่่กรรมองค์กร Innovative Solutiond Award ประจำาปีใน ปี 2562  ซ่ึ่งเดิมงานพัื่่ฒนาสินค้าใหม�/นวัต่่กรรม จะอยู�ทีห่น�วยงาน R&D แลุุะฝั่ายข้ายในประเทศ/ต่่�างประเทศ    

(4) เริ�มโครงการครั�งแรกปี 2562 มีจำานวนโครงการที่ส�งเข้้าประกวด ทั�งสิ�น 133 โครงการ      

(5) ต่่ามแผนหลุุักจะดำาเนินการต่่รวจกำากับการดำาเนินงานในปี 2564 เป็นต่่้นไป      

        

         

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยขอ้่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal 9 ISO 26000 
(6.6.5,6.5.2, 
6.8.6,  6.6.7)

ประโยชน์ในเชิงปริมาณจากการพัฒนานวัตกรรม 

ประโยชน์ทางธ์ุรกิจ

 - มูลุุค�าสินค้าใหม� 3 ผลุุิต่่ภัณฑ์์ ที่มีการปรับปรุงทุก 2 ปี ลุุ้านบาท 75,098 92,120 114,218 133,966 82-89

 - ต่่้นทุนที่ลุุดลุุงทั�งสิ�นจากทุกโครงการ ลุุ้านบาท NA NA NA 27.8 82-89

 - เวลุุาที่ลุุดลุุงทั�งสิ�นจากทุกโครงการ ช่ั่วโมง NA NA NA 2,812 82-89

ประโยชน์ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม

 - การลุุดปริมาณการปลุุ�อย CO2 ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซ่ด์

NA NA NA 13,446 -

ประโยชน์ดิ้านส้ังค์ม

 - ด้านมูลุุค�าที่สังคมนำาไปทำาประโยช่น์ได้ บาท NA NA NA NA 82-89

 - ลุุดปัญหาอันเกิดผลุุกระทบต่่�อสังคม/ชุ่มช่น จำานวนครั�ง NA NA NA NA 82-89

ด้านสู่ิ�งแวดล้อม
ประสิทธุุิภาพื่่เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ

มาตรฐาน
หัวขอ้่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวดัิ 2560 2561 2562 2563

ก๊าซึ่เรือ่นกระจก (Emissions)

การจัดิการก๊าซึ่เรือ่นกระจก (Emissions Management)

Goal 13 ISO 26000:  
(6.5.5) 

and 
ISO 14001

GRI 305 นโยบายแลุุะแนวปฏิิบัต่่ิเรื่องการจัดการสิ�งแวดลุุ้อมในประเด็นด้านก๊าซ่เรือนกระจก มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 140, 115

หลุุักการมาต่่รฐาน  หรือแนวปฏิิบัติ่่ด้านสิ�งแวดลุุ้อมที่บริษััทอ้างอิง มีมาต่่รฐาน / ไม�มีอ้างอิง • • • • 116

แผนการลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก มีแผน / ไม�มี • • • • 120-121

เป้าหมายการลุุดปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจก มีเป้าหมาย/ไม�มี • • • • 116

ปริมาณการปล่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกทั�งหมดิ ตันค์าร์บอ่นไดิอ่อ่กไซึ่ด์ิเทียบเท่า 21,942 20,415 17,814 17,275 116-117

GRI 305-1 • ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกข้อบเข้ต่่ที่ 1 (ทางต่่รง) ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ดเ์ทียบเท�า 19,166 18,309 15,749 15,159 117

GRI 305-2 • ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกข้อบเข้ต่่ที่ 2 (ทางอ้อม) ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�า 2,776 2,106 2,065 2,115 117

GRI 305-3 • ปริมาณการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกข้อบเข้ต่่ที่ 3 (ทางอ้อมอื่นๆ) ต่่ันคาร์บอนไดออกไซ่ดเ์ทียบเท�า NA NA NA NA -

GRI 305-4 ปริมาณความเข้้มข้น้ข้องการปลุุ�อยก๊าซ่เรือนกระจกข้อบเข้ต่่ที่ 1 แลุุะ 2 ต่่�อปริมาณการผลุุติ่่ ตั่่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�าต่่�อ
ปริมาณการผลุุิต่่

0.040 0.041 0.038 0.032 116

GRI 305-7 กำาหนดิเป้าหมายเชิงปริมาณในลดิการปล่อ่ยมลพ่ษัทางอ่ากาศึ

GRI 305-7 • Nitrogen Oxide (NOx) กิโลุุกรัม NA 5,279 3,505 3,856 130

• Sulfur Oxide (SOx) กิโลุุกรัม NA 12,956 8,390 5,503 130

• Carbon Monoxide (CO) กิโลุุกรัม NA 4,035 3,800 1,001 130

• Nitrogen Oxide (NOx) กิโลุุกรัมต่่�อตั่่นการผลุุิต่่ NA 0.011 0.008 0.007 130

• Sulfur Oxide (SOx) กิโลุุกรัมต่่�อตั่่นการผลุุิต่่ NA 0.026 0.018 0.010 130

• Carbon Monoxide (CO) กิโลุุกรัมต่่�อตั่่นการผลุุิต่่ NA 0.008 0.008 0.002 130

ผลุุการดำาเนินการด้านพื่่ัฒนาความยั่งยืน
รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ 
การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      231  



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      232  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      233  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

117
มาตรฐาน

หัวขอ้่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล
ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่  

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ
2560 2561 2562 2563

ค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  (Biodiversity)

Goal 15 ISO 26000:  
(6.5.6) 

and 
ISO 14001

GRI 304-1 นโยบายความหลุุากหลุุายทางช่ีวภาพื่่ มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 130

GRI 304-1 นโยบายแลุุะกรอบการดำาเนินการในการสนับสนุนการก�อสร้างหรือการจัดการอาคารที่เป็น
มติ่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม

มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 130

GRI 304-2 มีโครงการปกป้อง/ฟั้�นฟัูสภาพื่่แวดลุุ้อมทางธุุรรมช่าต่่ิหรอืระบบนิเวศผ�านกระบวนการ สินค้า
แลุุะ/หรือบริการ 

มี/ไม�มี • • • • 131

GRI 304-2 เผยแพื่่ร�แลุุะถึ�ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกป้อง/ฟั้�นฟัูสภาพื่่แวดลุุ้อม/ ระบบนิเวศ/ ความ
หลุุากหลุุายทางช่ีวภาพื่่ให้ผู้มีส�วนได้เสียรับทราบ 

มี/ไม�มี • • • • 131

พลังงาน (Energy)

การจดัิการพลังงาน (Energy Management)

Goal 7 ISO 26000:  
(6.5.4) 

and 
ISO 1400

GRI 302 นโยบายแลุุะแนวปฏิิบัต่่ิเรื่องการจัดการสิ�งแวดลุุ้อมในประเด็นด้านพื่่ลุุังงาน มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 134

หลัุุกการ มาต่่รฐาน หรือแนวปฏิิบัต่่ดิ้านสิ�งแวดลุุ้อมที่บรษิััทอ้างอิง เช่�น ISO 50001 LEED มีมาต่่รฐาน / ไม�มีอ้างอิง • • • • 134

แผนการลุุดการใช่้ไฟัฟั้าแลุุะ/หรือน�ำามันเช่ื�อเพื่่ลุุิง มีแผน / ไม�มี • • • • 134

เป้าหมายการลุุดการใช้่ไฟัฟั้าแลุุะ/หรือน�ำามันเช่ื�อเพื่่ลิุุง มีเปา้หมาย / ไม�มี • • • • 134

GRI 302-1 ปริมาณการใช่้ไฟัฟั้าแลุุะ/หรือน�ำามันเช่ื�อเพื่่ลิุุง ทั�งหมด (Non-renewable sources) จิกะจูลุุ 270,880 251,387 210,975 215,138 135

GRI 302-1 ปริมาณการใช่้พื่่ลุุังงานทดแทน (Renewable sources) จิกะจูลุุ - - - - -

GRI 302-3 ปริมาณความเข้้มข้้นข้องการใช่้พื่่ลุุังงานต่่�อหน�วยปริมาณการผลุุิต่่ จิกะจลูุุ /หน�วยปริมาณการผลิุุต่่ 0.50 0.51 0.45 0.40 135

GRI 302-4 การลุุดการใช่้พื่่ลัุุงงานทั�งหมด  (ไฟัฟั้าแลุุะ/หรือน�ำามันเช่ื�อเพื่่ลุุิง) จิกะจูลุุ NA NA 40,412 36,249 135 หมายเหตุ่่ (1)

ขยะ  ขอ่งเส้ีย  และมลพ่ษั (Effluents, Waste and Pollution)

การจัดิการขยะ  ขอ่งเส้ีย  และมลพ่ษั (Effluents, Waste and Pollution Management)

Goal 12 ISO 26000:  
(6.5.3) 

and 
ISO 14001

GRI 306 นโยบายแลุุะแนวปฏิิบัติ่่เรื่องการจัดการสิ�งแวดลุุ้อมในประเด็นด้านข้ยะ ข้องเสีย แลุุะมลุุพิื่่ษั มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 123

หลัุุกการ มาต่่รฐาน หรือแนวปฏิิบัต่่ิด้านสิ�งแวดลุุ้อมที่บรษิััทอ้างอิง มีมาต่่รฐาน / ไม�มีอ้างอิง • • • • 124

แผนการลุุดข้ยะ ข้องเสีย แลุุะมลุุพื่่ิษั มีแผน / ไม�มี • • • • 124

เป้าหมายการลุุดข้ยะ ข้องเสีย แลุุะมลุุพื่่ิษั มีเป้าหมาย / ไม�มี • • • • 124

GRI 306-1 • ปริมาณน�ำาทิ�งทั�งหมดิ ล้กบาศึก์เมตร 0 0 0 0 137

GRI 306-2 • ปริมาณขอ่งเส้ียทั�งหมดิ ตัน 367 431 405 461 125-127

มาตรฐาน
หัวขอ้่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวดัิ
2560 2561 2562 2563

Goal 12 ISO 26000:  
(6.5.3) 

and 
ISO 14001

GRI 306-2    - ขอ่งเส้ียอ่ันตรายทั�งหมดิที�ส่้งกำาจดัิ ตั่่น NA NA NA 212 125-127

       * การคัดแยก (Sorting) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การกักเก็บในภาช่นะบรรจุ (Storage) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การนำากลุุับมาใช่้ใหม� (Reuse) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การรีไซ่เคลิุุ (Recycle) ตั่่น NA NA NA 195 125-127

       * การนำากลุุับคืนมาใหม� (Recovery) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การบำาบัด (Treatment) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การเผาทำาลุุาย (Incineration) ตั่่น NA NA NA 0.9 125-127

       * การฝัังกลุุบอย�างปลุุอดภัย (Disposal) ตั่่น NA NA NA 16.5 125-127

   - ขอ่งเส้ียไม่อ่ันตรายทั�งหมดิที�ส้่งกำาจัดิ ตั่่น NA NA NA 249 125-127

       * การคัดแยก (Sorting) ตั่่น NA NA NA 218 125-127

       * การกักเกบ็ในภาช่นะบรรจุ (Storage) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การนำากลุุับมาใช่้ใหม� (Reuse) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การรีไซ่เคลิุุ (Recycle) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การนำากลุุับคืนมาใหม� (Recovery) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การบำาบัด (Treatment) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การเผาทำาลุุาย (Incineration) ตั่่น NA NA NA 0 125-127

       * การฝัังกลุุบ (Disposal) ตั่่น NA NA NA 30.7 125-127

GRI 306-3 • ปริมาณการรั�วไหลขอ่งยางมะตอ่ยและส้ารเค์มี ตัน NA NA NA 1.78 130

   - จากการดิำาเนินงานขอ่งทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ ตั่่น NA NA NA 1.78 130

       * จำานวนการรั่วไหลุุข้องยางมะต่่อย จำานวนครั�ง NA NA NA 0 130

       * ปริมาณการรั่วไหลุุข้องยางมะต่่อย ตั่่น NA NA NA 0 130

       * จำานวนการรั่วไหลุุที่ไม�ใช่�ยางมะต่่อย จำานวนครั�ง NA NA NA 3 130 หมายเหตุ่่ (2)

       * ปริมาณการรั่วไหลุุที่ใช่�ยางมะต่่อย ตั่่น NA NA NA 1.78 130 หมายเหตุ่่ (2)



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      234  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      235  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

118
มาตรฐาน

หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยขอ้่ม้ล
ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่  

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ
2560 2561 2562 2563

Goal 12 ISO 26000:  
(6.5.3) 

and 
ISO 14001

GRI 306-3    - จากหน่วยงานภายนอ่ก (การขนส้่ง): การขนส้่งโดิยใช้รถบรรทุก ต่่ัน NA NA NA 0 130

       * จำานวนการรั่วไหลุุข้องยางมะต่่อย จำานวนครั�ง NA NA NA 0 130

       * ปริมาณการรั่วไหลุุข้องยางมะต่่อย ต่่ัน NA NA NA 0 130

       * จำานวนการรัว่ไหลุุที่ไม�ใช่�ยางมะต่่อย จำานวนครั�ง NA NA NA 0 130

       * ปริมาณการรัว่ไหลุุที่ใช่�ยางมะต่่อย ต่่ัน NA NA NA 0 130

น�ำา (Water)

การจัดิการน�ำา (Water Management)

Goal 6 ISO 26000:  
(6.5.4) 

and 
ISO 14001

GRI 303 นโยบายแลุุะแนวปฏิิบตั่่ิเรื่องการจัดการสิ�งแวดลุุ้อมในประเด็นด้านน�ำา มีนโยบาย / ไม�มี • • • • 136

หลัุุกการ มาต่่รฐาน หรือแนวปฏิิบตั่่ิดา้นสิ�งแวดลุุ้อมที่บรษิััทอ้างอิง เช่�น ISO/DIS 24526  
ISO 14046

มีมาต่่รฐาน / ไม�มีอ้างอิง
• • • •

136

แผนการลุุดการใช่้น�ำา มีแผน / ไม�มี • • • • 136-137

เป้าหมายการลุุดการใช่้น�ำา มีเป้าหมาย / ไม�มี • • • • 136

GRI 303-3 ปริมาณการดิง่น�ำามาใช้ตามแหล่งที�มา เมกะลุุิต่่ร 89.0 62.4 54.9 48.77 -

• น�ำาผิวดิน ที่มีค�าข้องแข้็งลุุะลุุายน�ำาทั�งหมด < 1,000 mg/l เมกะลุุิต่่ร NA NA NA NA -

• น�ำาผิวดิน ที่มีค�าข้องแข็้งลุุะลุุายน�ำาทั�งหมด > 1,000 mg/l เมกะลุุิต่่ร NA NA NA NA -

• น�ำาใต่่้ดินที่มีค�าข้องแข้็งลุุะลุุายน�ำาทั�งหมด < 1,000 mg/l เมกะลุุิต่่ร 32.5 16.4 16.9 12.8 -

• น�ำาใต่่้ดินที่มีค�าข้องแข้็งลุุะลุุายน�ำาทั�งหมด > 1,000 mg/l เมกะลุุิต่่ร 20.8 16.1 13.1 11.8 -

• น�ำาจากองคก์รอื่น (น�ำาประปา)  ที่มีค�าข้องแข้็งลุุะลุุายน�ำาทั�งหมด < 1,000 mg/l เมกะลุุิต่่ร 35.7 29.9 24.9 24.1 -

• น�ำาจากองค์กรอื่น (น�ำาประปา)  ที่มีค�าข้องแข้ง็ลุุะลุุายน�ำาทั�งหมด > 1,000 mg/l เมกะลุุิต่่ร 0 0 0 0 -

GRI 303-4 ปริมาณข้องน�ำาทิ�งที่ปลุุ�อยออกนอกองค์กรทั�งหมด เมกะลิุุต่่ร 0 0 0 0 137

ปริมาณข้องน�ำาทิ�งที่ผ�านการบำาบัด แลุุะนำากลุุับมาใช่้ใหม� เมกะลุุิต่่ร 9.7 8.2 4.3 3.6 137

GRI 303-5 ปริมาณน�ำาใช่้ทั�งหมด เมกะลุุิต่่ร 98.7 70.6 59.2 52.3 137

อัต่่ราการใช่้น�ำาต่่�อหน�วยปริมาณการผลุุิต่่ทั�งหมด ลุุูกบาศก์เมต่่รต่่�อหน�วยการผลุุิต่่ 0.18 0.14 0.13 0.10 136

หมายเหตุ :         

NA (Not Available) คือ ไม�มีการจัดเก็บข้้อมูลุุ หรือข้้อมูลุุที่มียังไม�สามารถึเผยแพื่่ร�ได้               

(1) การลุุดการใช่้พื่่ลุุังงานทั�งหมด  (ไฟัฟ้ัาแลุุะ/หรือนำ�ามันเช่ื�อเพื่่ลุุิง) เมือ่เทียบกับปีฐาน 2561         

(2) การรั่วไหลุุข้องนำ�ามันสื่อนำาความร้อน 3 ครั�ง ปริมาณ 1.78 ต่่ัน จากกิจกรรมการต่่ิดต่่ั�งระบบให้ความร้อนหม้อต่่้มนำ�ามันร้อน (Hot oil boiler) โรงงานพื่่ระประแดง เป็นการรั่วไหลุุในเข้ื่อนกั�น (bund wall) สามารถึเก็บกูแ้ลุุะนำากลัุุบมารีไซ่เคิลุุ

ได้มากกว�า 95% แลุุะไม�พื่่บการปนเป้�อนสู�ดินแลุุะแหลุุ�งนำ�าธุุรรมช่าต่่ิ                  

  

         



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      237  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      236  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวดัิ 2560 2561 2562 2563

ค์วามปลอ่ดิภัย อ่าชีวอ่นามัย และส้ภาพแวดิล้อ่มในการทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)

Goal 3 ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

GRI 403 นโยบายการพื่่ัฒนาความปลุุอดภัย อาช่วีอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางาน มีแผน / ไม�มี • • • • 146

GRI 403-1 แนวปฏิิบัต่่ิด้านความปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อมในการทำางานข้องคู�ค้า มีแนวปฏิิบัต่่ิ / ไม�มี • • • • 154,157-161

เป้าหมายการพัื่่ฒนาความปลุุอดภัย อาช่ีวอนามัย แลุุะสภาพื่่แวดลุุ้อม 
ในการทำางาน

มีเป้าหมาย / ไม�มี
• • • •

146,152,
156

GRI 403-2 ประเมินความเสี่ยงทางด้านสุข้อนามัยแลุุะความปลุุอดภัยในสภาพื่่แวดลุุ้อม 
การทำางานที่เกิดข้้�นในข้ั�นต่่อนการปฏิิบัต่่ิงาน

มีประเมิน / ไม�มี
• • • •

140

GRI 403-3 สถึานบริการด้านสุข้ภาพื่่ภายในสถึานที่ทำางาน มี / ไม�มี • • • • 149

GRI 403-4 การมีส�วนร�วม แลุุะการใหค้ำาปร้กษัาด้านอาชี่วอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย มี / ไม�มี • • • • 148

GRI 403-5 การฝัึกอบรมด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัยให้พื่่นักงานแลุุะผู้รัเหมา มี / ไม�มี • • • • 154

GRI 403-6 การส�งเสริมสขุ้ภาพื่่พื่่นักงาน มี / ไม�มี • • • • 149

GRI 403-7 การป้องกันแลุุะลุุดบรรเทาผลุุกระทบด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัยข้องคู�ค้า มี / ไม�มี • • • • 154

GRI 403-8 จำานวนพนักงานที�อ่ย้่ภายใตก้รอ่บการดิำาเนินงานด้ิานอ่าชีวอ่นามัยและค์วามปลอ่ดิภัย

จำานวนพนักงานที�อ่ย้่ใตม้าตรฐานการจดัิการดิ้านอ่าชีวอ่นามัยและค์วามปลอ่ดิภัย ISO 45001

• จำานวนข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนคน 732 712 672 649 - หมายเหตุ่่ (1)

ร้อยลุุะ 100 100 100 100 -

• จำานวนข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนคน NA NA NA 762 - หมายเหตุ่่ (2)

ร้อยลุุะ NA NA NA 100 -

ด้านสู่ง่คม
สร้างการต่่ระหนักด้านความปลุุอดภัย

ผลุุการดำาเนินการด้านพัื่่ฒนาความยั่งยืน
มาตรฐาน

หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล
ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal 3 ISO 45001 GRI 403-8 จำานวนพื่่นักงานที่อยู�ภายใต่่้การบริหารจัดการด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย     

จำานวนพื่่นักงานที่อยู�ภายใต่่้การจัดการด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย  

• จำานวนข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนคน 732 712 672 649 - หมายเหตุ่่ (1)

ร้อยลุุะ 100 100 100 100 -

• จำานวนข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนคน NA NA NA 588 - หมายเหตุ่่ (2)

ร้อยลุุะ NA NA NA 77 -

จำานวนพื่่นักงานที่อยู�ภายใต่่้การรับรองมาต่่รฐานการจัดการด้านอาช่ีวอนามัยแลุุะความปลุุอดภัย จากหน�วยงานภายนอก

• จำานวนข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนคน 732 712 672 649 - หมายเหตุ่่ (1)

ร้อยลุุะ 100 100 100 100 -

• จำานวนข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนคน NA NA NA 419 - หมายเหตุ่่ (2)

ร้อยลุุะ NA NA NA 55 -

GRI 403-9 การเกดิอุบัต่่ิเหตุ่่อันเนื่องมาจากการทำางาน

ช่ั�วโมงการทำางาน

• จำานวนช่ั่วโมงการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ ช่ั่วโมงการทำางาน 1,254,298 1,453,089 1,348,338 1,259,199 - หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนช่ั่วโมงการทำางานข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ ช่ั่วโมงการทำางาน NA 1,733,594 1,708,299 1,695,150 - หมายเหตุ่่ (2)

• จำานวนช่ั่วโมงการทำางานข้องผู้รับเหมา ช่ั่วโมงการทำางาน NA NA NA NA -

การบาดเจ็บทีต่่่้องมีการบันทึกทั�งหมด (เกินกว�าการปฐมพื่่ยาบาลุุ)

• จำานวนการบาดเจ็บที่ต่่้องมีการบันทึกทั�งหมด ข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง 2 1 2 0 146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการบาดเจ็บที่ต่่้องมีการบันทึกทั�งหมด ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง 0 2 2 1 - หมายเหตุ่่ (2)

• จำานวนการบาดเจ็บที่ต่่้องมีการบันทึกทั�งหมด ข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บที่ต่่้องมีการบันทึกทั�งหมด ข้องพื่่นกังานในประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

1.59 0.69 1.48 0.00 146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บทีต่่่้องมีการบันทึกทั�งหมด ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

NA 1.15 1.17 0.59 - หมายเหตุ่่ (2)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บทีต่่่้องมีการบันทกึทั�งหมด ข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุา้นช่ั่วโมง 
การทำางาน

0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

ผ่ลการดิำาเนินการดิ้านพัฒนาค์วามยั�งยืน



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่  
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวดัิ 2560 2561 2562 2563

Goal 3 ISO 45001 GRI 403-9 การเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ขั้�นเสียช่ีวิต่่

• จำานวนอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่ข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนคน 0 1 1 0 146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนคน 0 0 1 0 - หมายเหตุ่่ (2)

• จำานวนอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่ข้องผู้รับเหมา จำานวนคน 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

การบาดเจ็บท่ีมีผลุุกระทบสูง จากการทำางาน (กรณีพื่่ักรักษัาต่่ัวมากกว�า 6 เดือน)

• จำานวนการบาดเจ็บรุนแรงแลุุะมีผลุุกระทบสูงข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง 0 0 0 0 146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการบาดเจ็บรุนแรงแลุุะมีผลุุกระทบสูงข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (2)

• จำานวนการบาดเจ็บรุนแรงแลุุะมีผลุุกระทบสูงข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บรุนแรงแลุุะมีผลุุกระทบสูงข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง/หน่ึงลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

0 0 0 0 146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บรุนแรงแลุุะมีผลุุกระทบสูงข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (2)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บรุนแรงแลุุะมีผลุุกระทบสูงข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

การบาดเจ็บขั้�นหยุดงาน จากการทำางาน 

• จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง 2 0 1 0 146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง 0 2 2 1 - หมายเหตุ่่ (2)

• จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องพื่่นักงานในประเทศ (LTIFR) จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

1.59 0.00 0.74 0.00
146-147 หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ (LTIFR) จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

NA 1.15 1.17 0.59
- หมายเหตุ่่ (2)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงาน ข้องผู้รับเหมา (LTIFR) จำานวนครั�ง/หนึง่ลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

เหตุ่่การเกือบเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่

• จำานวนเหตุ่่การเกือบเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้องพื่่นักงานแลุุะผู้รับเหมาทั�งหมด จำานวนครั�ง 0 9 49 14 - หมายเหตุ่่ (1)

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่  
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal 3 ISO 39001 GRI 403-9 การเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียชี่วิต่่จากการข้นส�งสินค้า

• จำานวนการเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวติ่่จากการข้นส�งสินค้าข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง 0 1 0 0 152-153 หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวติ่่จากการข้นส�งสินค้าข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง NA NA NA NA -

• จำานวนการเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวติ่่จากการข้นส�งสินค้าข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่จากการข้นส�งสินค้า ข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง
การทำางาน

0 0.69 0 0 152-153

• สถึิต่่ิการเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่จากการข้นส�งสินค้า ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง
การทำางาน

NA NA NA NA -

• สถึิต่่ิการเกิดอุบัต่่ิเหตุ่่ข้ั�นเสียช่ีวิต่่จากการข้นส�งสินค้า ข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง
การทำางาน

NA NA NA NA -

การบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้า

• จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้าข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง 0 0 0 0 152-153 หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้าข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง NA NA NA NA -

• จำานวนการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้าข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้าข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านกิโลุุเมต่่ร 0 0 0 0 152-153 หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้าข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านกิโลุุเมต่่ร NA NA NA NA -

• สถึิต่่ิการบาดเจ็บข้ั�นหยุดงานจากการข้นส�งสินค้าข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านกิโลุุเมต่่ร 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

การหยุดงาน เนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำางาน 

• จำานวนวันหยุดงาน เนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำางาน ข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนวัน NA 0 2 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนวันหยุดงาน เนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำางาน ข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนวัน NA 22 41 1 - หมายเหตุ่่ (2)

• จำานวนวันหยุดงาน เนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำางาน ข้องผู้รับเหมา จำานวนวัน 0 0 0 0 -

GRI 403-10 การเจ็บป่วยจากการทำางาน (Ill health)

การเจ็บป่วยข้ั�นเสียช่ีวิต่่ จากการทำางาน

• จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นเสียช่ีวติ่่จากการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนคน 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นเสียช่ีวติ่่จากการทำางานข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนคน NA NA NA NA -



รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      241  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      240  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวขอ้่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่  
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวดัิ 2560 2561 2562 2563

Goal 3 ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

GRI 403-10 • จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นเสียชี่วิต่่จากการทำางานข้องผู้รับเหมา จำานวนคน 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

การเจบ็ป่วยข้ั�นหยุดงาน จากการทำางาน

• จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นหยุดงาน จากการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นหยุดงาน จากการทำางานข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ จำานวนครั�ง NA NA NA NA -

• จำานวนการเจ็บป่วยข้ั�นหยุดงาน จากการทำางานข้องผู้รับเหมา จำานวนครั�ง 0 0 0 0 - หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการเจ็บป่วยขั้�นหยุดงาน จากการทำางานข้องพื่่นักงานในประเทศ  (OIFR) จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ั่วโมง 
การทำางาน

0 0 0 0
- หมายเหตุ่่ (1)

• สถึิต่่ิการเจ็บป่วยขั้�นหยุดงาน จากการทำางานข้องพื่่นักงานต่่�างประเทศ  (OIFR) จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ัว่โมง 
การทำางาน

NA NA NA NA
-

• สถึิต่่ิการเจ็บป่วยขั้�นหยุดงาน จากการทำางานข้องผู้รับเหมา (OIFR) จำานวนครั�ง/หนึ่งลุุ้านช่ัว่โมง 
การทำางาน 0 0 0 0

- หมายเหตุ่่ (1)

หมายเหตุ :         

NA (Not Available) คือ ไม�มีการจัดเก็บข้้อมูลุุ หรือข้้อมูลุุที่มียังไม�สามารถึเผยแพื่่ร�ได้        

(1) ครอบคลุุุมสำานักงานใหญ� แลุุะโรงงานผลุุิต่่ยางมะต่่อย 5 แห�ง ได้แก� โรงงานนครราช่สีมา โรงงานพื่่ิษัณุโลุุก โรงงานระยอง คลัุุงพื่่ระประแดง แลุุะคลัุุงท�าทอง    

(2) ครอบคลุุุมประเทศมาเลุุเซ่ีย ประเทศกัมพืู่่ช่า ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซ่ีย แลุุะประเทศเวียดนาม    

ด้านบรรษ่ัที่ภิบาล
โปร�งใส แลุุะกำากับดูแลุุกิจการที่ดี

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

การกำากับดิ้แลกิจการที�ดิี (Good Corporate Governance)

ผ่ลดิำาเนินงานขอ่งค์ณะกรรมการ (Board Performance)

Goal 16 ISO 26000 (6.2) GRI 102-31 ผลุุการดำาเนินงานข้องคณะกรรมการแลุุะคณะกรรมการชุ่ดย�อย (ทุกชุ่ด) ที่เป็นไปเพื่่่่อ
ความยั่งยืนข้องกิจการ ในมิต่่ิสิ�งแวดลุุ้อม สังคม แลุุะบรรษััทภิบาลุุ

รายงาน • • • • 196-197

อ่งค์์ประกอ่บค์ณะกรรมการ (Board Composition and Diversity)

Goal 16 ISO 26000 (6.2) GRI 102-18 สัดส�วนกรรมการอิสระต่่�อกรรมการทั�งหมด สัดส�วนคณะกรรมการอิสระ
ต่่�อกรรมการทั�งหมด

47% 47% 47% 40%
196-197

สัดส�วนกรรมการที่ไม�ได้เป็นผู้บริหารต่่�อกรรมการทั�งหมด สัดส�วนกรรมการที่ไม�ได้เป็น 
ผู้บริหารต่่�อกรรมการทั�งหมด

67% 67% 67% 67%
196-197

สัดส�วนกรรมการที่ไม�เป็นผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในธุุุรกิจหลุุักที่บริษััทดำาเนินการอยู� สัดส�วนกรรมการที่ไม�เป็น 
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ใน

ธุุุรกิจหลุุักที่บริษััทดำาเนินการอยู�
30% 30% 30% 27%

196-197

สัดส�วนกรรมการช่ายต่่�อกรรมการหญิง สัดส�วนกรรมการช่ายต่่�อ 
กรรมการหญิง

13:2 13:2 13:2 13:1
196-197

การประเมินผ่ลงานขอ่งค์ณะกรรมการ (Board Assessment)

Goal 16 ISO 26000 (6.2) GRI 102-28 หลุุักเกณฑ์ก์ารประเมินผลุุการปฏิิบัต่่ิหน้าที่ข้องกรรมการ มีหลุุักเกณฑ์์การประเมิน • • • • 196-197

ผลุุประเมินเฉล่ีุุยการปฏิิบัติ่่หน้าท่ีข้องคณะกรรมการบริษััทรายบุคคลุุ (จากเต็่่ม 4 คะแนน) ระดับคะแนนเฉลุุี่ย 3.91 3.86 3.86 3.87 196-197

ผลุุประเมินเฉลุุี่ยการปฏิิบัต่่ิหน้าที่ข้องคณะกรรมการบริษััทรายคณะ (จากเต่่็ม 4 คะแนน) ระดับคะแนนเฉลุุี่ย 3.85 3.82 3.82 3.80 196-197

Goal 16 ISO 26000 (6.2) GRI 102-28 แนวทางการพัื่่ฒนากรรมการแลุุะการปฏิิบัต่่ิหน้าที่ข้องคณะกรรมการ แผนพื่่ัฒนากรรมการ • • • • 196-197

ผลุุการดำาเนินการด้านพื่่ัฒนาความยั่งยืน
รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ 
การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      241  



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      242  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      243  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

การปฏิิบัติตามจรรยาบรรณธ์ุรกิจ (Code of Conduct and Compliance)

Goal 16 ISO 26000 (6.2) GRI 102-17 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการพื่่นักงาน ร้อยลุุะ 100% 100% 100% 100% 198

สัดส�วนข้องผู้ได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ

100% 100% 100% 100% 198

กระบวนการจัดการแลุุะต่่ิดต่่ามใหม้ีการปฏิิบัต่่ิต่่ามจรรยาบรรณธุุุรกิจ จำานวนข้้อร้องเรียน 0 1 2 0 198

การบริหารค์วามเสี้�ยงดิ้าน ESG (ESG Risk Management)

การบริหารค์วามเสี้�ยงดิ้าน ESG (ESG Risk Management)

Goal 1 - Goal 17 ISO 26000  
(7.4.3, 7.8.2)

GRI 102-15 นโยบายและแนวปฏิิบัติเรื�อ่งการบริหารค์วามเส้ี�ยงที�ค์รอ่บค์ลุมประเดิ็นด้ิาน 
ส้ิ�งแวดิล้อ่ม สั้งค์ม หรอื่บรรษััทภิบาล

นโยบายและแนวปฏิิบัติเรื�อ่ง
การบริหารค์วามเส้ี�ยง

• • • • 170-173

หลักการ มาตรฐาน หรอื่แนวปฏิิบัติด้ิานการบริหารค์วามเส้ี�ยงที�บริษััทอ่้างอ่ิง เช่น 
COSO ERM ISO31000

หลักการ มาตรฐาน หรือ่แนว
ปฏิิบัติด้ิานการบริหารค์วามเสี้�ยง

• • • • 170-173

ความเสี่ยง ผลุุกระทบ แลุุะโอกาสจากความเสี่ยงทีค่รอบคลุุุมประเด็นด้านสิ�งแวดลุุ้อม
สังคม หรือ บรรษััทภิบาลุุ รวมถึึงระบุความเสี่ยงใหม�ที่อาจมีผลุุกระทบต่่�อธุุุรกิจ 
ในอนาคต่่อันใกลุุ้ (emerging risk) ความเสี่ยงทั�งหมดข้องกลุุุ�มบรษิััท

จำานวนความเสี่ยงทั�งหมดข้อง
กลุุุ�มบริษััท

3,569 3,569 3,449 3,115 -

  • ความเสี่ยงหลุุักข้องกลุุุ�มบริษััท ความเสี่ยงหลุุักข้องกลุุุ�มบริษััท 5 5 6 6 -

  • ความเสี่ยงด้านกลุุยุทธุุ์ ความเสี่ยงด้านกลุุยุทธุุ์ 128 128 110 12 -

  • ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน 1,516 1,516 1,295 1,058 -

  • ความเสี่ยงด้านการดำาเนนิงานข้องโรงงานทั�ง  5 แห�ง ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
ข้องโรงงานทั�ง  5 แห�ง

1,925 1,925 1,985 2,053 -

  • ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
    

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน NA NA 4 4 -

จำานวนข้้อร้องเรียนด้าน
คอร์รัปช่ัน

0 1 2 0 -

ความถึี่ในการซ่้อมแผนรับมือกับเหตุ่่การณ์ที่ไม�คาดคดิ เช่�น แผนฉุกเฉิน (Emergency 
Plan) แผนการจัดการภาวะวกิฤต่่ (Crisis Management Plan) แผนบริหารความ 
ต่่�อเนื่องในการดาเนินธุุุรกจิ (Business Continuity Plan)

จำานวนครั�งความถึี่ในการซ่้อม
แผนรับมือกับเหตุ่่การณ์ 

ที่ไม�คาดคิด

NA NA 13 40 173

  • สำานักงานใหญ�กรุงเทพื่่ฯ ประเทศไทย ครั�ง/ปี NA NA 1 1 173

  • กลุุุ�มธุุุรกิจโรงกลุุั่น ครั�ง/ปี NA NA 5 4 173

  • กลุุุ�มเรือ ครั�ง/ปี NA NA 3 4 173

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal 1 - Goal 17 ISO 26000  
(7.4.3, 7.8.2)

GRI 102-15   • กลุุุ�มผลุุิต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อย-ในประเทศ ( 5 โรงงาน) ครั�ง/ปี NA NA 5 32 173

  • กลุุุ�มผลุุิต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อย-ต่่�างประเทศ ครั�ง/ปี NA NA NA NA 173

  • กลุุุ�มธุุุรกิจก�อสร้าง ครั�ง/ปี NA NA NA NA 173

ห่วงโซึ่่อุ่ปทาน (Supply Chain)

การบริหารห่วงโซ่ึ่อุ่ปทาน (Supply Chain Management)

Goal 12,  
Goal 16

ISO 26000 
(6.6.6)

นโยบายและแนวปฏิิบัติเรื�อ่งการจัดิการค์้่ค์้าที�ค์รอ่บค์ลุมประเดิ็นดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม
 ส้ังค์ม หรือ่บรรษััทภิบาล

มีนโยบาย/ไม่มี • • • • 176-179

แผ่นการบริหารห่วงโซึ่่อุ่ปทาน มีแผ่น/ไม่มี • • • • 176-179

เป้าหมายการบริหารห่วงโซึ่่อุ่ปทาน มีเป้าหมาย/ไม่มี • • • • 176-179

GRI 308-1 
GRI 414-1

สัดส�วนข้องคู�คา้รายใหม�ที่ผ�านการคัดกรองเงื่อนไข้ด้านสิ�งแวดลุุ้อม หรอื สังคม หรือ
 บรรษััทภิบาลุุ

จำานวนคู�ค้า NA 0 1 2 176-179

คิดเป็นร้อยลุุะ ข้องคู�ค้าใหม�ในปี NA 0 50 33 176-179

การมุ่งเน้นล้กค์้าเป็นศึ้นย์กลาง (Customer Centric)

ค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้า (Customer Satisfaction)

Goal  8 ISO 26000 
(6.7.6)

GRI 102-43 แผ่นการพัฒนาค์วามพงึพอ่ใจขอ่งล้กค์้า มีแผ่น / ไม่มี • • • • 182-185

ช่อ่งทางที�บริษััทรับข้อ่ร้อ่งเรียนที�เกิดิจากค์วามบกพรอ่่งในการบริการล้กค์้า มีช่อ่งทาง / ไม่มี • • • • 182-185

เป้าหมายการพัฒนาค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้า มีเป้าหมาย/ไม่มี • • • • 182-185

GRI 102-43 
GRI 102-44

ผ่ลประเมินค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้าโดิยรวม % 85.1% 84.3% 86.6% 87.5% 182-183

• ด้านสินค้า % 83.5% 81.1% 86.5% 85.0% 182-183

• ด้านเจ้าหน้าทีข่้าย % 88.0% 87.0% 87.5% 89.5% 182-183

• ด้านเจ้าหน้าที่สนับสนุนการข้าย % 87.5% 84.5% 87.5% 89.5% 182-183

• ด้านการบริการเทคนิค % 83.0% 85.0% 84.0% 87.0% 182-183

• ด้านการจัดส�งสินค้า % 84.5% 85.5% 85.5% 86.0% 182-183

ผ่ลประเมินค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้าในประเทศึ % 85.8% 87.2% 86.6% 87.4% 182-183

• ด้านสินค้า % 85% 86% 85% 84% 182-183

• ด้านเจ้าหน้าทีข่้าย % 87% 88% 88% 89% 182-183



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      244  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      245  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal  8 ISO 26000 
(6.7.6)

GRI 102-43 
GRI 102-44

• ด้านเจ้าหน้าที่สนับสนุนการข้าย % 88% 88% 89% 89% 182-183

• ด้านการบริการเทคนิค % 83% 85% 84% 87% 182-183

• ด้านการจัดส�งสินค้า % 86% 89% 87% 88% 182-183

ผ่ลประเมินค์วามพึงพอ่ใจขอ่งล้กค์้าต่างประเทศึ % 84.3% 81.3% 86.5% 87.5% 182-183

• ด้านสินค้า % 82% 77% 88% 86% 182-183

• ด้านเจ้าหน้าที่ข้าย % 89% 86% 87% 90% 182-183

• ด้านเจ้าหน้าที่สนับสนุนการข้าย % 87% 81% 86% 90% 182-183

• ด้านการบริการเทคนิค % NA NA NA NA 182-183

• ด้านการจัดส�งสินค้า % 83% 82% 84% 84% 182-183

GRI 102-43 
GRI 417-2 
GRI 417-3

จำานวนเหตุ่่การณ์หรือข้้อร้องเรียนที่เกิดจากความบกพื่่ร�องในการบริการลูุุกค้า พื่่ร้อมอธุุิบายเหตุ่่การณ์ที่เกิดข้้�น  
ผลุุกระทบ แลุุะแนวทางจัดการ

การบริหารจัดิการข้อ่รอ้่งเรียนในการบริการล้กค์้า

จำานวนข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้าทั�งหมดิ กรณี 10 19 20 18 184

• ข้้อร้องเรียนคุณภาพื่่สินค้าทั�งหมด กรณี 3 12 8 9 184

• ข้้อร้องเรียนด้านปริมาณทั�งหมด กรณี 2 4 1 4 184

• ข้้อร้องเรียนการบริการทั�งหมด กรณี 0 0 1 1 184

• ข้้อร้องเรียนบรรจุภัณฑ์์ทั�งหมด กรณี 0 0 1 0 184

• ข้้อร้องเรียนการจัดส�งสินค้าทั�งหมด กรณี 3 3 4 4 184

• ข้้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ทั�งหมด กรณี 2 0 5 0 184

จำานวนข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้าในประเทศึ กรณี 3 7 7 13 184

• ข้้อร้องเรียนคุณภาพื่่สินค้า กรณี 0 4 1 7 184

• ข้้อร้องเรียนด้านปริมาณ กรณี 0 0 0 1 184

• ข้้อร้องเรียนการบริการ กรณี 0 0 1 1 184

• ข้้อร้องเรียนบรรจุภัณฑ์์ กรณี 0 0 1 0 184

• ข้้อร้องเรียนการจัดส�งสินค้า กรณี 3 3 4 4 184

• ข้้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ กรณี 0 0 0 0 184

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal  8 ISO 26000 
(6.7.6)

GRI 102-43 
GRI 417-2 
GRI 417-3

จำานวนข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้าต่างประเทศึ กรณี 7 12 13 5 184

• ข้้อร้องเรียนคุณภาพื่่สินค้า กรณี 3 8 7 2 184

• ข้้อร้องเรยีนด้านปริมาณ กรณี 2 4 1 3 184

• ข้้อร้องเรียนการบริการ กรณี 0 0 0 0 184

• ข้้อร้องเรียนบรรจุภัณฑ์์ กรณี 0 0 0 0 184

• ข้้อร้องเรียนการจัดส�งสินค้า กรณี 0 0 0 0 184

• ข้้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ กรณี 2 0 5 0 184

จำานวนการแก้ไขข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้าทั�งหมดิ กรณี 10 19 20 18 184

๏ จำานวนการแก้ไขข้อ่ร้อ่งเรียนในเวลาที�กำาหนดิ กรณี 10 18 20 17 184

๏ จำานวนการแก้ไขข้อ่รอ้่งเรียนเลยเวลาที�กำาหนดิ กรณี 0 1 0 1 184

• การแก้ไขข้อ่ร้อ่งเรียนค์ุณภาพส้ินค์้าทั�งหมดิ กรณี 3 12 8 9 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 3 12 8 8 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 1 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนด้านปริมาณทั�งหมด กรณี 2 4 1 4 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 2 4 1 4 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนการบริการทั�งหมด กรณี 0 0 1 1 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 1 1 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนบรรจุภัณฑ์์ทั�งหมด กรณี 0 0 1 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 1 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนการจัดส�งสินค้าทั�งหมด กรณี 3 3 4 4 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 3 2 4 4 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 1 0 0 184



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      246  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      247  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยขอ้่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal  8 ISO 26000 
(6.7.6)

GRI 102-43 
GRI 417-2 
GRI 417-3

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ทั�งหมด กรณี 2 0 5 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 2 0 5 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

จำานวนการแก้ไขข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้าในประเทศึ

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนคุณภาพื่่สินค้าทั�งหมด กรณี 0 4 1 7 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 4 1 6 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 1 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนด้านปริมาณ กรณี 0 0 0 1 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 1 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนการบริการทั�งหมด กรณี 0 0 1 1 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 1 1 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนบรรจุภัณฑ์์ทั�งหมด กรณี 0 0 1 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 1 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนการจัดส�งสินค้าทั�งหมด กรณี 3 3 4 4 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 3 2 4 4 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 1 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ กรณี 0 0 0 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

จำานวนการแก้ไขข้อ่ร้อ่งเรียนขอ่งล้กค์้าต่างประเทศึ

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนคุณภาพื่่สินค้าทั�งหมด กรณี 3 8 7 2 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 3 8 7 2 184

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal  8 ISO 26000 
(6.7.6)

GRI 102-43 
GRI 417-2 
GRI 417-3

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนด้านปริมาณ กรณี 2 4 1 3 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 2 4 1 3 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนการบริการทั�งหมด กรณี 0 0 0 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนบรรจุภัณฑ์์ทั�งหมด กรณี - - - - -

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี - - - - -

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี - - - - -

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนการจัดส�งสินค้าทั�งหมด กรณี 0 0 0 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

• การแก้ไข้ข้้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ กรณี 2 0 5 0 184

   - แก้ไข้ได้ในเวลุุากำาหนด กรณี 2 0 5 0 184

   - แก้ไข้ได้เลุุยเวลุุากำาหนด กรณี 0 0 0 0 184

การส้ื�อ่ส้ารผ่ลกระทบจากส้ินค์้าหรือ่บริการต่อ่ล้กค้์าResponsible Marketing Communications)

Goal  3 ISO 26000 
(6.7.4)

GRI 417-1
GRI 417-2

นโยบายและแนวปฏิิบัติเรื�อ่งการเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ลเกี�ยวกับผ่ลกระทบจากส้ินค์้าหรือ่
บริการที�ล้กค์้าค์วรทราบ
การเรียกค์ืนส้ืนค์้าจากป่ญหากระบวนการผ่ลิต

มีนโยบาย / ไม่มี • • • • 184

จำานวนครั�ง 0 0 0 1 184 หมายเหตุ่่ (1) 

การรักษัาข้อ่ม้ลส้่วนบคุ์ค์ลขอ่งล้กค์้า (Protection of Customer Privacy)

Goal 16 ISO 26000 
(6.7.7)

GRI 418-1 นโยบายและแนวปฏิิบตัิเรื�อ่งการรักษัาข้อ่ม้ลส้่วนบุค์ค์ลขอ่งล้กค์้า มีนโยบาย / ไม่มี • • • • 183-184

หลักการ มาตรฐาน หรอื่แนวปฏิิบัติดิ้านการรักษัาข้อ่ม้ลส้่วนบุค์ค์ลขอ่งลก้ค์้าที�
บริษััทอ่้างอ่ิง
การรายงานการลุุะเมิดสิทธุุ์ด้านข้้อมูลุุส�วนบุคคลุุ

มี / ไม่มี • • • • 183-184

 จำานวนครั�ง 0 0 0 0 183-184



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      248  รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      249  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรือ่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

การเค์ารพดิ้านส้ิทธ์ิมนุษัยชน (Human Rights)

Goal 8 ISO 26000 
(6.3.3)

GRI 412-1 นโยบายและแนวปฏิิบัติเรื�อ่งส้ิทธ์ิมนุษัยชนขอ่งแรงงาน            มี / ไม่มี • • • • 202-203

หลักการมาตรฐาน หรือ่ แนวปฏิิบัตดิิ้านการปฏิิบัติตอ่่พนักงานและล้กจ้าง มี / ไม่มี • • • • 202-203

การติดิตามให้ปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัตบิรษิััทที�ค์ำาน่งถ่งสิ้ทธ์ิมนุษัยชน มี / ไม่มี • • • • 202-203

GRI 412-3 จำานวนข้้อร้องเรียนด้านสิทธุุิมนุษัยช่นข้องพื่่นักงาน จำานวนเรื่อง 0 0 0 0 202-203

GRI 412-3 จำานวนข้้อร้องเรยีนด้านสิทธุุิมนุษัยช่นข้องบริษััทคู�ค้าที่ได้มีพัื่่นธุุะสัญญา จำานวนเรื่อง 0 0 0 0 202-203

การพัฒนาส้ังค์ม/ชุมชน (Community Development)

Goal 8  
Goal 10

ISO 26000 
(6.8.2)

GRI 413-1 นโยบายและแนวปฏิิบัติเรื�อ่งการพัฒนาสั้งค์ม/ชุมชน มี / ไม่มี • • • • 188-193

แผ่นการพัฒนาสั้งค์ม/ชุมชน มี / ไม่มี • • • • 188-193

กลุุุ�มบริษััทฯ ได้วางแผนงานระยะยาวไว้ใน 3 ประเภท คือ

 - การร�วมมือกันสร้างนวัต่่กรรม (นวตั่่กรรมนำาสู�อนาคต่่) มี / ไม�มี • • • • 188-193

 - การรักษั์โลุุก (ผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อมต่่่ำา) มี / ไม�มี • • • • 188-193

 - ความปลุุอดภัยสำาหรับทุกคน (ความปลุุอดภัยข้องช่มุช่นเป็นสิ�งสำาคัญ) มี / ไม�มี • • • • 188-193

ค์่าใช้จ่ายหรือ่ทรัพยากรเพ่�อ่การพัฒนาส้ังค์ม/ชุมชน หมายเหตุ่่ (2)

1) ค่์าใช้จ่ายเพ่�อ่การพัฒนาส้ังค์ม/ชุมชน  ล้านบาท 21.41 23.98 15.36 11.53 188-193

    - งบประมาณสำากรับกิจกรรมเพื่่่่อสังคม  ลุุ้านบาท NA 13.26 7.72 2.86 188-193

    - ค�าใช่้จ�ายการบริหารจัดการกิจกรรมเพื่่่่อสังคม  ลุุ้านบาท NA 4.90 0.93 0.66 188-193

    - อื่นๆ (ผลุุิต่่ภัณฑ์์/บริการ)  ลุุ้านบาท NA 0.90 0.81 4.98 188-193

    - เวลุุา (พื่่นักงานเมื่อร�วมกิจกรรมในเวลุุางาน)  ลุุ้านบาท NA 3.88 2.44 3.02 188-193

2) จำานวนพนักงานที�ร่วมกิจกรรมเพ่�อ่ส้ังค์มขอ่งอ่งค์์กร หมายเหตุ่่ (3)

    - จำานวนพื่่นักงานที่ร�วมกิจกรรมเพื่่่่อสังคม ค์น 723 689 671 528 188-193

    - ช่ั่วโมงกิจกรรมเพื่่่่อสังคมข้องพื่่นักงาน ชั�วโมง 23,584 23,978 15,358 13,077 188-193

    - อัต่่ราช่ั่วโมงการทำากิจกรรมเพื่่่่อสังคมต่่�อปี ช่ั่วโมง/คน/ปี 33 35 23 25 188-193

    - จำานวนพื่่นักงานในประเทศไทยทั�งหมด คน 777 725 714 658 188-193

    - อัต่่ราการมีส�วนร�วมในการทำากิจกรรมเพื่่่่อสังคม % การเข้้าร�วมกิจกรรม 93% 95% 94% 80% 188-193

มาตรฐาน
หัวข้อ่การเปดิิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หน้า หรอื่ 
URL

หมายเหตุ
SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ 2560 2561 2562 2563

Goal 8  
Goal 10

ISO 26000 
(6.8.2)

GRI 413-1 เป้าหมายการพัฒนาส้ังค์ม/ชุมชน

 - รักษัาระดับความพื่่ึงพื่่อใจโดยรวมข้องชุ่มช่น % ความพื่่ึงพื่่อใจรวม NA > 
85%

> 
85%

> 
85%

188-193

 - สัดส�วนการมีส�วนร�วมในกิจกรรมเพื่่่่อสงัคมข้องพื่่นักงาน % การเข้้าร�วมกิจกรรม 90% 95% 95% 85%* 188-193 หมายเหตุ่่ (4)

 - ข้้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อมหรือสิทธุุิมนุษัยช่นต่่�อชุ่มช่น เป็นศูนย์ จำานวนข้้อร้องเรียน 0 0 0 0 188-193

ผ่ลลัพธ์์ที�ชมุชนและบริษััทไดิ้รับจากการดิำาเนินโค์รงการทั�งเชิงปริมาณและค์ุณภาพ 

 - จำานวนโครงการแลุุะกิจกรรมความรับผิดช่อบต่่�อสังคม จำานวนโครงการ/กิจกรรม NA NA 98 62 188-193

 - จำานวนจังหวัดที่ดำาเนินโครงการแลุุะกิจกรรมเพื่่่่อสังคม จำานวนจังหวัด NA NA 19 9 188-193

 - จำานวนพื่่ันธุุมิต่่รในการทำากิจกรรมเพื่่่่อสงัคมร�วมกัน จำานวนกลุุุ�ม/บริษััทพื่่ันธุุมิต่่ร NA NA 22 29 188-193

 - จำานวนคนในชุ่มช่น พื่่ันธุุมิต่่รกิจกรรมเพื่่่่อสังคม จำานวนคนที่ร�วมทำากิจกรรม NA NA 8,970 7,013 188-193

 - จำานวนข้ยะทั�งหมดที่เก็บได้ทุกโครงการ ต่่ัน NA NA NA 1.189 188-193

 - จำานวนต่่้นไม้ทั�งหมดที่ปลุุูก ต่่้น 49800 62200 103700 109200 188-193

 - จำานวนโครงการซ่�อมถึนน จำานวนถึนนที่ซ่�อม 10 15 22 8 188-193

 - จำานวนพื่่นักงานแลุุะคนในชุ่มช่นที่ผ�านการอบรมการช่�วยช่ีวติ่่เบื�องต่่้น (CPR) จำานวนคนอบรม CPR NA 180 956 955 188-193

 - จำานวนนักศึกษัาที่ได้รับการอบรมทุกประเภทจากบริษััท จำานวนนักศึกษัา 419 1404 1050 1495 188-193

 - ปริมาณก๊าซ่เรือนกระจกทั�งหมดที่ลุุดลุุง % ต่่ัน คาร์บอนที่ลุุดลุุง NA NA NA 220.59 188-193

GRI 413-2 ระดัิบค์วามพึงพอ่ใจขอ่งชุมชนที�มีต่อ่ธ์ุรกิจ รอ้่ยละ N/A 87.2% 88.9% 89.9% 188-193

 - กิจกรรมด้านความปลุุอดภัยทางถึนน ด้านสังคม NA 87.8% 92.6% 92.0% 188-193 หมายเหตุ่่ (5)

 - กิจกรรมด้านส�งเสริมความรู้ให้เด็กแลุุะเยาวช่น NA NA 97.2% 93.2% 188-193

 - กิจกรรมด้านการเผยแพื่่ร�/สาธุุิต่่การช่�วยช่ีวติ่่ข้ั�นพื่่่�นฐาน NA NA 95.7% 91.4% 188-193

 - กิจกรรมดา้นการส�งเสริมอาช่ีพื่่ชุ่มช่น ด้านเศรษัฐกิจ NA 88..8% 78.5% 87.4% 188-193

 - กิจกรรมด้านการส�งเสริมนวัต่่กรรม NA NA 82.2% 88.0% 188-193

GRI 413  - กิจกรรมด้านการส�งเสริมสิ�งแวดลุุ้อม ด้านสิ�งแวดลุุ้อม NA 84.3% 87.1% 87.7% 188-193

จำานวนเหตุ่่การณ์หรือข้้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลุุกระทบด้านสิ�งแวดลุุ้อมหรือสิทธุุิมนุษัยช่น
ต่่�อชุ่มช่น (พื่่ร้อมอธิุุบายแนวทางจัดการข้องบริษััท-ถึ้ามี)

เรื่อง 0 1 0 0 188-193



ผลการดำำาเนิินิการดำ้านิพััฒนิาความยั่ั�งยั่ืนิ

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      250  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

หมายเหตุ :         

NA (Not Available) คือ ไม�มีการจัดเก็บข้้อมูลุุ หรือข้้อมูลุุที่มียังไม�สามารถึเผยแพื่่ร�ได้              

(1) ผลุุิต่่ภัณฑ์์ยางมะต่่อยผสมสำาเร็จ พื่่บปัญหาเรื่องคุณภาพื่่ จ้งดำาเนินการเรียกสินค้าคืนจากลุุูกค้า โดยสาเหตุ่่เกิดจากปริมาณที่ใช่้ในการสุ�มต่่รวจเพื่่่่อต่่รวจรับสินค้าจากทาง คู�ค้าจ้างสั่งทำามีปริมาณไม�เพีื่่ยงพื่่อ ดังนั�นจ้งได้เปลุุี่ยนแนวทาง

การโดยเพื่่ิ�มปริมาณการสุ�มต่่ัวอย�างให้มากข้้�น         

(2) กลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�มปรับปรุงระบบเก็บข้้อมูลุุด้านการมีส�วนร�วมเพื่่่่อพื่่ัฒนาชุ่มช่นผ�านกระบวนการทางธุุุรกิจ  ในปี 2561 แต่่�ข้้อมูลุุในปีก�อนหน้าจะเป็นการเก็บภาพื่่รวมเท�านั�น      

(3) กลุุุ�มบริษััทฯ ได้เริ�มปรับวิธุุีการทำากิจกรรมเพื่่่่อสังคม  ซ่ึง่เดิมได้มีการบรรจุลุุงในการประเมินผลุุพื่่นักงานประจำาปี  เพ่่ื่่อเป็นการกระตุ่่้นแลุุะปลุุูกฝัังจิต่่สำานึกการมีส�วนร�วมในการรับผิดช่อบต่่�อสังคม  จ้งยกเลุุิกการประเมินผลุุพื่่นักงานในส�วน

กิจกรรมเพื่่่่อสังคมในปี 2562 ทำาให้จำานวนช่ั่วโมงลุุดลุุง  แต่่�ในส�วนการมีส�วนร�วมข้องพื่่นักงานไม�ได้ลุุดลุุง         

(4) เกิดวิกฤต่่ิโควิด-19 ทำาให้ไม�สามารถึทำากิจกรรมได้ต่่ามแผน  จ้งมีการปรับลุุดเป้าหมายจาก 95% ลุุงเหลุุือ 85%         

(5) เริ�มมีการวัดระดับความพื่่ึงพื่่อใจข้องชุ่มช่น  โดยแยกประเภทกิจกรรมหลุุักข้ององค์กรที่มีเป้าหมายในระยะยาวแลุุะมีความต่่�อเนือ่ง ในปี 2562         

         

ด้านที่ร่พัย่าก้รบ่คคล
 คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่

มาตรฐาน

หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
หน้า หรือ่ 

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ
2560 2561 2562 2563

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

การจ้างงาน ( Employment)

Goal 5 ISO 26000 

(6.3.7,6.3.10

6.4.3,6.4.4)

จำานวนพื่่นักงานหรือลุุูกจ้างประจำาแลุุะช่ั่วคราวแยกต่่ามเพื่่ศ อายุ แลุุะระดับต่่ำาแหน�ง จำานวนคน 187 545 192 520 194 478 328 1106 -

Goal 10 GRI 405-1 พนักงานประจำาทั�งส้ิ�น กำาลังค์น 295 1038 302 1006 301 963

พนักงานแบ่งตามพ่�นที�

• พื่่นักงานประจำาในประเทศไทย - กรุงเทพื่่ฯ กำาลุุังคน NA NA 103 109 107 112 109 108 -

• พื่่นักงานประจำาในประเทศไทย - ต่่�างจังหวัด กำาลุุังคน NA NA 86 398 87 364 87 336 -

• พื่่นักงานประจำาในต่่�างประเทศ กำาลุุังคน NA NA 106 531 108 530 105 519 -

พนักงานแบ่งตามระดิับและอ่ายุ 189 507 194 476 196 444 หมายเหตุ่่ (3)

ผ่้้บริหารระดิับส้้ง (ระดิับ B1 - E2) ร้อ่ยละ 2% 3% 2% 3% 2% 3% หมายเหตุ่่ (3)

• อายุ 50 ปีข้้�นไป ร้อยลุุะ NA NA 100% 71% 100% 77% 100% 85% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุระหว�าง 30 - 50 ปี ร้อยลุุะ NA NA 0% 29% 0% 23% 0% 15% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุต่่ำ่ากว�า 30 ปี ร้อยลุุะ NA NA 0% 0% 0% 0% 0% 0% - หมายเหตุ่่ (3)

ผ่้้บริหารระดิับกลาง (ระดิับ M1 - M4) ร้อ่ยละ 12% 7% 13% 8% 13% 9% หมายเหตุ่่ (3) 

• อายุ 50 ปีข้้�นไป ร้อยลุุะ NA NA 45% 34% 42% 31% 44% 31% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุระหว�าง 30 - 50 ปี ร้อยลุุะ NA NA 55% 66% 58% 67% 56% 69% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุต่่ำ่ากว�า 30 ปี ร้อยลุุะ NA NA 0% 0% 0% 3% 0% 0% - หมายเหตุ่่ (3)

พนักงาน (ระดิับ P1 - P4) ร้อ่ยละ 78% 28% 77% 32% 79% 34% หมายเหตุ่่ (3) 

• อายุ 50 ปีข้้�นไป ร้อยลุุะ NA NA 10% 17% 11% 17% 14% 17% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุระหว�าง 30 - 50 ปี ร้อยลุุะ NA NA 67% 59% 63% 57% 60% 63% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุต่่ำ่ากว�า 30 ปี ร้อยลุุะ NA NA 23% 24% 25% 26% 26% 20% - หมายเหตุ่่ (3)

พนักงาน (ระดิับ O1 - S2) ร้อ่ยละ 8% 61% 8% 57% 7% 54% หมายเหตุ่่ (3) 

• อายุ 50 ปีข้้�นไป ร้อยลุุะ NA NA 25% 24% 27% 29% 38% 33% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุระหว�าง 30 - 50 ปี ร้อยลุุะ NA NA 69% 69% 73% 62% 62% 60% - หมายเหตุ่่ (3)

• อายุต่่ำ่ากว�า 30 ปี ร้อยลุุะ NA NA 6% 7% 0% 9% 0% 7% - หมายเหตุ่่ (3)

ผลุุการดำาเนินการด้านพื่่ัฒนาความยั่งยืน
รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิทธุุิภาพื่่

เช่ิงนิเวศเศรษัฐกิจ 
การต่่ระหนักด้าน
ความปลุุอดภัย บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาคผนวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      251  
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

มาตรฐาน

หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยข้อ่ม้ล

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
หน้า หรือ่ 

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ
2560 2561 2562 2563

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

Goal 10 ISO 26000 

(6.3.7,6.3.10

6.4.3,6.4.4)

GRI 401-1 พนักงานใหม่ทั�งส้ิ�น กำาลังค์น

พนักงานใหม่แบ่งตามพ่�นที� 38 103 31 94 13 54

• พื่่นักงานใหม�ประจำาในประเทศไทย - กรุงเทพื่่ฯ กำาลุุังคน NA NA 10 22 13 20 6 7 -

ร้อยลุุะ NA NA 26% 21% 42% 21% 46% 13% -

• พื่่นักงานใหม�ประจำาในประเทศไทย - ต่่�างจังหวัด กำาลุุังคน NA NA 24 66 7 40 1 20 -
ร้อยลุุะ NA NA 63% 64% 23% 43% 8% 37% -

• พื่่นักงานใหม�ประจำาในต่่�างประเทศ กำาลุุังคน NA NA 4 15 11 34 6 27 -
ร้อยลุุะ NA NA 11% 15% 35% 36% 46% 50% -

พนักงานใหม่แบ่งตามอ่ายุ 34 88 20 60 7 27 หมายเหตุ่่ (3) 

• อายุ 50 ปีข้้�นไป กำาลุุังคน NA NA 0 8 0 3 1 3 - หมายเหตุ่่ (3)

ร้อยลุุะ NA NA 0% 9% 0% 5% 14% 11% -

• อายุระหว�าง 30 - 50 ปี กำาลุุังคน NA NA 10 55 9 28 2 20 - หมายเหตุ่่ (3)

ร้อยลุุะ NA NA 29% 63% 45% 47% 29% 74% -

• อายุต่่ำ่ากว�า 30 ปี กำาลุุังคน NA NA 24 25 11 29 4 4 - หมายเหตุ่่ (3)

ร้อยลุุะ NA NA 71% 28% 55% 48% 57% 15% -
Goal 5 และ

Gold 10 
ISO 26000 

(6.4.3)

GRI 405-1 จำานวนพื่่นักงานหรือลุุูกจ้างผู้พื่่ิการหรือกลุุุ�มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ จำานวนพื่่นักงาน 1  0 0 1 0 1 0 1 - หมายเหตุ่่ (4)

พนักงานหรือ่ล้กจ้างผ่้้พ่การแบ่งตามพ่�นที�

• พื่่นักงานหรือลุุูกจ้างผู้พื่่ิการประจำาในประเทศไทย - กรุงเทพื่่ฯ กำาลุุังคน NA NA 0 1 0 1 0 1 -

 - ต่่�างจังหวัด กำาลุุังคน NA NA 0 0 0 0 0 0 -

• พื่่นักงานหรือลุุูกจ้างผู้พื่่ิการประจำาในต่่�างประเทศ กำาลุุังคน NA NA 0 0 0 0 0 0 -

การจ่ายค์่าตอ่บแทน (Compensation)

Goal 5 ISO 26000 

(6.3.7,6.3.10,

6.4.3,6.4.4)

GRI 405-2 ส้ัดิส้่วนค์่าตอ่บแทนระหว่างหญิงต่อ่ชาย หญิงต่อ่ชาย NA 0.95 : 1 1.19 : 1 1.17 : 1 - หมายเหตุ่่ (5)

• ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ B1 - E2) หญิงต่่�อช่าย NA NA NA NA - หมายเหตุ่่ (5)

• ผู้บริหารระดับกลุุาง (ระดับ M1 - M4) หญิงต่่�อช่าย NA 0.80 : 1 0.89 : 1 0.88 : 1 - หมายเหตุ่่ (5)

• พื่่นักงาน (ระดับ P1 - P4) หญิงต่่�อช่าย NA 0.92 : 1 0.98 : 1 0.96 : 1 - หมายเหตุ่่ (5)

• พื่่นักงาน (ระดับ O1 - S2) หญิงต่่�อช่าย NA 1.12 : 1 1.04 : 1 1.04 : 1 - หมายเหตุ่่ (5)

การดิ้แลพนักงาน (Engagement)

Goal 8 ISO 26000 

(6.4.3,6.4.4)

GRI 402-1 แผนการพัื่่ฒนาความผูกพื่่ันข้องพื่่นักงานต่่�อองค์กร มีแผน / ไม�มี • • • • -

เป้าหมายการพื่่ัฒนาความผูกพื่่ันข้องพื่่นักงานต่่�อองค์กร ร้อยลุุะ • 75% • • -

ผลุุประเมินความผูกพื่่ันข้องพื่่นักงานต่่�อองค์กร ร้อยลุุะ NA 68% NA NA - หมายเหตุ่่ (6)

GRI 401-1 การลาอ่อ่กจากงานขอ่งพนักงานทั�งหมดิ

• การลุุาออกจากงานข้องพื่่นักงานทั�งหมด กำาลุุังคน NA 65 61 32 - หมายเหตุ่่ (7)

ร้อยลุุะ NA 10.00% 9.66% 5.37% 216-217 หมายเหตุ่่ (7)

มาตรฐาน

หัวข้อ่การเปิดิเผ่ยข้อ่มล้

ผ่ลการดิำาเนินงานขอ่งกลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
หน้า หรือ่ 

URL
หมายเหตุ

SDGs ISO GRI หน่วยวัดิ
2560 2561 2562 2563

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

Goal 8 ISO 26000 

(6.4.3,6.4.4)

GRI 401-1 • การลุุาออกข้องพื่่นักงานต่่ามเพื่่ศ กำาลุุังคน NA NA 21 44 12 48 3 29 - หมายเหตุ่่ (7)

ร้อยลุุะ NA NA 32% 68% 20% 79% 9% 91% - หมายเหตุ่่ (7)

การลาอ่อ่กจากงานขอ่งพนักงานแบ่งตามพ่�นที� กำาลงัค์น NA NA 31 88 31 97 10 61 - หมายเหตุ่่ (8)

• การลุุาออกข้องพื่่นักงานประจำาในประเทศไทย - กรุงเทพื่่ฯ กำาลุุังคน NA NA 11 18 7 10 2 6 -

ร้อยลุุะ NA NA 35% 20% 23% 10% 20% 10% -

• การลุุาออกข้องพื่่นักงานในประเทศไทย - ต่่�างจังหวัด กำาลุุังคน NA NA 8 28 5 38 1 23 -

ร้อยลุุะ NA NA 26% 32% 16% 39% 10% 38% -

• การลุุาออกข้องพื่่นักงานประจำาในต่่�างประเทศ กำาลุุังคน NA NA 12 42 19 49 7 32 -

ร้อยลุุะ NA NA 39% 48% 61% 51% 70% 52% -

การลาอ่อ่กจากงานขอ่งพนักงานแบ่งตามอ่ายุ กำาลงัค์น NA NA 19 46 12 48 3 29 - หมายเหตุ่่ (7)

• อายุ 50 ปีข้้�นไป กำาลุุังคน NA NA 1 1 1 4 1 1 - หมายเหตุ่่ (7)

ร้อยลุุะ NA NA 5% 2% 8% 8% 33% 3% - หมายเหตุ่่ (7)

• อายุระหว�าง 30 - 50 ปี กำาลุุังคน NA NA 11 34 5 14 2 24 - หมายเหตุ่่ (7)

ร้อยลุุะ NA NA 58% 74% 42% 29% 67% 83% - หมายเหตุ่่ (7)

• อายุต่่ำ่ากว�า 30 ปี กำาลุุังคน NA NA 7 11 6 30 0 4 - หมายเหตุ่่ (7)

ร้อยลุุะ NA NA 37% 24% 50% 63% 0% 14% - หมายเหตุ่่ (7)

GRI 401-3 อัต่่ราการกลุุับมาทำางานข้องพื่่นักงานที่ลุุาคลุุอด/ลุุาเลุุี�ยงดูบุต่่ร ร้อยลุุะ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 216-217 หมายเหตุ่่ (3)

พื่่นักงานทั�งหมดที่มีสิทธุุิ�ในการลุุาคลุุอด/ลุุาเลุุี�ยงดูบุต่่ร ร้อยลุุะ NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 216-217 หมายเหตุ่่ (3)

พื่่นักงานทีใ่ช่้สิทธุุิ�ในการลุุาคลุุอด/ลุุาเลุุี�ยงดูบุต่่ร กำาลุุังคน 8 3 15 5 15 1 9 - หมายเหตุ่่ (3)

พื่่นักงานทีก่ลุุับมาปฏิบิัต่่ิงานหลุุังจากใช่้สิทธุุิ�ในการลุุาคลุุอด/ลุุาเลุุี�ยงดูบุต่่ร กำาลุุังคน 8 3 15 5 15 1 9 - หมายเหตุ่่ (3)

GRI 402-1 วิธุุีการส�งเสริมให้พื่่นักงานรวมกลุุุ�มเพ่่ื่่อร�วมเจรจาหรือหารือกับบริษััท เช่�น การจัด
ต่่ั�งคณะกรรมการสวัสดิการ

มี / ไม�มี • • • • • • • 216-217 หมายเหตุ่่ (3)

การฝั่ึกอ่บรมและพัฒนาพนักงาน (Training and Education)

Goal 4 ISO26000

(6.4.7)

GRI 404-2 แผนการพื่่ัฒนาพื่่นักงานหรือลุุูกจ้าง มี / ไม�มี • • • • 220-225 หมายเหตุ่่ (3)

GRI 404-3 ค�าใช่้จ�ายเพื่่่่อการพื่่ัฒนาพื่่นักงาน บาท 7.26 5.99 7.6 4.40 - หมายเหตุ่่ (3)

เป้าหมายการพื่่ัฒนาพื่่นักงานหรือลุุูกจ้าง ช่ั่วโมง • • • • 220-225 หมายเหตุ่่ (3)

ประโยช่น์ที่พื่่นักงานแลุุะ/หรือองค์กรได้รับจากการพัื่่ฒนา มี / ไม�มี • • • • 220-225 หมายเหตุ่่ (3)

GRI 404-1 จำานวนช่ั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัื่่ฒนาความรู้เฉลุุี่ยข้องพื่่นักงานหรือลุุูกจ้าง ช่ั่วโมงอบรม 
/คน/ปี

52.12 42.87 50.74 36.12 220-225
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รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก

หมายเหตุ :           

NA (Not Available) คือ ไม�มีการจัดเก็บข้้อมูลุุ หรือข้้อมูลุุที่มียังไม�สามารถึเผยแพื่่ร�ได้        

หมายเหตุ่่ (1) ประเทศไทยแลุุะต่่�างประเทศทั�งหมด   

หมายเหตุ่่ (2) พื่่นักงานประจำา (ประเทศไทยแลุุะต่่�างประเทศ)   

หมายเหตุ่่ (3) พื่่นักงานประจำาประเทศไทยเท�านั�น 

หมายเหตุ่่ (4) สำาหรับบริษััทฯ ในเครือที่ไม�สามารถึว�าจ้างคนพื่่ิการได้ บริษััทฯ ได้นำาส�งเงินเข้้ากองทุนส�งเสริมแลุุะพัื่่ฒนาคุณภาพื่่ชี่วิต่่คนพื่่ิการต่่ามหลุุักเกณฑ์์ที่กำาหนด    

หมายเหตุ่่ (5) ไม�รวมพื่่นักงานข้ับข้นส�งสินค้า         

หมายเหตุ่่ (6) การสำารวจผลุุประเมินความผูกพื่่ันข้องพื่่นักงานมีแผนจัดทำาปี 2564         

หมายเหตุ่่ (7) พื่่นักงานประจำาทุกต่่ำาแหน�งเฉพื่่าะที่เป็นการออกโดยสมัครใจข้องประเทศไทยเท�านั�น         

หมายเหตุ่่ (8) พื่่นักงานประจำาทุกต่่ำาแหน�งเฉพื่่าะที่เป็นการออกโดยสมัครใจ (ประเทศไทยแลุุะต่่�างประเทศ)         

         

         

  

   

         

         

...สู่�งมอบความเปี็นอย่่�ที่่�ย่่�งย่ืน
           ให้ก้บ่ที่่ก้สู่่งคม...

ด้วย่นว่ตก้รรมที่่�
สู่ร้างสู่รรค์

Wattway: เป็นถึนนสายแรกข้องโลุุกท่ีม ี
ผิวหน้าเป็นแผงโซ่ลุุ�า ท่ีสามารถึเก็บพื่่ลุุังงานไว้
ใช่้สำาหรับไฟัแสงสว�างริมถึนน แลุุะอ่ืน ๆ ผลุุจาก 
การออกแบบแลุุะพื่่ัฒนาโดยโคลุุาส พื่่ันธุุมิต่่รธุุุรกิจ
ข้องกลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์ 

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      255  



นา�ด
จกิฐษรศเ มคงสันา�ด

นา�ด
จกิฐษรศเ มคงสันา�ด

กลุ่มทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ที�อ่ย้่ในขอ่บเขตขอ่งรายงานฉบับนี�
 รายงานความยั่งยืนปี 2563 ครอบคลุุุมข้้อมูลุุบางส�วนข้องบริษััทในกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ที่ต่่�างกันต่่ามต่่ารางด้านลุุ�าง โดยกลุุุ�มบริษััทฯ มีการเปลุุี่ยนแปลุุงที่สำาคัญจากการรายงานปีก�อน  เนื่องจาก 
การปรับปรุงข้้อมูลุุประเด็นสำาคัญด้านสิ�งแวดลุุ้อมแลุุะด้านความปลุุอดภัย แลุุะกลุุุ�มบริษััทฯ ได้ให้สถึาบันรับรองมาต่่รฐานไอเอสโอ อุต่่สาหกรรมพื่่ัฒนามูลุุนิธุุิ สถึาบันเครือข้�ายข้องกระทรวงอุต่่สาหกรรม  
(สรอ.) (Management System Certification Institute Thailand) ทำาการต่่รวจสอบข้้อมูลุุในรายงานเพื่่่่อความถึูกต่่้องแลุุะการพื่่ัฒนา

ก้ล่�มธ่รก้ิจ / บริษั่ที่

บริษััท ทิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ จำากัดิ (มหาชน)

บริษััท ไทยบิท้เมน จำากัดิ

บริษััท เรย์โค์ล แอ่ส้ฟััลท์ จำากัดิ

บริษััท ทิปโก้มารีไทม์ จำากัดิ

บริษััท ทาส้โก้ ชิปปิ�ง จำากัดิ

บริษััท อ่ัลฟั่ามารีไทม์ จำากัดิ

บริษััท เดิลต้าชิปปิ�ง จำากัดิ

บริษััท บิท้เมนมารีน จำากัดิ

บริษััท ถนอ่มวงศึ์บริการ จำากัดิ

บริษััท ไทยส้เลอ่รี�ซึ่ีล จำากัดิ
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ดิ้านส้ิ�งแวดิล้อ่ม

การรับรอ่งจากหน่วยงานภายนอ่ก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      256  

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้จักกลุุุ�มทิปโก้แอสฟััลุุท์ กลุุยุทธุุ์การพัื่่ฒนา

ความยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัต่่กรรม ประสิ้ทธ์ิภาพ
เชิงนิเวศึเศึรษัฐกิจ การพื่่ัฒนาอย�างยั่งยืน บรรษััทภิบาลุุ คุณค�าเพื่่่่ออนาคต่่ ภาค์ผ่นวก

รายงานค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2563      257  



การปฏิิบัติตามข้อ่ตกลงโลกแห่งส้หประชาชาติ (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC) 
รายงานความก้าวหน้าในการบริหารจัดการกระบวนการดำาเนินงานข้องกลุุุ�มบริษััทฯ โดยอ้างอิงใช่้หลุุักการในข้อบเข้ต่่ข้องสิทธุุิมนุษัยช่น แรงงาน สิ�งแวดลุุ้อม แลุุะการต่่�อต่่้านการทุจริต่่ UNGC 

เกณฑ์์ เกณฑ์์ รายละเอ่ียดิ หน้า

ดิ้านส้ิทธ์ิมนุษัยชน หลุุักการที่  1 สนับสนุน แลุุะเคารพื่่การปกป้องสิทธุุิมนุษัยช่นที่ประกาศในระดับสากลุุ ภายใต่่้หลุุักเกณฑ์ ์
การควบคุมมิให้การเกิด โรคระบาดโควิด-19 แพื่่ร�กระจายมากยิ�งข้้�น

202-203

หลุุักการที่  2 หมัน่ต่่รวจต่่ราดูแลุุมิให้ธุุุรกิจข้องต่่น  เข้้าไปมีส�วนเกี่ยวข้้องกับการลุุ�วงลุุะเมิดสิทธุุิมนุษัยช่น 
ภายใต่่้หลุุักเกณฑ์์การควบคุมมิให้การเกิดโรคระบาดโควิด-19 แพื่่ร�กระจายมากยิ�งข้้�น

202-203

มาตรฐานแรงงาน หลุุักการที่  3 ส�งเสริมสนับสนุนเสรีภาพื่่ในการรวมกลุุุ�มข้องแรงงาน แลุุะ การรับรองสิทธุุิในการร�วมเจรจา
ต่่�อรองอย�างจริงจัง ภายใต่่้หลุุักเกณฑ์์ที่ต่่้องรักษัาระยะห�างทางสังคม  เพื่่่่อควบคุมมิให้การ
เกิดโรคระบาดโควิด-19 แพื่่ร�กระจายมากยิ�งข้้�น 

216-219

หลุุักการที่  4 ส�งเสริม สนับสนุน แลุุะหาแนวทาง เพ่่ื่่อต่่�อต่่า้นการใช้่แรงงานเกณฑ์ ์ แลุุะแรงงานท่ีใช้่การบังคับ
ในทุกรูปแบบ  เพ่่ื่่อควบคุมมิให้การเกิดโรคระบาดโควิด-19 แพื่่ร�กระจายมากยิ�งข้้�น

202-203

หลุุักการที่  5 ส�งเสริม สนับสนุน แลุุะหาแนวทาง เพื่่่่อต่่�อต่่้านการใช่้แรงงานเด็กอย�างจริงจัง 202-203
หลุุักการที่  6 ส�งเสริม สนับสนุน แลุุะหาแนวทาง เพื่่่่อต่่�อต่่้านการเลุุือกปฏิิบัต่่ิในเรื่องการจ้างแรงงานแลุุะ

การประกอบอาช่ีพื่่
216-219

ส้ิ�งแวดิล้อ่ม หลุุักการที่  7 สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง ในการดำาเนินงาน ที่อาจจะส�งผลุุกระทบต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม  
ภายใต้่่หลุุักเกณฑ์์ที่ต้่่องรักษัาระยะห�างทางสังคม เพ่่ื่่อควบคุมมิให้การเกิดโรคระบาด  
โควิด-19 แพื่่ร�กระจายมากยิ�งข้้�น

103-137

หลุุักการที่  8 อาสาจัดทำากิจกรรม ที่ส�งเสริมการยกระดับความรับผิดช่อบต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 188-193

หลุุักการที่  9 ส�งเสริมการพื่่ัฒนา แลุุะการเผยแพื่่ร�เทคโนโลุุยีที่เป็นมิต่่รต่่�อสิ�งแวดลุุ้อม 82-89

การต่อ่ต้านการทุจริต หลุุักการที่  10 ดำาเนินงานเพื่่่่อต่่�อต่่้านการทุจริต่่ รวมทั�งการกรรโช่ก แลุุะการให้สินบนในทุกรูปแบบ 196-167

แบบส้ำารวจค์วามค์ิดิเห็นขอ่งผ่้้อ่่านรายงานค์วามยั�งยืน ปี 2563
ข้้อมูลุุจากแบบสำารวจความคิดเห็นนี�จะนำามาใช่้ในการปรับปรุงเนื�อหาแลุุะรูปแบบการเปิดเผยข้้อมูลุุในรายงานความยั่งยืนฉบับต่่�อไป

กรุณาทำาเค์รื�อ่งหมาย    ลงในช่อ่ง    และแส้ดิงข้อ่ค์ิดิเห็นขอ่งท่านลงในช่อ่งว่าง 

1. กรุณาระบุว่าท่านเป็นผ่้้อ่่านรายงานค์วามยั�งยืนในกลุม่ใดิ

  ลุุูกค้า  พื่่นักงาน  ผู้ถึือหุ้น/นักลุุงทุน

  สื่อมวลุุช่น  คู�ค้า/พัื่่นธุุมิต่่ร  หน�วยงานภาครัฐ

  คู�แข้�งทางการค้า  ชุ่มช่น/ผู้ใช่้ถึนน  อ่ืน ๆ กรุณาระบ.ุ.....................                              

   

2.ท่านไดิ้รับรายงานค์วามยั�งยืนปี 2563 ผ่่านช่อ่งทางใดิ

     การประชุ่มสามัญผู้ถืึอหุ้นประจำาปี       งานสัมนา/บรรยาย/นิทรรศการ

     พื่่นักงานบริษััท                                   เว็บไซ่ต่่์ข้องบริษััท

     อื่น ๆ กรุณาระบุ..............................................................

3. ท่านอ่่านรายงานค์วามยั�งยืนปี 2563 โดิยมีวัตถุประส้งค์์อ่ะไร

     รู้จักบริษััท                   การศึกษัา/การวิจัย           เต่่รียมจัดทำารายงานความยั่งยืนข้องบริษััท

     ประกอบการต่่ัดสินใจลุุงทุน                                        อื่น ๆ ......................................

6. ท่านค์ิดิว่าเนื�อ่หาในงานค์รอ่บค์ลุมประเด็ินส้ำาค์ัญดิ้านค์วามยั�งยืนขอ่งบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์ หรือ่ไม่

      ครอบคลุุุม                 ไม�ครอบคลุุุม

หากท่านค์ิดิว่าไม่ค์รอ่บค์ลุม โปรดิระบุประเดิ็นที�ค์วรเพ่�มเติม
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

7. กรุณาระบุข้อ่ม้ลเส้นอ่แนะเพ่�อ่นำาไปปรับปรุงรายงานค์วามยั�งยืนฉบับต่อ่ไป
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

8. ข้อ่ค์ิดิเห็นอ่ื�นๆ ในเรื�อ่งการบริหารจัดิการค์วามยั�งยืนขอ่งบริษััททิปโก้แอ่ส้ฟััลท์
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

4. ค์วามส้มบร้ณ์และค์วามน่าเชื�อ่ถือ่ขอ่งรายงานค์วามยั�งยืนปี 2563
 โดยจัดลุุำาดับความสำาคัญข้องประเด็น ต่่ั�งแต่่� 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลุุาง 2 น้อย 1 น้อยมาก 
 ....... ท�านเข้้าใจประเด็นด้านความยั่งยืนข้องบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์เพื่่ียงใดจากการอ�านรายงานแลุุ้ว
 ....... ผลุุการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคลุุ้องต่่ามกลุุยุทธุุ์ข้องบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์เพื่่ียงใด
 ....... เนื�อหามีความเหมาะสมแลุุะน�าเช่ื่อถึือเพื่่ียงใด
 ....... เนื�อหาต่่รงกับสิ�งที่ท�านต่่้องการทราบเพื่่ียงใด
 ....... ความพื่่ึงพื่่อใจต่่�อรายงานโดยรวม

5. กรุณาเลือ่กประเดิ็นค์วามยั�งยืน 3 ประเดิ็นที�มีค์วามส้ำาค์ัญต่อ่ท่าน โดิยจัดิลำาดิับค์วามส้ำาค์ัญขอ่งประเดิ็น  
 ตั�งแต่ 1 ส้ำาค์ัญที�สุ้ดิ 2 ส้ำาค์ัญปานกลาง 3 ส้ำาค์ัญน้อ่ยสุ้ดิ
 ....... การบริหารจัดการนำ�า                      
 ....... การเคารพื่่สิทธุุิมนุษัยช่น
 ....... การยึดลุุูกค้าป็นศูนย์กลุุาง
 ....... การดำาเนินธุุุรกิจอย�างเป็นธุุรรม
 ....... ความปลุุอดภัยทางด้านไซ่เบอร์
 ....... การหารือกับกลุุุ�มผู้มีส�วนได้เสีย
 ....... ความปลุุอดภัยในการข้นส�งสินค้า
 ....... สุข้ภาพื่่แลุุะความปลุุอดภัยข้องลุุูกค้า
 ....... การเคารพื่่สิทธุุิแลุุะความเป็นส�วนต่่ัวข้องลุุูกค้า
 ....... คุณภาพื่่แลุุะความรับผิดช่อบต่่�อสินค้าแลุุะบริการ
 ....... โอกาสแลุุะความเสีย่งจากการเปลุุีย่นแปลุุงสภาพื่่ภูมิอากาศ
 ....... การกำากับดูแลุุกิจการที่ดี มีความโปร�งใส แลุุะต่่�อต่่้านการทุจริต่่
 ....... การบริหารจัดการคน ส�งเสริมการฝัึกอบรมแลุุะการศึกษัาข้องพื่่นักงาน
 ....... การมีส�วนร�วมพื่่ัฒนาชุ่มช่น สังคม ด้วยการพื่่ัฒนาความเป็นอยู�ที่ดีอย�างยั่งยืน
 ....... การจัดการข้องเสีย แลุุะการป้องกันการหกรั่วไหลุุจากกระบวนการทำางานหรือการข้นส�ง
 ....... การใช้่ทรพัื่่ยากรแลุุะวตั่่ถึดุบิอย�างมคีณุค�า (ลุุดปริมาณการใช้่, การรีไซ่เคลิุุ, การนำากลุุบัมาใช้่ซ่ำ�า)
 ....... การใช่้พื่่ลุุังงานอย�างคุ้มค�า (กระบวนการผลุุิต่่, การข้นส�ง, ประสิทธุุิภาพื่่การใช้่พื่่ลุุังงาน, พื่่ลุุังงานทดแทน)

ท�านสามารถึจัดทำาแบบสำารวจ
ความคิดเห็นข้องผู้อ�าน
โดยสแกน QR Code นี�

รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟัลัุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั
เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 

การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ ค่ณค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก รู้้�จัักกลุ่่�มทิิปโก�แอสฟััลุ่ทิ์ การู้พััฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ผู้้�นำาด้�านนวััตกรู้รู้ม ปรู้ะสิทิธิิภาพั

เชิิงนิเวัศเศรู้ษฐกิจั 
การู้ตรู้ะหนักด้�าน
ควัามปลุ่อด้ภัย่ บรู้รู้ษัทิภิบาลุ่ คณ่ค�าเพั่�ออนาคต ภาคผู้นวัก
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“ก้ารพั่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืน
พัน่ก้งานที่่ก้คน

เปี็นสู่�วนสู่ำาค่ญของความสู่ำาเร็จ”
 กลุุุ�มบริษััททิปโก้แอสฟััลุุท์มีจุดมุ�งหมายต่่ามกลุุยุทธ์ุุ 2568 
ในการเป็น “อ่งค์์กรยั�งยืน” พื่่นักงานทุกคนเป็นส�วนสำาคัญในการ
พื่่ัฒนาอย�างย่ังยืนข้ององค์กร โดยการมุ�งม่ันปฏิิบัติ่่งานในส�วนท่ีต่่น 
รับผิดช่อบอย�างเต็่่มกำาลุุงั เพ่่ื่่อให้บรรลุุเุป้าหมายทีว่างไว้

 เราก้าวผ�านปีท่ี 3 ข้องการทำาแผนแลุุะการรายงานผลุุด้านการ
พื่่ฒันาอย�างย่ังยืน ด้วยความเช่ือ่ม่ันว�าพื่่นกังานเข้้าใจเป้าหมายทีเ่รา
มุ�งสู�การเป็นองค์กรย่ังยนื มีการพื่่ฒันาด้านเศรษัฐกจิ ควบคู�กบัการ
รับผดิช่อบต่่�อสงัคมแลุุะสิ�งแวดลุุ้อม โดยมกีารวิเคราะห์ความเส่ียงแลุุะ
หามาต่่รการรองรับเสมอ แลุุะเรามัน่ใจว�าการพื่่ฒันาในอีกรอบปีจะทำาให้
เรามีเร่ืองดีๆ ท่ีเรียนรูอ้ย�างต่่�อเน่ือง  รวมทั�งการพัื่่ฒนาในแง�มุมต่่�างๆ  
ท่ีพื่่วกเราตั่่�งใจทำา โดยจะนำามารายงานให้ท�านผู้ถึือหุ้น แลุุะผู้สนใจให้
ทราบโดยท่ัวกนั

แลุุะข้อข้อบคุณ คุณธุุรรมรงค์ ข้าวเรือง จากบริษััท เมกกะ มีเดีย  
เมนเนจเม้นท์ จำากัด ที่ได้อนุเคราะห์วิดีโอทางหลุุวงแผ�นดินหมายเลุุข้ 
401 ถึนนเลุุยีบช่ายทะเลุุ เส้นเข้าพื่่ลุุายดำา-อ�าวท้องหยี ทีส่วยงามท่ีสดุ 
ข้องฝัั�งอ�าวไทย เพ่่ื่่อใช้่ประกอบรายงานฉบับนี�
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