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รายละเอียดเพมเติม  ท�านสามารถสแกน QR code 

เพ่ออ�านรายละเอียดเพมเติมของรายงานฉบับนี้ไดด�

QR code ชุดนี้เป�นเนื้อหาจากรายงานประจ าป�
2561 เพ่อประกอบการอ�านรายงานฉบับนี้

พันธมติร … ที่พร�อมก�าวไปด�วยกนั

จากปก:รายงานฉบับนี้เป�นรายงานที่ประสานข�อมูลด�านกิจกรรมเพ่อสังมมที่
ตอบสนองกลยุทธ�การพัฒนาอย�างยั่งยืน  และไดด�รวบรวมข�อมูลด�าน
มวามยั่งยืน ในด�านรายละเอียดข�อมูล  ที่ไดม�ไดด�ลงไดว�ในรายงานประจ าป� 
2561 (Annual Report 2018)  รวมทั้งรายงานฉบับนี้เป�นฉบับแรก  
จงหวังว�าจะมีข�อมูลที่เป�นประโยบชน�ต�อผู�อ�าน  และไดด�ใช�วิธีน าเสนอใน
รูปแบบ PowerPoint Presentation  ซึ่งสามารถท าให�มณะท างานช�วย
กันท าจนส าเร็จไดด�



มิติด�านเศรษฐกิจ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี
การบรหารความเสี่ยงด�าน ESG
การส�งเสรมวัฒนธรรมนวัตกรรมองค�กร

มิติด�านสังคม

สารบัญ

การปฏิบัติต�อแรงงาน/พนักงาน

การพัฒนาสังคม/ชุมชน
ความรับผิดชอบต�อลูกค�า

ด�านเศรษฐกิจ101

ภาคผนวก288
ตารางข�อมูล266

27การบริหารจัดการความยั่งยืน

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�8

ตารางข�อมลูด�านความยั่งยืนเพมเตมิ

 ตารางที ่2) การรายงานข�อมูลตาม
ดัชนีชี้วัดของ GRI และ SDGs

 ตารางที ่3) การรายงานข�อมูลตาม
ดัชนีชี้วัดของ UN SDGs

 ตารางที ่1) ผลการด าเนินการด�าน
พัฒนาความยั่งยืน

 ตารางที ่4) รายงานกจิกรรมเพอ่สงัคม

230 ด�านสิงแวดล�อม

155ด�านสังคม

มิติด�านสิงแวดล�อม

การจัดการก�าซเรอน
กระจก

การจัดการน ้า

การจัดการขยะ ของเสีย
และมลพษ

การจัดการพลังงาน

 การบรหารจัดการห�วงโซ�อปทานอย�างรับผิดชอบ



ทิปโก�แอสฟลท�ด าเนินธรุกิจด�วยความมุ�งมัน่
ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อสังคม
ตามแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืนภายใต�
แนวความคิด “การเป�นผู�ผลติยางมะตอย
ปูพน้ผวิถนนที่ส�งมอบด�วย นวัตกรรมด�าน
ความปลอดภยัและคุ�มค�า  เพอ่คณุภาพชวีต
ที่ดีของคนในชมุชน  และเป�นสมาชกิทีด่ขีอง
สังคม”

บรษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

Cr. ภาพประกอบจาก Dreamstime.com
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ปริมาณการ
ปล�อยก�าซเรือน
กระจกลดลง

สรุปผลการด าเนนิงานส าคญั ป� 2561

เศรษฐกจิ

สิงแวดล�อม

สังคม

รายได�รวม

จ านวนหุ�น

EBITDAลบ.

ความผูกพันธ�องค�กร%
ชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ยชั่วโมง/คน/ป�                                                         

สังคม
ชั่วโมงท างานอาสา
ของพนักงาน

ลูกค�า
ความพงพอใจ
ของลูกค�า

5

ล�านบาท
ก าไรสุทธิลบ.

รวมสินทรัพย� ลบ.

ภาษีทีจ่�ายให�แก�รฐับาล

สนับสนนุชุมชนและสงัคม

การลงทนุด�านพฒันา
บุคคลากร

บรรษัทภบิาล

เงนป�นผลแก�ผู�ถอืหุ�น            0.30
บาท/หุ�น

ผู�บรหารและพนักงานรับทราบ
คุณค�าหลักองค�กร 5 ประการ
(TIPCO way) และจริยธรรม
ส าหรับพนักงาน

ร�อยละ

ชั่วโมง

ล�านบาท

ล�านบาท

ล�านบาท
ร�อยละ

พนักงาน**

*ไม�รวมค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน ค�าเสื่อมราคาและค ่าซ�อมแซม)
*รวมเงนสนับสนนุ และ มูลค�าการสนับสนุนทัง้หมด

อบัติเหตุอันตรายจากด าเนินการ
ผลิต(ไม�เกิน2ครั้ง / 

1 ล�าน ชม.ท างาน)

ครั้ง / 1 ล�าน ชม. ท างาน

อบัติหตุอันตรายจากการขนส�ง
สินค�า

ครั้ง / 1 ล�าน กม.

ล�านหุ�น

(ไม�เกิน0.37ครั้ง / 
1 ล�าน ชม.ท างาน)

สัดส�วนพนักงานหญิง: พนักงานชาย

% :         %
พนักงานในประเทศไทย ทั้งสิน 712คน

สัดส�วนของเสียที่ส�งก าจัดด�วย
วิธีการฝ�งกลบ  ลดลง 

เมื่อเทียบกับป� 2560 เป�นป�ฐาน

ปริมาณการใช�พลังงานและ
เชื้อเพลิงรวมทั้งหมด

เมื่อเทียบกับปรมาณของเสียทั้งหมด 
โดยให�ป� 2560 เป�นป�ฐาน

ปริมาณการใช�น ้าจากแหล�งต�างๆ
รวมทั้งหมด  ลดลง

เมื่อเทียบกับป� 2560 เป�นป�ฐาน

การปล�อยก�าซ
เรือนกระจก
(ขอบเขตที ่1 และ 2) 
เทียบฐานป� 2560

ความเข�มข�นการ
ปล�อยก�าซเรือน
กระจกต�อตันการ
ผลิตลดลง
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ได�รับรางวัลโครงการส�งเสรมอตสาหกรรมให�
มีความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชนอย�าง
ยั่งยืน (CorporateSocial Responsibility
Department of IndustrialWorks: CSR-
DIW)รวม5รางวัล จากกรมโรงงานอตสา-
หกรรม  กระทรวงอตสาหกรรม

ได�รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต�นแบบดีเด�นด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อม  ในการ
ท างานระดับประเทศประจ าป� 2561รวม
4รางวัล  จากกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
-โรงงานระยอง ได�รับรางวัล

ติดต�อกันเป�นเวลา 12ป� ระดับ
แพลทินัม

-โรงงานสุราษฏร�ธานี ได�รับรางวัล
ติดต�อกันเป�นเวลา 6ป� ระดับเพชร

-โรงงานนครราชสีมาและโรงงาน
พษณุโลกได�รับรางวัลระดับทองเป�น
ป�แรก ได�รับการจัดอันดับอยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน

(Thailand Sustainability Investment:
THSI)จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ
ไทย

บรษัทฯ ได�รับการประเมินการก ากับดูแล
กิจการให�อยู�ในระดับดีเลิศ (Excellent CG 
Scoring)ประจ าป� 2561จากสมาคม
ส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย (Thai
Institute of Directors: IOD) ภายใต�การ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ
ไทย

ได�รับรางวัลการจัดการของเสีย (หรอขยะ)
ด�วยหลักการ 3Rs: ลดการใช� การใช�ซ ้าและ
น ากลับมาใช�ใหม� -กรมโรงงาน
อตสาหกรรม
โรงงานพิษณุโลก:
-รางวัล 3Rs Award:  รางวัล 3Rs 

ความส าเร็จด�านการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมใน
การจัดการขยะ

-รางวัล 3R+ ความส าเร็จด�านผลตอบ 
แทนทางเศรษฐกิจจากการปฏิบัติ

-รางวัล Zero Waste Achievement 
ความส าเร็จในการลดขยะที่ฝ�งกลบเป�น
ศูนย�

โรงงานสุราษฏร�ธานี:
-รางวัล 3Rs : ความส าเร็จด�านการปฏ-ิ

บัติที่ดีตามหลัก 3Rs

คุณชัยวัฒน� ศรวรรณวัฒน� –กรรมการผู�จัดการ  ร�วม
ถ�ายภาพในการได�รับคัดเลือกเป�น 1ใน 79 บรษัทจด
ทะเบียนในรายชื่อหุ�นยั่งยืนประจ าป� 2561 (THSI List)

โรงงานระยองได�รับการประเมินตามเกณฑ�
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย
ใจเป�นสุข ระดับจังหวัดในระดับดีเยี่ยม 
ประจ าป� 2561จากกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข

โรงงานระยองได�รับรางวัลการรณรงค�ลด
สถิติอบัติเหตุจากการท างานให�เป�นศูนย�  ใน
ระดับทองแดง  ป�ที่ 1ประจ าป� 2561 จาก
กระทรวงแรงงาน

รางวัลความส าเรจ็
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สารจากกรรมการผู�จัดการใหญ�(GRI 102-14)

กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
สมจิตต�  เศรษฐิน

“ การด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน …….มวรตระหนักถึงมวาม
รับผิดชอบต�อสังมมและสิงแวดล�อมนอกเหนือจากการ
ด าเนินธุรกิจให�พัฒนาและเติบโตเพยงอย�างเดียว ” 

ในป� 2561 เป�นป�ที่ทิปโก�แอสฟลท�ไดด�มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานร�วมกับพันธมิตรมู�ม�าอย�างมากมาย  เริมจากปรับปรุงระบบปฎิบัติการองม�กรเพ่อ
เพมประสิทธิภาพการท างาน  โดยให�ทุกหน�วยงานไดด�ท างานเชื่อมต�อกันอย�างไดร�รอยต�อและไดด�
ข�อมูลที่ทันสมัยที่สุด  รวมทั้งการเปลี่ยนตราสัญลักษณ� (โลโก�) บริษัทฯ  ให�ดูทันสมัยและมี
มวามหมาย   “พันธมิตรผู�น าเสนอทางเลือกอย�างสร�างสรรม�( Innovative Solutions 

Partner)” เพ่อให�มีมวามสอดมล�องกับการด าเนินธุรกิจในป�จจบัน  ที่มุ�งเน�นการพัฒนา
ร�วมกับพันธมิตร ที่จะก�าวไดปด�วยกันโดยใช�มวามช านาญของแต�ละฝ�ายมาประสานให�เกิด
มวามส าเร็จแบบก�าวกระโดด

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดด�เปลี่ยนแปลงโดยการปรับกิจกรรม CSRขององม�กร ให�เป�น
รูปแบบของการพัฒนาอย�างยั่งยืน Creating  Shared Value-CSV แต�ก็ถือเป�นเพยงแม�
การเริมต�นเพ่อการพัฒนาในด�านเศรษฐกิจ สังมม และสิงแวดล�อม ด�วยการสร�างมุณม�าร�วม
ตามแนวทาง CSV ซึ่งบริษัทฯ น ามวามสามารถในการด าเนินธุรกิจและมวามมุ�งมั่นด าเนิน 
งานที่ก�อให�เกิดประโยชน�แก�สังมม โดยม านึงถึงสิงแวดล�อม  ในขณะเดียวกันก็ส�งเสริมให�ธุรกิจ
สามารถแข�งขันไดด� ซึ่งเป�นการใช�ทรัพยากรและมวามเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  ในการสร�างให�
เกิดมุณม�าทางเศรษฐกิจผ�านการสร�างมุณม�าทางสังมมโดยไดม�ท าลายสิงแวดล�อม

การปรับเปลี่ยนมรั้งนี้จะสร�างเสริมมวามแข็งแกร�งและขยายตัวน าไดปสู�ธุรกิจใหม�  
รวมทั้งมีการปรับกลยุทธ�มุ�งสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนอย�างเต็มรูปแบบ  โดยมุ�งเน�นที่ 7 
เป�าหมายหลัก ตามมวามสามารถหลักองม�กร  และสอดมล�องกับนโยบายของบริษัทฯ  ซึ่งมี 
4 เป�าหมายที่เป�นโมรงการในกระบวนการท างาน (in-process)  สามารถท าให�พนักงานเห็น
มวามส ามัญและร�วมผลักดัน  บางส�วนของแผนงานสอดมล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังมมแห�งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560-2564  ในหัวข�อ 1.3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการ
น ามาใช�ขับเมลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ, 1.3.15 การพัฒนาโมรงสร�างพ้นฐานและระบบโลจิ
สติกส�ของประเทศ  เพ่อขยายขดมวามสามารถและพัฒนามุณภาพการให�บริการเพ่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองและพ้นที่เศรษฐกิจหลัก  รวมทั้งส�งเสริมการพัฒนามุณภาพชีวิตของ
ทุกกลุ�มในสังมม ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร�แห�งชาติ 20ป� ในเป�าประสงม� ข�อที่ 3.4ลดการตาย
จากโรมไดม�ติดต�อ และข�อที่ 3.6ลดอบัติเหตุทางถนน 

อย�างไดรก็ตามมวามท�าทายที่ส ามัญในล าดับต�น ๆ  มือ มวามรู�มวามเข�าใจของมณะ
ผู�บริหารและพนักงานในการพัฒนาให�มีศักยภาพและมวามพร�อมต�อการเปลี่ยนแปลง  เพ่อ
การขับเมลื่อนบริษัทสู�เป�าหมายด�านมวามยั่งยืนต�อไดป“
“
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รู�จักธรุกิจ บรษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)
ชื่อในตลาดหุ�น:TASCO

ก�อตั้งขึ้น: ป� 2522

ธุรกิจหลัก:ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน�ายผลิตภัณฑ�ยางมะตอย  ส าหรับน าไปใช�ในการ
ก�อสร�างถนน และซ�อมบ ารุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิงข้นลง ของ
สนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟค กลุ�มบริษัทฯ ยังได�
ส�งออกผลติภณัฑ�ไปยงัผู�น าเข�าและผู�รบัเหมาก�อสร�าง  ซ�อมบ ารุงถนนในทวป
แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

เลขทะเบียนบริษัท:0107535000044

ส านักงานใหญ�:เลขที ่118/1  อาคารทปิโก�ทาวเวอร�ชั้น 24   ถนนพระราม 6   แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงทพฯ 10400

ผู�บริหารสูงสุด: นายสมจิตต� เศรษฐนิ –กรรมการผู�จดัการใหญ�

ทุนจดทะเบียน:1,573,821,570บาท

จ านวนพนักงาน: 712 คน ในประเทศไทย ณ วันที่31 ธันวาคม 2561 

ประเภทธุรกิจ:      อสังหารมิทรพัย�และก�อสร�าง / พัฒนาอสงัหารมิทรพัย�

เว็ปไซด�:www.tipcoasphalt.com

/

การเป�นสมาชกิองค�กร

/
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รู�จักทปิโก�แอสฟลท�:ก�าวทีม่ัน่คงตลอด 39 ป� พร�อมพนัธมติรทีก่�าวไปอย�างยั่งยืน
จากโรงงาน

ยางมะตอยน า้แห�งแรก
สู�ผู�น าด�าน

ยางมะตอยในประเทศ

โรงงานสุราษฎร�ธานี

โรงงานพษณุโลก

โรงงานพระประแดง

โรงงานนมรราชสีมา

โรงงานผลิตยางมะตอยน ้า
แห�งแรก นิมมอตสาหกรรม
ลาดกระบัง

เป�าหมายที่
ท�าทาย

พันธกิจ
เรามือผู�น าในธุรกิจด�านยางมะตอย
แบบมรบวงจร  และผลิตภัณฑ�
ป�โตรเลียมที่ไดด�รับการยอมรับใน
ระดับสากล

วิสัยทัศน�

การเป�นพันธมิตร
การค�า

การร�วมทุนมรั้งแรกกับ 
บริษัท โมลาส เอส เอ 
ประเทศฝรั่งเศส 

บริษัท โมลาส เอส เอ 
เป�นพันธมิตรเชิง
กลยุทธ�ทางธุรกิจ

เพิมศักยภาพด�วย
เครือข�ายโลจิสติก

ทางทะเล

ตั้งบริษัท ทิปโก�มารไดทม� 
จ ากัด 
(เรอทาสโก�วัน ระวาง
บรรทุก 3,800 เมตริกตัน)

(เรอทาสโก�อมตะ ระวาง
บรรทุก 3,150 

เมตริกตัน)

(เรอทาสโก�อ�นันต� และ
ทาสโก�อมร ระวางบรรทุก 
3,150 เมตริกตัน)

(เรอทาสโก�อมฤต 
ระวางบรรทุก 6,500 
เมตริกตัน)

(เรอทาสโก�นิรันดร�
ระวางบรรทุก 4,000 
เมตริกตัน)

(เรอทาสโก�บราโว� 
ระวางบรรทุก 1,200 
เมตริกตัน)

(เรอทาสโก�สามรและทาสโก�ฟนิกซ�
ระวางบรรทุก 3,150และ 1,500

เมตริกตัน)
(เรอทาสโก�ธารา ระวางบรรทุก  10,500เมตริกตัน)

การขยายตลาดไป
ประเทศเพ่อนบ�าน

ทิปโก�แอสฟลท�
ประเทศจน

ทิปโก�แอสฟลท�
ประเทศกัมพชา

โรงกลั่นยางมะตอย 
KBC ประเทศมาเลเซีย

มุ�งสู�การเป�นผู�ผลิต/
ขายระดับโลก

บรรลุยอดขายยาง
มะตอย 1ล�านตัน

บรรลุยอดขายยาง
มะตอย 2ล�านตัน

เสริมสร�างความ
แข็งแกร�งใน
ต าแหน�งผู�น า

•การเข�าซื้อกิจการ
ธุรกิจก�อสร�าง

•การเข�าซื้อกิจการ
ADCoประเทศ
เวยดนาม และ ABS 

ประเทศอินโดนีเซีย

•กิจการร�วมม�า
บอร�เนียวแอสฟลท�
ประเทศมาเลเซีย

•กิจการร�วมม�าทิปโก�
แอสฟลท� ประเทศลาว

กิจการร�วมม�า
ฟนิกซ�แอสฟลท� 
ประเทศฟลิปป�นส�

(GRI 102-2)

โรงงานระยอง

มุ�งมั่นสู�การจัดจ าหน�ายผลิตภัณฑ�
ยางมะตอย และผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
ให�ไดด� 6 ล�านตันใน 5 ทวปหลักภายใน
ป� 2563 และให�มวามส ามัญต�อการ
รับผิดชอบต�อสังมมแบบยั่งยืน
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รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ด าเนินธุรกิจ 5 กลุ�มหลัก(GRI102-7)

ธุรกิจโรงกลั่น
ผลิตภัณฑ�ยางมะตอย

ในประเทศธุรกิจเรือธุรกิจก�อสร�าง
ผลิตภัณฑ�ยางมะตอย

ต�างประเทศ
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รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ธุรกิจโรงกลั่น
โรงกลั่นยางมะตอย KemamanBitumen Company 

Sdn. Bhd. (“KBC”) ซึ่งเป�นบริษัทย�อยในประเทศ
มาเลเซียเป�นโรงกลั่นเดียวในภูมิภามเอเชียตะวันออก
เฉียงใต�ที่ถูกออกแบบมาเพ่อการกลั่นน ้ามันดิบหนัก 
(heavy crude) เพ่อให�ไดด�ผลผลิตยางมะตอยมุณภาพ
รวมถึง Atmospheric Gas Oil(AGO), Vacuum Gas 

Oil (VGO) และ Naphtha 

ในป� 2561 KBC สามารถกลั่นน ้ามันดิบปริมาณ 6.5 
ล�านบาร�เรล โดยไดด�ผลิตภัณฑ�เป�นยางมะตอย
มุณภาพสูง 783,000 ตัน และผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม
อื่นๆ 246,000 ตัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตของ KBCยัง
ต ่ากว�าเป�าหมายที่ตั้งไดว� เนื่องมาจากปริมาณน ้ามันดิบที่
ไดด�รับจากผู�ผลิตหลักน�อยกว�าที่มวรจะเป�น  อย�างไดรก็
ตามป� 2561 ก็ยังเป�นที่น�าภูมิใจว�าโรงกลั่นมีม�ามวาม
น�าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู�ที่ร�อยละ 99.7

นอกจากนี้ KBCเป�นโรงกลั่นที่ด าเนินงานตามมาตร-
ฐานสากล  ไดด�การรับรองทั้ง ISO9001 ISO14001 และ 
OHSAS180001ซึ่งไดด�รับการต�ออายุการรับรอง
มาตรฐานเหล�านี้จนถึงเดือน กันยายนป� 2564
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รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ธุรกิจโรงกลั่น
โรงกลั่นด าเนินงานโดยยึดหลักของการบริหารมวามเสี่ยงเป�นส ามัญใน
ทุกขั้นตอนของการท างาน  อย�างไดรก็ตามในวันที่ 5 กรกฎามม 2561  
ที่ผ�านมาไดด�เกิดเหตุการณ�ไดฟไดหม�ถังเก็บน ้ามันดิบข้นซึ่งสะท�อนให�เห็น
ถึงมวามส ามัญของมาตรฐานมวามปลอดภัยโดยเฉพาะกับธุรกิจที่
ต�องมีการเป�ดเมร่องจักรท างานตลอดเวลาดังเช�นโรงกลั่นน ้ามัน

จากเหตุการณ�ไดฟไดหม�ดังกล�าว  ท าให�ถังเก็บน ้ามันดิบไดด�รับมวาม
เสียหายโดยสินเชิง 2 ถังและอีก 1 ถังไดด�รับมวามเสียหายเพยงบางส�วน 
ในเหตุการณ�ดังกล�าวหน�วยงานดับเพลิงของโรงกลั่นไดด�ร�วมประสาน
กับหน�วยงานดับเพลิงของมาเลเซีย ในการมวบมุมเพลิงไดด�อย�าง
รวดเร็วและสามารถจ ากัดมวามเสียหายจากเพลิงไดหม�ไดด� 

นอกเหนือจากการทบทวนระบบการป�องกันและการรับมืออัมมีภัยของ
โรงกลั่นอยู�เป�นประจ าแล�ว ผู�บริหารยังไดด�ท าการจ�างที่ปรกษาเฉพาะ
เพ่อให�ม าแนะน าปรับปรุงระบบการรับมือให�เป�นไดปตามมาตรฐานที่ดี
ที่สุดและสอดมล�องกับกฎระเบียบของทางราชการ เพ่อให�มั่นใจว�าระบบ
ดังกล�าวมีประสิทธิภาพมากข้นในเชิงการป�องกันมากกว�าการแก�ไดข
หลังเกิดเหตุ ทั้งนี้เพ่อมวามปลอดภัยของทั้งเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงาน 
ผู�เกี่ยวข�อง และชุมชนโดยรอบ

เมื่อกล�าวถึงอปสงม�ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียนั้นม�อนข�างทรงตัว
บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. ซึ่งเป�นบริษัทในกลุ�มที่ท าหน�าที่ขาย
ยางมะตอยในประเทศ มียอดขายยางมะตอยเพมข้น ร�อยละ 7 และในป�
2559  มีการจัดตั้งบริษัทร�วมม�า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (BA) 

ในรัฐซาราวัมซึ่งบริษัท BAไดด�เริมการสร�างมลังสินม�ายางมะตอยและจะ
ขยายตลาดไดปยังประเทศมาเลเซีย ฝ��งตะวันออกของเกาะบอร�เนียว 
มาดว�าจะแล�วเสร็จพร�อมด าเนินการไดด�ในช�วงไดตรมาสที่ 1ของป�2562
และนับเป�นแผนด าเนินงานที่มีส�วนในการเพมสัดส�วนการตลาดยางมะ
ตอยในแถบมาเลเซียตะวันออก
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ปริมาณมวามต�องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศ ในป� 
2561 มีจ านวนทั้งสิน 1.15 ล�านตัน โดยแบ�ง เป�นแอสฟลต�
ซีเมนต�จ านวน 0.84 ล�านตัน และอีก 0.31 ล�านตัน  เป�นยางมะ
ตอยน ้าและยางมะตอยชนิดอื่นๆ อาทิเช�น มัตแบมแอสฟลต� โพลิ
เมอร�โมดิฟายด�แอสฟลต�และยางมะตอยแอสฟลต�ซีเมนต�
ปรับปรุงมุณภาพด�วยยางพาราธรรมชาติ  (Natural Rubber 

Modified Asphalt Cement) โดยในป� 2561 มวามต�องการ
ยางมะตอยลดลงร�อยละ 11 เมื่อเทียบกับป� 2560 อปสงม�ของ
ยางมะตอยที่ลดลง  มีสาเหตุจากการตัดงบประมาณพเศษจาก
การเบิกจ�ายงบประมาณภามรัฐในป�ที่ผ�านมา

ในฐานะผู�น าด�านการผลิตยางมะตอยในไดทย บริษัทฯ ประสบ
มวามส าเร็จเป�นอย�างสูงในการสร�างมวามเชื่อมั่น ให�กับลูกม�า
จากมุณภาพสินม�าที่ยอดเยี่ยม การน าเสนอเทมโนโลยีและ
สินม�าใหม�สู�ตลาด บริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการส�งมอบสินม�า
ที่ตรงต�อเวลา รวมถึงการพัฒนามุณภาพสินม�าอย�างต�อเนื่อง 
ท าให�บริษัทฯ สามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ�ที่มีส�วนผสม
ของน ้ายางพาราไดด�

ทางบริษัทฯ ขอเน�นว�า นี่เป�นผลิตภัณฑ�ที่ประสบมวามส าเร็จใน
การพัฒนาตั้งแต�ป� 2559 และขณะนี้ไดด�กลายเป�นผลิตภัณฑ�ที่
ไดด�รับมวามไดว�วางใจจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
หน�วยงานส�วนท�องถินและการทางพเศษแห�งประเทศไดทย ส าหรับ
การน ายางมะตอยผสมยางพารามาใช�ในงานก�อสร�าง ซ�อมแซม
และบูรณะถนน

โรงงานผลิตยางมะตอยน า้และสินค�าพเศษ

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ผลิตภัณฑ�ยางมะตอยในประเทศ

รถส�งยางมะตอยทีม่คีวามปลอดภยัสูง

การบรการในประเทศมกีารขนส�งทนัเวลา  ด�วยรถรักษาอณหภูม ิ จ านวนกว�า 300 คัน
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รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ผลิตภัณฑ�ยางมะตอยต�างประเทศ 

ธุรกิจยางมะตอยระหว�างประเทศยังมงทรงตัวในขณะที่ยอดขายในช�วง
ไดตรมาสแรกของป�เติบโตไดด�ดี  อย�างไดรก็ตามยอดขายไดด�ลดลงอย�างมี
นัยส ามัญในช�วงไดตรมาสสองและสาม  สืบเนื่องมากจากการที่ทางผู�ม�า
น ้ามันดิบชะลอการส�งน ้ามันดิบประกอบกับเหตุการณ�ไดฟไดหม�โรงกลั่นที่
มาเลเซียในช�วงเดือนกรกฎามม  อย�างไดรก็ตามยอดขายและรามาขาย  
ปรับตัวดีข้นในช�วงไดตรมาสสามและต�นไดตรมาสสี่ของป�  แต�ก็ยังต�องมา
ประสบกับการที่ตลาดปรับตัวลงอีกมรั้งเมื่อรามาน ้ามันดิบปรับตัว
ลดลงอีกมรั้ง  เมื่อรามาน ้ามันดิบปรับตัวลดลงในช�วง 2เดือนสุดท�าย
ของป�  ซึ่งในกลุ�มผู�ซื้อยางมะตอยชะลอการซื้อและรอจนรามายางมะ
ตอยปรับตัวลดลงตามรามาน ้ามันดิบ

มวามผันผวนของยอดขายดังกล�าวสามารถรับรู�ไดด�ในตลาดหลักของ
บริษัทฯ ขณะที่ยอดส�งออกไดปยังประเทศจนอาจทรงตัว แต�ยอดขายไดป
ยังประเทศอินโดนิเซียลดลงร�อยละ 25  เมื่อเทียบป� 2560  สืบเนื่องจาก
การที่สินม�ายางมะตอยเอซีขาดตลาดในช�วงมร่งป�แรก อย�างไดรก็ตาม 
ยอดส�งออกไดปยังตลาดเวยดนาม ออสเตรเลียและนิวซีแลนด�ปรับตัว
เพมข้นเทียบกับป� 2560  หากไดม�นับตามตลาดส�งออกในแถบอินเดียที่
การท า arbitrage  กับยางมะตอยจากแหล�งตะวันออกกลางท าไดด�ม�อน 
ข�างยาก  ยอดขายของบริษัทฯ ในตลาดส�งออกอื่นๆ ยังนับว�าไดปไดด�ดี
เป�นปรกติในขณะที่ทางบริษัทฯ สามารถเจาะเข�าไดปในตลาดใหม�ๆ  ไดด�
ส าเร็จ เช�น ฟลิปป�นส� และตลาดแถบแอฟริกาตะวันตก

ตลาดระหว�างประเทศ ในป� 2561
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โรงงานในเมืองซินฮ�ย สาธารณรัฐประชาชนจน

โรงงานในเมืองเจนเจยง  สาธารณรัฐประชาชนจน

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ผลิตภัณฑ�ยางมะตอยต�างประเทศ

อปสงม�ยางมะตอยในประเทศจน 2561 เติบโตน�อยกว�าป�  2560 
เนื่องจากนโยบายการจัดการมวามเสี่ยงหนี้รัฐบาลท�องถิน และมวาม
พยายามของทางรัฐบาลจนในการมวบมุมมลพษ ยิงไดปกว�านั้น 
สงมรามทางการม�าระหว�างสหรัฐฯและจนส�งผลกระทบโดยตรงต�อ
เศรษฐกิจของจน  รวมถึงม�าเงินหยวนที่ปรับตัวอ�อนม�าลง  อย�างไดรก็
ตามท�ามกลางมวามท�าทายต�างๆ เหล�านี้ บริษัทย�อยต�างๆ ในจน ก็ยัง
สามารถประกอบธุรกิจและไดด�ผลการด าเนินงานที่ดีข้นไดด�  ซึ่งเป�นผลมา
จากการปรับปรุงการมวบมุมมุณภาพผลิตภัณฑ�และการตลาด  
นอกจากนี้ ในป� 2561 ทางบริษัทฯ ไดด�มีการจัดตั้งบริษัทร�วมม�า  
Phoenix Asphalt Philippines INC ข้น โดยการก�อสร�าง bulk 

import facility จะเริมในป� 2562 และมีก าหนดแล�วเสร็จพร�อมใช�งาน
ภายในป� 2563

ในป� 2561 อปสงม�ยางมะตอยในประเทศกัมพชานั้น  ปรับตัวลดลงสืบ
เนื่องมาจากการเลือกตั้งในประเทศตามที่มาดการณ�  อย�างไดรก็ตาม 
Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited  (TAC) บริษัทย�อย
ในประเทศกัมพชา ยังมงรักษาการเป�นผู�น าในตลาด โดยสามารถ
จ าหน�ายยางมะตอยเพ่อใช�ในการก�อสร�างสนามบิน นานาชาติที่เสียม
เรยบและถนนในประเทศ 

โรงงานในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพชา

ตลาดในต�างประเทศ 
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อปสงม�ยางมะตอยของตลาดเวยดนามนั้นเติบโตเล็กน�อยประมาณร�อยละ 
1 เนื่องมาจากการชะลอการเบิกจ�ายงบประมาณภามรัฐในโมรงการสร�าง
ถนนสาธารณูปโภมพ้นฐาน  อันสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโยกย�าย
ต าแหน�งของข�าราชการระดับสูงในกระทรวงการขนส�ง ประกอบกับการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ   ขณะที่ขดมวามสามารถในการจัดเก็บ
ยางมะตอยรวมของประเทศสูงข้นในป� 2562โดยเฉพาะอย�างยิงในเขต
เวยดนามตอนกลาง ผู�ม�ายางมะตอย  กลับต�องเผชิญมวามท�าทายในเร่อง
การปรับข้นรามาสินม�า

เนื่องจากมีการตัดรามาขายเนื่องมาจากปริมาณสินม�ามงมลังที่ยังมีอยู�ใน
ระดับสูง แม�ว�าภาวะการแข�งขันด�านรามามีมวามรุนแรง บริษัทย�อย 
Asphalt Distribution Company Limited(ADCo) ยังมงสามารถรักษา
ส�วนแบ�ง ทางตลาดเป�นผู�น าตลาดอันดับสองไดด�อยู�   โดยเน�นการขายระบบ
การฉาบผิวถนนแบบ  HighPerformancePavementSolution-HPP 

กับโมรงการสร�างทางด�วนและสนามบินต�างๆ  รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย
เริมด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบโมรงสร�างพ้นฐานของประเทศในป�
2561 ตลาดยางมะตอยในประเทศอินโดนีเซียต�องเผชิญกับผลกระทบจาก
รามาขายยางมะตอยที่สูง การปรับตัวลดลงของม�าเงินรูเป�ยห�  รวมถึง
เหตุการณ�ภัยธรรมชาติที่กระทบต�อการจัดสรรงบประมาณรัฐของเกาะสุ
มาตราและจาวา ในป� 2561 อปสงม�ยางมะตอยของตลาดอินโดนีเซียลดลง
ร�อยละ 5 เมื่อเทียบกับป� 2560 อย�างไดรก็ตาม บริษัทย�อย PT Asphalt 

BangunSarana(ABS) ยังสามารถเพมยอดขายในป� 2561 โดยเพมใน
สัดส�วนของผลิตภัณฑ�ยางมะตอยเกรดพเศษต�างๆให�แก�โมรงการพเศษ
ส ามัญๆเช�น โมรงสนามบินระหว�างประเทศและทางด�วนต�างๆ ในเขตจาวา

โรงงานในเมืองซวีันดัน ประเทศอินโดนีเซีย

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ผลิตภัณฑ�ยางมะตอยต�างประเทศ 

คลังยางมะตอยที่เมืองไฮฟง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยดนาม 

ตลาดในต�างประเทศ 
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กลุ�มธุรกิจเรอเป�นหน�วยงานหลักซึ่งสนับสนุนการเติบโตของกลุ�ม
บริษัทฯด�วยการวางกลยุทธ�ด�านการจัดส�งสินม�าทางเรอที่ชัดเจน
เพ่อตอบสนองมวามต�องการด�านการจัดส�งสินม�าของแผนกการม�า
ระหว�างประเทศ และการม�าต�างประเทศ  รวมถึงส�วนงานจัดซื้อ
วัตถุดิบของกลุ�มบริษัทฯกลุ�มธุรกิจเรอรับผิดชอบการบริหารและ
ด าเนินงานของเรอบรรทุกยางมะตอยที่ทันสมัย ทั้งหมดจ านวน 9 ล า 
รวมขนาดบรรทุก 47,641 เมตริกตัน (DWT) อายุเรอเฉลี่ย 12.9ป�

ป� 2561 กลุ�มธุรกิจเรอต�องเผชิญกับขาลงของตลาดม�าขนส�งทาง
เรอ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจ านวนเรอขนยางมะตอยจากประเทศจนที่
เพมข้น  ท าให�เพมขดมวามสามารถในการขนส�งยางมะตอยถึงร�อย
ละ 33 (in DWT)ของปริมามวามสามารถในการขนส�งยางมะตอย
รวมของโลก   ส�งผลให�ม�าขนส�งและอัตราการใช�เรอ (utilization) 

ปรับตัวลดลงอย�างรุนแรง   ดังนั้นทางบริษัทฯ จงปรับจ านวนเรอ
ลดลงไดปจ านวน 5 ล า (จาก14  เหลือ 9 ล า) ในช�วงมร่งหลังของป�
2561 ผ�านทาง redeliverเรอเช�าเหมาจ านวน 4 ล าและขายเรอเก�า
ทาสโก�อมร 1 ล า

บริษัทย�อยรับบริหารจัดการเรอ Tipco Maritime Co Ltd., เป�น
บริษัทที่จัดตั้งข้นเพ่อบริหารสินทรัพย�กองเรอของบริษัทฯ โดยมี
ส�วนส ามัญท าให�บริษัทฯ สามารถมวบมุมมุณภาพการซ�อมบ ารุง 
และมวบมุมม�าใช�จ�ายของกองเรออย�างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ ไดด�
มะแนน OCIMF/VIQ เฉลี่ย 4.68 observation ต�อล าเรอในป� 2561 
และ  มะแนน TMSA (Tanker Managementand Self-

Assessment) ที่ 1.5 เมื่อรับการตรวจสอบในช�วงไดตรมาสสี่ป�2560 
ที่ผ�านมานอกจากนี้ กลุ�มธุรกิจเรอมีส�วนส ามัญในการช�วยบริษัทฯ
จัดการเร่องการจัดส�งน ้ามันดิบอย�างยั่งยืน โดยมีการน าเสนอ
แผนการขนส�งโลจิสติกส�ในช�วงที่มีมวามเสี่ยงเร่องการจัดส�ง
น ้ามันดิบชะงักงันอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ�ในประเทศเวเนซู-
เอล�า

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ธุรกิจเรือ

ท�าขนถ�ายสินค�า เรอบรรทุกยางมะตอยทีท่นัสมยั ทั้งหมดจ านวน 9 ล า 

กลุ�มธุรกิจเรอสนับสนนุการเติบโตของกลุ�มบรษทัฯ ในการจัดส�งสินค�าทางเรอ
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ธุรกิจก�อสร�างมี   2 บริษัท มือ บริษัท ถนอมวงศ�บริการจ ากัด และ บริษัท 
ไดทยสเลอร่ ซิล จ ากัด 

บริษัท ถนอมวงศ�บริการ จ ากัด ก�อตั้งในป� พ.ศ. 2508 นับเป�นบริษัทแรก
ของกลุ�มบริษัททิปโก� มีจดเริมจากการจ าหน�ายน ้ามันเชื้อเพลิงตรา “สาม
ทหาร” ที่หัวหิน สู�การเป�นผู�แทนจ าหน�ายน ้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ�
ป�โตรเลียมของการป�โตรเลียมแห�งประเทศไดทย (ปตท.) มีสถานีบริการ
น ้ามัน 6 สถานี หลังจากนั้นบริษัทฯ ยังเป�นผู�บุกเบิกในการน าเทมโนโลยี
การซ�อมบ ารุงถนนสมัยใหม�ที่เรยกว�าเทมนิมสเลอร่ซีล เมปซีล และโมล
มิกซ� มาใช�ในประเทศไดทยจนประสบมวามส าเร็จ และเป�นบริษัทแรกใน
ประเทศไดทยที่ไดด�น ายางมะตอยสูตรโพลิเมอร�โมดิฟายแอสฟลต� มาใช�
ก�อสร�างทางหลวงหมายเลข 4 สายปากท�อ –ราชบุร

บริษัท ถนอมวงศ�บริการ เป�นที่ยอมรับจากหน�วยราชการต�าง ๆ ในการ
ก�อสร�างและซ�อมบ ารุงถนนอย�างมีมุณภาพ ซึ่งเป�นที่มาของการไดด�รับการ
รับรองให�เป�นผู�รับเหมาชั้นพเศษของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
และ บมจ.ท�าอากาศยานไดทย เป�นผู�รับเหมาชั้น 1ของกรมชลประทาน และ
กรุงเทพมหานมร

บริษัท ไดทยสเลอร่ซิล จ ากัด เป�นผู�เชี่ยวชาญงานซ�อมบ ารุงถนนโดย
เฉพาะงานผิวทางแอสฟลท� ถนน สนามบิน สะพาน สนามแข�งรถและ
สนามทดสอบรถ

ทิปโก�แอสฟลท�ถือเป�นผู�ประกอบการยางมะตอยแบบมรบวงจรในประเทศ
ไดทยอย�างแท�จริง ซึ่งเป�นไดปตามพันธกิจ 2563 ของบริษัท “เราคือผู�น าใน
ธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมที่ได�รับการ
ยอมรับในระดับสากล” ท าให�บริษัทฯ สามารถที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ�
และเทมโนโลยีการซ�อมบ ารุงทางใหม�ๆ ให�กับหน�วยงานราชการไดด�รวดเร็ว
ข้น

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: ธุรกิจก�อสร�าง

สร�างทางแข�งรถในสนามช�าง จ.บุรรัมภ�

การซ�อมสะพานพระราม 9ที่เป�นโครงสร�างเหล็กด�วยเทคนิคพเศษ

ซ�อมทางวงในสนามบนิสุวรรณภมู ิจ.สมุทรปราการ
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ประเทศมาเลเซีย
โรงงานกลั่นเฉพาะยางมะยอยแห�งเดียวในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต�โดยกลั่นยางมะตอยเกรดสูง  มีที่ตั้งอยู�บนชายฝ��ง
ตะวันออกของคาบสมุทรเป�นซึ่งศูนย�กลางที่เหมาะส าหรับ
ระบบจดัการส�งสนิค�าระหว�างเอเชียออสเตรเลยี และแอฟริกา  
มีก าลังการกลั่นยางมะยอย 1.2 ล�านตัน/ป�

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยดนาม 
มีโรงงานผลิตยางน ้า 3 แห�ง โรงงานยางมะตอยเกรดพเศษ 
PMA 1 แห�ง และมีคลังกระจายสินค�า 4 แห�ง โดยมีความจรวม 
19,000 ตัน และมีก าลังการผลิตสินค�า PMA 187,000 ตัน/ป� 
และสนิค�ายางน า้ 190,800ตัน/ป�  รวมทัง้มรีถขนส�งยางมะตอย 
65คัน

ประเทศอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐฟลิปป�นส� 
บริษัทฯ ได�ลงนามในสญัญาร�วมทุน ในต�นป� 2560 และยังอยู�ใน
ระหว�างการสร�างโรงงานยางน ้าและคลังกระจายสินค�า  
โดยคาดว�าจะเป�ดด าเนินการในปลายป� 2561

สาธารณรัฐอินเดีย
มีเครอที่ข�ายเข�มแข็งในการบริการครอบคลุมประเทศอินเดีย
จากการมีโรงงานผลิตยางมะตอยน ้าและยางมะตอยเกรด
พเศษจ านวน 9แห�ง  และมีคลังกระจายสินค�า 18 แห�ง  โดยมี
ความจรวม 11,600 ตัน  ก าลังการผลิตยางน ้าและสินค�า
มาตรฐานพเศษรวม 500,000 ตัน/ป�

ป�จจบันได�ลงนามในสัญญาร�วมทุนในป�พ.ศ. 2560 และจะ
ด าเนินการผลิตยางมะตอยน ้าขนาด 20,000ตัน/ป� เพ่อ
รองรับโครงการสาธารณูปโภคพ้นฐานที่เติบโตรวดเร็วใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เป�นผู�น าในตลาดยางมะตอยในประเทศไทย  โดยมี
โรงงานผลิตยางมะตอยน ้าและยางมะตอยเกรดพเศษจ านวน 
4 โรงงาน  และมคีลงักระจายสินค�าอีก 2แห�ง  ในที่ตั้งอยู�ในจด
ศูนย�กลางของแต�ละภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมการบริการได�ทั่ง
ประเทศ

ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

มีโรงงานผลิตยางน ้า 2 แห�ง โรงงานยางมะตอยเกรดพเศษ 
1 แห�ง

สาธารณรัฐประชาชนจน
มีโรงงานผลิตยางน ้าและยางมะตอยเกรดพเศษ PMA3แห�ง 
รวมทั้งมีคลังกระจายสินค�า 1แห�ง ในบริเวณฝ��งทะเลตะวันออก
ของประเทศโดยมกี าลงัการจัดจ าหน�ายมากกว�า 40,000 ตนั/ป�

ราชอาณาจักรกัมพชา
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.(TAC) เป�นผู�น าตลาด
สินค�าแอสฟลท�ในประเทศกัมพชา  โดยมีโรงงานผลิตยางน ้า1 

แห�งใกล�ชายแดนประเทศไทยและมีคลังกระจายสินค�าอีก 1แห�ง 
ความจทั้งสิน 3,600 ตันและมีรถขนส�งยางมะตอย 24คัน

19

รู�จักทิปโก�แอสฟลท�: มีก าลังการผลิตสูงสุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต�
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21ศูนย�จ�ายยางมะตอย

โรงงานผลติยางมะตอยน า้และสนิค�า
มาตรฐานพเศษ 22

120,000 ก าลังการผลิตรวมมากกว�า 1,200,000 ตัน / ป�

1 โรงงานกลัน่เฉพาะสนิค�ายางมะตอย

11ประเทศที่มสี านกังานตั้งอยู�

1,692 จ านวนพนักงาน(คน)
ในประเทศไทย 712คน

ทิปโก�แอสฟลท�: มีก าลงัการผลิตยางมะตอยสูงสดุในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต�
(GRI102-7)

ถังเก็บยางมะตอยความจ (ตัน) 



1%

อเมริกา

2%

แอฟริกา

82%

เอเซีย

ทวีปยุโรป
บริษัทฯ ไดม�ไดด�ท าตลาดในยโุรป  เนือ่งจากมี
พันธมิตรหลักด าเนินการธุรกิจอยู�แล�วมือ 
บริษัทโมลาส ซึ่งเป�นบริษัทชั้นน าของโลกด�าน
ยางมะตอยและการก�อสร�างจากประเทศฝรั่งเศส 

ทวีปแอฟริกา
ลูกม�าหลักในประเทศมอริเชียส และ รยูเนียน  
ซึ่งมีการสั่งซื้อต�อเนื่อง

ทวีปเอเซีย
เป�นตลาดของทิปโก�แอสฟลท�  ซึ่งยังมง
เติบโตอย�างต�อเนื่อง  โดยเฉพาะประเทศ
จน  อินโดนีเซีย  เวยดนาม  กัมพชาลาว  
พม�า  และอินเดีย

กลุ�มบรษิทั ทิปโก�แอสฟลท� ก�อตั้งขน้เมือ่ป�พ. ศ. 2522และนบัเป�นบรษิทัระดบัแนวหน�าในการพฒันาโครงสร�างพ้นฐานด�านถนนและสะพานของประเทศ  
วันนีก้ลุ�มบรษิทัคาดหวงัว�าจะสามารถประสานก าลงักบัคู�ค�าในต�างประเทศเพอ่เป�นผู�เชีย่วชาญในการผลติยางมะตอยประเภทต�าง ๆ  และการแก�ไขป�ญหาส าหรบัการ

ก�อสร�างถนนในภมูภิาคนี ้ โดยในป� พ. ศ. 2563กลุ�มบรษิทัได�เลง็เหน็ถงึการเป�นพนัธมติรทีใ่ช�นวตักรรมเพอ่แก�ป�ญหาตลอดห�วงโซ�คณุค�าใน 5ทวป

GLOBAL FOOTPRINT

ทวีปออสเตรเลีย
•ประเทศออสเตรเลีย
•ประเทศนิวซีแลนด�
•ประเทศนิวแมลิโดเนีย

มณรัฐฮาวาย

หมู�เกาะมอริเชียส

รู�จักทปิโก�แอสฟลท�:การด าเนนิธุรกจิทัง้ตลาดในประเทศและต�างประเทศ

พันธมิตร
หลักโคลาส
ด าเนินการ

ยุโรป

15%

ออสเตรเลีย

ทวีปอเมริกา
ลูกม�าหลักในรัฐฮาวาย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รู�จักทปิโก�แอสฟลท�: โครงสร�างการถอืหุ�น
บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

กลุ�มธุรกิจโรงกลัน่กลุ�มผลิตภัณฑ�ยาง
มะตอย-ในประเทศกลุ�มธุรกิจเรือกลุ�มธุรกิจก�อสร�าง กลุ�มผลิตภัณฑ�ยาง

มะตอย-ต�างประเทศ

บริษัท ไดทยสเลอร่ ซิล จ ากัด

บริษัท ถนอมวงศ�บริการ จ ากัด

บริษัท ทิปโก�มารไดทม� จ ากัด

บริษัท ทาสโก� ชิปป�ง จ ากัด

บริษัท อัลฟ�า มารไดทม� จ ากัด

บริษัท เดลต�า ชิปป�ง จ ากัด

บริษัท บิทูเมน มารน จ ากัด

AD Shipping Pte. Ltd.

Reta Link Pte. Ltd.

Pacific Bitumen  Shipping Pte. Ltd.

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

Highway Resources Pte. Ltd.

PT Asphalt BangunSarana

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

TascoInternational (Hong Kong) Ltd.

Borneo Asphalt Sdn. Bhd.

KBC Trading Sdn. Bhd.

KemamanOil 
Corporation Sdn. Bhd.

KemamanBitumen 
Company Sdn. Bhd.

บริษัท ไดทยบิทูเมน จ ากัด

บริษัท เรย�โมล แอสฟลท� จ ากัด

Zhenjiang 

Tipco Asphalt Co., Ltd.

LangfangTongtaiRoad 

Material Co., Ltd.

TipcoAsphalt 

(Xinhui) Co., Ltd.

Guangzhou Tipco Asphalt 

Trading Co., Ltd.

Asia Bitumen 

Trading Pte. Ltd.

Phoenix Asphalt Philippines, Inc..

Highway Resources 
Trading Pte. Ltd.

1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ�นสามัญร�อยละ 20 โดยบริษัท Kemaman

Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร�อยละ 10 โดยบริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด 
(มหาชน)

2/ บริษัท KBC ENERGY PTE. LTD. เปลี่ยนชื่อบริษัท เป�น บริษัท Highway Resources 

Trading Pte. Ltd. ซึ่งมีผลตั้งแต�วันที่ 17เมษายน 2561

3/ บริษัท PT Asphalt BangunSarana(ABS) ถือหุ�นสามัญร�อยละ 100 ในบริษัท PT 

SaranarayaRekaCipta(SRC) และร�อยละ 49 ในบริษัท PT SaranaDistribusi

AspalNusantara (SDAN)

4/ Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ไดด�ถูกจัดตั้งวันที่ 12มกรามม 2561

5/ จัดตั้งบริษัท Phoenix Asphalt Philippines, Inc. เมื่อวันที่ 22 มีนามม 2561

Asphalt Distribution Co., Ltd.
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รู�จักทปิโก�แอสฟลท�: โครงสร�างองค�กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค�าตอบแทน

กรรมการผู�จดัการใหญ�

กรรมการผู�จดัการ

รองกรรมการผู�จดัการ
สายบัญชีและการเงน

ผู�อ านวยการฝ�ายบรหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู�อ านวยการฝ�ายบรหารกาพลักษณ�
องค�กรและกิจกรรมเพ่อสังคม

ผู�จัดการอาวโสฝ�ายตรวจสอบภายใน ผู�จัดการอาวโสส�วนงานกลยุทธ�องค�กร

ผู�ช�วยรองกรรมการผจก.
ฝ�ายการเงนต�างประเทศ

ผู�อ านวยการ
ฝ�ายการเงนองค�กร

รองกรรมการ ผจก.
สายธุรกจิในประเทศ

รองกรรมการ ผจก.
สายธุรกจิการค�าและ

พัฒนาธรุกจิ
ต�างประเทศ

รองกรรมการ ผจก.
สายธุรกจิการค�า
ระหว�างประเทศ

รองกรรมการ ผจก.
สายธุรกจิก�อสร�าง

รองกรรมการ ผจก.
สายธุรกจิการค�าและ
ปฏิบัตกิารต�างประเทศ

ผู�อ านวยการ
ฝ�ายบรหาร
กลุ�มธุรกิจเรอ

ผู�อ านวยการ
ฝ�ายการค�า

ระหว�างประเทศ

ผจก.ประจ าประเทศ
•กัมพชา
•จน
•อินโดนีเซีย
•เวยดนาม

ผู�อ านวยการ
ฝ�ายปฏิบัติการ

ผู�อ านวยการ
ฝ�ายขายและ

การตลาดในประเทศ

คณะกรรมการบรหารความเสีย่ง

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี



24 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)
24 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน) Cr. ภาพประกอบจากกรมทางหลวงชนบท
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C

O

T

I

P

คุณค�าหลัก
ขององค�กร

(GRI 102-16)

TEAMWORK
การท างานเป�นทมี

พวกเราคือทีมทิปโก�แอสฟลท�
ทีมทิปโก�แอสฟลท�ท างานร�วมกันด�วยความ
ไว�วางใจซึ่งกันและกัน  เราผสานจดเด�นของแต�
ละคน  เพ่อท าให�ทีมบรรลุจดมุ�งหมายที่วางไว�

INTEGRITY
ความซือ่ตรง

การไม�ยอมรับต�อการประพฤติมิชอบ
เราทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและยึดมั่นต�อ      
การปฏิบัติงานในหน�าที่อย�างดีที่สุด

PRUDENCE
ความรอบคอบ

เราพิจารณาอย�างถี่ถ�วนและท าใน
สิงที่ถูกต�อง

เราพจารณาอย�างรอบด�านในสิงที่เราท าเรา
จงยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต�อผลที่
เกิดข้น

COMMITMENT
ค ามั่นสัญญา
เรารักษาค าพด
ความต�องการของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�ายและความ
ต�องการขององค�กรของเราคือสิงที่เราต�องหาจดสมดุล
ร�วมกัน

OPEN-MIND
การเป�ดรับความเหน็ทีแ่ตกต�าง
การเป�ดรับความคิดเห็นที่แตกต�างท าให�
เราปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  การ
ตัดสินใจและสามารถปรับตัวเข�ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได�เป�นอย�างดี
เราเป�ดใจรับฟงและยินดีส�งเสริมความหลากหลายทาง
ความคิด  โดยไม�กลัวการเปลี่ยนแปลง
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ส�งผ�านมาเป�นส�วน
ผลักดันให�เกิดเป�น

เพ่อให�มีการเปลี่ยนแปลง 
วธีการคิดจนถึงน าไปสู�
การพัฒนาปรับปรุง
สู�ความเป�นเลิศ



ทิปโก�แอสฟลท�กับ
การพัฒนาอย�างยั่งยืน

บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)



●กลยุทธ�ด�านความยั่งยืน

●การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

●การประเมินประเด็นส าคัญด�านความยั่งยืน

การบรหารจัดการด�านความยั่งยืน

●การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



MATERIALITY ASSESSMENT
การประเมินประเด็นส าคัญด�านความยั่งยืน
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•การบริหารจัดการการเชื่อมโยงผู�มีส�วนไดด�เสียอย�างเป�น
กระบวนการ เพ่อเพมการรับรู�และน าไดปสู�มวามเข�าใจใน
ทิศทางมวามยั่งยืนของการลดผลกระทบเชิงลบและสร�าง
ผลกระทบเชิงบวกระหว�างธุรกิจและผู�มีส�วนไดด�เสียทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งจะน าไดปสู�มวามร�วมมือในการ
สร�างมุณม�าร�วมกันระหว�างธุรกิจและผู�มีส�วนไดด�เสีย

•ก าหนดเป�นกลยุทธขององม�กรด�านมวามยั่งยืนเพราะ
มาจากมวามต�องการและมวามมาดหวังของผู�มีส�วนไดด�
เสียทั้งภายในและภายนอก

•ก าหนดแนวทางพัฒนาอย�างยั่งยืนกับหน�วยงานในธุรกิจ

MATERIALITY ASSESSMENT
การประเมนิประเดน็ส าคญัด�านความยั่งยืน

เป�าหมายในป� 2563                         การด าเนินงานในป� 2561 

ประเดน็ส าคญั: (GRI 205)

•การประเมินมวามน�าเชื่อถือของชุดข�อมูลใน
รายงาน  เพ่อเป�นทีย่อมรบัในระดบัสากล  โดยการ
รับรองจากหน�วยงานภายนอก

•การประเมินป� 2561 เป�นการเก็บข�อมูลจากกลุ�มผู�
มีส�วนไดด�เสียที่ธุรกิจเล็งเห็นว�าเป�นผู�ที่มีแนวทางที่
จะพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน ส าหรับการประเมินป� 
2563 มวรจะม านึงถงึการเกบ็ข�อมลูจากผู�มีส�วนไดด�
เสียหลัก (Primary Stakeholders)

•วิเมราะห�ประเด็นส ามัญด�านมวามยั่งยืนของกลุ�ม
บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� ในประเทศอื่น ๆ ด�วย

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561
•บรษัทฯ จัดท ารายงานการวเคราะห�ประเด็นส าคัญ
ด�านความยั่งยืนโดยใช�กรอบค าถามที่สอดคล�องกับ
แนวทางการรายงานขององค�กรความร�วมมือ ว�า
ด�วยการรายงานสากล  ด�านความยั่งยืนฉบับ
มาตรฐาน (Global Reporting Initiative: GRI 
Standard) ระดับพ้นฐาน (Core)ในการด าเนินการ
สอบถามกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียทั้งหมดจ านวน48 
ตัวอย�าง

•สรุปได�ประเด็นส าคัญทั้งสินจ านวน 11 ประเด็นใน
การน ามาพัฒนาเป�นกลยุทธ�และการด าเนินการด�าน
ความยั่งยืนขององค�กรในป� 2561

ด�านเศรษฐกิจ              ด�านสิงแวดล�อม              ด�านสังคม

ประเด็น                          ประเด็น                        ประเด็น 

ประเดน็ส าคญัด�านความยัง่ยืน11 ประเดน็

บริษัททิปโก�แอสฟลท� ไดด�จัดท ารายงานฉบับนี้เป�นฉบับแรก เพ่อเป�ดเผยผลด าเนินการใน 3 มิติ มือ มิติด�าน
เศรษฐกิจ  ด�านสังมมและด�านสิงแวดล�อม ที่เป�นประเด็นส ามัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ�มผู�มีส�วนไดด�
เสียที่เกี่ยวข�อง ซึ่งแต�ละกลุ�มมีมวามส ามัญต�อการด าเนินการของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ�อม  เพ่อให�เข�าใจถึง
มวามมาดหวังของกลุ�มผู�มีส�วนไดด�เสีย รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจมีต�อการด าเนินงาน บริษัทฯ จงด าเนินการ
สื่อสารกับผู�มีส�วนไดด�เสีย เพ่อให�เข�าใจประเด็นต�างๆ ที่ผู�มีส�วนไดด�เสียสนใจและน าข�อมิดเห็นของผู�ส�วนไดด�เสียน ามาใช�
ในการปรับปรุงการด าเนินการ เพ่อตอบสนองมวามมาดหวังไดด�ตรงประเด็น เป�นการสร�างมวามพงพอใจให�ผู�มี
ส�วนไดด�เสีย รวมทั้งเพมประสิทธิภาพการท างานให�ตรงตามเป�าหมายยิงข้น
บริษัทฯ  ไดด�เปรยบเทียบประเด็นส ามัญที่ไดด�ท าในกระบวนการ ซึ่งเป�นกระบวนการที่มล�ายกันส าหรับการปรับกล
ยุทธ�ด�านตราสัญลักษณ� (Branding)ในป� 2559 เพ่อประเมินทิศทางมวามต�องการของผู�มีส�วนไดด�เสีย และ
ภาพลักษณ� องม�กรที่ทางผู�มีส�วนไดด�เสียรับรู� ซึ่งมีมวามใกล�เมียงกับแนวทาง GRI จงน ามาเปรยบเทียบกับประเด็น
ส ามัญของป� 2561 ท าให�เห็นว�าประเด็นส ามัญที่เกี่ยวข�องยังมงเป�นหัวข�อกลุ�มประเด็นเดียวกัน  ต�างกันเฉพาะเร่อง
ประเด็นที่สลับต าแหน�งมวามส ามัญเท�านั้น จงท าให�บริษัทฯ ยังมงมุ�งเน�นที่เร่อง นวัตกรรม มวามมุ�มม�า/เป�นมิตร
ต�อสิงแวดล�อม และเร่องมวามปลอดภัยเป�นหลัก



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)31

การประเมินประเด็นส าคัญ: โซ�คุณค�าของทิปโก�แอสฟลท� (Value Chain)

การจัดหาน ้ามันดิบการกลั่นและการจัดหา
ยางมะตอย

การวจัยและการผลิตสินค�า
ยางมะตอยพเศษการขนส�งการขายและ

การตลาด
การก�อสร�างและ

งานบรการหลังการขาย

น ้ามันดิบธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอย
ที่มาเลเซีย 

การจัดหายางมะตอย

ธุรกิจเรือขนส�งยางมะตอย
-กองเรอขนส�งยางมะตอย 9ล า
-การเช�าเรอขนส�งยางมะตอยระยะยาว
-การบริหารกิจการเรอขนส�ง

รถบรรทกุขนส�งยางมะตอย
-รถบรรทุกขนส�งยางมะตอยมากกว�า 

300คัน
-รถบรรทุกเช�าประจ าขนส�งยางมะตอย
-ธุรกิจบริหารรถบรรทุกขนส�งยาง 

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ยาง
มะตอยภายในประเทศ

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ยาง
มะตอยต�างประเทศ

ธุรกิจการก�อสร�างถนน งานนวัตกรรมและการผลิต

สินค�ายางมะตอยและผลิตภัณฑ�
ที่เกี่ยวข�องจากการกลั่น
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การประเมนิประเดน็ส าคัญ: เกี่ยวกบัรายงานฉบบันี้
รายงานฉบับนี้แสดงผลด าเนินงานด�านเศรษฐกิจ  สังคม และสิงแวดล�อม ระหว�างวันที่ 1มกราคม –31 ธันวาคม 2561

แนวทางการจัดและการเกบ็ข�อมลูรายงาน

ขอบเขตของรายงาน(GRI 102-46)

ขอบเขตของรายงานพจารณาจากความเกี่ยวข�องทางธุรกิจ
รวมทั้งข�อมูลการด าเนินงานของบริษัท ภายใต�ธุรกิจหลัก คือ  
ธุรกิจการผลิตและจ าหน�ายยางมะตอยในประเทศ รวมถึง
สินค�าเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช�น ยางมะตอยผสมส าเร็จ (Premix)

ธุรกิจน ้ามันเคร่อง  และอื่นๆ   ส าหรับขอบเขตการรายงาน
ข�อมูลผลการด าเนินงานด�านชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิงแวดล�อมนั้นจะครอบคลุมเฉพาะธุรกิจของ บริษัท ทิปโก�
แอสฟลท�  จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน) ได�จัดท ารายงาน
การพัฒนาอย�างยั่งยืน ประจ าป� 2561เป�นฉบับแรก โดย
จัดท าให�สอดคล�องกับแนวทางการรายงานขององค�กร
ความร�วมมือว�าด�วยการรายงานสากล  ด�านความยั่งยืน
ตามฉบับมาตรฐาน (Global ReportingInitiative: GRI 

Standard) ระดับพ้นฐาน (Core) 
นอกจากนี้ กลุ�มบริษัท ทิปโก�แอสฟลท� ยังได�เห็นถึง
ความส าคัญและความสัมพันธ�ของเป�าหมายการพัฒนา
อย�างยั่งยืนตามกรอบขององค�การสหประชาชาติ
(Sustainable DevelopmentGoals: SDGs)กับแผนการ
ด าเนินงานหลักขององค�กร
จงได�พจารณาความสอดคล�อง  และน ามาปรับประยุกต�ใน
การก าหนดแผนกลยุทธ�ระยะยาวขององค�กรให�สอดรับ  
เพ่อให�มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องในการสัมฤทธิ์ผล  เพ่อ
สนับสนุนเป�าหมายในระดับสากล  ดังนั้นจงน าเสนอความ
สอดคล�องของ SDGs ในรายงานฉบับนี้ด�วย

รายงานตามกรอบสากล

(102-54)

(GRI 102-50)
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วัตถุดิบ/ยางมะตอยในประเทศ
โรงงานผลิตยาง
มะตอยในประเทศคลังสินค�าในประเทศตลาด/ขายใน

ประเทศการบริการหลังขาย

การประเมนิประเดน็ส าคญั: ขอบเขตพน้ทีด่ าเนนิธุรกจิใช�ในการรายงาน

ธุรกิจโรงกลั่น

การประกอบธุรกิจ
ห�วงโซ�คุณ

ค�าของธุรกิจ
พ
้นที่ด าเนินธุรกิจ

ธุรกิจก�อสร�าง

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ยางมะตอยในประเทศ

ธุรกิจเรือ

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ยางมะตอยต�างประเทศ

โรงกลั่นประเทศมาเลเซีย

วัตถุดิบ/ยางมะตอยต�างประเทศ

โรงงานผลิตยาง
มะตอยต�างประเทศ

คลังสินค�า
ต�างประเทศตลาดต�างประเทศ

เป�นขอบเขตพ้นที่ด าเนินธุรกิจใช�ในรายฉบับนี้

(GRI 102-45)  
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การประเมนิประเดน็ส าคญั: ขั้นตอนการประเมนิประเดน็ส าคญัด�านความยัง่ยืน

ก าหนดการตรวจสอบและทบทวนประเด็น
ส าคัญด�านความยั่งยืนทุกป�อย�างต�อเนื่องและ
สม ่าเสมอ   เพ่อทบทวนความต�องการของผู�มี
ส�วนได�เสียว�ามีการเปลี่ยนแปลงหรอไม�

ขั้นที่ 4: การทบทวนประเด็นส าคัญ

1
บริษัทฯ ได�ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห�ออก 
เป�น 3ด�านคือ ด�านเศรษฐกิจ, ด�านสิงแวดล�อม
และด�านสังคม ซึ่งผู�มีส�วนได�เสียได�รับผลกระทบ
และมีความคาดหวังจากการด าเนินการของ
บริษัทฯ และให�ความส าคัญรวมทั้งการให�ความ
ส าคัญจากผู�มีส�วนได�เสียจากภายในองค�กร  

ขั้นที่ 1: การระบุประเด็นด�านความยัง่ยืน

ตรวจสอบประเด็นส าคัญด�านความยั่งยืน
เพ่อให�มีความถูกต�องและสอดคล�องกับยุทธ�
องค�กร ด�วยการขอความเห็นชอบจากผู�บริหาร
และสอบถามผู�มีส�วนได�เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค�กรที่ส าคัญเพ่อความถูกต�อง
ครบถ�วนของข�อมูล

ขั้นที่ 3: การตรวจสอบข�อมูล

บริษัทฯ จัดล าดับความส าคัญของประเด็นด�าน
ความยั่งยืนในเชิงที่เป�นผลกระทบต�อธุรกิจและผู�
มีส�วนได�เสีย โดยการใช�แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ� โดยมีเนื้อหาอ�างอิงจากรายงานGRI 

และน ามาวิเคราะห� เพ่อด าเนินการบริหาร
จัดการประเด็นส าคัญต�าง ๆ ให�เหมาะสม 

ขั้นที่ 2: การจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ

การมีส�วนร�วมกบั
ผู�มีส�วนได�เสีย

(GRI 102-46)
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การประเมนิประเดน็ส าคญั: ทิปโก�แอสฟลท�และผู�มสี�วนได�เสีย(Stakeholders)

คู�แข�งทางการค�า

ผู�ถือหุ�น/
นักลงทนุ

ผู�บริหารและ
พนักงาน

ลูกค�า**

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
ภายนอก

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
ภายใน

คู�ค�า/พนัธมติร
ธุรกิจ

หน�วยงานภาครฐั

ผู�ใช�ถนนทัว่ไป

ชุมชนและสงัคม 
ใกล�เคยีง

สื่อมวลชน, 
ประชาสงัคม,
นักวิชาการ

ผู�ได�รบัผลกระทบจากการด าเนนิธรุกิจของบรษิทั

**ลูกค�า ในประเทศ:ผู�รับเหมาสร�างถนน,ตัวแทนจ าหน�าย, โรงงานผู�ผลิต
ลูกค�าต�างประเทศ:ผู�น าเข�า-ส�งออก, ตัวแทนจ าหน�าย 
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การประเมินประเด็นส าคัญ: การจดักลุ�มผู�มีส�วนได�เสยีตามบทบาทที่มีผลกระทบ

ผรม. ก�อสร�าง

ลูกค�า
ตัวแทนจ าหน�าย

ผรม. ท าถนน

ลูกค�า
ผู�น าเข�า/ส�งออก

ลูกค�า
โรงงานผลติ

TIPCO 
ASPHALT

•คนในชมุชนและสงัคม
ใกล�เคยีง

•ทุกคนของผู�มสี�วนได�
เสีย

หน�วยงานภาครฐั

วิศวกรการทาง 
และผู�ควบตมุงาน

ทล, ทช, อบต,

กลุ�มผู�ซือ้
Buyer
เป�นกลุ�มลูกค�ารายใหญ�ที่สุดใน
กลุ�มคนอื่น ๆ ที่ต�องการการ
สนับสนุนด�านข�อมูลทางเทคนิค
หรอเทคนิคพเศษเพ่อส�งมอบ
โครงการให�ทันเวลาด�วยงานที่มี
คุณภาพ

ทุกคนที่ใช�ถนนเช�น คนในชุมชน 
คนขับรถและคนเดินเท�า  กลุ�ม
ลูกค�ากลุ�มนี้จะมีประสบการณ�
ตรงในการใช�ผลิตภัณฑ�ยาง
มะตอยทิปโก�

กลุ�มผู�ใช�ถนน
Road User

กลุ�มผู�ระบกุารใช�งาน
Influencer/Specifier
กลุ�มลูกค�าที่ท างานเกี่ยวกับ
ข�อก าหนดและการประยุกต�ใช�
ส าหรับผลิตภัณฑ�ยางมะตอย
กลุ�มคนกลุ�มนี้จะมีผลต�อการ
แนะน าผลิตภัณฑ�หรอการใช�งาน
ใหม�ส าหรับข�อก าหนดการท า
ถนน
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การประเมินประเด็นส าคัญ: การสร�างความผกูพนักับผู�มีส�วนได�เสยี (Stakeholder Engagement)

แนวทางปฏบิตัิในการสร�างความผกูพนักบัผู�มสี�วนได�เสีย
(Stakeholder Engagement Direction)ประเมินความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย 

(GRI 102-44) 

ภาระกิจที่มีต�อผู�มีส�วนได�เสีย 
(GRI-43) 

กระบวนการ
การมีส�วนร�วม 
(GRI 102-43)

ในการปฏิบัติงานของบรษัทฯ ให�มีความยั่งยืนจ าเป�นอย�างยิงที่จะต�องได�รับความ
ร�วมมือ  การมีส�วนร�วม  และสนับสนุนจากผู�มีส�วนได�เสียที่ได�รับผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบจากการด าเนินธุรกิจ  ครอบคลุมทั้งในและภายนอกองค�กร

การสร�างความผกูพนักบัผู�มีส�วนได�เสียจะเป�นป�จจัยส าคญั
1) การประเมินความคาดหวังโดยล าดับความส าคัญ (Materiality Analysis) 

เพ่อให�ได�รับทราบความต�องการที่แท�จรงในแต�ละกลุ�ม โดยจัดช�องทางการ
สื่อสาร เพ่อรับฟงและแลกเปลี่ยนข�อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ

2) ภาระกิจที่มีต�อผู�มีส�วนได�เสียหรอการที่บรษัทฯ จะมีส�วนร�วมและตอบสนอง
ความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียตามที่มีความคาดหวังอย�างเหมาะสม  โดย
สามารถรับทราบข�อกังวลและทัศนคติของผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�ม 

3) กระบวนการมีส�วนร�วม หรอการตอบสนองจากบรษัทฯ ไปยังกลุ�มผู�มีส�วนได�
เสีย เพ่อน าข�อมูลที่ได�มาพัฒนาหรอปรับปรุงกระบวนการท างานในส�วน
ต�าง ๆ รวมทั้งการสร�างความผูกพัน  เพ่อพัฒนาความสัมพันธ�กับผู�มีส�วน
ได�เสีย

บรษัทฯ ตระหนักดีว�าในการด าเนินธุรกิจอาจส�งผลกระทบต�อชุมชน/สังคม ดังนั้น
จงได�ให�ความส าคัญกับการบรหารความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียและกระบวน 
การด าเนินธุรกิจให�สอดคล�องกัน เพ่อการด าเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนและรักษา
ความสัมพันธ�กับผู�มีส�วนได�เสีย  

(GRI 102-40, 102-42)
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ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย (GRI 102-44)ภาระกิจที่มีต�อผู�มีส�วนได�เสีย (GRI-43)กระบวนการมีส�วนร�วม(GRI 102-43)

ผู�บริหารและ
พนักงาน

ลูกค�า

ผู�ใช�ถนนทัว่ไป

●ประธานเจ�าหน�าที่บริหารพบพนักงานประจ าทุกคร่งป�
Staff Meeting

●ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส�ภายในองค�กร TIPCO 

CONNECT

●การจัดตั้งตัวแทนพนักงานเพ่อการสื่อสารในกลุ�ม (Brand 

Ambassador) และ คณะกรรมการสวัสดิการ 
●การส ารวจความพงพอใจของพนักงาน Employee 

Engagement Surveyและมีการสื่อสารให�กับฝ�ายบริหาร

•สวัสดกิารและค�าตอบแทนทีด่ี
•โอกาสทางอาชพี ความก�าวหน�า และค�าตอบแทนทีด่ี
•การพฒันาความรู�ความสามารถ
•การบริหารจัดการบคุคลากรทีม่คีวามสามารถ ประสทิธภิาพสูง
•ความปลอดภยัในการท างาน

•พัฒนาแนวทางความก�าวหน�า และท าวิเคราะห�ตัวชี้วัดผล
ปฏิบัติงานเพ่อประเมินผลงานอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียม 
(Career and Competency Model)ในด�านผลตอบแทน

•โครงการการจัดการความรู�ขององค�กร (Organizational 

Knowledge Management) เพ่อให�เกิดความมั่นใจว�าพนักงาน
มีความรู�เพยงพอในการท างานซึ่งจะสนับสนุนการขยายธุรกิจ

•โครงการ HiPoProgram: TipcoAsphalt New Waveเพ่อ
เตรยมความพร�อมในการบริหารงานและมีภาวะผู�น า 

•มุ�งเน�นส�งเสริมสภาพแวดล�อมในการท างาน  และดูแลสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยของสถานที่ท างาน

•ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

●การท าส ารวจความพงพอใจของลกูค�ารายป�
●กิจกรรมสนัทนาการเชื่อมความสมัพนัธ�ของลกูค�า CRM Program

●กิจกรรมสมัมนาความรู�สนิค�าประจ าป�
●ผู�แทนการตลาดการประชุม/ตดิต�อกบัลกูค�าโดยตรง
●พนักงานบริการลกูค�าด�านเอกสาร/บริการเทคนคิ
●ข�อแนะน า/ข�อร�องเรยน

•สินค�าและบริการที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค�าและ
ราคาที่เหมาะสม

•การบริการจัดส�งสินค�าให�ตรงตามเวลาที่ก าหนด และครบถ�วน
•การสนับสนุนด�านเทคนิคและการให�ความช�วยเหลือเมื่อเกิด
ป�ญหาได�อย�างรวดเร็ว

•การได�รับการฝ�กอบรมผลิตภัณฑ�และการใช�งานที่ถูกต�อง 
เพ่อท าถนนและสะพานที่มีคุณภาพดี

•การพัฒนาสินค�า/บริการด�วยนวัตกรรมใหม�  ให�ทันต�อ
เทคโนโลยีและการแข�งขันของโลกธุรกิจ

•การผลิตสินค�าและการให�บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  เหมาะสมกับราคาและตอบสนองการใช�งานได�ดี

•ผลิตสินค�าและบริการโดยค านึงถึงวงจรชีวิตของสินค�า  และลด
ผลกระทบไม�ดีต�อสังคมและสิงแวดล�อม

•ก าหนดและปฏิบัติตามข�อตกลงที่เป�นธรรมต�อกลุ�มบริษัทฯและ
ลูกค�า

•คุ�มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู�บริโภค  ผ�าน
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�

•ปกป�องข�อมูลเพ่อรักษาสิทธิและความเป�นส�วนตัวของลูกค�า

●ข�าวสารจากประกาศกรมการค�าภายใน  กระทรวงพาณชิย�ฯ
●ข�อแนะน า/ข�อร�องเรยน

•ถนนและสะพานทีม่สีภาพผวิแอสฟลท�ทีด่ ี ไม�เป�นอนัตรายต�อการ
สัญจร

•การผลิตสินค�าและการให�บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

•ให�ข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบริการ เช�นราคา  คุณภาพ
ผลิตภณัฑ�  คุณลกัษณะต�างๆ  ด�านสขุภาพ  และความปลอดภัย 
เป�นต�น  อย�างเป�นจริงไม�เบี่ยงเบน  เพ่อประโยชน�ในการตัดสินใจ
ของลูกค�าและผู�บริโภค

•ให�การบริการสนับสนุนอย�างฉับไว  เพ่อยุติข�อเรยกร�องและข�อ
ขัดแย�งกับผู�บริโภค

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
(GRI102-40) 

แหล�งข�อมูล:พนักงาน-Employee Engagement Survey 2017 Report

ลูกค�า –Satisfaction Survey Domestic Customer 2017 Report 

*

*  ลูกค�า หมายถึง นิติบุคคล/บุคคลที่ท าธุรกรรมการค�าตรงกับบริษัทฯ เช�น ผู�รับเหมาท าถนน, 
ผู�แทนจ าหน�ายสินค�ายางมะตอยส าเร็จรูป TipcoPremix เป�นต�น

ความถี่ในการด าเนนิงาน
●เป�นประจ า/สม ่าเสมอ
●รายไตรมาส/คร่งป�
●รายป�
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หน�วยงานภาครฐั

คู�ค�า/พันธมิตร
ธุรกิจ

ผู�ถือหุ�น/
นักลงทนุ

●การประชุมสามญัประจ าป�
●Opportunity Day-ตลาดหลกัทรพัย�
●กิจกรรม Road Showทั้งในและต�างประเทศ
●ข�าวสาร/กจิกรรมในวารสารตลาดหุ�น
●IR Website

●ข�อเสนอแนะและข�อคดิเหน็

•การจ�ายเงินป�นผลในระดับที่น�าพอใจและสม ่าเสมอ
•กิจการเติบโต  อย�างต�อเนื่อง และมั่นคง โปร�งใส
•มีกลยุทธ�การบริหารที่ดี  ในการสร�างโอกาสและขยายธุรกิจ โดย
ยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งจะต�องปฏิบัติอย�างมี
ความรับผิดชอบต�อสังคม

•มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

•การได�รับค�าตอบแทนอย�างเหมาะสม  และมีอัตราการจ�ายเป�นไป
ในทิศทางเดียวกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

•ด าเนนิการบรหิารจัดการทีด่ ีมีการก ากบัดกูจิการ  ยึดมัน่ในหลัก
ธรรมาภิบาล  มีความโปร�งใส 

•บริหารจดัการธรุกจิให�ตอบสนองต�อประเดน็ด�านเศรษฐกจิสังคม 
สิงแวดล�อม ให�มีขดความสามารถในการแข�งขันที่น าไปสู�การ
พัฒนาธุรกิจให�เติบโตอย�างยั่งยืน  และท าให�เกิดการเชื่อมั่น

•เพมมูลค�าของผู�ถือหุ�น
•พัฒนาช�องทางให�เข�าถึงข�อมูลครบถ�วน และสะดวกของนักลงทุน

●การเข�าเยีย่มพบจากเจ�าหน�าทีบ่ริการเทคนคิ/วศิวกร
●การสมัมนาทางวชิาการ
●การเยีย่มชมกจิการ
●การร�วมกจิกรรมสมัพนัธ�

•การปฏิบัติตามกฎหมาย  และมีธรรมาภิบาล
•ด าเนินการแข�งขันด�านการค�าที่เป�นธรรม
•ให�ความร�วมมือในการให�ข�อมูลที่ร�องขออย�างรวดเร็ว และ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมของหน�วยงานของรัฐ

•บริหารจดัการระบบความปลอดภยัและสงิแวดล�อมของโรงงานและ
ชุมชนใกล�เคียงที่ดีและยั่งยืน

•มีระบบการจัดการข�อร�องเรยนอย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

•ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับต�าง และด าเนินธุรกิจ
อย�างเป�นธรรมและโปร�งใส

•ควบคุมคุณภาพสิงแวดล�อมให�เป�นไปตามกฎหมายก าหนด
•การตอบกลบัในเรอ่งการชีแ้จงข�อมูลกับหน�วยงานของรัฐที่ร�องขอ  
ด�วยความถูกต�องและรวดเร็ว

•ให�ความร�วมมือกับภาครัฐในโครงหรอกิจกรรมต�างๆ
•สนับสนุนและส�งเสริมในด�านความรู� เทคโนโลยีใหม�ด�านวัสดุ และ
ระบบการก�อสร�างถนน/สะพานให�บุคคากรของรัฐ

●การประชุมธรุกจิของพนกังานฝ�ายจดัซือ้/พนกังานฝ�ายบญัช/ี
พนักงายฝ�ายพฒันาผลติภณัฑ�

●จรรยาบรรณธรุกจิ
●การเยีย่มชมกจิการคู�ค�า
●รายงานประจ าป�
●กิจกรรม Road Show ทั้งในและต�างประเทศ
●โทรศพัท� / อีเมล�
●ข�อเสนอแนะ หรอ ข�อร�องเรยน

•รายได�เพมขน้จากการลงทนุร�วมอย�างสม า่เสมอและยัง่ยืน
•การพฒันาธรุกจิร�วม โดยมผีลประกอบการทีด่อีย�างต�อเนื่องและ
มั่นคง

•การเจรญิเตบิโตและการขยายธรุกจิในอนาคตอย�างมเีป�าหมาย
ชัดเจน

•มีระบบการจัดซือ้จัดจ�างทีด่ ี โปร�งใส  ละตรวจสอบได�
•มีความเสมอภาคในการท าธรุกจิ
•ได�รับการช าระเงินตรงตามเวลาและครบถ�วน
•ความชัดเจนของสนิค�าและงานบริการทีต่�องการ (Specification)

•ท าธุรกิจที่เป�นธรรมต�อคู�ค�าภายใต�จรรยาบรรณของบริษัทฯ
•เลือกคู�ค�าทางธุรกิจอย�างเป�นธรรม  โดยเลือกซื้อสินค�าจากผู�
เสนอขายสินค�าที่มีการแข�งขันตามความเหมาะสมและโปร�งใส

•สัญญาซื้อขายที่โปร�งใสและเป�นธรรม
•การเก็บรักษาและปกป�องข�อมูลเพ่อรักษาสิทธิ
•ช าระเงินตรงตามเวลาและมูลค�าตามที่ก าหนด
•แผนลงทุนในธุรกิจเพมเติมและหลากหลาย  เพ่อเพมรายได�และ
เติบโต

•จัดท าข�อมลูแนะน าบรษิทัฯ ให�กับผู�ร�วมลงทนุ  พันธมติรทางธรุกิจ  
และนักลงทุนให�รู�จักธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้งทิศทางการ
ขยายตัวในอนาคต ความถี่ในการด าเนนิงาน

●เป�นประจ า/สม ่าเสมอ
●รายไตรมาส
●รายป�

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย (GRI 102-44)ภาระกิจที่มีต�อผู�มีส�วนได�เสีย (GRI-43)กระบวนการมสี�วนร�วม(GRI 102-43) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
(GRI102-40) 

การประเมนิประเดน็ส าคญั: ความคาดหวังของผู�มสี�วนได�เสยี(GRI 102-43)
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คู�แข�งทางการค�า

สื่อมวลชน, 
ประชาสังคม,
นักวชาการ

ชุมชนและสังคม 
ใกล�เคียง

●กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ�
●กิจกรรมเพ่อสังคม “รักษ�ทาง-รกัถนิ” การซ�อมผิวถนนใน

วารสารกรมทางหลวงชนบท
●การสานเสวนากบัขมชน
●ข�อเสนอแนะ  หรอข�อร�องเรยน

•การด าเนินธุรกิจด�วยความปลอดภัย
•ผลิตสินค�าที่มีนวัตกรรมด�านความปลอดภัยและป�นมิตรต�อ
สิงแวดล�อม

•ให�ความส าคัญด�านการรักษาคุณภาพสิงแวดล�อม
•ให�ความส าคัญต�อข�อร�องเรยน  ข�อแนะน าของชุมชนอย�างเป�น
ธรรม  และสื่อสารให�ชุมชนเข�าใจอย�างรวดเร็ว

•ส�งเสรมการมีส�วนร�วมในกิจกรรมที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชน  
โดยเฉพาะด�านการศึกษา  และความปลอดภัย

•ร�วมพัฒนาชุมชนและสังคมให�เติบโตอย�างยั่งยืน

•ยกระดับในด�านมาตรฐานระบบความปลอดภยั
•เรยนรู�  และเข�าใจข�อร�องเรยน  รวมทั้งตอบสนองอย�างรวดเร็ว  
อย�างมีระบบและโปร�งใส

•สร�างการยอมรับจากชุมชน  และท างานเสมือนครอบครัว
•ปลูกฝ�งความรู�และสร�างการตระหนกัในด�านความปลอดภัยบน
ท�องถนนแก�เยาวชนและประชาชนอย�างต�อเนือ่ง

•ส�งเสรมารพัฒนาชมุชนและสังคมให�เติบโตอย�างยั่งยืนและมี
คุณภาพ  โดยเฉพาะอย�างยิงคือการสร�างงานในชุมชน

●รายงานประจ าป�
●การร�วมงานนทิรรศการ/ประชุมทางวชาการ

•การด าเนินการด�วยความโปร�งใส  ภายใต�การค�าและการแข�งขันที่
เป�นธรรม

•ด าเนินธุรกิจได�อย�างต�อเนื่องภายใต�การแข�งขันตามกลไกตลาด
เสร

●การจัดแถลงข�าว (Press Release)
●การเยี่ยมชมกจิการ(Press Tour)
●การสัมภาษณ�ในวาระต�างๆ

•การได�รับข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วนอย�างรวดเร็วใน
ประเด็นของกิจการที่สอดคล�องกับสถานการณ�ป�จจบัน

•การท าธุรกิจด�วยความโปร�งใส
•ปฏิบัติงานเป�นไปตามกฏหมายอย�างเคร�งครัด
•การให�ความรู�เร่องที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจ

•จัดเตรยมเนื้อข�าวแจก (Press Release) ที่เป�นที่ต�องการของ
สื่อมวลชน

•การส�งข�าวประชาสัมพันธ� อันเกี่ยวข�องกับชุมชน/สังคม 
สิงแวดล�อมอย�างสม ่าเสมอ

•จัดช�องทางในการติดต�อขอข�าวสารสะดวกและรวดเร็ว

ความถี่ในการด าเนนิงาน
●เป�นประจ า/สม ่าเสมอ
●รายไตรมาส
●รายป�

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย (GRI 102-44)ภาระกิจที่มีต�อผู�มีส�วนได�เสีย (GRI-43)กระบวนการมีส�วนร�วม(GRI 102-43) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
(GRI102-40) 

การประเมนิประเดน็ส าคญั: ความคาดหวังของผู�มสี�วนได�เสีย(GRI 102-43)
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สื่อมวลชน ประชาสงัคม

นักวชาการ

คู�แข�ง

พันธมติร
ธุรกจิ

คู�ค�า

ผู�ถือหุ�น/
นักลงทนุ

ผู�ใช�ถนน
ทั่วไป

ลูกค�า**ชุมชนและสงัคม 
ใกล�เคียง

หน�วยงาน
ภาครัฐ

การประเมินประเด็นส าคัญ: การจดักลุ�มผู�มีส�วนได�เสยีตามระดบัที่มีผลกระทบ

ผู�มีส�วนได�เสยี

องค�กร

ได�รับผลกระทบโดยตรง 
ระยะ 15 ก.ม. โดยรอบ
โรงงาน/ สนง.
ผลกระทบในระยะไกล
ผลกระทบในระยะไกลมาก

ทิปโก�แอสฟลท�

ผู�บรหารและ
พนักงาน
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หน�วยงานภาครฐั
•หน�วยงานภาครัฐตัดสินใจเกี่ยวกับข�อก าหนด
ออกแบบถนนและเลือกใช�ประเภทของวัสดุใน
การท าถนน

•หน�วยงานของรัฐมีอิทธิพลต�อการผลักดัน
ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมและการออกแบบถนน 
รวมทั้งระบุการใช�วัสดุ

•ควบคุมคุณภาพของถนนโดยการขอใบรับรอง
คุณภาพ (CoQ) จากผู�ผลิตยางมะตอย

ลูกค�าหลัก -ผู�รับเหมาท าถนน
•ซื้อยางมะตอยตามข�อก าหนดของหน�วยงานและ
ต�องได�รับใบรับรองคุณภาพส าหรับมวลรวม
และยางมะตอย

•ต�องการได�รับการฝ�กอบรมผลิตภัณฑ�และ
การใช�งานที่ถูกต�อง เพ่อท าถนนและ
สะพานที่มีคุณภาพดี

ชุมชนและสังคม 
ใกล�เคียง

หน�วยงาน
ภาครัฐ

ชุมชนและสังคมใกล�เคยีง
•ชุมชนท�องถินที่อยู�ใกล�กับคลังสินค�าและโรงงานของบริษัทฯ 
มีป�ญหาในเร่องความปลอดภัยที่กังวล

•ทิปโก�แอสฟลท� ได�รับความไว�วางใจจากประชาชนโดยการ
ด าเนินมาตรการด�านความปลอดภัยที่จ าเป�นและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนท�องถินด�วยความมุ�งมั่น

ลูกค�า

การล าดับความส าคัญ  และ
ความส าคัญของประเด็นที่
เกี่ยวข�องกับการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนของธุรกิจ

การประเมินประเด็นส าคัญ: ล าดบัความส าคัญของผู�มีส�วนได�เสยีภายนอกต�อการด าเนินงานของบรษัท 

* โปรดดู แผนภูมิความส าคัญ
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลัก
ที่มีผลต�อธุรกิจไดด�ที่

ภาคผนวก
หน�า289-290
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การประเมนิประเดน็ส าคญั: กระบวนการประเมนิและกรอบแนวคดิ กับผู�มสี�วนได�เสีย

อ�านรายละเอียดเพมเติมใน
เรื่องกระบวนการประเมิน
ประเด็นส าคัญ  ท�านสามารถ
สแกน QR code ตามนี้ 

กระบวนการประเมินประเด็นที่ส าคัญกรอบแนวคิดท าการประเมินประเด็นที่ส าคัญ

เศรษฐกิจสิงแวดล�อมสังคม
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การประเมินประเด็นส าคัญ: ขอบเขต การก าหนดและคัดเลอืกกลุ�มตวัอย�างส าหรบัการประเมิน
ผู�มีส�วนได�เสยี

การก าหนดและคัดเลือกกลุ�มตัวอย�างส าหรับการประเมิน

ผู�มีส�วนได�เสีย 
ภายในองค�กร 

ผู�บรหิารพนักงาน

24

ผู�มีส�วนได�เสยี 
ภายนอกองค�กร 

ลูกค�าคู�ค�า/พนัธมติร

ผู�ใช�ถนนภาครฐั

ชุนชนใกล�เคยีงผู�ถือหุ�น/นกัลงทนุ

คู�แข�งสื่อมวลชน/ประชา
สังคม/นกัวชิาการ

24

1212

35

3

3

1

3

3

3

ขอบเขตการประเมินประเด็นที่ส าคัญของผู�มีส�วนได�เสีย

2
1

3

ผู�มีส�วนได�ส�วนได�เสียภายใน
ผู�มีส�วนได�เสียภายนอก 

ขอบเขตด�านประชากร
และกลุ�มตวัอย�าง

ขอบเขต
ด�านเนื้อหา

ขอบเขต
ด�านเวลา

มาตรฐานการรายงานสากล
GRI Standards 
คลอบคลุมด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดล�อม

เดือนมีนาคม 2561
ถึง เดือนพฤษภาคม 2561
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การประเมินประเด็นส าคัญ: กระบวนวธีการประเมินประเด็นที่ส าคัญของผู�มีส�วนได�เสยี
กระบวนการในการประเมนิแบบส าหรบัประเมนิประเดน็ส าคญัป� 2561
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การประเมินประเด็นส าคัญ: ผลการประเมินประเด็นด�านความยั่งยนืทีส่ าคัญ ป� 2561

ความสนใจและผลกระทบต�อผู�มสี�วนได�เสีย

โอกาสและผลกระทบด�านเศรษฐกจิ  สิงแวดล�อมและสงัคม  ต�อการด าเนนิธุรกจิของกลุ�มทปิโก�แอสฟลท�

ประเด็นที่ส ามัญมาก
ประเด็นที่ส ามัญรอง
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การประเมินประเด็นส าคัญ: เปรยบเทียบผลการประเมิน ป� 2559และ ป� 2561

ผลการประเมนิป� 2559ผลการประเมนิป� 2561

การจัดล าดบัความส าคัญประเดน็ด�านความยั่งยนืป�2561 การจดัล าดบัความส าคัญประเดน็ด�านความยั่งยนืป�2559

การจัดการอาชีวอนามัยและมวาม
ปลอดภัยของแรงงาน/พนักงาน
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ประเดน็ส าคญัดูหน�า*รายละเอียด
การสร�างสรรค�นวัตกรรมและส�งเสรมการ
พัฒนาโครงสร�างพ้นฐานของประเทศ

การส�งเสรมพัฒนาผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกให�มีโอกาสเรยนรู�  
พัฒนาศักยภาพและเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งด�านผลิตภัณฑ�, งานบรการ และ
กระบวนการคิดและท างาน  โดยองค�กรมีการสนับสนุนและมีการเคารพต�อสิทธิใน
ทรัพย�สิน

การก ากับดแูลกจิการทีด่ ี มีความโปร�งใส  
และต�อต�านการทุจรต

กลุ�มทิปโก�แอสฟลท� มีความมุ�งมั่นในการก ากับดูแลกิจการที่ดึอย�างต�อเนื่อง โดย
การจัดฝ�กอบรมทั้งผู�บรหารและพนักงาน  และมีการก ากับดูแลอย�างเป�นระบบ  
ครอบคลุมในกระบวนการท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�า  (Value Chain)

การจัดการของเสยี และการป�องกันสารเคมี
หกรั่วไหลจากกระบวนการท างานหรอการ
ขนส�ง

การบรหารจัดการน ้าทิงและของเสีย โดยการลดการใช�เพ่อเป�นการลดปรมาณขยะ  
น าของที่ใช�แล�วกลับมาใช�ซ ้า  รวมทั้งการน าขยะและของสัยมาบ าบัดหรอแปรสภาพ
เพ่อน ากลับมาใช�ใหม�  รวมถึงการควบคุมมลพษ (Pollutions) จากกิจกรรมต�างๆ 
ไม�ให�เกิดผลกระทบต�อสิงแวดล�อม

การใช�พลงังาน อย�างคุ�มค�า(กระบวนการผลิต, 
การขนส�ง, ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน, พลังงานทดแทน)

การบรหารจัดการพลังงาน  เพ่อเพมประสิทธิภาพการใช�พลังงานในกระบวนการ
ผลิตและการขนส�งสินค�า  ลดการใช�ทรพัยากรและลดผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การปล�อยก�าซเรอนกระจก จาก
กระบวนการผลิตและการขนส�ง

การบรหารจัดการก�าซเรอนกระจกตามแนวทาง GHG Protocol Corporate 
Accounting and Reporting Standard โดยการลดการปลดปล�อยก�าซเรอน
กระจกจากกระบวนการผลิตและการขนส�งผลิตภณัฑ�  เพ่อการลดการใช�ทรัพยากร  
และลดผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การบรหารจดัการน า้ การน าน ้ากลับมาใช�
ใหม�และน ามารไซเคิล

การบรหารจัดการทรัพยากรน�าโดยการส�งเสรมการใช�น�าจากแหล�งน�าภายใน
โรงงาน ซึ่งมาจากการกักเก็บน�าฝน และบาบัดน�าเสียเพ่อนากลับมาใช�ซ�าลดการใช�
ทรัพยากรน�าจากภายนอก

คุณภาพและความรับผดิชอบต�อสินค�าและ
บรการ

ผลิตสินค�าและให�บรการทีม่คีุณภาพเหมาะสมกบัราคา ตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�า  รวมทั้งลดผลกระทบไม�ดีต�อสังคมและสิงแวดล�อม

การเคารพสทิธิของชุมชนเคารพสิทธิของกันและกนั โดยไม�ละเมิดสิทธิเสรภาพของชุมชน  การท ากจิกรรม
ใดๆจะใช�วธีประชุม  หารอและตกลงร�วมกนั  เพ่อประโยชน�ของชุมชนและบรษทัฯ 
ร�วมกัน

การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั
ของแรงงาน/พนักงาน

มีการตระหนกัด�านความปลอดภยัและสภาพแวดล�อมในการท างาน  เพ่อควบคุม
และป�องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้น  รวมทั้งก าหนดค�าดัชนคีวามปลอดภยั(Safety 
Index) เป�นศูนย�

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค�ามุ�งเน�นดูแลความปลอดภยัและสุขอนามยัของชุมชน  ผู�รับเหมา และผู�เกี่ยวข�องทาง
ธุรกิจซึ่งเป�นรากฐานต�อความส าเร็จของธุรกจิในระยะยาวอย�างยั่งยนื  เรามุ�งมั่นใน
เร่องการสร�างความตระหนกัด�านความปลอดภยั

การบรหารจดัการคนและรักษาพนักงานการบรหารด�านการสร�างความผูกพนัต�อองค�กร  รวมถึงการการพฒันาความรู�
ความสามารถเป�นการเพมศักยภาพในการท างานของพนกังาน  และการสร�าง
วัฒนธรรมองค�กร

การประเมินประเด็นส าคัญ: สรุปผลการประเมินประเด็นด�านความยั่งยืนที่ส าคัญ ป�2561 

ในหน�า 47 ตารางเปรยบเทียบประเด็นด�านมวาม
ยั่งยืน ป� 2559 และ 2561 แสดงการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่มีมวามส ามัญสูงมากในป� 2559

ประเด็นเร่อง การจัดการของเสีย และการ
ป�องกันสารเคมีหกรั่วไหลจากกระบวนการ
ท างานหรือการขนส�ง  และสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค�า  ลดลงในป� 2561ในขณะ
ที่ประเด็นการสร�างสรรค�นวัตกรรมและ
ส�งเสริมการพัฒนาโครงสร�างพ้นฐานของ
ประเทศ  และคุณภาพและความรับผิดชอบต�อ
สินค�า/บริการ ไดด�มีการตระหนักในประเด็นนี้
เพมข้นเป�นการเปลี่ยนล าดับในกลุ�มส ามัญเดิม

ในประเด็นที่มีมะแนนลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ไดด�
ด าเนินทบทวนและปรับปรุงตามหัวข�อประเด็นใน
ป� 2559 ดังนี้

•มีการผนวกกิจกรรมเพ่อสังมมเร่อง “ถนน
ปลอดภัย -Road Safety”เพ่อสร�างมวาม
ตระหนักเร่องมวามปลอดภัยในการใช�ถนน 
และกิจกรรมซ�อมผิวถนนที่หลุม บ�อ ในการ
ลดอันตรายจากการสัญจรของมนในสังมม

•มาตรการด�านการจัดส�งโดยมีเป�าหมายใน
การลดการใช�พลังงานส าหรับกระบวนการ
ขนส�ง  รวมทั้งลดการปล�อยก�าซเรอนกระจก

โปรดดูรายละเอียดการ
สรุปข�อคิดเห็นและ
ค าแนะน าจากผู�มีส�วนได�
เสียจาก

ภาคผนวก
หน�า291-294
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การประเมนิประเด็นส าคญัทีน่ าเสนอการด าเนนิการป� 2561 ในรายงานฉบบันี้

มิติด�านเศรษฐกิจมิติด�านสังคม

•การก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

•การบริหารจัดการมวามเสี่ยงด�าน
ESG*

•การสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม
องม�กร

•การบริหารจัดการห�วงโซ�อปทาน
อย�างรับผิดชอบ*

•การปฎิบัติต�อแรงงานและพนักงาน

•มวามรับผิดชอบต�อลูกม�า

•การพัฒนาชุมชน/สังมม

มิติด�านสิงแวดล�อม

•การบริหารจัดการขยะ  ของเสีย  
และมลพษ

•การบริหารจัดการพลังงาน

•การบริหารจัดการน ้า*

…

•การบริหารจัดการก�าซเรอนกระจก

*หมายเหตุ: หัวข�อประเด็นส ามัญที่ผู�บริหารเพมเติมในรายงานทีน่อกเหนอืจากกลุ�มหัวข�อประเด็นส ามัญทีสุ่ด  เพ่ออธิบายการด าเนินงานบริษัทฯ ไดด�ชัดเจนมากข้น



กลยุทธ�ด�านความยั่งยืน
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
กลยุทธ�ด�านความยัง่ยืน

เป�าหมายในป� 2563                         การด าเนินงานในป� 2561 

ประเดน็ส าคญั:   (GRI 102-31)
บรษัทฯ ได�พัฒนาการจัดท ากลยุทธ�ด�านความยั่งยืน  เพ่อให�บรษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ในระยะยาวอย�างชัดเจนด�วยการก าหนดพันธสัญญาด�านความยั่งยืน ( SUSTAINABILITY 
COMMITMENT) “การสร�างนวัตกรรมด�านความปลอดภัยและคุ�มค�า”ที่มีเป�าหมายเพ่อสร�างคณุค�าที่ยั่ง-
ยืน ทั้งผลก าไร เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล�อมสังคม
บรษัทฯ ให�ค ามั่นสัญญาจากความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย  และคุณค�าที่บรษัทฯ ส�งมอบให�ตามความ
คาดหวัง รวมทั้งประเด็นส าคัญที่คาดว�าส�งผลกระทบต�อการด าเนินธุรกิจที่ช�วยสร�างคุณค�าและมูลค�าให�กับ
ธุรกิจ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียมากที่สุด
จากพันธสัญญาด�านความยั่งยืน  บรษัทฯ ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานด�านความยั่งยืน  ด�วย
วธีการแบ�งป�นคุณค�า:Shareการด าเนินงานตามแนวทางการสร�างคุณค�าร�วม (Crating shared value) 
โดยมุ�งเน�นการสร�างและแบ�งป�นคุณค�าระหว�างธุรกิจกับผู�มีส�วนได�เสียใน 3มิติ คือ 
Products & market level โดยมุ�งสร�างให�คนในสังคมได�รับประโยชน�จากการท าการตลาดและผลิตภัณฑ�ที่
ท าให�เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล�อมควบคู�ไปกับการสร�างก าไร
Productivity level โดยมุ�งพัฒนากระบวนการภายในองค�กรที่ช�วยลดผลกระทบต�อสังคมและสิงแวดล�อม 
รวมทั้งการสร�างโอกาสในการลดค�าใช�จ�าย ลดการใช�ทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คู�ค�า และ
อื่นๆ ที่ท าให�ผลิตภาพขององค�กรดีข้นไปพร�อมๆกัน
Cluster developmentโดยมุ�งเน�นพัฒนาชุมชนโดยรอบ ที่ส�งเสรมการเจรญเติบโตของธุรกิจ  โดยใช�ความ
ช านาญของบรษัทฯ 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

การขยายกลยุทธ�ด�านความยั่งยืนไปสู�กลุ�มบรษัทฯ 
ในต�างประเทศ

กลยุทธ�ด�านความยั่งยืนของทิปโก�แอสฟลท�

‘ผู�น าด�านนวัตกรรม’
มิติด�านเศรษฐกิจ

‘การตระหนกัถงึ
ความปลอดภยั’

มิติด�านสังคม

‘บรหารจัดการธรุกจิให�มี
ศักยภาพสูงในการแข�งขนั’

มิติด�านสิงแวดล�อม

บรษทัทปิโก�แอสฟลท�ได�ให�ค ามัน่สัญญาในการส�งมอบ 
“นวัตกรรมด�านความปลอดภัยและคุ�มค�า” 
ของพ้นผิวถนนยางมะตอย  เพ่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัยส าหรับทุกคนในสังคม



S2 พัฒนาแบรนด�ของกลุ�ม
บริษัททปิโก�แอสฟสท�

กลยุทธ�องค�กร
S3 เติบโต พัฒนาอย�าง

ยั่งยืน

S6 บริหารจดัการด�าน
การเงิน

S4 มุ�งเน�นการเตบิโตของ
ธุรกิจในป�จจบนั

S5 ศึกษาพจารณาโอกาส
ทางธุรกจิใหม�ๆ

S7 พัฒนาศักยภาพของ
โรงกลัน่

S1 พัฒนาวัฒนธรรมองค�กร ศักยภาพ
ของพนกังานและ บริหารจดัการ
องค�ความรู�องค�กร

S9 บริหารจดัการความ
เสี่ยงเชิงรกุ

S8 เพมประสทิธิภาพการ
ผลิตและขนส�ง
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กลยุทธ�ด�านความยัง่ยนื: คุณค�าที่ทิปโก�แอสฟลท�ส�งมอบให�ลกูค�า

ผู�บริหารและพนักงาน

ชุมชนและสังคม ใกล�เคียง/
ผู�ใช�ถนนทั่วไป

ผู�รับเหมางานก�อสร�าง
ถนน / ลูกค�าทั่วไป

หน�วยงานภาครัฐ ทล. 
ทช. อบต.

ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน

•การพัฒนาบุคคากร
•การดูแล/รักษาพนักงาน
•ความปลอดภัยและชีวอนามัย
•การปฏิบัติด�านแรงงาน
•บรหารจัดการนวัตกรรม

•สินค�าทนัสมยั/ประหยดั
•การพฒันาความรู�ใหม�
•สินค�ามมีาตรฐาน
•คุ�มค�า มีบรการทนัสมยั
•บรการขนส�งตรงเวลา
•สินค�ามลภาวะต า่

•ไม�ทจุรต
•ตรวจสอบได�
•ผลตอบแทน
ลงทุนดี

•ความปลอดภยั/ใส�ใจมลภาวะ
•เพมคณุภาพชวีตทีด่ี
•สินค�ามมี�ตรฐาน/ปลอดภยั
•การสนบัสนนุสร�างรายได�/
เติบโตของชมุชน

•สินค�า/บรการด�านนวตักรรม
ผิวทาง  ที่ตอบสนองด�าน
ความปลอดภัยและเป�นมิตร
ต�อสิงแวดล�อม
•น าเสนอสินค�า/บรการใหม�ที่
ทันสมัยสม ่าเสมอ
•ให�ความร�วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

2
3

45
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กลยุทธ�ด�านความยัง่ยืน: กรอบแนวคดิด�านการพฒันาอย�างยั่งยืน
การพัฒนาอย�างยัง่ยืน

‘ผู�น าด�านนวัตกรรม’
ตลาดและสนิค�า/

บรการก�าวน าสู�นวตักรรม‘
ด�านผลติภณัฑ�ยางมะตอยด�วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมส าหรบัการก�อสร�าง
“ถนนปลอดภยัและคุ�มค�าในการก�อสร�าง"

INNOVATION CHAMPION

ECO-EFFICIENCY OPERATIONS

มุ�งมัน่ในการปฏบิตังิานให�มศีักยภาพในการ
แข�งขัน โดยมีผลกระทบต�อสิงแวดล�อมต ่า 
และรักษาระบบนเิวศ  รวมถึงสภาพ 
แวดล�อมที่ดีของชุมชน  รวมทั้ง คุ�มค�า

ต�อการใช�งานและการลงทุน

‘การตระหนกัถงึ
ความปลอดภยั’

SAFETY AWARENESS

เรามุ�งมั่นที่จะเสริมสร�างมวามแข็งแกร�งให�กับธุรกิจยางมะตอยในประเทศ
ไดทย  ผ�านการด าเนินงานที่ใช�นวัตกรรมและเน�นประสิทธิภาพ  โดยม านึง
ถึงมวามรับผิดชอบต�อสังมมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน เพ่อบรรลุวิสัย
ทัศน�และพันธกิจในการเป�น “ผู�น าในธุรกิจด�านยางมะตอยแบบครบ
วงจรและผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล”  
(To be a globally preferred integrated asphalt & petroleum 

company)

รายละเอียดเพมเติมของกระบวนการ
คิดและประเด็นในการก าหนดกล-
ยุทธ�ด�านความยั่งยืน  ท�านสามารถ
อ�านเพมเติมไดด�จาก

ภาคผนวก
หน�า295-299
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กลยุทธ� 
ด�านความยัง่ยืน

พันธกจิ
องค�กร

พันธกจิ
ด�านความยัง่ยืน

กลยุทธ�
องค�กร เราคือผู�น าในธุรกิจ

ด�านยางมะตอยและ
ผลิตภณัฑ�ป�โตรเลียม
แบบครบวงจรที่ได� 
รับการยอมรับใน
ระดับสากล

ทิปโก�แอสฟลท� 
สร�างสรรค�นวตักรรม
ยางมะตอย  มีความ
ปลอดภัยและคุ�มค�า 
ส�งผลต�อการพัฒนา
และเชื่อมโยงโครงข�าย
ถนน/สะพาน เพ่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวตในสังคมและการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน

ด�านเศรษฐกิจด�านสิงแวดล�อมด�านสังคม

กลยุทธ�ด�านความยั่งยนื:การเชือ่มต�อกลยุทธ�องค�กรและกลยุทธ�ด�านความยั่งยืน

พัฒนาวฒันธรรมองม�กร
ศักยภาพของพนกังานและ
บริหารจดัการองม�มวามรู�
องม�กร

พัฒนาแบรนด�ของกลุ�ม
บริษัททิปโก�แอสฟสท�

เติบโต พัฒนา
อย�างยัง่ยืน

มุ�งเน�นการเตบิโตของ
ธุรกิจในป�จจบนั

ศึกษาพจารณาโอกาส
ทางธุรกจิใหม�ๆ

บริหารจัดการด�าน
การเงิน

พัฒนาขดศกัยภาพ
ของโรงกลัน่

เพมประสิทธภิาพการ
ผลิตและขนส�ง

บริหารจดัการมวาม
เสี่ยงเชงิรกุ

‘ผู�น าด�าน
นวัตกรรม’

สร�างสรรค� 
’นวัตกรรม-Innovation’
ด�านผลิตภัณฑ�/บรการ 
สินค�ากลุ�มยางมะตอย  
ด�วยเทคโนโลยีส าหรับ

ผิวถนนที่ 
“ปลอดภัย และ คุ�มค�า”

‘บรหารจัดการธุรกิจให�มี
ศักยภาพในการแข�งขัน
ที่มีผลกระทบต�อ

สิงแวดล�อมน�อยที่สุด‘

‘การตระหนักใน
ความปลอดภัยของ

ชุมชน’

ส�งเสรม
ให�ชุมชนเข�ามีส�วนร�วมใน
การพัฒนาทักษะ/ความรู�

ด�านความ
‘ปลอดภัย-SAFETY’ 
รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
เพ่อคุณภาพชีวตที่ดขี้น

มุ�งมั่นพัฒนา
กระบวนการผลิตให�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดย 
’รักษา/คุ�มค�า-SAVE’  
ระบบนิเวศที่ดีของชุมชน 



บริษทั ทิปโก�แอสฟลท� จ ากดั (มหาชน)

กลยุทธ�ด�านความยั่งยนื: วัตถุประสงค�เชงิยุทธศาสตร� 3ด�าน

การเป�นผู�น าด�านนวัตกรรม 
(Innovation Leader) 

การตระหนักถึงความปลอดภัย 
(Safety Awareness) 

กลยุทธ�ส าคญั: ความปลอดภยั 
(ของการใช�ถนน)

เพ่อเข�าสู�การแข�งขันในระดับสากล  บริษัทให�มวามส ามัญกับการเติบโตผ�านการพัฒนายกระดับมวามรู�มวามสามารถของพนักงานอย�างต�อเนื่องเพ่อสามารถตอบสนองต�อมวามมาดหวัง
ของผู�มีส�วนไดด�ส�วนเสีย  มวบมู�ไดปกับมวามรับผิดชอบต�อสังมมและสิงแวดล�อม  โดยมีการบริหารองม�กรภายใต�กรอบบรรษัทภิบาลและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงมีการบริหารมวาม
เสี่ยงทั้งกระบวนการห�วงโซ�มุณม�า  เพ่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่ส ามัญของโลกที่มุ�งสู�การเติบโตอย�างมั่นมงและยั่งยืน  ดังนั้นบริษัทจงไดด�ก าหนดให�การพัฒนาอย�างยั่งยืนเป�นหนึ่งในกลยุทธ�
หลักขององม�กร ซึ่งประกอบด�วย
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การบริหารจัดการธุรกิจให�มี
ศักยภาพสูงในการแข�งขัน
(Eco-Efficient Operations) 

กลยุทธ�ส าคญั: คุ�มค�า
(และประหยัดการก�อสร�างรวมทั้งเป�นมิตรต�อ
สิงแวดล�อม)

กลยุทธ�ส าคญั: นวัตกรรม 
(สินม�าและบริการ)

ของอตสาหกรรมยางมะตอยและการบริการ
ที่ตอบสนองป�ญหาด�านมวาม ‘ปลอดภัย
และคุ�มค�า’อย�างมรบวงจร โดยการริเริม
พัฒนาผลิตภัณฑ�  บริการใหม� ๆ  หรอการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท า งานที่เป�น
มิตรต�อสิงแวดล�อม ส าหรับการเดินทางที่
ปลอดภัยและมุ�มม�าในการใช�งาน  ทั้งเกิด
จากภายในองม�กรเองและการพัฒนา
ร�วมกับมู�ม�า  สถาบันการศึกษา  ชุมชนและ
องม�กรภายนอก 

บริษัทฯ มุ�งเน�นในเรื่องถนนปลอดภัยเป�น
อันดับแรกจากฐานมวามเชี่ยวชาญของบริษัท
ให�ชุมชนไดด�รับการแบ�งป�นมวามรู�และการ
ท างานร�วมกับพนักงานของบริษัทฯ  เพ่อมุ�ง
พัฒนาเส�นทางมมนามมและสร�างมวาม
ปลอดภัยในการใช�ถนนให�กับชุมชนและสังมม  
โดยลดป�ญหาที่อาจก�อให�เกิดอันตรายต�อ
ยานพาหนะและมนเดินเท�า  เพ่อการพัฒนา
ชุมชนและสังมมด�านมวามปลอดภัยรวมทั้ง
การลดอบัติเหตุทางถนน   เป�นการยกระดับ
มุณภาพชีวิตในการเดินทางติดต�อสัญจร
รวมทั้งการส�งเสริมและขยายกิจกรรมเพ่อ
สังมมร�วมกันของมู�ม�า องม�กรของรัฐ และ
ชุมชนในประเด็นถนนปลอดภัย 
กลยุทธ�ส าคญั: ความปลอดภยั

(พนักงานและชุมชนโดยรอบ)

โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต�อ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล�อม
เน�นการให�มวามรู�พนักงาน  เพ่อสร�าง
จิตส านึกในการปฏิบัติตามกระบวนการที่
มีการเพมประสิทธิภาพทางอตสาหกรรม
ตามมาตรฐานสากลโดยมวบมุมให�ส�งผล
ถึงสิงแวดล�อมน�อยที่สุดและรักษา 
’SAVE’ระบบนิเวศรวมถึงสภาพแวด-
ล�อม ที่ดีของชุมชน และการร�วมมือกับมู�
ม�าพัฒนากลยุทธ�เพ่อการพัฒนาธุรกิจ
อย�างยั่งยืน



บริษทั ทิปโก�แอสฟลท� จ ากดั (มหาชน)57

กลยุทธ�ด�านความยัง่ยนื: วัตถุประสงค�เชงิยุทธศาสตร� 3ด�าน

เรามุ�งเน�นเร่องมวามปลอดภัยเป�นเร่องส ามัญทีสุ่ด ตลอดทั้งกระบวนการห�วงโซ�มุณม�าขององม�กร ตั้งแต�การสั่งซื้อวัตถุดิบผ�านการขนส�งมายังการผลิตและจ าหน�ายไดปถึงมู�ม�า 
รวมถึงการน าไดปใช�ปูผิวถนน  และส�งมอบ “ความปลอดภัย” ให�กับผู�ใช�ถนนทุกมน  โดยอยู�ภายใต�การพัฒนา “นวัตกรรม” ในทุกด�านตั้งแต�งานระบบด าเนินธุรกจิ สินม�าและ
บริการ รวมทั้งนวัตกรรมด�านสังมม  ที่ตอบสนองการใช�งานและมีหัวใจหลักอยู�ที่มวามปลอดภัย และ “ความคุ�มค�า” ตั้งแต�ทรัพยากรที่ใช� ตลอดจนเงินและเวลาในการลงทุนไดป
ซึ่งจะน าไดปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนต�อไดป



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)58

กลยุทธ�ด�านความยั่งยืน: เป�าหมายในการพัฒนาอย�างยั่งยืน
การส�งมอบคุณค�าที่ดีขึ้น

การปรับลดความสินเปลือง/
สูญเสียในทิศทางที่ลดลง

การสร�างคุณค�าร�วมส�งเสริมนวัตกรรมพัฒนาความรู�

ลดจ านวน
อบัติเหตุบนถนน

ลดการตายจาก
อบัติเหตุบนถนน

ลดการเสียเวลา
ในการส�งสินค�า

ลดค�าใช�จ�าย

ทิปโก�แอสฟลท� 
สร�างสรรค�นวัตกรรม
ยางมะตอย มีความ
ปลอดภัยและคุ�มค�า
ส�งผลต�อการพัฒนา
และเชื่อมโยงโครงข�าย
ถนน/สะพาน เพ่อ
ยกระดับคุณภาพชีวต
ในสังคมและการพฒันา
อย�างยั่งยืน



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)59

กลยุทธ�ด�านความยัง่ยืน: เป�าหมายในการพฒันาอย�างยัง่ยนื ป� 2563
ด�านเศรษฐกจิด�านสังคมด�านสิงแวดล�อม

นวัตกรรม โดยให�ป� ปลอดภยัคุ�มค�า/ ประหยดั

การสนบัสนนุวฒันธรรมนวตักรรมองค�กร

การบรหารจดัการความเสีย่งด�าน ESG

การก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณทางธรุกจิ

การบรหารจดัการก�าซเรอนกระจก

การบรหารจดัการน า้

การบรหารจดัการพลังงาน

การบรหารจดัการขยะ  ของเสยี  และมลพษ

การพฒันาชมุชน/สังคม

ความรบัผดิชอบต�อลูกค�า

การปฏบิตัติ�อแรงงาน/พนกังาน
•ต�ออายุสมาชกิภาพของแนวร�วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต�อต�านการทุจรต (Private Sector Collective Action 
against Corruption (CAC) โดยยงัคงสมาชกิภาพที่ได�รบัการ
รับรอง Level 4: Certified)

•การพัฒนางานบรหารความเสี่ยง ERM ให�ครอบคลมุบรษัทลูก 
บรษัทย�อยอืน่ ๆ ในต�างประเทศ  โดยเน�นในมติดิ�านเศรษฐกจิ 
สังคม สิงแวดล�อม

•ก าหนดให�มีการระบ ุประเมินความเสีย่งทัง้ด�านเศรษฐกิจ สังคม 
สิงแวดล�อม (Due Diligence) ในโครงการลงทุน หรอการเข�า
ซื้อกิจการต�าง ๆ ของกลุ�มบรษทัในอนาคต

•จัดตั้งหน�วยงาน/ผู�รับผิดชอบด�านนวัตกรรมองค�กร  
ซึ่งจะด าเนินการบรหารจัดการตามทิศทางที่ก าหนด

•การก าหนดเป�าหมายด�านการขาย/รายได�จากมูลค�า
สินค�าใหม� ซึ่งจะเป�นส�วนหนึ่งของตัวชี้วัดของหน�วย 
งานที่เกี่ยวข�องในห�วงโซ�คุณค�า

•ใช�เกณฑ� ESGในการคัดเลือกคู�ค�าใหม� และขยายผล
แจ�งคู�ค�าวัตถุดิบและภาชนะบรรจรายป�จจบันทั้งหมด
ถึงการน าเกณฑ� ESGมาใช�ร�วมในการประเมินความ
สามารถคู�ค�า

•การสร�างความสัมพันธ�ผ�านกิจกรรมด�านความ
ปลอดภัย และการเสรมสร�างจรรยาบรรณ

•ลดปรมาณของเสียที่ส�งก าจัดด�วยวธีการฝ�งกลบลง 
5%ของปรมาณของเสียทัง้หมดโดยใช� 2560เป�นป�ฐาน

•เพมการน าของเสียกลับมาใช�ประโยชน�ด�วยการใช�ซ ้า 
(Reuse)และใช�ใหม� (Recycle) โดยการใช�นวัตกรรม 
เช�น การน าเศษยางพารามาแปรรูปเป�นวัสดุปูพ้น

•ลดการใช�พลังงานในการอ�นสินค�า ของสายงาน
ปฏิบัติการ (5โรงงาน) ลงอย�างน�อย 5% เมื่อเทียบ
กับป� 2560

•เพมพนผลิตภาพในองค�กรด�วยการปฏิบัติตาม
คุณค�าหลักทั้ง 5ข�อขององค�กร และสร�างสรรค�
สภาพแวดล�อมในการท างานที่สนับสนุนการ
จัดการความรู� มีการการสร�างเสรมความ 
สามารถของพนักงาน

•ยกระดับความพงพอใจในแต�ละประเด็นไม�ต ่ากว�า 
85%

•ก าหนดให�มีการสัมมนาความรู�และเทคโนโลยี
ทันสมัยด�านยางมะตอยให�ลูกค�าตามกลุ�มส าคัญ

•การท ากิจกรรมทางสังคมร�วมกับกลุ�มลูกค�า

•การสร�างและขยายพันธมิตร  CSV เพ่อสร�าง
เครอข�ายในการซ�อมแซมผิวถนนให�มีความ
ปลอดภัยต�อการสัญจรในระดับสังคม

•สร�างวัฒนธรรมบรการจตอาสาส าหรับ
พนักงาน  เพ่อความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน

•เรมต�นประเมินประสิทธิภาพการจัดท าโครงการ
กิจกรรมเพ่อสังคมอย�างเป�นระบบ (SROI)

•จัดท าการประเมินความผูกพันของชุมชนรอบ
โรงงานทุกโรงงานในประเทศไทย

เพ่อความและความ

•บรษัทฯ เพงได�มีการน าเสนอ GHG Management 
มาประยุกต�ใช�เมื่อปลายป� 2561 จงยังไม�ได�
ตั้งเป�าหมายในป� 2561แต�ได�มีการค านวณข�อมูล
ของป� 2559-2561เพ่อใช�เป�นป�ฐาน และตั้งเป�าหมาย
ส าหรับป� 2562และต�อไปในอนาคต

•ปรับปรุงระบบรางระบายน ้าฝนและระบบบ าบัดน ้า
เสียจากกระบวนการผลิต เพ่อมุ�งสู� โรงงานปลอดน ้า
เสีย (Zero Waste Water Discharge Plant) ทั้ง 4
โรงงานของทิปโก�แอสฟลท� ได�แก� โคราช ระยอง 
พษณุโลก และสุราษฎร�ธานี

การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทานอย�าง
มีความรบัผดิชอบตาม ESG



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

กลยุทธ�ด�านความยั่งยนื: :แนวคิดการด าเนินงานเชงิกลยุทธ�  “นวัตกรรม เพ่อความปลอดภยัและคุ�มค�า”
ประเด็นส าคัญกรอบการด าเนินงาน

การก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ

การก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี

จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจการต�อต�ามอร�รบัชั่นการบรหิารจดัการข�อ

ร�องเรยน
การมสี�วนร�วมผู�มีส�วน
ไดด�เสยี

การบรหารจดัการด�านความเสี่ยง ESGการบรหิารจดัการ
มวามเสีย่ง

มวามเสีย่งทีส่�งผลด�าน
กลยุทธ�

กรอบการบรหิารมวาม
เสี่ยงขององม�กร

มวามเสีย่งด�าน
เศรษฐกิจ สังมมและ
สิงแวดล�อม

มวามเสีย่งทีอ่บตัิขน้
ใหม�

การสนบัสนนุวฒันธรรมนวตักรรมการสนบัสนนุ
วัฒนธรรมนวัตกรรม

ผลงานด�านนวัตกรรม:

ด�านสินม�า  
กระบวนการและสงัมม

ข�อมูล/แนวทางส�งเสรมิ
นวัตกรรมทีเ่ป�นมิตร
ต�อสิงแวดล�อม

ประโยชน�ในเชงิปรมิาณ
จากการพฒันา
นวัตกรรม

การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทานอย�าง
รับผดิชอบ

แผนการบรหิารห�วงโซ�
อปทาน

เกณฑ�และวิธกีารตรวจ
ประเมนิมู�ม�า

นวัตกรรม

การบรหารจดัการขยะของเสียและมลพษการลดขยะ  ของเสยี  
และมลพษ

การบรหารจดัการพลังงานการลดการใช�พลงังาน 
(ไดฟฟ�า/เชื้อเพลิง)

การบรหารจดัการน า้การลดการใช�น า้ 

การบรหารจดัการก�าซเรอนกระจกการลดการปล�อยก�าซ
เรอนกระจก

คุ�มค�า

ปลอดภัยการปฏิบตัติ�อแรงงาน / พนักงานการเมารพสทิธิ
มนุษยชน การดแูลพนกังาน

ความรบัผิดชอบต�อลกูค�ามวามพงพอใจของ
ลูกม�า 

สุขภาพและปลอดภยั
ของลูกม�า 

การพฒันาชมุชน / สังคมการเมารพสทิธชิมุชน

แนวทางการสร�าง
วัฒนธรรมนวัตกรรม

การจดัการห�วงโซ�
อปทานอย�างรบัผดิชอบ

สัดส�วนมู�ม�ารายใหม�ที่
ผ�านการมัดกรอง ESG

การพฒันามวามผกูพนั
พนักงานต�อองม�กร 

การฝ�กอบรมและพฒันา
พนักงาน 

มวามปลอดภยั อาชีวอนา-
มัย และสภาพแวดล�อมการ
ท างาน 

การสือ่สารผลกระทบ
จากสนิม�า/บรกิาร

การรกัษาข�อมลูส�วน
บุมมลของลกูม�า 

แนวปฎิบัตเิรอ่งการเป�ด
แผยข�อมลูเกี่ยวกบั
ผลกระทบจากสนิม�า

การมสี�วนร�วม และการ
พัฒนาชมุชน/สงัมม 

การมสี�วนร�วมด�าน
สังมมและเศรษฐกจิของ
ชุมชน 

จ านวนเหตุการณ�/ข�อ
ร�องเรยนผลกระทบ 
ESG

ระดับมวามพงพอใจ
โดยรวมของชมุชน
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กลยุทธ�ด�านความยัง่ยืน: ภาพรวมทปิโก�แอสฟลท�กบัการพฒันาอย�างยัง่ยืน

ทิปโก�แอสฟลท�
กับความยั่งยืน

กระบวนการด าเนินงานและ
การส�งมอบที่ถูกต�อง สินค�า/บริการที่ถูกต�อง

คู�ค�าบรษทั/โรงงานชุมชน/สังคม

การผลติทีมุ่�งลดผลกระทบต�อสิงแวดล�อม

ผลิคภัณฑ�บรการ

•การหยุดงาน

•การอบรมเลี่ย
ชม./มน

43

การใช�น า้                     การใช�พลงังาน            จัดการของเสยี            ก�าชเรอนกระจก               การบรหารคู�ค�าการบรหารคนและความปลอดภยั
รักษาพนกังาน             การยกระดบัชวีต

•การซ�อมถนน 
“รักษ�ทาง-รักถิน”

•ถนนปลอดภัยใน
โรงเรยน

•ศูนย�ขับรถบรรทกุ
เพ่อมวามเป�นเลิศ

•ระบบการเตือน
เพ่อการใช�ถนน
ปลอดภัย

•สัดส�วนพนักงาน

หญิง          ชาย
27% : 73%

•การกระจายอ า-
นาจจัดซื้อสู�การ
จัดซื้อท�องถิน
เพมข้น

การลดปริมาณ
การใช�น ้า

การลดการใช�พลัง 
งานรวมในการผลิต

การลดการใช�พลัง 
งานรวมในการผลิต

การลดการปล�อย
ก�าซเรอนกระจก
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

สร�างสรรนวตักรรม      ความพงพอใจ              การรบัผดิชอบ
มิตรต�อสงิแวดล�อม       ของลกูค�า                      ต�อสนิค�า

ปริมาณการปล�อย
ก�าซเรอนกระจก
ลดลง

มวามเข�มข�นการ
ปล�อยก�าซเรอนกระ 
จกต�อตนัการผลติ
ลดลง

ปริมาณการใช�พลงั
งานและเชือ้เพลงิ
รวมทัง้หมด ลดลง

ปริมาณการใช�พลงั
งานต�อตนัการผลติ
ลดลง

ปริมาณของเสยีทีส่�ง
ก าจดัด�วยวธิกีารฝ�ง
กลบลดลง

ปริมาณขยะ/ของเสยี 
น ามาใช�ใหม�เพมขน้

ปริมาณการใช�น า้
จากแหล�งต�างๆ 
รวมทัง้หมด ลดลง

การตอบสนองต�อ
ข�อร�องเรยนในเวลา
ที่ก าหนด

ผลส ารวจมวามพง
พอใจของลูกม�า

การพัฒนนวัตกรรม
นวัตกรรมที่เป�นมิตร
ต�อสิงแวดล�อม
•สินม�า/บริการ•ลูกม�าในประเทศ

นวัตกรรม
•กระบวนการท างาน

นวัตกรรม
•ด�านสังมม

นวัตกรรม

•ลูกม�าระหว�าง
ประเทศ

•ลูกม�าในประเทศ

•ลูกม�าระหว�าง
ประเทศ

•การรักษาพนักงาน
กลุ�มที่มีศักยภาพ 

•ผลส ารวจมวาม
ผูกพัน



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)62

2560

•อบรมความรู�ด�าน SD และ CSVจาก 
SET 

•คัดเลือกโครงการทีม่เีดมิ  เพ่อปรบัปรงุ
ให�อยู�ในแกน CSV  และ in-process

การเรียนรู�  ท าความเข�าใจ

TransformGrowthExpandSustain

การขยายผล
กิจกรรม

พันธมิตร
คู�ค�า

บริษัทใน
เครือฯ

2563
การขยายผล

•โครงการทีห่น�วยงานเจ�าของโครง-
การ กําหนดมาตรฐาน  เพ่อให�
หน�วยงานอืน่ใช�เป�นมาตรฐาน

•สรุปทาํผังโครงการวธีดาํเนนิงาน

2561
การปรับเปลี่ยน

•กําหนดกลยทุธ�จาก Materiality
•กําหนดเป�าหมายและคณุค�าทีส่ังคม

และบรษทัได�รบั
•กําหนดแผนงานระยะยาว/การวดัผล

2562
การปฏิบัติการ

•ดําเนนิตามแผนงานและจดัทาํวธ/ี
ผังการทาํงานเป�นคู�มอืกจิกรรม

•เรมกจิกรรมร�วมกับองค�กรอื่น  
เพ่อประสานทาํกิจกรรมเพอ่สังคม 

2564Æ
ประเมินผล/น าสู�ความยั่งยืน
•สรุปประเมนิโครงการต�าง ๆ แก�ไขในส�วนที่

บกพร�องให�มคีุณค�าเหมาะกบัชมุชนและ
องค�กร

•ตั้งมาตรฐานการทาํงานเพ่อความยัง่ยนื

กลยุทธ�ด�านความยั่งยืน: แผนงานในการพัฒนาความยั่งยืน



แผนการด าเนินการจดัท ารายงานกิจกรรมเพอ่สงัคม / ความยัง่ยนื 2561 -2563

รายละเอยีด

ช�วงการปรับเปลี่ยนช�วงการปฏิบัติการช�วงการขยายผล

256125622563-2564

พันธมิตร…ผู�เข�าใจและน าเสนอ
แนวทางเลอืกอย�างสร�างสรรค�

นวัตกรรม…ทีร่�วมกนัพฒันา เพ่อให�
เตบิโตไปพร�อมกนัด�วยความมุ�งมัน่

และยัง่ยนื

ทางเลือกสร�างสรรค�…เพ่อการส�งมอบ
นวัตกรรมด�านความปลอดภัยและคุ�มค�า
ของพ้นผวิยางมะตอย ในการสญัจรที่
สะดวกและปลอดภยัส าหรบัทกุคน

การจัดท ารายงานความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

•ธุรกิจหลักของกลุ�มบริษัทฯ ในประเทศไทย

•ธุรกิจหลักของกลุ�มบริษัทฯ ในประเทศไทยและต�างประเทศ

แนวทางการรายงาน

•การรับรองรายงานจากหน�วยงานภายนอก

•ข�อมูลผลตอบแทนทางสังคมเชิงปริมาณ และ SROI

•ข�อมูลที่ได�รับการรับรองรายงานจากหน�วยงานภายนอก

¾ปริมาณการน าน ้ามาใช� (GRI 303-1)

¾ปริมาณการใช�พลังงาน (GRI 302-1)

¾ปริมาณของเสีย (GRI 306-2)

¾อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GRI 403-2)



ขยายขอบเขตการด าเนินการด�านกจิกรรมเพ่อสังคม2564เป�นต�นไป

ป�จจบันเริม 2564 เป�นต�นไป



ความสัมพันธ�ของเป�าหมาย กับSDGs Cr. ภาพประกอบจาก https://sdgactioncampaign.org/2018/01/29/a-new-discovery-tool-for-cutting-edge-research-on-sdgs-the-sustainable-development-explorer//

ความสมัพนัธ�ของ
เป�าหมาย กับSDGs
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SUPPORTING THE GLOBAL GOALS 
การสนบัสนนุเป�าหมายการพฒันาอย�างยั่งยืน

เป�าหมายในป� 2563                         การด าเนนิงานในป� 2561 

ประเดน็ส าคญั: 
จากการวางทศิทางกลยทุธ�ด�านความยัง่ยนืของกลุ�มบรษทั ทิปโก�แอสฟลท�แล�วนัน้  บรษทัฯได�น าเป�าหมาย
การพฒันาอย�างยัง่ยนืขององค�การสหประชาติ (UN Sustainable Development Goals) เข�ามาสู�บรษทัฯ  
โดยการเลือกเป�าหมายทีเ่หมาะสมและสอดคล�องกบักลยทุธ�ความยัง่ยนืของบรษทัฯ  โดยในป� 2561 จนถงึป� 
2563 ได�พจารณาแล�วว�าเป�าหมายหลกัทีส่ าคัญ คือ เป�าหมายที ่3, 9, 11, 12 และ 17 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

บรษทัฯ คาดว�าจะขยายไปยังอกี 5เป�าหมายคอื
ด�านเศรษฐกจิ
•เป�าหมายที ่4–ด�านการศกึษา
•เป�าหมายที ่8 –การจ�างงานทีม่คีุณค�าการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ
ด�านสิงแวดล�อม
•เป�าหมายที ่13 –การรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ
•เป�าหมายที ่14 –การใช�ประโยชน�ทรัพยากรทางทะเล
•เป�าหมายที ่15 -การใช�ประโยชน�จากระนเิวศทางบก

•บรษัทฯ ได�ศึกษาและน าเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน
มาเป�นส�วนหนึ่งของเป�าหมายกลยุทธ�ความยั่งยืนจ านวน 
5 เป�าหมาย

•บรษัทฯ ยังได�น าเสาหลักแผนปฏิบัติการทศวรรษแห�ง
ความปลอดภัยทางถนน 2555 –2563 ของกรมอนามัย
โลก (WHO) มาใช�เป�นแนวทาง/กรอบ การท าโครงการเพ่อ
ความยั่งยืน  ตามกลยุทธืองค�ที่เน�นด�านความปลอดภัย  
และถนนเป�นส�วนของธุรกิจกลักบรษัทฯ

บรษัทฯ ได�ระบุให�กลยุทธ�ด�านความยั่งยืนที่ได�จากการ
ประเมินประเด็นความส าคัญ  สนับสนุนเป�าหมายการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนใน 5 เป�าหมาย  ดังนี้
•ด�านเศรษฐกิจ:  SDG 9-การส�งเสรมนวัตกรรม
•ด�านสังคม:        SDG 3 -มีสุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี

SDG 11-เมืองที่ปลอดภัย
SDG 17-ความร�วมมือต�อการพัฒนา

•ด�านสิงแวดล�อม: SDG 12–การผลิต/การบรโภคที่
ยั่งยืน

บรษทัฯ คาดว�าถ�าท าครบตามเป�าหมายจะช�วย
สร�างความยั่งยนือย�างมแีบบแผน ตรวจสอบได�



INNOVATION CHAMPION

SAFETY AWARENESS

CO-VALUE 
CREATION

SMART 
OPERATIONS

SAFETY 
FIRST

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน: กลยุทธ�/เป�าหมายความยั่งยืนองค�กร

เป�าหมายที่ 9 สร�างโครงสร�างพ้น
ฐานที่มีความทนทาน ส�งเสริม
การพัฒนาอตสาหกรรมรวมถึง
นวัตกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ด�านเศรษฐกิจ

ด�านสังคม

เป�าหมายที่ 17 เสริมความเข�มแข็ง
ให�แก�กลไกการด าเนินงานด�าน
ความปลอดภัย และการมีส�วนร�วม
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ECO-EFFICIENCY 
OPERATIONS

เป�าหมายที่ 12 สร�างหลักประกัน 
ให�มีรูปแบบ  การบริโภคและผลิต
ที่ยั่งยืน

ด�านสิงแวดล�อม

เป�าหมายที่ 11ท าให�เมืองและการ
ตั้งถินฐานของมนุษย�มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต�าน
ทานและยั่งยืน

เป�าหมายที่ 3สร�างหลักประกันว�า
คนมีชีวิตที่มีคุณภาพดี  และ
ส�งเสริมสวัสดิภาพทุกคนในทุกวัน



45

6

7

8

10 13

16

14

15

1
ขจัดความยากจน

2
ขจัดความอดอยาก
สร�างความมัน่คงทาง
อาหาร3

สุขภาพและความ
เป�นอยู�ทีด่ี

การศกึษาเท�าเทยีม
และทัว่ถึง

ความเท�าเทยีม
ทางเพศ

การจัดการน า้และ
สุขาภิบาล

การเข�าถงึพลังงาน
ที่ทันสมยั

การเตบิโตเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ลดความเหลือ่มล ้า
11

เมืองปลอดภัย
12

ต�อสู�กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

อนุรักษ�ทรพัยากร
ทางทะเล

สังคมเป�นสขุ

การจัดการระบบ
นิเวศทางบก

แผนกลยุทธ�การท างานของกลุ�มทิปโก�แอสฟลท�
ที่สอดคล�องกับ "เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน*“

5เป�าหมายหลัก

1
ขจัดความยากจน

(*Sustainable Development Goals -SDGs ที่ประชามมโลกตกลงร�วมกัน
ที่จะใช�เป�นกรอบในการด าเนินงานด�านการพัฒนา)

การใช�ทรัพยากร
อย�างยั่งยนืและ
รับผดิชอบ9

พัฒนาอตสาหกรรม 
นวัตกรรม และ
โครงสร�างพน้ฐาน

17
การร�วมมอืกนัเพ่อ
การพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน

การสนบัสนุนเป�าหมายการพัฒนาอย�างยัง่ยนื:แนวทาง/กรอบการพฒันาอย�างยั่งยนื
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และทัว่ถึง5

ความเท�าเทยีมทาง
เพศ
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การจัดการน า้และ
สุขาภิบาล

7
การเข�าถงึพลังงานที่
ทันสมยั

8
การเตบิโตเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน
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ขจัดความอดอยาก
สร�างความมัน่คงทาง
อาหาร
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ลดความเหลือ่มล ้า

13
ต�อสู�กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
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อนุรักษ�ทรพัยากร
ทางทะเล

16
สังคมเป�นสขุ
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การจัดการระบบ
นิเวศทางบก

3
สุขภาพและความ
เป�นอยู�ทีด่ี
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เมืองและถนิฐาน
มนุษย�อย�างยัง่ยืน
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•การเผยแพร� อบรม
มวามรู�การช�วยชีวิต
ขั้นพ้นฐาน CPR

•ห�อง ER มีอปกรณ�
พร�อมในการช�วยชีวิต

•ไดม�แม�นกฎจราจร
•ไดม�ทราบก าหนด
มวามเร็วในถนนแต�ละ
สาย

•ไดม�ช านาญเส�นทาง

•ผิวถนนเป�นหลุม
•จดเสี่ยง
•จดที่เกิดอบัติเหตุบ�อย
•สิงกีดขวางตกหล�น
บนช�องจราจร

การสนบัสนนุเป�าหมายการพฒันาอย�างยั่งยืน: กรอบด าเนนิการกจิกรรมเพอ่สงัคม
มุ�งเน�นด�านความปลอดภัยทางถนน  โดยส�งเสริมการใช�นวัตกรรม รวมทั้งการรับผิดชอบต�อสิงแวดล�อม

เสาหลักของแผนปฏบิตักิารทศวรรษแห�งความปลอดภยัทางถนน 2555–2563

ความปลอดภัยทางถนน

สภาพถนนสภาพรถพฤติกรรม
มนุษย�การช�วยเหลือ

หลังเกิดเหตุ
การจัดการ

ความปลอดภัย

Safer Roads 
& Mobility

Safe VehiclesSafe 
Road Users

Post-Crash 
Care

Road Safety 
Management

ที่มา: องม�การอนามัยโลก 2559, แผนยุทธศาสตร�ศวรรษแห�งมวามปลอดภัยทางถนน

จากมวามมาดหวังจากผู�มีส�วนไดด�เสียต�องการ “มวามปลอดภัย มวามมุ�มม�า  และนวัตกรรม”  ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินการในกิจกรรมที่สอดมล�องไดปกับแผนยุทธศาสตร�มวามปลอดภัยทางถนน
ขององม�การอนามยัโลก โดยเน�นในส�วนที่บริษัทฯ มีมวามช านาญและทรัพยากรพร�อมด าเนินการ  รวมถึงบางโมรงการที่สามารถผนวกเข�าไดปกับการท างานปกต ิ(in-process)ซึ่งจะเป�นการ
เพมศักยภาพของพนักงานและประสิทธิภาพของงานอย�างยั่งยืน  รวมทั้งเป�นประโยชน�ต�อชุมชน/สังมมในการยกระดับการใช�ชีวิตให�มีมวามสุขมากข้นในการเดินทางให�สะดวกในทุกฤดูกาล

ผู�ใช�ถนน

ถนน  8.08%

ข�อบกพร�องของรถยนต�

สภาพแวดล�อม 5.76%

อื่นๆ
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห�งชาติ, 2549 -2556

ป�จจยัทีเ่ป�นสาเหตขุองอบตัเิหตกุารจราจรทางบก พ.ศ. 2549 -2553

ป�จจยัความปลอดภยัทีบ่รษทัฯ น ามาใช�เป�นกรอบในการด าเนนิกจิกรรมเพอ่สงัคม

•การออกแบบและ
ก�อสร�างถนน

•การซ�อมบ ารุง
ถนนและการแก�ไดข
จดอับของถนน

•บริการและการตอบ
สนองทางการแพทย�
ฉุกเฉิน

การจดัการ
ความปลอดภยัถนน

•การเมารพกฎจราจร
•มีสติ •การบริหารจัดการให�

เกิดมวามปลอดภัย 
เช�น สัญญานเตือน

ผู�ใช�ถนนการช�วยเหลอื
หลังเกดิเหตุ

•มาตรการป�องกัน/
ระบบการเตือน
ป�องกันอันตราย



ผู�ใช�รถใช�ถนนมคีวาม
ปลอดภัยมากขน้

คนขับรถมคีวามช านาญ
ช�วยลดอบตัเิหตุ

การบรหารจดัการ
ความปลอดภัยทางถนน 

สภาพถนนและระบบการ
ขนส�งทางบก

ระบบการเตอืนภัย
อันตรายทางถนน

การรกัษาชวีตหลังเกดิ
อบัติเหตุ

ผู�ใช�ถนนปลอดภยัถนนและการสัญจรปลอดภยั
การช�วยเหลอื
หลังเกดิอบตัเิหตุ

การจดัการความ
ปลอดภยั

•การให�การรกัษาทนัทเีมื่อเกิด
อบัติเหตุอย�างมีประสิทธิภาพ

•การย�ายต�นไม�บรเวณทางหลวง
ตัดใหม�  เพ่อลดการตดัต�นไม�

•การใช�อปกรณ�ตกแต�งถนน เพ่อ
ลดการเกดิอบตัเิหตุ

•ผิวถนนที่ไม�เรยบ และเป�นหลุม
เป�นบ�อ  ก�อให�เกิดอบตัิเหตุ

•โครงการซ�อมหลมุบนถนน
•โครงการถนนโรงเรยนปลอดภยั

•รู�และเคารพกฏระเบียบ  รวมทั้ง
ข�อก าหนดในการขับข่บนทาง
หลวง

•คนขับรถทีด่ี

•ไม�ช านาญเส�นทาง
•ภาวะคับขันทางอันตราย  ไม�
สามารถแก�ป�ญหาได�ทนั

•การพฒันาเครอ่งจ าลองการขับ
รถบรรทกุขนาดใหญ� และ
โรงเรยนสอนขบัรถอย�างมอื
อาชพีร�วมกรมฝ�มอืแรงงาน

•ระดับเดก็เล็ก
•ระดับมหาวทยาลยั
•ระดับพนกังานขบัรถ

•ท าอย�างไรถงึจะทราบว�า
สภาพถนนทีจ่ะไปเป�นอย�างไร  
เพ่อป�องกันอบตัิเหตุ

•อปกรณ�ในห�องฉกุเฉนิ
•อปกรณ�ทางการแพทย�ทีจ่ า
เป�นในการช�วยชวีต
•ส�งเสรมอาสาสมคัรเวชกจิ

•ระบบการเตอืนอนัตราย
-เตือนสภาพถนนอนัตราย
-เกบ็ข�อมลูหลมุบ�อบนถนน
-เตือนจ ากดัความเรว็

•การออกแบบถนนและเกิดจด
อันตรายในการขับข่จากข�อจ ากดั
ต�างๆ
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บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

กลยุทธ�ด�านความยัง่ยืน: ตารางแสดงการโครงการและเป�าหมายเพอ่ตอบสนองต�อเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน

เป�าหมายการพฒันา
อย�างยัง่ยนืโครงการ

(ใหม�/ต�อเนื่อง/พฒันาเพม)
ประโยชน�ต�อบรษัทฯประโยชน�ต�อสิงแวดล�อม

และสัมคมSDGs

ส�งเสริมนวัตกรรม

การสร�างคุณ
ค�าร�วม

พัฒนาความรู�

ลดจ านวนอบัต-ิ
เหตุบนถนน

ลดการตายจาก
อบัติเหตุบนถนน

ลดค�าใช�จ�าย / 
เพมรายได�

ลดการเสียเวลา
ในการส�งสินค�า

ส�งมอบคุณ
ค�าที่ดีข้น

ลดความสินเปลือง/สูญ
เสียลดลง

9.1 / 9.4 / 9.5

15.2    /   17.7

3.6

4.4 / 4.b

11.6

5.4   /  8.3

12.4-7 / 12.a

•ให�มวามรู� / อบรมการช�วยชีวิตขั้นพ้นฐาน(CPR) และการน าสิงแปลก 
ปลอมที่อดกั้นออกจากทางเดินหายใจ

•ร�วมสนับสนุนวิทยากร CPR ให�โมรงการของ CP ในการอบรมทั่วประเทศ
•สนับสนุนการสร�าง/จัดหาอปกรณ�ช�วยชีวิตในห�องฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู�

•การซ�อมผิวถนนที่เป�นหลุม/บ�อ ตามมาตรฐาน มีมวามปลอดภัย  ระหว�าง
การรองบประมาณรัฐ โมรงการ “รักษ�ทาง..รักถิน” 

•การพัฒนาระบบเตือนอันตรายในการใช�ถนนผ�านแอปพลิเมชั่นส าหรับ 
พนักงานขับรถขนส�งละประชาชนทั่วไดป

•การสอนวินัยจราจรและการใช�ถนนปลอดภัย ส าหรับนักเรยน

•การสอนชุมชน/ผู�สนใจในการซ�อมถนนยางมะตอย และการท าเนินชะลอ
มวามเร็ว อย�างมืออาชีพ ร�วมกับกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

•การพัฒนาอาชีพเสริมให�พนักงาน สตรและผู�สนใจ เพ่อเพมรายไดด�พเศษ
ในมรัวเรอน

•การพัฒนาระบบเตือนอันตรายในการใช�ถนนผ�านแอปพลิเมชั่น ส าหรับ
พนักงานขับรถขนส�งสินม�า 

•จัดตั้งศูนย�การสอนขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายใบขับข่ประเภท 4เพ่อมวาม
เป�นเลิศ ละการลงยางมะตอยให�ลูกม�าอย�างปลอดภัย

•รักษามุณภาพ การลดการปล�อยของเสีย การลดปริมาณน ้าและพลังงาน

•การพัฒนาพ้นที่แก�มลิงบึงตะเมรงเป�นแหล�งท�องเที่ยวแบบบูรณาการ
•การรักษาต�นไดม�ตามแนวถนนหลวงตัดผ�าน “โมรงการถนนมา ..ป�ายังอยู�”
•การวิงการกุศล “บึงตะเมรงรันนิง” เพ่อหาทุนในโมรงการย�ายต�นไดม�
•การขยายโมรงการ “รักษ�ทาง..รักถิน” สู�พันธมิตร เพ่อมวามยั่งยืน
•ร�วมกับมูลนิธิรักษ�ไดทย ส�งเสริมมวามปลอดภัยทางถนน และส�งเสริมอาชีพ

•สนับสนุนการประกวดนวัตกรรมทางอตสาหกรรมกับสถานศึกษาในพ้นที่
•จัดประกวดนวัตกรรมองม�กรประจ าป� เพ่อกระตุ�นพนักงานด�านมวามมิด
ริเริม  และการพัฒนาการสู�มวามเป�นเลิศ

•ร�วมมือกับมู�ม�า นักวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการ  ในระดับ
อตสาหกรรม 

•การพัฒนาหลักสูตรด�านธุรกิจยางมะตอยร�วมกับกรมพัฒนาฝ�มือแรง
งาน  อย�างมรบวงจร (ปูผิว  ซ�อมแซม  บริหารแพ�ลนยาง ลานออกก าลัง)

•โมรงการ “เป�ดบ�านทิปโก�แอสฟลท�” เพ่อให�นักศึกษาเข�าใจธุรกิจ
•ร�วมกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา “บ�านเรยนมรดกใหม�” โรงเรยนโฮมสกูล
สอนทักษาชีวิตผ�านบทละมร

•เชื่อมโยงผู�ผลิตตั้งแต�ต�นน ้าจนกระทั่งถึงปลาย
น ้า ท าให�ม�าใช�จ�ายต ่าลง  และเวลาสั้นข้น

•สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด�วยนวัตกรรมที่
มุ�งพัฒนาด�านอตสาหกรรม

•ส�งเสริมนักศึกษาในการเป�นนักมิดที่มีมุณภาพ
•สร�างมวามสัมพันธ�กับชุมชน  โดยแลกเปลี่ยน
มวามรู�  ประสบการณ�  ในการร�วมแก�ป�ญหา
และพัฒนาชุมชนให�ยั่งยืน

•การสร�างเมรอข�าย/พันธมิตรในการขยายการ
ดูแลรักษาผิวถนนไดปทั่วประเทศ

•ชุมชนไดด�มีแหล�งพักผ�อน  ออกก าลังกาย
•เกิดเป�นแหล�งรายไดด�ให�ชุมชนอย�างยั่งยืน
•สร�างเสริมวินัยจราจรตั้งแต�เป�นนักเรยน
•มีโอกาสที่จะไดด�สภาพผิวถนนที่ดีกระจายทั่ว
ประเทศ  ลดโอกาสเกิดอบัติเหตุ

•สร�างเมรอข�ายองม�กร  การแลกเปลี่ยนมวามรู�  
ติดตามมวามต�องการที่เปลี่ยนไดป

•ให�มวามรู�มวามเข�าใจกับนักศกึษาเพ่อใช�ในการ
วางแผนอนามต  และสร�างมวามสัมพันธ�

•มีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ  การสร�างงาน

•นักศึกษามีโอกาสไดด�ท างานในลักษณะที่เป�น
มวามถนัดมากข้น ลดการเปลี่ยนงานบ�อยมรั้ง

•การเป�ดโอกาสให�กับการศึกษาทางเลือก เช�น
โฮมสกูล 

•เพมโอกาสทางการศึกษา
•ไดด�เผยแพร�มวามรู�สินม�าและกรรมวิธีการใช�
สินม�าอย�างถูกต�อง  สร�างประสบการณ�ทีด่ี

•โอกาสในการพ�ฒนาต�อยอดสินม�าแล
พัฒนาด�านะเทมโนโลยี

•ไดด�สร�างมวามสัมพันธ�กับผู�มีส�วนไดด�เสีย

•มวามปลอดภัยและสะดวก (มุณภาพชีวิตที่ดี)
•สร�างอาชีพเสริมในชุมชน  เช�น อาชีพการซ�อม
ถนน

•เกิดมวามสามัมมีในชุมชนในการท ากิจกรรม
ร�วมกัน  สร�างจิตส านึกดูแลถนนร�วมกนั

•ให�มวามส ามัญด�านมวามปลอดภัยกับพนักงาน
•เป�นการสร�างจิตส านึกให�พนักงานในการให�
มวามช�วยเหลือ มีจิตสาธารณะ

•เสริมสร�างมวามสัมพันธ�ที่ดี  และมวามเชื่อมั่น
ให�กับชุมชน

•สร�างโอกาสในการรอดชีวิตขณะรอมวาม
ช�วยเหลือฉุกเฉิน

•เผยแพร�มวามรู�ด�านCPR และการแก�ไดขการ
ส าลักให�ชุมชน  เพ่อเพมมวามปลอดภัยในชีวิต

•ไดด�ถ�ายทอดมวามรู� การใช�งานอย�างถูกต�องให�
ผู�ใช�โดยตรง

•มีมวามพันธ�ที่ดีกับพนักงานที่ร�วมกิจกรรม

•สามารถลดม�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม  และเสริม
มวามสามารถในการขับรถในที่อันตราย ที่ลาด
ชัน  และทดลองในสถานที่ฝ�กก�อนไดปขับจรงิ

•พนักงานขับรถส�งของมีมวามปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และลดการเกิดอบัติเหตุ

•ลดอบัติเหตุที่จะท าให�เกิดป�ญหาสินม�าไดหลปน –
เป��อนลงสู�สิงแวดล�อมชุมชน

•สร�างมวามยั่งยืนด�านสิงแวดล�อม

•ชุมชนมีโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
สามารถสร�างสรรม�ผลิตภัณฑ�ที่แปลกใหม�
น�าสนใจ  เป�นรายไดด�เสริมเลี้ยงชีพ

•ลดป�ญหาการว�างงาน  การใช�มวามรุนแรงใน
มรอบมรัวต�อสตรและเด็กจากป�ญหาเศรษฐกิจ

•สร�างวัฒนธรรมองม�กรให�พนักงาน ในการมิด
ริเริม พัฒนาปรับปรุงงานให�มีต�นทุนต ่าลง

•พัฒนาต�อยอดสินม�าและเทมโนโลยี
•นโยบายภามรัฐที่เร�งส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมไดด�รับสิทธิทางภาษี 300%

13.2    /   14.2



เป�าหมายเป�าหมายเป�าหมาย

ลดผลกระทบทางลบของเมืองต�อ
สิงแวดล�อม  โดย รวมถึงการให�มวาม
สนใจพเศษต�อมุณภาพอากาศและ
การจัดการของเสีย: ตั้งเป�าหมายใน
การมวบมุมของเสียที่เกิดจากการ
ด าเนิน การ (ผลิต/ขนส�ง) ที่ส�งผล
กระทบต�อชุมชน/สังมม

ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอบัติเหตุ
ทางถนนลง:เป�าหมาย
ในพ้นที่ที่บริษัทฯ เข�า 
ด าเนินการ  และสาเหตุ
มาจากป�ญหาสภาพผิว
จราจรเท�านั้น

ส�งเสริมการพัฒนา  
การถ�ายทอด  และการ
เผย แพร�เทมโนโลยีที่เป�น
มิตรกับสิงแวดล�อม  เพ่อ
เป�นการอ านวยประโยชน�
ให�กับชุมชน/สังมม: 

เป�าหมายการร�วมมือใน
ส�วนกิจกรรมเพ่อสังมม
ที่เป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม

เป�าหมาย

การสนบัสนนุเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน: เป�าหมาย กับ SDGsที่เกีย่วข�อง

เป�าหมายเป�าหมาย

พัฒนาโมรงสร�างพ้นฐานที่มีมุณภาพ
เชื่อถือไดด� ยั่งยืนและมีมวามทนทาน  เพ่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
มวามเป�นอยู�ที่ดีของมนุษย�  โดยมุ�งเป�าที่
เข�าถึงไดด�และเท�าเทียมกันทุกมน

ยกระดับโมรงสร�างพ้น 
ฐาน เพ่อให�เกิดมวาม
ยั่งยืน  โดยเพมประสิทธิ
ภาพการใช�ทรัพยากร
และการใช�เทมโนโลยี/
กระบวนการทางอตสา-

หกรรมที่สะอาดและเป�น
มิตรต�อสิงแวด ล�อม
มากข้น

เพมพนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร� ยกระดับ
ขดมวามสามารถทาง
เทมโนโลยีของภามอต-
สาหกรรม  มีการส�ง 
เสริมนวัตกรรมและเพม
ผู�ท างานวิจัยพัฒนา  
ร�วม ทั้งม�าใช�จ�ายในการ
วิจัยพัฒนาเพมข้น

เป�าหมาย

การจัดการสารเมมีและ
ของเสียในวิธีที่เป�นมิตร
ต�อสิงแวดล�อม  ลดการ
ปลดปล�อยสิงเหล�านั้น
ออกสู�อากาศ น ้า และ
ดิน  เพ่อที่จะลดผลกระ 
ทบทางลบที่มีต�อสุข-
ภาพของมนุษย�และสิง
แวดล�อมให�มากที่สุด

เป�าหมาย

ลดการผลิตของเสีย
โดยการป�องกัน  การ
ลด  การแปรรูป  เพ่อ
น ากลับมาใช�ใหม�

เป�าหมาย

ส�งเสริมแนวปฎิบัติด�าน
การจัดซื้อจดัจ�างที่ยั่งยืน
ตามนโยบายและการให�
ล าดับมวามส ามัญต�อมู�
ม�า  รวมถึงการพัฒนา
ไดปพร�อมกัน

เป�าหมาย

สนับสนุนและเสริม
มวามแขง็แกร�งของขด
มวาม สามารถด�าน
วิทยาศาสตร� และ
เทมโนโลยีที่จะขับ 
เมลื่อนไดปสู�รูปแบบ
การผลิตและบริโภมที่
ยั่งยืนยิงข้น

ท�าให�เมืองและการตั้งถินฐานของ
มนุษย�มีมวามปลอดภัยลดผลกระ-
ทบทางลบของเมืองต�อสิงแวดล�อม
ต�อหัวประชากร โดยรวมถึงการให�
มวามสนใจเป�นพเศษต�อมุณภาพ
อากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาล การจัดการผิวถนนให�ลด
ฝุ�นละอองจะเป�นการลดฝุ�นที่รบกวน
ชุมชนไดด�มาก
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•ถนนของชมุชนทีอ่าศัยอยู�ในระยะ 2กม. สามารถ
ใช�ได�ทกุฤดกูาล

•ใช�จ�ายงานวจัยและการพฒันา
•จ านวนนกัวจัย

สร�างความ
ร�วมมือต�อ
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

สร�างรูปแบบการผลิต
และการบรโภคที่ยัง่ยืน

สร�างเมืองและการตั้ง
ถินฐานที่ปลอดภัย

ส�งเสรมการเป�นอยู�
ที่ดีของทุกคน

ส�งเสรมนวัตกรรม
และอตสาหกรรม

ที่ยั่งยืน

ตัวชี้วดั: จ านวนเงนทุนสนับสนุนการพัฒนา 
การถ�ายทอด  และเผยแพร�

เทคโนโลยีที่เป�นมิตรกับสิงแวดล�อม•การท ากิจกรรมเพ่อสังคมโดยมีการปรับปรุงผิวถนน
ที่มีหลุมที่อาจก�อให�เกิดอันตรายในการสัญจร  

•ป�องกันการเกิดอบัติเหตุ  และสร�างความรับผิดชอบ
ร�วมกับคนในชุมชนที่เป�นผู�ดูแล  

•รักษาถนนที่เป�นสาธารณะให�มีสภาพที่ดี  จนถึงรอบ
การดูแลรักษาตามงบประมาณของรัฐ  

•สร�างฐานความร�วมมือกันของบริษัทเอกชนให�
สามารถดูแลสายทางได�ครอบคลุมทั่วประเทศ

การบริหารจัดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
ร�วมกัน อย�างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได�
มุ�งเน�นในส�วนของงานบริการขนส�งสินค�า โดย   

ตัวชี้วดั: จ านวนผู�เสียชีวตจากการบาดเจ็บจาก
อบัติเหตุทางถนนลดลง

•การบริหารจัดการด�านการใช�เชื้อเพลิง
•พนักงานขับรถการขนส�งให�มีความปลอดภัย
•ส�งของให�ได�ตามเวลาและครบถ�วนถูกต�อง

•การท ากิจกรรมร�วมกับพนักงาน สถาบันการศึกษา  หน�วย
งานรัฐ และบริษัทพันธมิตรเอกชน ในการส�งเสริม ผลักดัน
ให�เกิดนวัตกรรมที่น ามาใช�ในการปรับปรุงอตสากรรม

•การพัฒนาร�วมกับคู�ค�าให�เกิดนวัตกรรมทั้งในส�วนสินค�า
และบริการ  เพ่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้น

การสนบัสนนุเป�าหมายการพฒันาอย�างยั่งยืน: ความสมัพันธ�ของตัวชีว้ัด กับ SDGs
เป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน ป� 2561-2563สอดคล�องกับSDGs 5 ประเด็น

•มุ�งเน�นการยกระดับความเป�นอยู�ของคนใน
ชุมชนให�ดีข้น  ในเร่องถนนให�สัญจรด�วย
ความปลอดภัยเสมอโดยการซ�อมผิวถนนให�
อยู�ในสภาพที่ดีและปลอดภัย

•การดูแลตนเองเมื่อเกิดอบัติเหตุเบื้องต�นโดย
การอบรมการกู�ชีพเบื้องต�น CPRให�ชุมชน

•สนับสนุนความพร�อมห�องฉุกเฉินใน รพ. 
ท�องถินให�ช�วยเหลือชีวิตเมื่อเกิดเหตุ

ตัวชี้วดั: 
ตัวชี้วดั: ระดับค�าฝุ�นละอองทีอ่ยู�ในระดบัดี

ตัวชี้วดั:•การบ าบดัของเสีย  ขยะอันตราย
•อัตราการน าขยะกลบัมาใช�ใหม�
•จ านวนคู�ค�าทีด่ าเนนินโยบายจดัซือ้
•จ านวนการขอสทิธบิตัรสเีขยว

เสรมความแข็งแกร�งในการร�วมมอืระหว�างพนัธมติรในการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน ซึ่งการที่โครงการจะส าเร็จได�อย�างดี  
มีประสิทธิผลก็ได�จากการร�วมมอืระหว�างองค�กร  ที่มี

เป�าหมายเดียวกัน



•ใช�ในทุกโครงการ
ท าให�มีประสิทธิผล
สูงเมื่อมีการร�วมมือ

•ส�งเสรมิการพฒันาร�วม  
เพ่อประโยชน�ต�อสงัคม
-โครงการบึงตะเครง

•ส�งเสรมิการพฒันาร�วม
เพ่อประโยชน�ต�อสงัคม
-โครงการป�าชุมชน

•เสริมสร�างอาชพีมัน่คง 
เพ่อเศรษฐกิจยัง่ยนื

•ส�งเสรมิวฒันธรรมนวตักรรม

•ส�งเสรมิการพฒันาร�วม  
เพ่อประโยชน�ต�อสงัคม
-โครงการรักษ�ทะเล

•ลดการเสยีชวีติจากอบตัิเหตุ
ทางถนน

•ส�งเสรมิการพฒันาร�วม  
เพ่อประโยชน�ต�อสงัคม
-โครงการอาชีพเสริมสตร

•พัฒนาความสามารถพนกังาน
ขับรถ ลดค�าใช�จ�ายในการขนส�ง

•ลดอบัติเหตุจากการขนส�งสินค�า 
และส�งสินค�าตรงเวลา

•ส�งเสรมิวฒันธรรม
นวัตกรรม

•เสริมสร�างอาชพีมัน่คงเพอ่เศรษฐกจิยั่งยืน
•ส�งเสรมิการพฒันาร�วมเพ่อประโยชน�ต�อสังคม
•ส�งเสรมิวฒันธรรมนวตักรรม

•เสริมสร�างอาชพีมัน่คง 
เพ่อเศรษฐกิจยัง่ยนื

•ส�งเสรมิวฒันธรรมนวตักรรม

กลยุทธ�ด�านความยัง่ยืน: เป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนทีส่อดคล�องกบัโครงการกจิกรรมเพอ่สังคม
บรษทัฯ ก าลังอยู�ระหว�างการปรบัเปลีย่นตัง้แต�การก าหนดกลยทุธ�การพฒันาอย�างยัง่ยนื  และการให�ความรู�ความเข�าใจต�อพนกังานทีเ่กี่ยวข�อง  เพ่อขยายวงต�อไปยงั
พนักงานทกุคน  รวมถงึการปรบัปรงุโครงการกจิกรรมเพอ่สังคมให�สอดคล�องกบักลยทุธ�การพฒันาอย�างยัง่ยนื  โดยเน�นกจิกรรมทีเ่ป�นโครงการ in-process



17การร�วมมือกันเพ่อ
การพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน

311 912การใช�ทรัพยากร
อย�างยั่งยืนและ
รับผิดชอบ

1314อนุรักษ�ทรัพยากร
ทางทะเล15การจัดการระบบ

นิเวศทางบก
ส�งเสรมความเป�นอยู�
ที่ดีของทุกคน

พัฒนาอตสาหกรรม
นวัตกรรม และ
โครงสร�างพ้นฐาน

เมืองปลอดภัย

CO2

“นวัตกรรมและการ
ค านึงความปลอดภัย”
ท าให�เมืองและการตั้งถิน
ฐานของมนุษย�มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร�อม
รับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย�างยั่งยืน

แนวทางการพฒันาอย�างยัง่ยืนตามกรอบ SDGs ที่สอดคล�องกบักลยทุธ�บรษทัฯ เป�นทศิทาง
ในการพฒันาตั้งแต�ป�2564 -2573

“นวัตกรรม, การ
ประหยดัทรัพยากร 
และค านงึถงึความ
ปลอดภยั” 

เป�นรากฐานของชุมชน
และเมืองที่ยั่งยืน

ถนนใช�หลักการ
ด าเนินการผลิต
อย�างเป�นเลิศ ซึ่ง
ทรัพยากรจะไม�สูญ
เปล�า  ท าให�แน�ใจว�า
มีการบริโภคและ
รูปแบบการผลิตที่
ยั่งยืน

และการผลิตที่มีประสิทธิ 
ภาพช�วยลดการปล�อย
ก�าซเรอนกระจกช�วย
ต�อสู�กับกาเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ

รักษาและใช�ทรัพยากร
ในมหาสมุทร ทะเลและ
แหล�งทรัพยากรทาง
น ้าอื่นๆ เพ่อการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน

สามารถปรับปรุงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ประหยัดทรัพยากรน ้าและ
ช�วยลดมลพษ

กลยุทธ� 
“นวัตกรรม, ความ
ปลอดภัย, การ
ประหยัดพลังงาน
และงบประมาณ””

CO2

ต�อสู�กับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สามารถสร�าง
นวัตกรรมและมีส�วน
ช�วยในโครงสร�าง
พ้นฐานที่ยืดหยุ�น
ต�อสภาพอากาศได�

“นวัตกรรม, การประหยดั
ทรัพยากร และค านงึถงึ
ความปลอดภยั” 

“นวัตกรรม, การ
ประหยดัทรัพยากร 
และค านงึถงึความ
ปลอดภยั” 

“การประหยดัทรัพยากร
ในการผลติ” 

“การบรหารเรอ
ขนส�งทางทะเล การ
ประหยดัทรัพยากร
และค านงึถงึความ
ปลอดภยั” 

ช�วยสร�างพันธมิตร
ที่แข็งแกร�งและทั่วโลก
ใหม�ในการ
ปฏิบัติงาน

“การใช�นวตักรรม และ
ประหยดัทรัพยากรใน
การผลิต” 



INNOVATIVE SOLUTIONS PARTNERS 
พันธมิตรและความร�วมมอืที่ส าคัญ



พันธมติร…….
บรษัท ทิปโก�แอสฟลท� จะไม�สามารถประสบ
ความส าเร็จได�อย�างยั่งยืน  โดยขาดพันธมิตร
ที่ก�าวพัฒนาไปด�วยกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มีเป�าหมายเดียวกันในการสร�างประโยชน�ที่

ยั่งยืนให�ชุมชน/สังคม

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เป�นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ให�การ
สนับสนุนความรู�ความเข�าใจเร่องการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดย
ช�วยอบรมและฝ�กปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพข�อมูลรายงาน
ความยั่งยืน ให�ค าปรกษาอย�างต�อเนื่องเกี่ยวกับการยกระดับ
การจัดท ารายงานความยั่งยืน โดยบรษัทฯ ได�รับโอกาสที่ดีใน
การร�วมเป�นบรษัทน าร�องการจัดท าคู�มือรายงานความยั่งยืน
ส าหรับบรษัทจดทะเบียน เพ่อให�รายงานดังกล�าวเป�ดเผยข�อมูล
ที่มีประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นและผู�สนใจทั่วไป

บรษัท น ้าตาลมิตรผล จ ากัด มีโรงงานอยู�ในหลายพ้นที่ มี
รถบรรทุกอ�อยที่วงอยู�ในหลายเส�นทาง ได�ร�วมต�อยอดโครงการ 
“รักษ�ทาง-รักถิน” โดยขยายพ้นที่การซ�อมถนนชั่วคราวด�วย
ยางมะตอยผสมส าเร็จ ซึ่งเป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม  เพ่อให�เกิด
ความปลอดภัยต�อการสัญจร ระหว�างการรองบประมาณ
ประจ าป�จากภาครัฐ นอกเหนือจากการเป�นผู�รเรมต�อยอด
โครงการฯ แล�ว บรษัท น ้าตาลมิครผลยังช�วยสื่อสารไปยัง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสรมสุขภาพ (สสส.) เพ่อ
รับข�อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมให�ครอบคลุมพ้นที่มากข้น

กรมทางหลวงชนบท  ผู�รเรมและเป�นเจ�าของโครงการ “รักษ�
ทาง-รักถิน”ซึ่งเป�นกิจกรรมพัฒนาอาสาชุมชนด�านทักษะการ
ปรับปรุงแก�ไขถนนที่ช ารุด  มีวัตถุประสงค�เพ่อปลูกจตส านึกให�
ประชาชนเข�ามามีบทบาท มีส�วนร�วมในการบ ารุงรักษาถนนใน
ชุมชนให�มีความปลอดภัยมากยิงข้น ส�งเสรมให�ชุมชนเข�าใจถึง
ความส าคัญในการดูแลรักษาถนน มีความรู�ความสามารถใน
การซ�อมถนนเบื้องต�นด�วยผลิตภัฑ�ยางมะตอยผสมส าเร็จที่ใช�
งานง�ายและเป�นมิตรต�อสิงแวดล�อมของบรษัทฯ 

บรษัทฯ ลงนามในบันทึกข�อตกลงร�วมกับ
มหาวทยาลัยนเรศวร ในการสนับสนุน
กิจกรรมหลักของทั้ง 2ฝ�าย ทั้งด�าน
การศึกษาและกิจกรรมเพ่อสังคม โดยเข�า
ร�วมกิจกรรมกับบรษัทฯ และชุมชนตลอด 
ป�2561 โดยเฉพาะอย�างยิงโครงการ 
“บึงตะเครง” ที่คณะสถาป�ตย�ฯ ได�ร�วมกับ
เทศบาลบางระก าเมืองใหม� ออกแบบผัง
บรเวณและภูมิทัศน� เพ่อพัฒนาเป�นแหล�ง
ท�องเที่ยวเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ยัง
ร�วมกันพัฒนาโครงการเคร่องจ าลอง
การขับรถบรรทุก ใช�ฝ�กคนขับรถให�เกิด
ความช านาญก�อนไปขับในสถานการณ�
ขับคันจรง เพ่อลดการสูญเสีย 

มูลนิธิรักษ�ไทย เป�นองค�กรพัฒนาเอก
ชน ที่สานต�อเจตนารมณ�ขององค�การ
แคร�นานาชาติ ในการช�วยเหลือและ  
สร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชนและกลุ�มคน
ด�อยโอกาสในสังคมโดยได�ท างานร�วม 
กับบรษัททิปโก�แอสฟลท� ตั้งแต�ป� 2555 
เช�น การสนับสนุนโครงการด�านสิทธิ
สตร (Walk in Her Shoes) โครงการ
ต�อเนื่อง 3ป� สนับสนุนอาชีพสตรใเขต 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต� โครงการฮีโร�
เยาวชน สร�างศักยภาพภาวะผู�น า และ
เสรมสร�างรายได�ช�วยเหลือครอบครัวที่
เสียผู�น านอกเหนือจากนี้ยังช�วยแนะน า
การท ากิจกรรมร�วมกับเยาวชน/สตร

ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ (National Metal and
Materials Technology Center-MTEC) เป�นองค�กรที่มีส�วน
ร�วมในการสร�างนวัตกรรมด�านอตสาหกรรม  และยังเป�น
พันธมิตรในการกระตุ�นให�บรษัทฯ จัดการประกวดนวัตกรรม
ขององค�กร โดยให�ค าปรกษาและช�วยแนะน าการบรหาร
นวัตกรรมองค�กร  การพัฒนาคนและโครงสร�างที่ผลักดันให�
องค�กรสามารถสร�างนวัตกรรมจากภายในได�เองอย�างต�อเนื่อง
และยั่งยืน

บรษัท เครอเจรญโภคภัณฑ� จ ากัด จัดโครงการ”การอบรม
วทยากรอาสาสมัครการช�วยชีวตขั้นพ้นฐาน มหาดไทย”ที่
ด าเนินการโดยมูลนิธิหัวใจแห�งประเทศไทย สมาคมแพทย�
โรคหัวใจแห�งประเทศไทย คณะกรรมการมาตรฐานการ
ช�วยชีวต และมูลนิธิสอนช�วยชีวต เพ่อเป�นการเสรมสร�าง
มาตรฐานการด าเนินชีวตอย�างปลอดภัยของประชาชนให�
เทียบเท�าสากล โดยให�โอกาสพนักงานจตอาสาของบรษัทฯ 
ที่ผ�านการฝ�กและได�รับการรับรองแล�ว ร�วมเป�นวทยากร

มูลนิธิสอนช�วยชีวต (Resuscitation Foundation)สมาคม
แพทย�โรคหัวใจแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ�  เป�นอีก
หนึ่งหน�วยงานที่ช�วยสนับสนุนบรษัทฯ ให�มีการอบรมการ
ช�วยชีวตทั้งระดับพ้นฐาน (Basic Life Support course)และ 
ฝ�กอบรมการช�วยชีวตขั้นสูงเพ่อเป�นผู�สอน (Advanced 
Cardiac Life Support: ACLS course)จนบรษัทฯ สามารถ
จัดตั้งทีมผู�สอนการช�วยชีวต (มีบัตรประจ าตัวรับรอง) จ านวน 
12 คน เพ่อช�วยสอนชุมชนโดยรอบโรงงาน เป�นการขยาย
ความรู�ที่จ าเป�นและสามารถใช�ได�ในชีวตประจ าวัน 
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
การก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธรุกจิ

เป�าหมายในป� 2563                         การด าเนินงานในป� 2561 

ประเดน็ส าคญั: การก ากบัดแูลกิจการที่ด ี มีความโปร�งใส  และต�อต�านการทุจรต
บรษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือกระบวนการตัดสินใจและโครงสร�างบรษัทฯ ที่ดี  มี
การยึดหลักปฏิบัติที่รับผิดชอบต�อสังตม  มีการเป�ดเผยข�อมูลและกระบวนการท างานเพ่อตรวจสอบได�  รวมถึงมีการก าหนด
แนวทางปฎิบัติงานอย�างมีจรยธรรม  ซึ่งบรษัทฯ ได�จัดท าคู�มือเพ่อให�พนักงานปฏิบัติ  ในส�วนการตรวจสอบการปฎิบัติงาน 
บรษทฯ ยึดหลักเกณฑ�จากโครงการประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมผู�ถือหุ�น (AGM Checklist) และโครงการส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการบรษัทจดทะเบียน (CGR) บรษัทฯ ยังได�เข�าร�วมโครงการแนวร�วมปฏิบัติ (CAC) และได�รับการรับรองในวันที่ 
10 พฤศจกายน 2560  เพ่อส�งเสรมมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บรษัทฯ จงได�น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบรษัทจดทะเบียน ป� 2560 (Corporate Governance Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�   มาพจารณาและทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบรษัท ครั้งที่ 5/2561   เพ่อให�เหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัท  ซึ่ง CG Code แนะน าหลักการส าหรับการจัดการเพ่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน   อันส�งผลให�บรษัทฯ 
ได�รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย�ฯ ให�เป�นบรษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน โดยเป�นหนึ่งในบรษัทที่อยู�
ในดัชนีหุ�นเพ่อความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment THSI)  ประจ าป� 2561

•บรษัทได�รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย�ฯ ให�เป�น
หนึ่งในบรษัทที่อยู�ในดัชนีหุ�นเพ่อความยั่งยืน (SET 
THSI)  ประจ าป� 2561

•บรษัทได�รับการประเมินที่คะแนนร�อยละ 97 ส าหรับ
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู�ถือหุ�น 
จากสมาคมส�งเสรมลงทุนไทย นอกจากนี้บรษัทยังได�รับ
การจัดอันดับในระดับ “5 ดาว หรอ ดีเลิศ ”ซึ่งเป�นระดับ
สูงสุดของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบรษัท
จดทะเบียน ประจ าป� 2561 (CGR) โดยสมาคมส�งเสรม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) •แผนพัฒนาหลักการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี
•ทบทวนและน าเสนอหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

•พัฒนาคุณสมบัติของกรรมการ
•จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน�งส าหรับกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�และกรรมการผู�จัดการ

•ก าหนดค�าตอบแทนส าหรับกรรมการ
•กรรมหนดค�าตอบแทนส าหรับกรรมการบรหาร
•การพัฒนานโยบายค�าตอบแทนคณะกรรมการบรษัท 
และคณะกรรมการชุดย�อย  ผู�บรหารระดับสูง

•จัดท านโยบายการด ารงต าแหน�งในบรษัทภายนอก
•บรษัทได�มีการน า CG Code ไปปรับใช�ตามความเหมาะ-
สมตามบรบทขององค�กร

•บรษัทเป�นหนึ่งในบรษัทที่ได�รับการรับรองเป�นแนวร�วมใน
โครงการ CAC

ต�ออายุสมาชิกภาพของแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจรต 
(Private Sector Collective Action against 
Corruption (CAC)) โดยยังคงสมาชิกภาพที่
ได�รับการรับรอง Level 4: Certified) 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561
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การก ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธรุกิจ: ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ/กรรมการชดุย�อย

ผลด าเนินงานส าคัญคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค�าตอบแทน

ผลด าเนินงานส าคัญคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลด าเนินงานส าคัญคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี

โดยในป� 2561 มณะกรรมการตรวจสอบไดด�มีการประชุมรวม12 มรั้ง ซึ่งเป�นการประชุม
ร�วมกับผู�บริหารระดับสูง ผู�สอบบัญชี และฝ�ายตรวจสอบภายใน  โดยมีผลงานส ามัญ ดังนี้

•การสอบทานรายการระหว�างกัน
•การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี
•การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ในป� 2561 ที่ผ�านมา มณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดด� ปฎิบัติหน�าทีต่ามกฎบัตรและ
มีการประชุมทั้งสินจ านวน 4มรั้ง โดยมีสาระส ามัญ ดังต�อไดปนี้
•ทบทวนและเสนอมณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนพัฒนาหลักการ นโยบาย และแนว
ทางปฎิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่อให�เป�นไดปตาม แบบ AGM Checklist โดย
สมามมส�งเสริมผู�ลงทุนไดทย โมรงการส ารวจการก ากับ ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจ าป� 2561 (CGR) โดยสมามมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไดทย (IOD) 

•ทบทวนและน าเสนอมณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการน าหลักปฎิบัติและแนวปฎิบัติของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 (CG Code) ไดปปรับใช�
โดยพจารณาถึงมวามเหมาะสมของธุรกิจ

•การสอบทานรายงานทางการเงิน
•กาการสอบทานประสิทธิผลของระบบการมวบมุมภายใน
•การพจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีประจ าป� 2562

มณะกรรมการสรรหาและก าหนดม�าตอบแทนไดด�ปฎิบัติหน�าที่ตามกฏ
บัตร ในป� 2561 ที่ผ�านมา มณะกรรมการสรรหาและก าหนดม�าตอบ
แทนไดด�ปฎิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร และมีการประชุมทั้งสิน 5มรั้ง โดยมี
สาระส ามัญดังต�อไดปนี้
•พัฒนามุณสมบัติของกรรมการและน าเสนอกรรมการบริษัทใหม�แก�
มณะกรรมการบริษัทเพ่อพจารณาแต�งตั้ง

•จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน�งส าหรับกรรมการผู�จัดการใหญ�และ
กรรมการผู�จัดการ

•ก าหนดม�าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยม�าตอบแทนจะถูกพจารณา
เปรยบเทียบกับม�าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอตสาหกรรม
เดียวกันรวมถึงผลประเมินมณะกรรมการบริษัทและมณะกรรมการชุด
ย�อย

•ก าหนดม�าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหาร โดยม�าตอบแทนจะถูก
พจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเทียบกับเป�าหมาย ส าหรับ
ม�าตอบแทนของกรรมการผู�จดัการใหญ�นั้นจะถูกพจารณาจากผลการ
ประเมินกรรมการผู�จัดการใหญ�โดยมณะกรรมการบริษัทเพมอีกด�วย

•การพัฒนานโยบายม�าตอบแทนมณะกรรมการบริษัทและ
มณะกรรมการชุดย�อย ผู�บริหารระดับสูงและพนักงานให�อยู�ในระดับที่
สามารถแข�งขันไดด�

•จัดท านโยบายการด ารงต าแหน�งในบริษัทภายนอกบริษัททิปโก�แอส
ฟลท� จ ากัด (มหาชน) ของกรรมการผู�จัดการใหญ�และกรรมการ
ผู�จัดการ

•น าเสนอหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข�องแก�มณะกรรมการบริษัท

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
ผลการด าเนินงานของคณะ
กรรมการ /กรรมการชุดย�อย 
หน�า 64-69
ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: นโยบายการก ากับกิจการ(GRI102-31, SDG 16, G1.1C)

คณะกรรมการกลุ�มบรษัทฯ มีความมุ�งมั่นในการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่อง เพ่อให�กลุ�มบรษัทฯ เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนเคารพต�อผลประโยชน�ของผู�มี
ส�วนได�เสียทุกฝ�าย มีจรยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร�งใสและตรวจสอบได� จงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ�มบรษัทฯ เพ่อให�คณะกรรมการ
กลุ�มบรษัทฯ ผู�บรหารและพนักงานยึดถือเป�นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.มณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�น าทางจริยธรรม โดยก าหนดแนวทางของ
จรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และก ากับดูแลให�กลุ�มบริษัทฯ ประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่ก าหนดไดว�

2.มณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส ามัญในการพัฒนา ก ากับดูแลกลยุทธ� 
นโยบายและแผนงานที่ส ามัญ โดยพจารณาถึงป�จจัยเสี่ยงและวางแนวทาง
การบริหารจัดการอย�างเหมาะสม

3.    มณะกรรมการบรษิทัฯ มีมวามมุ�งมัน่ในการสร�างมลูม�าเพมแก�กิจการในระยะ
ยาว บริหารงานด�วยมวามรอบมอบและระมัดระวังรับผิดชอบต�อการ    
ด าเนินการ เพ่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�น พร�อมมีส�วนร�วมใน   
มวามส าเร็จของผู�มีส�วนไดด�เสียมวบมู�ไดปกับการรับผิดชอบต�อสังมมในระดับ
สูงสุดตลอดเวลา

4.ส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นไดด�ใช�สิทธิของตน โดยตระหนักอยู�เสมอว�าเป�นหน�าที่และ
มวามรับผิดชอบของกลุ�มบริษัทฯ ที่จะส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�น ใช�สิทธิในมวามเป�น
เจ�าของผ�านกระบวนการแต�งตั้งมณะกรรมการ ให�ท าหน�าที่แทนตน และมี
สิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่ส ามัญของบริษัทฯ

5.ปฏิบตัติ�อผู�ถอืหุ�นอย�างเท�าเทยีมกนั และเป�นธรรมต�อทกุฝ�ายรวมถงึสทิธิ
ของผู�ถอืหุ�นส�วนน�อย

6.ด าเนินการให�เกิดมวามสมดุลระหว�างมวามต�องการของกลุ�มบริษัทฯและผู�มี
ส�วนไดด�เสียทั้งในป�จจบันและมวามมาดหวังในอนามตเพ่อประโยชน�ร�วมกัน
อย�างยั่งยืน

7.ด าเนินการเป�ดเผยสารสนเทศของกลุ�มบรษิทัฯ ทั้งในเรอ่งการเงนิและไดม�ใช�
การเงนิ อย�างถกูต�องเพยงพอ ทันเวลาโปร�งใสและตรวจสอบไดด� ผ�านช�อง
ทางการสื่อสารแบบสองทางทีเ่หมาะสมเพอ่ประโยชน�ในการตดัสินใจแก�ผู�มี
ส�วนไดด�เสีย อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ท�านสามารถสแกน QR code 

ตามนี้
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: องค�ประกอบคณะกรรมการ
(GRI102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C, G2.2O, G2.3C)

กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหาร
กรรมการที่เป�นผู�บรหาร

สัดส�วนกรรมการอสิระ

สัดส�วนกรรมการชายต�อ
กรรมการหญิง

กรรมการชาย  13กรรมการหญงิ 2

คณะกรรมการบริษัท (15)
สัดส�วนกรรมการที่ไม�ได�
เป�นผู�บรหาร

สัดส�วนกรรมการที่ไม�เป�นผู�บรหาร
แต�มีประสบการณ�ในธุรกจิหลกั

กรรมการอิสระกรรมการอื่น

กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหารทีม่ีประสบการณ�ในธรุกจิ

กรรมการที่ได�เป�นผู�บรหาร

กรรมการทีเ่ป�นอสิระ (7)

กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหาร(3)

กรรมการทีเ่ป�นผู�บรหาร(5)

กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหารแต�มปีระสบการณ�การท างานทีเ่กีย่วข�องกบัธรุกจิ
•นายแอร�ฟเว� เลอบุค
•นายเฟรเดรค  การด

•นายสมจตต� เศรษฐิน -กรรมการผู�จัดการใหญ�
•นายชัยวัฒน� ศรวรรณวัฒน� –กรรมการผู�จัดการ
•นายสิทธิลาภ ทรัพย�สาคร
•นายจ�าคส� ปาสตอร�                                  นายจ�าคส� มาร�แชล              

•นายชายน�อย เผื่อนโกสุม –รองประธานกรรมการ
•นายโก บัน เฮ็ง
•นายพรศิลป� ศุภผลศิร
•นายนพพร เทพสิทธา

•นางแอนน� แมร มาร�เชท�
•นายปานเฉลิม สุธาธรรม
•นายนิพนธ� สุทธิมัย

•นางสาวลักษณาทรัพย�สาคร –ประธานกรรมการ
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: องค�ประกอบคณะกรรมการบรหาร (ชุดย�อย)
(GRI102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C)

กรรมการบรหาร (5)

สัดส�วนกรรมการชายต�อกรรมการหญงิ

กรรมการชาย  5

กรรมการหญงิ 0

มณะกรรมการบริษัทฯ ไดด�จัดตั้งมณะกรรมการบริหารเพ่อท าหน�าที่แทน
มณะกรรมการบริษัทฯ เพ่อให�เกิดมวามมล�องตัวในการบริหารและ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มณะกรรมการบริหารประกอบด�วยกรรมการ
ทั้งหมด 9 ท�าน………………………………………………………                                

มณะกรรมการบริหารจะท าหน�าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให�เป�นไดปตาม
นโยบายที่มณะกรรมการบริษัทฯ ไดด�ก าหนดไดว�โดยมีประธานมณะกรรม 
การบริหารเป�นเจ�าหน�าที่บริหารสูงสุดในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ให�สอดมล�องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการ
ผู�จัดการใหญ�มีอ านาจในการน านโยบายไดปปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจ
หน�าที่และมวามรับผิดชอบของมณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบรหาร

นายสมจตต� 
เศรษฐิน

นายจ�าคส� ปาสตอร�

นายจ�าคส� มาร�แชล
กรรมการบรหาร/
เลขานุการคณะกรรมการ
บรหาร

นายชัยวัฒน� 
ศรวรรณวัฒน�

นายสิทธิลาภ 
ทรัพย�สาคร
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: องค�ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

นายปานเฉลิม 
สุธาธรรม

นายโจเซฟ ซูเซ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการบรหาร

สัดส�วนกรรมการอิสระต�อกรรมการทัง้หมด
และสัดส�วนกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหาร

สัดส�วนกรรมการชายต�อกรรมการหญงิ

กรรมการชาย  3

กรรมการหญงิ 0

คณะกรรมการตรวจสอบ(3)

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
นายพรศลิป� ศุภผลศริ

นายนพพร 
เทพสิทธา

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท�านมีมวามรู�และประสบการณ�เพยง
พอที่จะสามารถท าหน�าที่ในการสอบทานมวามน�าเชื่อถือของงบ
การเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษาด�านบัญชี

(GRI102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C)

(B.S. Accounting)จาก Babson College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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การก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณทางธรุกจิ: องค�ประกอบคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค�าตอบแทน  

กรรมการอิสระ

นางแอนน� 
แมร มาร�เชท�

นายจ�าคส� ปาสตอร�

กรรมการอิสระ

กรรมการบรหาร

สัดส�วนกรรมการอสิระต�อกรรมการทัง้หมด
และสัดส�วนกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหาร

สัดส�วนกรรมการชายต�อกรรมการหญงิ

กรรมการชาย  3

กรรมการหญงิ 1

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค�าตอบแทน  
นายนพพร เทพสิทธา

นายปานเฉลิม 
สุธาธรรม

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค�าตอบแทน(4)

กรรมการบรหาร

(GRI102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C)
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เพ่อส�งเสริมมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จงไดด�น าหลักการ  
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 (Corporate 

Governance Code) ของส านักงานมณะกรรมการก ากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย�มาพจารณาและทบทวนในการประชุม
มณะกรรมการบริษัทมรั้งที่ 5/2561 เพ่อให�เหมาะสมกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท  ซึ่ง CG Code แนะน าหลักการส าหรับการจัดการเพ่อ
การพัฒนาอย�างยั่งยืน  อันส�งผลให�บริษัทไดด�รับการมัดเลือกจากตลาด
หลักทรัพย�ฯ ให�เป�นบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน 
โดยเป�นหนึ่งในบริษัทที่อยู�ในดัชนีหุ�นเพ่อมวามยั่งยืน (Thailand 

Sustainability Investment THSI)ประจ าป� 2561

การก ากับดูกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ: องค�ประกอบคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการที่ดี 
(GRI102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C)

“CG Committee”

กรรมการอิสระกรรมการบรหาร

ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดแูลกิจการที่ด ี
นายพรศิลป� ศุภผลศิร  

นางแอนน� 
แมร มาร�เชท� 

นายชัยวัฒน� ศรวรรณวัฒน� 

นายจ�าคส� ปาสตอร� 

กรรมการอิสระ

กรรมการบรหาร

สัดส�วนกรรมการอิสระต�อกรรมการทัง้หมด
และสัดส�วนกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหาร

สัดส�วนกรรมการชายต�อกรรมการหญิง

กรรมการชาย  3

กรรมการหญงิ 1

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี(4)
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: องค�ประกอบความรู�ความช านาญของกรรมการ

นอกจากนี้ บรษัทฯ ยังส�งเสรมให�คณะผู�บรหารเข�าร�วมอบรมหลักสูตรต�างๆ กับสมาคมส�งเสรมสถาบันกรรมการบรษัทไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และอื่น ๆ 
โดยในป� 2561ที่ผ�านมา มีรายละเอียดของกรรมการที่ได�เข�ารับการฝ�กอบรมในหลักสูตรต�างๆ ดังต�อไปนี้

(GRI102-18, SDG 16, G2.1C, G2.4C)

ชื่อกรรมการต าแหน�งหลักสูตร

นางแอนน� แมร  มาร�เชท�กรรมการอิสระ-Building Strategic Agility with Objectives and Key 
Result (OKR)

นายโก บัน เฮงกรรมการอิสระ-Cybersecurity Governance โดย KCL Group

นายนพพร  เทพสิทธากรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค�าตอบแทน

-หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผู�บรหารระดับสูงของรัฐวสาหกิจและองค�การมหาชน  
สถาบันพระปกเกล�า รุ�น 19

-CongkoBusiness Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง

-หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit
ธนาคารเพ่อการส�งออกและน าเข�าแห�งประเทศไทยร�วมกับ
สถาบันฝ�กอบรม Omega Performance (Moody’s 
Analysis)

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
องค�ประกอบความรู�ความช านาญ
ของกรรมการท�านสามารถสแกน 
QR code ตามนี้ไดด�ที่iรายละเอียด

หน�า 59
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: องค�ประกอบความรู�ความช านาญของกรรมการ

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษทัแบบรายคณะ และรายบคุคล
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัทฯ จัดท าและเผยแพร�โดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เพ่อใช�ประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของ
คณะกรรมการของบรษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� โดยแบบประเมินดังกล�าวประกอบด�วย
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัทแบบรายคณะ 
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัทแบบรายบุคคล วัตถุประสงค�หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพ่อประเมินการท าหน�าที่ของ
คณะกรรมการบรษัทโดยรวมทั้งคณะและกรรมการแต�ละท�านแบบรายบุคคล เพ่อทบทวนการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับการควบคุมดูแล
กิจการที่ดี
หัวข�อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย�อย ป� 2561ทุกชุดสามารถสรุป

ได�ดังนี้

ทั้งนี้บรษัทฯ ได�สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัทฯและผล
การประเมินของคณะกรรมการชุดย�อยและรายงานให�คณะกรรมการทุกท�าน
รับทราบเพ่อการพัฒนาต�อไป
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โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัทรายคณะและรายบุคคล
ประกอบด�วย 6หัวข�อ คือ

1. โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)

2. บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(แบบรายคณะและ
รายบุคคล)

3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)

4. การท าหน�าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)

5. ความสัมพันธ�กับฝ�ายบรหาร (แบบรายคณะ)

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บรหาร (แบบรายคณะ)

การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษทัแบบราย
คณะ และรายบคุคล

ผลการประเมนิผลการปฎบิัตหิน�าทีข่องกรรมการ  
คะแนนเตม็ 4.00

การประเมนิคณะกรรมการบรษทัรายคณะ
เฉลี่ยเท�ากบั

การประเมนิคณะกรรมการบรษทัรายบคุคล
เฉลี่ยเท�ากบั

คะแนน

คะแนน

อยู�ในเกณฑ�ดีเยีย่ม

อยู�ในเกณฑ�ดีเยีย่ม
อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ  
ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้  และ

อ�านรายละเอียดเพมเติมที่หน�า 57
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การก ากับดูกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ: องค�ประกอบความรู�ความช านาญของกรรมการ

การอบรมพฒันา
กรรมการและผู�บรหาร

การปฐมนเิทศน�
กรรมการใหม�

แผนในป�หน�า

ในระยะต�อไป ป� 63-65 ทางบรษัทฯได�
มีแผนที่จะจัดโครงการฝ�กอบรม
คณะกรรมการและผู�บรหารของบรษัท
ฯ เพ่อเพมพนความเชี่ยวชาญ 

โดยจะเน�นในหัวข�อที่ส าคัญๆ อาทิ การ
จัดการกลยุทธ�องค�กร การอบรม 
Risk Management Program for 
Corporate Leadersหรอการพัฒนา
อย�างยั่งยืน(SD)

รูปแบบการพัฒนาจะมีด�วยกันหลาย
รูปแบบ อาทิ การสัมมนา การอบรมที่
จัดโดยทางบรษัทฯ หรอการเข�าอบรม
หลักสูตรของทางSET หรอ IOD

การอบรมกรรมการ

คณะกรรมการบรษัท มีนโยบายส�งเสรมและสนับสนุนการเข�าอบรมและการให�ความรู�แก�กรรมการและผู�บรหารของบรษัทฯ
เพ่อให�มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่อง

การอบรมกรรมการ

พย 2562: การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การวางแผนกล
ยุทธ�องค�กรระยะยาว ของ
กรรมการ/คณะผู�บรหาร
ระดับสูง ป� 2563-67(Vision 
2025 Strategy formulation 
workshop)

ตค 2562:การอบรม
หลักสูตรการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน (sustainable 
development) ส าหรับ
กรรมการ/ผู�บรหารระดบัสงู

ในป� 2561 กรรมการและผู�
อ านวย การของฝ�ายธุรกิจเรอ
ได�เข�าเยี่ยมชมเรอ ทาสโก� ทารา 
(TASCO Tara) ซึ่งเป�นเรอขนส�ง
ยางมะตอยใหญ�ที่สดุ ของบรษัท
ฯ และมีบทบาทส าคัญในการ
ให�บรการขนส�งผลิตภัณฑ�ยาง
มะตอย

ก�าวต�อไป
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การก ากับดแูลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: การให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณ
การอบรมพนักงาน
ด�านการก ากับดแูลกิจการ

จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกิจ กรรมการบรษัท ฝ�ายบรหาร และพนักงาน  พงปฏิบัติในเร่องเกี่ยวกับ  ลูกค�าและผู�บรโภค  การแข�งขันทางการค�า  ส�วนราชการ  
คู�ค�าทางธุรกิจ  สังคม  สิงแวดล�อม  สุขภาพ  ความปลอดภัย  และการต�อต�านคอร�รัปชั่น  ดังหมวดส าคัญดังต�อไปนี้

ฑนักงานทั้งสิน 701 มน ณ วันที่ 31 ธันวามม 2561

ของพนักงานได�รับการฝ�กอบรมและผ�าน
การรับลงนามรับทราบจรรยาบรรณ
องค�กร

พนักงานใหม�จะต�องรับทราบเร่องจรรยาบรรณองม�กร
ทุกมน

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

ท�านสามารถ
สแกน QR codeตามนี้ 
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ป� 2563

ป� 2562

ป� 2561

ป� 2560

ก าหนดนโยบายการต�อต�านมอร�รปัชัน่เพอ่ป�องกนัการมอร�รปัชัน่ในทกุกจิกรรม
ของห�วงโซ�มณุม�า และเพอ่ให�การตดัสินใจ  การด าเนนิการทางธรุกจิที่อาจมมีวาม
เสี่ยงด�านการทจุรติ(Tipco Asphalt Code of Conduct)

การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: การต�อต�านการทุจรตคอร�รัปชัน่อย�างเป�นระบบ

บริษทัฯ ไดด�รบัการรบัรองเป�นแนวร�วมในโมรงการการสร�างแนวร�วมปฏบิตัิของ
ภามเอกชนไดทยในการต�อต�านการทจุรติ (CAC) ตั้งแต� 10 พฤษจกิายน 2560

บริษทัฯ อยู�ในกระบวนการการเตรยมมวามพร�อมไดด�รบัการรบัรอง Recertification เป�นแนว
ร�วมในโมรงการการสร�างแนวร�วมปฏบิตัขิองภามเอกชนไดทยในการต�อต�านการทจุรติ (CAC) 

ในป� 2562 และประกาศใช�นโยบายงดรบัของขวัญ หรอประโยชน�อืน่ในทกุเทศกาล

ตั้งเป�า หมายในการยืน่ขอ Recertification ก�อนมรบก าหนดในวนัที ่10พฤษจกิายน 2563และการ
จัดท ามู�มอืการบรหิารมวามเสี่ยงด�านมอรปัชั่น

สามารถอ�านรายละเอียดเพมเติม หัวข�อ 
นโยบายการต�อต�านคอร�รัปชั่น

ท�านสามารถ สแกน QR codeตามนี้ 
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การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ: กิจกรรมการต�อต�านการทุจรตในป� 2561
ผลการด าเนนิการป� 2561

เป�าหมายการด าเนินการป� 2563

คณะกรรมการบรษัทฯ ได�ก าหนดนโยบายการต�อต�านคอร�รัปชั่นเพ่อ
ป�องกันการคอร�รัปชั่นในทุกกิจกรรมของห�วงโซ�คุณค�าและเพ่อให�การ
ตัดสินใจการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด�านการทุจรต
คอร�รัปชั่นได�รับการพจารณาและปฏิบัติอย�างรอบคอบ  
บรษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นแนวร�วมในโครงการการสร�างแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจรต (CAC) ตั้งแต�10
พฤษจกายน 2560โดยจะมีผลจนถึง 10พฤษจกายน 2563

บรษัทฯ อยู�ในกระบวนการการเตรยมความพร�อมได�รับการรับรอง
Recertification ที่เป�นแนวร�วมในโครงการการสร�างแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจรต (CAC) ในป� 2562 และตัง้
เป�า หมายในการยื่นขอ Recertification ก�อนครบก าหนดในวันที่
10พฤษจกายน 2563

กิจกรรมการต�อต�านการทจุริต
2 กันยายน 2561 วันต�อต�านคอร�รัปชี่น “คนไทย ตื่นรู�สู�โกง”

7 ธันวาคม 2561 วันต�อต�านคอร�รัปชี่นสากล

7 พฤษภาคม 2561 วันต�อต�านคอร�รัปชี่นสากลที่จังหวัดสุราษ าร�ธานี
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ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ�าฝ�น หรอการไดม�ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ สามารถสอบถามข�อสงสัย หรอส�งข�อร�องเรยน
รายงานผ�านทางโทรศัพท� อีเมลล� จดหมาย หรอแจ�งเป�นการ
ส�วนตัว ยังบุมมลดังต�อไดปนี้

•กรรมการบริษัท
•ผู�อ านวยการฝ�ายทรัพยากรบุมมล
•ผู�จัดการอาวโสฝ�ายตรวจสอบภายใน
•เลขานุการมณะกรรมการบริษัท

เมื่อบุมมลดังกล�าวข�างต�นไดด�รับข�อร�องเรยน จะต�องแจ�งให�
กรรมการผู�จัดการใหญ� และหรอกรรมการผู�จัดการทราบ
ภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทฯ จะเริมด าเนินการสอบสวนเร่อง
ร�องเรยนทั้งหมดอย�างรวดเร็วและเป�นมวามลับเท�าที่สามารถ
ท าไดด�  กลุ�มบริษัทฯ มาดหวังว�าพนักงาน จะให�มวามร�วมมือใน
การสอบสวนโดยชอบด�วยกฎหมายต�อข�อกล�าวหาว�ามีการฝ�า
ฝ�นหรอไดม�ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ: กระบวนการบรหารการรบัข�อร�องเรยน

กระบวนการบรหารการรับข�อร�องเรยน

กรรมการผู�จดัการใหญ�
กรรมการผู�จดัการ

•กรรมการบรษัท
•ผอ.ฝ�ายทรพัยากรบคุคล
•ผจก.อ. ตรวจสอบภายใน
•เลขาฯ คณะกรรมการ
บรษทั

พนักงาน/บคุคลภายใน

บุคคลภายนอก

ทางโทรศัพท�/โทรสาร

ทางเว็บไซด�

ทางอีเมล�

ทางจดหมาย

โทรศัพท�: +จดหมาย: ฝ�ายบริหารมวามยั่งยืนองม�กร
บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)
118/1อามารทิปโก�ทาวเวอร�  ชั้น 25, ถนนพระราม 6, 
แขวงพญาไดท เขตพญาไดท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร:  
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การก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ: การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสยี

การประชมุนกัวเคราะห� (4 ครั้งในป� 2561)

วันบรษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุน
(Opportunity Day4 ครั้งในป� 2561) การประชมุผู�ถือหุ�นสามัญประจ าป� 1/2561

บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมร�วมกับผู�มีส�วนไดด�เสียเป�นประจ า  เพ่อรับทราบมวามต�องการจากผู�มีส�วนไดด�ส�วนเสียโดยตรง  โดยชี้แจงข�อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ
การด าเนินงานของบริษัทฯ แก�นักวิเมราะห�หลักทรัพย� นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร�วมงาน 



มิติด�านเศรษฐกิจ
ECONOMIC

Cr. ภาพประกอบจาก กรมทางหลวงชนบท 

สินค�ายางมะตอยและการบริการทีน่ า
นวัตกรรมเพ่อตอบสนองด�านความ 
‘ปลอดภัยและคุ�มค�า’ 



นวัตกรรมเพ่อความปลอดภัยและคุ�มค�า

“ทิปโก�แอสฟลท�  เราต�องการสร�างสรรค�นวัตกรรมทาง
ถนนที่มอบความปลอดภัยต�อผู�ใช�  และในขณะเดียวกันก็
ตอบสนองความคุ�มค�าในการก�อสร�าง ด�วยเป�าหมายระยะ
ยาวในการเสนอนวัตกรรมที่เป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม”  

ทิปโก�แอสฟลท�มุ�งมั่นที่จะสร�างสรรค�นวัตกรรมด�านธุรกจิแอสฟลท�และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  โดยน าเสนอทั้งส�วนที่เป�นสินค�าและการบรการที่ส�งผลกระทบต�อสิงแวดล�อมน�อยที่สุด  เพ่อเป�นการช�วย
รับผิดชอบต�อสังคม  รวมทั้งพัฒนาในส�วนนวัตกรรมเพ่อสังคมในการยกระดับความเป�นอยู�ของคนในชุมชนและสังคม  ทิปโก�แอสฟลท�จะมุ�งเน�นไปที่สาธารณูปโภคหลักคือถนนและความปลอดภัย 



การจัดหาน ้ามันดิบการกลั่นและการจัดหา
ยางมะตอย

การวจัยและการผลิตสินค�า
ยางมะตอยพเศษการขนส�งการขายและ

การตลาด
การก�อสร�างและ

งานบรการหลงัขาย

เราส�งเสรมการพัฒนานวัตกรรมตลอดห�วงโซ�คุณค�าขององค�กรโดยเชื่อมโยงกลไกการท างานเพ่อสร�างเสรมขดความสามารถ

นวัตกรรมการจัดหา
นวัตกรรมด�านบริหาร

การจัดส�งนวัตกรรมด�านสังคม

นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ�
และบริการ นวัตกรรมด�านการจัดหานวัตกรรมด�านการผลิต



●การบรหารจัดการความเสี่ยงด�าน ESG

●การสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมองค�กร

มิติด�านเศรษฐกิจ
●การบรหารจัดการห�วงโซ�อปทานอย�างรับผิดชอบ



การบริหารจัดการความเสี่ยง
ESG RISK MANAGEMENT
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ESG RISK MANAGEMENT
การบรหารจดัการความเสี่ยง ESG

บรษัทฯ  ด าเนินการปรับปรุงกรอบการบรหารจัดการความเสี่ยงขององค�กร (Enterprise Risk 
Management Framework) เพ่อให�มีความสมบูรณ�ยิงข้นโดยยังคงเน�นในด�านการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับกลยุทธ� (Strategies) และวัตถุประสงค�ในการด าเนินงาน (Business 
objectives) ของบรษัทฯ ทางกลุ�มบรษัทฯ ได�มีการจัดท าการบรหารความเสี่ยงองค�กรตามหลัก-
เกณฑ�ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO)-ERM ที่มุ�งเน�นการด าเนิน การจัดการความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพผ�านการก ากับดูแล
และวัฒนธรรมองค�กรที่เกี่ยวข�องกับความเสี่ยง การเชื่อมโยงระหว�างแผนกลยุทธ�และผลการ
ด าเนิน งาน การทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารอย�างต�อเนื่องและการจัดท ารายงาน
นอกจากนี้ ทางกลุ�มบรษัทฯ ได�ปรับปรุงเพมขอบข�ายการบรหารจัดการความเสี่ยงขององค�กรโดย
ครอบคลุมทุกหน�วยงานหลัก เรมจากทุกสายงานและบรษัทย�อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส�งทางเรอ
โรงงานยางมะตอย โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย และในอนาคตจะรวมถึงกลุ�มบรษัทย�อย
และธุรกิจในต�าง ประเทศที่ทางกลุ�ม บรษัททิปโก�แอสฟลท�เข�าไปถือครองหุ�นในสัดส�วนที่มีนัยส าคัญ 
(คือถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 20ของจ านวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

•การพัฒนาทะเบียนความเสี่ยงทางด�านสิงแวดล�อม 
(Environment) สังคม (Social),และการก ากับดูแล
กิจการ (Governance) แล�วเสร็จ

•พร�อมประเมินความเสี่ยง ระบุมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง (Control Measures) 

•ก าหนดเคร่องชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) 
เพ่อใช�ในการติดตามภาวะความเสี่ยงเป�นประจ าทุกไตร
มาส

•จัดท ารายงานความเสี่ยงรายไตรมาส (Quarterly 
Risk Report) เพ่อการติดตามภาวะความเสี่ง รายงาน
ต�อคณะกรรมการฯ RMC

•การพัฒนางานบรหารความเสี่ยง ERM ให�
ครอบคลุมบรษัทลูก บรษัทย�อยอื่นๆใน
ต�างประเทศ  โดยเน�นในมิติด�านเศรษฐกิจ 
สังคม สิงแวดล�อม

•ก าหนดให�มีการทบทวนความเสี่ยงเป�น
ระยะๆ โดยเฉพาะอย�างยิง ความเสี่ยง
ทางด�านสิงแวดล�อม สังคม และการก ากับ
ดูแลกิจการฯ 

•ก าหนดให�มีการระบุ ประเมินความเสี่ยงทั้ง
ด�านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล�อม (Due
Diligence) ในโครงการลงทุน หรอการเข�า
ซื้อกิจการต�างๆของกลุ�มบรษัทในอนาคต 

เป�าหมายในป� 2563                       การด าเนนิงานในป� 2561 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

•พัฒนาทะเบียนความเสี่ยงทั้งในส�วนของด�าน
ปฏิบิติการ (Operational) และด�านกลยุทธ� 
(Strategic) กับหน�วยงานหลัก แล�วเสร็จในป� 
2561 ที่ผ�านมา พร�อมก าหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

•ก าหนดเคร่องชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) เพ่อใช�ในการติดตามภาวะความ
เสี่ยงเป�นประจ าทุกไตรมาส

•จัดท ารายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 
(Quarterly Risk Report) เพ่อการติดตาม
ภาวะความเสี่ยง รายงานต�อคณะ
กรรมการบรหารความเสี่ยง (RMC)
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การบรหารจดัการความเสีย่ง: นโยบายและแนวทางปฎบิัติ/หลกัการ มาตรฐาน

นโยบายการบริหารมวามเสี่ยง (Risk Management Policy) ถูกจัดร�างข้นโดยสอด 
มล�องกับเป�าหมายกลยุทธ�ของกลุ�มบริษัทฯ และระดับมวามเสี่ยงที่องม�กรรับไดด� 
(Corporate Risk Appetite) โดยมีการระบุและจัดล าดับมวามส ามัญ สัญญาณบ�งชี้
มวามเสี่ยงล�วงหน�า (Early Warning Signals) ผ�านวิธีการด าเนินงานส ามัญดงัต�อไดปนี้

1.บ�งชี้มวามเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบจากมวามเสี่ยง 
2.ก าหนดตัวชี้มวามเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators) 

3.การน าแผนการจัดการมวามเสี่ยงและมาตรการมวบมุมภายในมาใช�และการติดตาม 
4.การทบทวนมวามเสี่ยงอย�างสม ่าเสมอ 

1.ส�งเสริมและกระตุ�นให�การบริหารมวามเสี่ยงกลายมาเป�นส�วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องม�กร ทางบริษัทฯไดด�จัดให�มีกระบวนการประเมินมวามเสี่ยงที่ส�งผลกระทบต�อ
การด าเนินงาน ป�าหมายทางธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการระบุใน
ทะเบียนมวามเสี่ยงของทุกหน�วยงานหลัก 

2.มีการวางมาตรการมวบมุมพร�อมการติดตามตัวชี้วัด KRIs ซึ่งเป�นหนึ่งในตัวชี้ 
วัดผลด าเนินงานของหน�วยงานนั้นๆ และเพ่อเป�นการส�งเสริมวัฒนธรรมมวาม
ตระหนักถึงมวามเสี่ยงภายในองม�กร (Risk Awareness Culture) 

3.มีการสื่อสารเร่องมวามเสี่ยงและมาตรการมวบมุม โดยเริมจากระดับบนลงล�าง  
(Top-down Approach)

4.ส านักบริหารมวามเสี่ยง (Risk Management Office) ท าหน�าที่เป�นศูนย�กลาง
ในการสื่อสารมวามมืบหน�าของการบริหารมวามเสี่ยงองม�กรและติดตามผลโดย
มีการรายงานผลรายงานมวามเสี่ยงประจ าไดตรมาส (Quarterly Risk Report) 

และมวามเสี่ยงองม�กรที่ส ามัญ (Top Corporate Risks)

5.ส านักบริหารมวามเสี่ยงยังท าหน�าที่ประสานงานโดยตรงกับ เจ�าหน�าที่ผู�ไดด�รับ
การแต�งตั้งเป�นผู�ดูแลและประสานงานด�านมวามเสี่ยง (Risk Champions &Risk 

Officers) อย�างใกล�ชิด โดยมีแจ�งมวามมืบหน�าของการบริหารมวามเสี่ยงรวมถึง
การฝ�กอบรมต�างๆ เพ่อให�ผู�ดูแลและประสานงานด�านมวามเสี่ยงไดปสื่อสารต�อกับ
หน�วยงานของตนเองด�วย

แนวทางปฎบิัติ

“นโยบายและแนวทางปฎบิัตกิารบรหารความเสี่ยงทีส่�งเสรม
วัฒนธรรมความตระหนักถงึความเสี่ยงภายในองค�กร 

(Risk Awareness Culture)”
โดยให�พนักงาน ผู�บริหาร ทุกมนตระหนักถึงมวามส ามัญของมวามเสี่ยงและมาตร-
การมวบมุม ตามหนึ่งในมุณม�าหลักขององม�กรมือ P (Prudence) ซึ่งหมายถงึการ
ด าเนินงาน ปฏิบัติงานด�วยมวามรอบมอบของพนักงานในทกุระดับ

นโยบาย

สามารถอ�านรายละเอียดเพมเติม 
หัวข�อนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ท�านสามารถ
สแกน QR codeตามนี้  
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การบรหารจดัการความเสีย่ง: ป�จจยัทีส่�งผลต�อการก าหนดกลยุทธ�องค�กร
กระแสสังคมโลกที่ให�ความส าคัญกับการ
ประกอบธุรกิจที่เน�นประโยชน�ต�อสังคมและ
เป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม

การเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เทคโนโลยีอย�างรวดเร็ว
และสามารถเปลี่ยนทิศทาง
ของธุรกิจได� ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว (Disruptive 
Technology) 

การเข�าถึงและบริหารจัด
กาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู�อย�างจ ากัด เช�น 
น ้ามันดิบ

การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�
อย�างรวดเร็ว ติดต�อสื่อสาร
ไร�พรมแดน  ท าให�ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียต�างๆสามารถ
ตัดสินใจได�อย�างรวดเร็ว และ
อาจส�งผลกระทบต�อความ
ผันผวนของตลาดน ้ามันดิบ
และยางมะตอย

ป�จจัยภายนอก

ป�จจัยภายนอก ป�จจัยภายนอก

ป�จจัยภายนอก

•กลุ�มบริษัทฯครอบคลุมธุรกิจในทุก
ส�วนของห�วงโซ�อปทาน และครอบ-
คลุมสินค�าหลากหลายประเภท ใน
หลายตลาด โดยมีจดเด�นคือ สินค�า
คุณภาพสูง บริการที่ดีเยี่ยมและ 
ความรู�ความช านาญด�านยางมะ
ตอยที่เหนือกว�าคู�แข�ง

•การให�ความส าคัญต�อสังคมและ
สิงแวดล�อมผ�านกิจกรรมCSR และ
การผลิต การขนส�งที่เน�นการลด
มลภาวะและการใช�พลังงาน

ป�จจัยภายใน การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของสภาพแวดล�อม
ทางเศรษฐกิจ เทมโนโลยี รวมถึงธุรกิจน ้ามันดิบ
และยางมะตอยที่มีมวามผันผวนในระดับสูง 
รวมถึงการให�มวามส ามัญกับการประกอบธรุกิจ
ที่มุ�งเน�นการก ากับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่
ดี เน�นประโยชน�ต�อสังมมและเป�นมิตรต�อ
สิงแวดล�อม ป�จจัยเหล�านี้ไดด�ถูกมาน ามาเป�น
องม�ประกอบส ามัญส�วนหนึ่งในการวางกลยุทธ�
องม�กรของกลุ�มบริษัททิฟโก� แอสฟลต�  แผนระยะ
ยาว 5 ป� (Vision 2020) ในข�อ S3: “เน�นการ
เติบโต อย�างยั่งยืน พร�อมเน�นการประกอบ
ธุรกิจที่ม านึงถึงมวามรับผิดชอบต�อสังมม”

กลยุทธ�องค�กร
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การบรหารจดัการความเสีย่ง: ป�จจยัทีส่�งผลต�อการก าหนดกลยุทธ�องค�กร

การเมือง
สังคม

เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี

กฎหมาย
สิงแวด
ล�อม

เศรษฐกิจ

ส�งผลกระทบ

น�อย          ปานกลาง       มาก มาก         ปานกลาง        น�อย

การวเคราะห�ผลกระทบจากป�จจยัภายนอก PESTEL –ผลกระทบทางบวก และ ทางลบต�อบรษัททิปโก�

ทิศทางของโลกมุ�งสู�เศรษฐกิจสีเขยว

ภาวะมวามผันผวนทางทางเมือง

การติดต�อสื่อสาร  รับข�าวไดด�รวดเร็วข้น 
ช�วยเพมประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
องม�กรไดปยังสาธารณชน

การตระหนักในการท าธุรกิจที่เป�นมิตร
ต�อสิงแวดล�อม

เทมโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลงอย�างรวดเร็ว ส�งผลต�อมวามปลอดภัย
ของข�อมูลและ cyber security

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณการสร�างถนนของรัฐบาล

การเติบโตทางเศรษฐกิจและ urbanization ที่ส�งผลต�อการพัฒนาระบบโมรงสร�าง
พ้นฐานของประเทศ

ระบบถนน ทางที่พัฒนาแล�ว มีส�วนในการพัฒนาทางด�านสังมมโดยตรง

การเปลื่ยนแปลงในแม�บทกฏหมายทัง้จากหน�วยงานราการ หรอองม�กรอื่นๆ ส�งผลกระทบต�อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง เช�น กฏกระทรวงแรงงาน กรมโรงงาน IMO ฯลฯ

(กรมสรรพากร) สิทธิพเศษยกเว�นภาษี
เงินไดด�กรณีการจ�ายเงินเพ่อซื้อทรัพย�สิน
เช�นเมรองจักรการผลิต

ในกระบวนการผลิตยางมะตอย และในการ
ราดผิวถนน บางมรั้งอาจเกิดมลภาวะทาง
กลิน แต�กลินเหล�านีจ้ะหายไดปในระยะเวลา
อันสั้น
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การบรหารจดัการความเสีย่ง: โครงสร�างการบรหารความเสีย่งขององค�กร
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เรามีการจัดการบริหารความเสี่ยงองค�กรเชิงรุกตามมาตรฐาน COSO 
(2018) โดยเน�นในด�านการระบุ-ประเมิน-มาตรการควบคุม-และทบทวน 
ความเสี่ยงเป�นระยะๆ ครอบคลุมประเภทของความเสี่ยงทั้งในด�าน
กลยุทธ�  ปฏิบัติการ  ข�อกฎหมาย  และความเสี่ยงด�านรายงาน

การบรหารจดัการความเสีย่ง: กรอบการบรหารความเสีย่งขององค�กรและผู�รบัผดิชอบ

บริษัทฯ แบ�งกรอบการบริหารความเสี่ยงออกเป�น 4ประเภท

ชัชวรุตม� มุสิกไชย
ผู�จัดการอาวโส -ส�วน
งานกลยุทธ�องม�กรและ
บริหารมวามเสี่ยงองม�กร

การบริหารความเสี่ยงด�านกลยุทธ�

การบริหารความเสี่ยงด�านปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยงด�านข�อก าหนด
กฎหมาย

การบริหารความเสี่ยงด�านรายงาน

(Strategic Risk Management)

(Operation Risk Management)

(Compliance Risk Management)

(Reporting Risk Management –
Financial)

“
“
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การบรหารจดัการความเสีย่ง: การบรหารความเสีย่งขององค�กร

ภายใต�ความดูแลของคณะกรรมการบรษัท (Board of Directors) และคณะกรรม-
การบรหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบรหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) ได�ด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้
นโยบายในการบรหารความเสี่ยงได�ถูกก าหนดข้นเพ่อให�แน�ใจว�า ความเสี่ยงหลัก ๆ 
ของกลุ�มบรษัทฯ ได�รับการระบุโดยพจารณาจากป�จจัยภายนอกและภายในองค�กร 
ขณะที่ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายได�ปฏิบัติตามหลักการบรหารความเสี่ยงด�วยความ
รอบคอบและมีความพร�อมในการรับมือกับทุกสถานการณ�ที่อาจเกิดข้นได�

ตั้งแต�ป� 2558 ส านักบรหารความเสี่ยง (Risk Management Office) ได�ถูกจัดตั้งข้น
โดยคณะกรรมการบรหารความเสี่ยง ซึ่งมีวัตถุประสงค�หลักเพ่อก าหนดแนวทางและ
ด าเนินงานติดตามดูแลการบรหารความเสี่ยงขององค�กรอย�างถูกต�องเหมาะสมและ
เพยงพอในแต�ละหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ทั้งนี้ส านักบรหารความเสี่ยงมีหน�าที่
ประสานงานกับหัวหน�าแผนกของแต�ละหน�วยงานในบรษัทฯ รวมไปถึงเจ�าหน�าที่ผู�
ได�รับการแต�งตั้งเป�นผู�ดูแลและประสานงานด�านความเสี่ยง (Risk Champions & 
Risk Officers) อย�างใกล�ชิด เพ่อให�แน�ใจว�าการบรหารความเสี่ยงและกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยงภายใน (InternalControls) ได�ด าเนินไปอย�างเป�นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักบรหารความเสี่ยงด าเนินงานภายใต�ก าหนดกรอบการ
บรหารจัดการความเสี่ยงของ COSO-ERM และมีหน�าที่ติดตามและรายงานผลแก�
คณะกรรมการบรหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรหาร และ คณะกรรมการบรษัท

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู�จัดการประชุมติดตามผู�ดูแล/ประสานงานความเสี่ยง
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
1.ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน า้มันดิบ

รามาผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมปรับตัวไดปในทิศทางเดียวกันกับรามา
น ้ามันดิบ Brent ที่ผันผวนอยู�ในระดับ 50-86ดอลลาร�สหรฐัต�อ
บาร�เรล ในช�วงป�ที่ผ�านมา

ผลกระทบ
oต�นทุนการบรหารจัดการจัดซื้อน ้ามันดิบสูงข้น

•นโยบายประกันมวามเสี่ยงของบริษัทฯ นับไดด�ว�ามีประสิทธิภาพ สามารถช�วย
สนับสนุนผลก าไดรการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดด�อย�างต�อเนื่องขณะที่สามารถ
ป�องกันมวามเสี่ยงจากตลาดเหล�านี้ไดด� และเพ่อป�องกันมวามผันผวนของมูลม�า
สินม�าทั้งน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ�ส าเร็จรูป 

•กลุ�มบริษัทฯ ประเมินกลยุทธ�การบริหารมวามเสี่ยงอย�างรอบมอบส าหรับการ
น าเข�าน ้ามันดิบในแต�ละ cargo   

•4-Way Collar เป�นเมร่องมือการป�องกันมวามเสี่ยงที่บริษัทฯ เลือกใช�ในกรณี
มวามเสี่ยงต�นทุนของน ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงข้น ขณะที่มวามเสี่ยงของรายไดด�ของ
ผลิตภัณฑ�ที่ไดม�ใช�ยางมะตอยในกรณีขาลงจะป�องกันผ�านเมร่องมือประกันมวาม
เสี่ยงประเภทอื่น

การบรหารจดัการความเสีย่ง:ความเสีย่งด�านเศรษฐกิจ
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด�านการจดัหาวตัถดุิบยางแอสฟลต�ซเีมนต�

กลุ�มบริษัทฯ มีมวามจ าเป�นที่จะต�องจัดหาวัตถุดิบยางแอสฟลต�
ซีเมนต�ให�เพยงพอต�ออปสงม�การใช�ของกลุ�มลูกม�า

ผลกระทบ
oธุรกิจและปรมานการขาย

•กลุ�มบริษัทฯ ไดด�พยายามอย�างต�อเนื่องที่จะลดมวามเสี่ยงด�านนี้โดยการสร�าง
และรักษามวามสัมพันธ�ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวปเอเชียโดยการติดต�อ
อย�างสม ่าเสมอ

•ในป�จจบันมวามเสี่ยงด�านการจัดหายางแอสฟลต�ไดด�ลดลงเพราะกลุ�มบริษัทฯ 
สามารถจัดหายางแอสฟลต�ซีเมนต�ไดด�โดยตรงจากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ�ม
บริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย 

•การขยายเมรอข�ายพนัธมิตร ส�งผลให�กลุ�มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล�ง
วัตถุดิบใหม� ๆ ไดด�อย�างมีประสิทธิภาพ ในรามาเหมาะสม

การบรหารจดัการความเสีย่ง:ความเสีย่งด�านเศรษฐกิจ
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
3.  ความเสีย่งด�านโรงกลั่น (Refinery Operations)

โรงกลั่น KemamanBitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) ไดด�ให�
มวามส ามัญเร่องการบริหารมวามเสี่ยงเป�นป�จจัยหลักทั้งนี้ ทางโรง
กลั่นจ าต�องกลั่นน ้ามันอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา

ผลกระทบ
oความต�อเนื่องด�านการกลั่นน ้ามันดิบ (Refinery Disruption)
oเสถียรภาพ (Reliability) ของโรงกลั่น

•ว�าจ�างบริษัทที่ปรกษาที่มีประสบการณ�ในการศึกษาด�านการจัดการเพลิงใหม�
และอัมมีภัยที่โรงกลั่น

•มีการเปรยบเทียบกับกฏหมายล�าสุดและมาตรฐานการจัดการที่สูงที่สุดใน
ป�จจบัน การศึกษาในมรั้งนี้เมื่อแล�วเสร็จ จะช�วยในการระบุช�องว�างที่ทางโรง
กลั่นต�องด าเนินการปรับปรุงรวมถึงมาตรการแก�ไดขต�างๆเพอ่ให�ระบบการ
จัดการอัมมีภัยที่โรงกลั่นมีมวามทันสมัย ทันเหตุการณ�และเชื่อถือไดด� 

•โรงกลั่น KBC สามารถด าเนินการผลิต โดยมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยใน
ป� 2561 KBC มี Reliability อยู�ที่ร�อยละมากกว�า 99.7% สะท�อนถึงมวาม
พยายามและมวามส าเร็จของโรงกลั่น นอกจากนี้ KBC ไดด�รับการต�ออายุการ
รับรองระบบมาตรฐานอตสาหกรรม ISO 1901:2015 และ ISO 14001:2015 

และOHSAS 180001 ต�อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนป� 2564

การบรหารจดัการความเสีย่ง:ความเสีย่งด�านเศรษฐกิจ
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงจากการกระบวนการขนส�งสินค�ายางมะตอยทางบก

บริษัทเน�นเร่องมวามปลอดภัยในกระบวนขนส�งสินม�ายางมะตอยทาง
บกซึ่งถูกจัดอยู�ในหมวดประเภทสินม�าอันตราย โดยม านึงมวาม
ปลอดภัยของผู�ใช�รถใช�ถนนเป�นที่ตั้ง (Public Safety)

ผลกระทบ
oความป�นไปได�ในเกิดอบัติเหตุบนท�องถนน

•กระบวนการขนส�งของทางบริษัทฯ  ไดด�มีการน าระบบ การจัดการมวาม
ปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO39001:2012) มาประยุกต�ใช�กับกิจกรรม
การขนส�งสินม�ายางมะตอยของทุกโรงงานในประเทศไดทยตัง้แต�ป� 2559

•การติดตั้งระบบกล�องวงจรป�ด  CCTV & GPS บนรถบรรทุกขนส�งยางมะตอย
ทุกมัน  

•จัดหลักสูตรการขับรถบรรทกุอย�างปลอดภัย และการประเมินเส�นทางก�อนการ
ขนส�งในแต�ละมรั้ง

การบรหารจดัการความเสีย่ง:ความเสีย่งด�านเศรษฐกิจ
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงจากการปฏบิัตงิานที่อาจกระทบต�อสงิแวดล�อม/
สังคม

ผลกระทบ
oความเชื่อมั่นของชุมชนและสังคมต�อการด าเนินธุรกิจ

•ทางกลุ�มบริษัทฯ มุ�งเน�นที่การระบุป�จจัยมวามเสี่ยงในกานด าเนินงานที่
เกี่ยวข�องกับกฏหมายและการปฎิบัติตามกฏหมาย (Compliance) เนื่องจาก
ทางกลุ�มบริษัทฯ มีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข�องกบั มวาม
ปลอดภัยและสิงแวดล�อม ฯลฯ และใบอนุญาตด าเนินงาน license to operate

•มีการจัดตั้งหน�วยงานรับผิดชอบทางด�าน มวามปลอดภัยและชีวะอนามัย
สิงแวดล�อม (Security Safety Health & Environment (SSHE Function) 

ของแต�ละโรงงาน (หรอ H-SSE ที่โรงกลั่น หรอ Q-HSE ณ ส�วนงานธุรกจิ
ขนส�งทางเรอ ) และเจ�าหน�าที่พัฒนามวามยั่งยืน (Sustainable Development 

Officer)

•ในแต�ละโรงงานและโรงกลั่นไดด�มีการประเมินมวามเสี่ยงด�านอาชีวะอนามัย มวาม
ปลอดภัย และสื่งแวดล�อมที่สอดมล�องกับมาตรฐานสากลหลายฉบับ เช�น
occupational health and safety (ISO45001:2018), Environment 

Impact Assessment (ISO14001:2015) และ Integrated Management 

System (IMS) (ISO9001:2015) 

การบรหารจดัการความเสีย่งองค�กร: ความเสีย่งด�านสงิแวดล�อม/สงัคม
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
6. ความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร� (Cyber threat/Cyber 

Security)

จากการที่เทมโนโลยีสารสนเทศไดด�มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 
ป�จจบัน ส�งผลให�เกิด มวามเสี่ยงทางด�านมวามปลอดภัยของข�อมูลและการ
มุกมามทางไดซเบอร�หลายรูปแบบ อาทิเช�น อีเมล�ปลอม (Phishing Email) 

และRansomware

ผลกระทบ
oความเสียหายทางด�านข�อมูล
oความต�อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ

•ฝ�ายเทมโนโลยีสารสนเทศของกลุ�มบริษัทฯ ไดด�สร�างระบบรักษามวามปลอดภัย
ของข�อมูล รวมถึงการก าหนดสิทธิเข�าถึงข�อมูลของ พนักงานแต�ละระดับ

•มีการจัดท านโยบายส ารองข�อมูล (Back-up Policy) ส าหรับข�อมูลอีเมลและ
ข�อมูลส ามัญของบริษัทต�างๆ

•มีการจัดท า IT Data Security Audit

•มีการทบทวนประสิทธิภาพของโมรงสร�าง IT (Overall IT Infrastructure) 

•จัดท าแผนฟนฟจากมวามเสียหาย Disaster Recovery Plan อย�างต�อเนื่อง

การบรหารจดัการความเสีย่ง: ความเสีย่งที่อบตัิขน้ใหม� (Emerging Risks)
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ประเดน็ความเสี่ยงมาตรการควบคมุความเสี่ยง
7. ความเสี่ยงทางด�านการเปลี่ยนแปลงกฎและข�อบังคบั 

สืบเนื่องจากการที่องม�การทางทะเลระหว�างประเทศ (International 

Maritime Organization) ไดด�ออกมาตรการยกเลิกการใช�น ้ามันเชื่อ
เพลิงที่มีปริมาณก ามะถันเจอปนสูง โดยก าหนดให�เรอขนส�งสินม�าต�อง
ใช�น ้ามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณก ามะถันเจอปนในสัดส�วนไดม�เกิน 0.50% 
m/m เพ่อเป�นการลดมลภาวะทางสิงแวดล�อม โดยมีผลบังมับใช�ตั้งแต�
วันที่ 1มกรามม พ.ศ. 2563

ผลกระทบ
oต�นทุนการขนส�งยางมะตอยทางเรอของกลุ�มบรษัทฯ
oอปทานสินค�ายางมะตอยในภูมิภาคอาจมีจ านวนลดลงในอนาคต

•ทางกลุ�มบริษัทฯไดด�มีการเสาะหาแหล�งน ้ามันเชื้อเพลิง Low Sulfur Fuel Oil 

และ Hybrid Fuel ไดว�ส าหรับกองเรอขนส�งยางมะตอยของทางบรษิัท

การบรหารจดัการความเสีย่ง: ความเสีย่งที่อบตัิขน้ใหม� (Emerging Risks)
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การบรหารจดัการความเสีย่ง: ความถี่ในการซ�อมแผนรับมือเหตุการณ�ที่ไม�คาดคิด
กลุ�มบรษัทฯได�ให�ความส าคัญกับการบรหารควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการวางแผนเตรยมความพร�อมในการรับมือกับสถานการณ�ฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะอย�างยิงในส�วนงานโรงกลั่น การขนส�งทางบก ทางเรอ การจัดซื้อ และ ITโดยสามารถสรุปได�ดังนี้

Note: Source: various departments in TIPCO Asphalt Public Company Limited  Update as of November 2018

ธุรกิจเรอ โรงกลั่นยางมะตอย KBC 
ที่มาเลเซยี

Emergency Response Plan

4ครั้ง / ป�ทุกป�

9ISM Emergency Preparedness Communication Exercise 

9Emergency SituationManagement 

9Emergency Contingency Manual

9Emergency Response Team
Emergency Response Plan

ทุกป�

ส านักงานใหญ� (กรุงเทพฯ)

ทุกป� ความถี่

โรงงานในประเทศไทย และ 
ขบวนรถบรรทกุขนส�ง

9Business Continuity Plans

9IT Disaster Recovery Plan
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การสนับสนุน
วัฒนธรรมนวัตกรรม
องค�กร
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การสนบัสนุนวฒันธรรมนวตักรรมองค�กรแนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561 FOSTER INNOVATIVE CULTURE

เป�าหมายในป� 2563                       การด าเนนิงานในป� 2561 

บรษัทฯ  ให�ความส าคัญในการน านวัตกรรมเข�ามาสู�ตลาดทั้งภายในและต�างประเทศอย�างต�อเนื่อง   เช�น 
ผลิตภัณฑ�ยางมะตอยน ้าผสมยางพาราสูตรแห�งเร็ว เป�นผลงานนวัตกรรมที่ได�รับรางวัลนวัตกรรมแห�งชาติ 
ด�านเศรษฐกิจ รางวัลชมเชย  ประจ าป� 2556 จากส านักงานนวัตกรรมแห�งชาติ

บรษัทฯ สนับสนุส�งเสรมให� พนักงานคิดอย�างสร�างสรรค�และเป�นนวัตกรรม รวมทั้งคาดหวังให�ทุกฝ�างาน 
ส�งเสรมสนับสนุน ด�านเคร่องมือและ เทคนิค เพ่อเพมคุณค�า เพมประสิทธิภาพ ลดของเสียในงานประจ าวัน 
และ มีโปรแกรม มีโครงการมอบรางวัลเพ่อสร�างความตระหนัก สร�างแรงจงใจให�เกิดความพยายาม ในการ
สร�างนวัตกรรมจนเป�นส�วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรงุงาน

นอกจากนี้บรษัทฯ ยังให�ความร�วมมือกับคู�ค�าและศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ (MTEC) เพ่อพัฒ-
นาน ้ายางพาราข�นชนิดแอมโมเนียต ่ามาก ซึ่งเป�นวัตถุดิบที่ใช�ในการผลิต แอสฟลต�ซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพ
ด�วยยางพาราธรรมชาติหรอ พาราเอซี (NaturalRubber Modified Asphalt Cementor Para AC) 
ส าหรับซ�อมแซมและบูรณะผิวทาง การพัฒนายางมะตอยพาราเอซีชนิดใหม�นี้ช�วยลดกลินรุนแรงและลดผล 
กระทบต�อสิงแวดล�อมทั้งระหว�างการผลิตและการใช�ผลิตภัณฑ�

•การเตรยมเพ่อสร�างและผลักดันวัฒนธรรมนวัตกรรม
ภายในองค�กร  เพ่อการเป�ดโครงการในป� 2562

•การส�งเสรมนวัตกรรมร�วมกบัผู�มีส�วนได�เสียภายนอก เช�น 
คู�ค�า  สถาบันการศึกษาในพ้นที่  ซึ่งบางส�วนของโครงการ
ส�งผลตรงกับธุรกิจของบรษัทฯ 

•การพัฒนาสินค�ายางมะตอยส าเร็จรูปจากสูตรปกติ เป�น 
สูตรรับน ้าหนักบรรทุกเพมและแห�งเร็ว  สามารถเป�ดใช�งาน
ได�ทันที

•การปรับปรงุระบบการผลิตสินค�ายางน ้าในด�านควบคุม
การหนืดของยาง ท าให�พนักงานผู�ควบคุมคุณภาพการ
ผลิตสามารถทราบผลรวดเร็ว เมื่อเรมเดินเคร่องผลิต และ
ปรับสูตรได�แม�นย าข้น

•แต�งตั้งผู�รับผิดชอบ/หน�วยงานรับผิดชอบด�าน
นวัตกรรมองค�กร

•การก าหนดเป�าหมายด�านการขาย/รายได�จาก
มูลค�าสินค�าใหม�

•บรษัทฯ ยังมุ�งมั่นที่จะสร�างวัฒนรรมนวัตกรรม
ที่เป�ดโอกาสให�พนักงานได�เสนอความคิดรเรม
ในหลายมิติ  โดยบรษัทฯ จะสนับสนุนใน
โครงการที่สามารถพัฒนาต�อไปจนถึงระดับ
ธุรกิจ  และจัดสรรผลประโยชน�ที่กิดข้นตามตก
ลง

ชัยวัฒน�  ศรีวรรณวัฒน�
กรรมการผู�จัดการ 

“การสร�างสรรม�สิงใหม�ๆ ทั้งในด�านสินม�าและบริการตลอดจนการ 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน  ผนวกเข�ากับการก�าวเข�าสู�ยุมโนโลยี  
รวมทั้งผู�บริโภมหันมาใส�ใจต�อเร่องสิงแวดล�อมมากข้นท าให�ทิปโก�แอส
ฟลท�พัฒนาสินค�าและบริการเพ่อตอบสนองความต�องการลูกค�า
และเป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม  ด�วยมวามมุ�งมั่นที่น านวัตกรรมมาช�วย
เพมมูลม�าและขับเมลื่อนให�บริษัทฯ ก�าวไดปอย�างยั่งยืน“

การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ (Plant 
Automation) ที่ช�วยเพมความแม�นย า ความปลอดภัยและ
เพมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมปรมาณ
วัตถุดิบ และปรมาณการจ�ายสินค�าของโรงงาน นวัตกรรม
นี้เป�นการผสานระหว�างความเชี่ยวชาญทางด�านวศวกรรม
ในอตสาหกรรมการผลิตสินค�าประเภท Asphalt 
emulsionกับระบบควบคุมอันทันสมัยที่มีการใช�งานอย�าง
แพร�หลายในขณะนี้
นวัตกรรมนี้นอกจากจะช�วยเพมประสิทธิภาพ ความ
แม�นย าแล�ว ยังช�วยลดความผิดพลาดอันอาจเกิดจาก
ผู�ปฏิบัติงาน (Human error) ที่อาจมีผลกระทบต�อสิงแวด-
ล�อมและผู�ปฏิบัติงานได�



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)123

การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: นโยบายด�านนวัตกรรม

บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน) มีความมุ�งมัน่ในการพฒันาคนด�วยนวัตกรรม พัฒนางานด�วยเทคโนโลยี ซึ่งเป�นไปตามแผนกลยทุธ�
ในการใช�นวัตกรรมน าการพัฒนาด�านสินค�าและบรกิาร

1) มุ�งมั่นในการพฒันาทปิโก�แอสฟลท�สู�องค�กรแห�งนวตักรรม และสร�างให�เป�นวัฒนธรรมนวัตกรรม โดยปลูกฝ�งแนวคดิทศิทางที่
สอดคล�องกับกลยทุธ�หลกัอย�างต�อเนื่อง ซึ่งเป�นการเพมมลูค�าและผลก าไรของสนิค�า/บรกิาร

2) พัฒนาฝ�กทักษะการสร�างนวัตกรรมให�กับพนักงาน โดยวางโครงการบรูณาการสู�การปฏบิตัิการเรยนรู�และจัดการความรู�สู�การ
พัฒนาอย�างยั่งยนื 

3)จัดท าแผนกลยุทธ�ขององค�กรด�านนวัตกรรมโดยมุ�งมัน่ทีจ่ะสร�างความแตกต�างอนัน ามาซึง่ความยัง่ยนืของธุรกจิ เพ่อให�ทกุ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องได�ท าแผนรองรบัในทศิทางเดยีวกัน

4)สร�างผู�น าการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมเพอ่สร�างคุณค�าต�อนโยบายและการจัดการองค�การและการเข�าสู�องค�กรแห�งนวัตกรรม

5)สนับสนุน ส�งเสรมิ การสร�างแรงจงใจ ในการค�นคดิและพฒันา เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอย�างสร�างสรรค� และการคิดเชิง
บูรณาการสู�การปฏบิตัิ และการให�ค�าเงินรางวัลในการค�นคดินวัตกรรมในธุรกจิของบรษิทัโดยมกีารจดลขิสิทธิ์และการจดทะเบยีน
สิทธิบัตรทั้งในนามของพนักงานและบรษิทั โดยขน้กบัประเภทนวัตกรรมและการตกลง()

(SDG 9, G7.1C )
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: นิยาม “นวัตกรรม INNOVATION” ขององค�กร
“การคดิสร�างสรรค�ผลติภณัฑ�ใหม� บริการใหม� กระบวนการผลติหรอกระบวนการบริการใหม� รวมถึงการปรับปรุงหรอดัดแปลง ผลิตภัณฑ� บริการ กระบวนการผลิต หรอ
กระบวนการบรกิารทีม่อียู�เดมิโดยใช�ความรู� ความคดิรเิรมิสร�างสรรค� ทักษะและประสบการณ�ทางเทคโนโลย ีหรอการจัดการมาพัฒนาเพ่อให�เกิดการเพมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให�บริการ และยกระดับศักยภาพการแข�งขันขององค�กร รวมถึงก�อให�เกิดประโยชน�ต�อผู�ใช�บรการภายนอก อตสาหกรรม/ธุรกิจที่
เกี่ยวข�อง ประชาชน หรอสังคมในวงกว�างแต�ทั้งนี้ยังมองถึงความต�องการที่จะเกิดข้นในอนาคต เพ่อตอบสนองรูปแบบชีวตของผู�บรโภคที่เปลี่ยนไป สร�างสภาพสังคม
และสิงแวดล�อมที่ดีข้น และรองรับกฎเกณฑ�ทางการค�าต�างๆ ที่อาจเกิดข้น”
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สร�างสรรค�ผลิตภณัฑ�ใหม� 

สร�างสรรค�กระบวนการผลิต
หรอกระบวนการบรการใหม�

สร�างสรรค�บรการใหม� 
ความคดิรเรมสร�างสรรค� 

สร�างสรรค�ทกัษะและ
ประสบการณ�ทางเทคโนโลย ี

การเพมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน การบรหารจดัการ 

สร�างสภาพสงัคมและ
สิงแวดล�อมทีด่ขีน้ 

ตอบสนองรปูแบบชีวตของ
ผู�บรโภคทีเ่ปลีย่นไป 

มองถึงความต�องการทีจ่ะ
เกิดขน้ในอนาคต

การปรบัปรงุ  เพมมลูค�าของ
สินค�าหรอบรการเดมิ
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร : แนวทางการสร�างวัฒนธรรมนวัตกรรม

การกระตุ�นให�พนักงานเห็นความส าคัญ
ของการสร�างสรรค�นวัตกรรมและการ
ปลูกฝ�งแนวคิดให�เป�นค�านิยมโดยมี
ทิศทางที่สอดคล�องกับกลยุทธ�หลัก
อย�างต�อเนื่อง 

การน าความคิดสร�างสรรค�นวัตกรรม
ไปเพ่อพัฒนาสินค�าและบริการ  
รวมทั้งน ามาใช�ประโยชน�ในการผลิต
และด าเนินธุรกิจอย�างจริงจัง เพ่อให�
พนักงานได�ตระหนักถึงผลประโยชน�ที่
ได�

การสร�างคุณค�าร�วมในการพัฒนา
สร�างสรรค�นวัตกรรมจากคู�ค�า  
นักวิชาการ  นักศึกษา  รวมทั้งพนักงาน  
โดยได�รับการสนับสนุนจากผู�บริหาร ให�
เกิดบรรยากาศของการส�งเสริมการ
พัฒนาสิงใหม�

125

ความคิดริเริมเริมความคิดร�วมพัฒนาและด าเนินการ

กลุ�มบรษัทฯ ให�ความส าคัญในการน านวัตกรรมเข�ามาสู�ตลาดทั้งภายในและต�างประเทศอย�างต�อเนื่อง เช�น ผลิตภัณฑ�ยางมะตอยน าผสมยางพาราสูตรแห�งเร็ว เป�น
ผลงานนวัตกรรมที่ได�รับรางวัลนวตักรรมแห�งชาติ ด�านเศรษฐกิจ รางวัลชมเชย  ประจ าป� 2556 จากส านักงานนวัตกรรมแห�งชาติ
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ด�านสิงแวดล�อม

ด�านสังคม

ด�านเศรษฐกิจ

การสนับสนุนวฒันธรรมนวตักรรมองค�กร:การจดัการนวตักรรมองค�กร
กลยุทธ�ด�านนวัตกรรม:ก าหนดเป�าหมายด�านนวัตกรรมให�เป�นเป�าหมายร�วมของทั้งองม�กร  โดยในป�เริมต�นบรษิัทฯ ไดด�

•ก าหนดให�มีงานประกวดนวัตกรรมทปิโก�แอสฟลท�ประจ าป�
•ก าหนดตัวชี้วัดเพ่อประสานด�านนวัตกรรมเพ่อเพมประสิทธิภาพ/ลดมวามสูญเสียตลอด
ห�วงโซ�มุณม�าการด าเนินการ
•ก าหนดให�มีรางวัลตอบแทนผลงานด�านนวัตกรรมที่เป�นประโยชน�ต�อองม�กร  โดยมีหลัก-
เกณฑ�ที่เป�นสากลรวมทั้งการเมารพด�านทรัพย�สินทางป�ญญา

ตัวชี้วัด:การพัฒนาปรับปรงุประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ไดด�จากโมรงการนวัตกรรม 
•รายไดด�ที่เพมข้นการลดการสูญเสีย

เป�าหมายระยะยาว:มุ�งเน�นการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและกระตุ�นให�พนักงาน รวมทั้งผู�มีส�วนไดด�เสียหลักให�มีส�วนร�วมใน
โมรงการวัฒนธรรมนวัตกรรมองม�กร  ผ�านงานในหน�าที่และกิจกรรมเพ่อสังมม  สร�างเสริม
มวามเข�าใจและการมีส�วนร�วมที่ท าให�เกิดประโยชน�ทั้งบริษทัฯ และชุมชน/สังมม

สร�างความตระหนักในความส าคัญของนวัตกรรมองค�กร

สร�างทีมงานในการขับเคลื่อนภายใน/ภายนอกองค�กร

จัดกิจกรรมกระตุ�นบรรยากาศความคิดสร�างสรรค�ในองค�กร

1
2

3

การสื่อสารเป�าหมายร�วมกันโดยกรรมการผู�จัดการ

สนับสนุนการน าเสนอผลงานเพ่อการผลกัดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงาน

กลั่นกรองความคิดที่สานต�อก�อเกิดประโยชน�เชิงธุรกิจ/อตสาหกรรม/สังคม

4
5

6

การประกวดนวตักรรมประจ าป�  ทั้งจากภายใน/ภายองม�กร

ท าให�เป�นวฒันธรรมนวัตกรรมองม�กรเพอ่การพฒันายัง่ยนื

7
8

สร�างบรรยากาศเพ่อการ
เปลี่ยนแปลง

การมีส�วนร�วมและการน าไดป
ปฏิบัติทั้งองม�กร

การปรับใช�และการเปลี่ยนแปลงมุ�ง-
สู�วัฒนธรรมนวัตกรรมที่ยั่งยืน

บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: แนวทางจดัด�านนวัตกรรมภายใน/ภายนอกองค�กร

ผู�มีส�วนได�เสียภายในผู�มีส�วนได�เสียภายนอก
พนักงานทุกมนมู�ม�า             ชุมชน          นักศึกษา     นักวิชาการ

ป� 2561

ป� 2562

การระดมความคิดสร�างสรรค�จากกิจกรรม
เพ่อสังคม  โดยน าประเด็นป�ญหาจากในการ
ด าเนินมาแก�ป�ญหาร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

ป� 2562 จัดประกวดนวัตกรรมแต�ละประเภท
รวบรวมการระดมความคิดสร�างสรรค�ทั้ง
จากผู�มีส�วนได�เสียภานในและภายนอก 

คัดกรองความคิดสร�างสรรค�ที่ได�รับการ
คัดเลือก/ประกวดคัดเลือก  เพ่อน าไป
พัฒนาเพ่อน าไปสู�การใช�งาน/การผลิต

น าความคิดที่ไปพัฒนาแล�วสามารถน าไปใช�
ประโยชน�ส าหรับการพัฒนากระบวนการ
ท างานขององค�กรหรอการผลิตทาง
อสาหกรรมคัดเลือกเป�นนวัตกรรมองค�กร

การ
ประกวด
นวัตกรรม

ป� 2561
ป� 2562

ป� 2559-2561
ภายนอกองค�กร
•มีกิจกรรมความร�วมมอืกบัคู�ค�า
ในการพฒันานวตักรรมในการ
แก�ป�ญหาทีพ่บธรุกจิ  และมีผล 
กระทบต�อสงัคม เช�น ยางมะตอย
ผสมยางพาราชนดิแอมโมเนยีต า่
มาก

ภายในองค�กร
•มีการน าเสนอการปรบัปรงุงาน
ให�มีประสทิธภิาพมากขน้ เช�น 
ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมตัิ

ภายนอกองค�กร
•จัดประกวดนวตักรรมร�วมกบั
มหาวทยาลยัในพน้ที ่ รวมทั้ง
ร�วมแก�ไขป�ญหาในธรุกจิผ�าน
การร�วมคดินวตักรรมด�านสิน
ค�าร�วมกบัคู�ค�า

ภายในองค�กร
•มีการประกวดนวตักรรมประจ า
ป�  โดยให�พนกังานเรมเสนอแนว 
ความคดิเพอ่น าไปพฒันาต�อ
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร
แผนด าเนนิการภายในองค�กรแผนด าเนนิการภายนอกองค�กร

การด าเนินการสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมองม�กรผ�านกิจกรรมเพ่อสังมม  โดยการสนับ 
สนุนนักเรยน  นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพ้นที่ ที่โรงงานตั้งอยู�  และองม�กร/มู�ม�าที่
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจร�วมด�วยมาประสานมวามร�วมมือและส�งเสริมให�เกิดนวัตกรรมเพ่อ
การใช�ประโยชน�ในอตสาหกรรม  หรอทางด�านสังมม

ด�านเศรษฐกจิด�านสิงแวดล�อมด�านสังคม

โครงการสนับสนุนด�านนวัตกรรมจากกจิกรรมเพ่อสังคม

•งานประกวดนวัตกรรมที่
ใช�หัวข�อจากป�ญหาที่พบ
จากการด าเนินงานของ
องค�กร  หรอการมีผล 
กระทบต�อสิงแวดล�อม
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า  ซึ่ง
จะเป�นประโยชน�ในอต-สา
หกรรม  และเผยแพร�เพ่อ
เพมประสิทธิภาพ/ประ-
สิทธิผล  แต�รบกวนสิง-
แวดล�อมให�น�อยที่สุด

งานประกวดทิปโก�แอสฟลท�
นวัตกรรมประจ าป� (พนกังาน)งานประกวดนวัตกรรมประจ าป� 

(ผู�มีส�วนไดด�เสียภายนอก)

•งานประกวดนวัตกรรมที่
เกิดจากป�ญหาที่พบใน
งาน  หรอเป�นความต�อง 
การของลูกค�าและใช�เป�น
หัวข�อในการประกวดด�าน
ความคิดทั้ง ในกลุ�มนักศึก 
ษา และคู�ค�า/นักวชาการ  
โดยมีพันธมิตรที่มีความ
ช านาญช�วยเป�นผู�แนะน า
และกรรม การในการ
ตัดสิน  เพ่อเป�นมาตรฐาน
ระดับสากล

•งานประกวดนวัตกรรม
สังคมที่เป�ดให�ผู�มีส�วนได�
เสียสามารถมา ประกวด
สิงใหม�ๆ ทั้งที่เป�นกรt
บวนการทางความคิด 
(จนตนาการ) หรอ การ
สร�างโอกาส หรอการลง
มือปฏิบัติ (action) เพ่อ
แก�ป�ญหา หรอเพ่อท าให�
สังคมดีข้น สิงใหม�ๆนี้
รวมถึงการปรับหรอ
พัฒนาบนฐานเดิมด�วย 

บทบาทหน�าที่ Tipco Asphalt Brand Ambassador

•เป�นสื่อกลางในการสื่อสาร  ข�าวสาร  การเปลี่ยนแปลง  ระหว�างผู�บรหารระดับสูง  
คณะท างานกลุ�มย�อยต�างๆ และพนักงานทั่วทั้งบรษัทฯ โดยเฉพาะอย�างยิงในเร่อง
ของอปสรรค และผลลัพธ�ต�างๆ ซึ่งบรษัทฯ สามารถน ามาแก�ไขปรับปรุงและ
พัฒนา

•เป�นการสร�างเสรมภาวะความเป�นผู�น ารวมทั้งสร�างเครอข�ายความสัมพันธ�ใน
องค�กร  และเป�นการสื่อสารได�มีประสิทธิภาพ  จากการเข�าใจอย�างถ�องแท�และ  
อธิบายจากความเข�าใจถึงพนักงานด�วยกันอย�างถูกต�อง  

บริษัทฯ ไดด�ตระหนักถึงมวามส ามัญของนวัตกรรมที่มีมวามส ามัญต�อธุรกิจ  โดยเป�นการเพม
ขดมวามสามารถในการแข�งขัน  สร�างมวามแตกต�าง  และมวามยั่งยืนในธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดด�ก าหนดนโยบายด�านนวัตกรรมซึ่งไดด�ระบุมวามหมายที่มรอบมลุมการพัฒนา
สินม�า/บริการ กระบวนการท างาน  แนววิธีมิดที่เสริมสร�างประสิทธิภาพการท างาน  เพ่อเป�น
แนวทางให�พนักงานสามารถมีส�วนร�วมในการพัฒนาสินม�า/บริการ และปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในมวามรับผิดชอบของตนเองให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งยังเกิดมวามภามภูมิใจการ
มีส�วนร�วม
บริษัทฯ ด าเนินการร�วมกันจากหลายหน�วยงานและหน�วยงานบริหารทรัพยากรบุมมล  เพ่อ
การวางรากฐานในด�านนวัตกรรมให�หยั่งรากเป�นวัฒนธรรมองม�กรเพ่อการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน
บริษัทฯ ไดด�ให� ตัวแทนพนักงาน (Tipco Asphalt Brand Ambassador)เป�นผู�ช�วย
กระตุ�นและผลักดันการสร�างวัฒนธรรมใหม�นี้



การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: ผลงานด�านนวัตกรรมผลิตภณัฑ�อตสาหกรรม

สินค�ายางมะตอยผสมน ้ายางพารา(Para Asphalt Cement)

ในป� 2561บริษัทฯ ไดด�ร�วมพัฒนานวัตกรรมด�านสินม�าที่มีมวามเป�นมิตรต�อสิงแวดล�อมมากข้น  และบางสินม�าเป�นนวัตกรรมที่จดทะเบียนสิทธิบัตรของวัววัตถุดิบส ามัญ แต�นอกเหนือไดปจาก
การไดด�สินม�าใหม�  บริษัทฯ สร�างมวามตระหนักให�พนักงานเห็นมวามส ามัญของการศึกษา พัฒนาให�เกิดกระบวนการเรยนรู�ในการเพมผลผลิต เกิดสิงประดิษฐืใหม�ๆเพ่อเป�นประโยชน�ต�อ
บริษัทฯ ลดป�ญหามลภาวะด�านสิงแวดล�อม  ซึ่งทุกป�บริษัทฯ จะจัดประกวดนวัตกรรมองม�กร เพ่อส�งเสริมมวามมิดสร�างสรรม�ที่เป�นส�วนส ามัญท าให�บริษัทฯพัฒนาก�าวหน�าไดปอย�างยั่งยืน

สินค�า/บริการ/ระบบงานก�อนป� 2561สินค�า/บริการ/ระบบงานในป� 2561

สินค�ายางมะตอยผสมน ้ายางพาราชนิดแอมโมเนียต ่ามาก
(Ultra-Low Ammonia Para Asphalt Cement, ULA Para AC)
บริษัทฯ ไดด�ร�วมมือกับ MTEC** และมู�ม�าน ้ายางพาราดิบในการร�วมพัฒนาน ้ายางพาราข�นชนิด
แอมโมเนียต ่ามาก (Ultra-Low Ammonia Latex, ULA) ซึ่งสามารถทนและรักษามุณภาพที่ก า-
หนดต�อมวามร�อนสูงไดด�  จงเหมาะกับการใช�เป�นวัตถุดิบในการผลิต Para ACส าหรับก�อสร�างถนน

สินม�ายางมะตอยผสมยางพารามีการใช�น ้ายางพาราสดเป�นองม�ประกอบส ามัญ  และเมื่อสินม�า
อณหภูมิอยู�ที่ระดับ140-160C ในการผลิตและการใช�ผลิตภัณฑ�ที่ต�องมีพลังงานมวามร�อน  จะ
เกิดป�ญหาไดอระเหยของแอมโมเนียที่ส�งผลถึงสุขภาพและสภาพแวดล�อม  ในขณะที่บริษัทฯ ไดด�ด าเนิน 
การติดตั้งเมร่องจักรในการดูดอระเหยของแอมโมเนียและสร�างบ�อบ าบัดน ้าเสียเพมข้นแล�ว  อกัน

ข�อจ ากัด:ในระหว�างการผลิตจะเกิดกลินเหม็นรุนแรงของแอมโมเนียท าให�บริษัทฯถูกร�อง
เรยนจากชุมชนใกล�เมียงในเร่องส�งกลินรบกวนรวมทั้งในขณะใช�รถราดยาง
มะตอยลงบนถนนก็มีกลินรบกวนรวมทั้งอปกรณ�ท�อน าส�งอดตันง�าย

ผลที่ได�:ไดด�ผลิตภัณฑ�ที่ลดป�ญหาด�านสุขภาพและสิงแวดล�อมที่เกิดข้นจากการผลิตและใช�งาน  
บริษัทฯ ไดด�รับการรับรองจากกรมโรงงานอตสาหกรรมในทุกจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู�ว�าไดม�
มีข�อร�องเรยนจากมลภาวะป�ญหา  รวมทั้งทาง MTEC ไดด�จดสิทธิบัตรการประดิษฐ�ULA

** MTEC = ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ (National Metal and Materials Technology Center-MTEC) 

สินค�ายางมะตอยน ้ามัน หรอ คัตแบกแอสฟลต� (CutbackAsphalt)สินค�ายางมะตอยน ้า (Emulsified Asphalt Primer, EAP)
เป�นยางมะตอยน ้าที่พัฒนามาจากยางแอสฟลท�อิมัลชั่นชนิด CSS-1 เพ่อเพมประสิทธิภาพของ
การซึมลงสู�ชั้นพ้นทาง การแห�งตัว และเป�นทางเลือกใหม�ส าหรับการท างาน Prime Coat*  ซึมและ
แห�งตัวเร็วกว�ายางมะตอยประเภทมัทแบก CutbackMC-70  ใช�งานโดยไดม�ต�องให�มวามร�อนและ
เป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม

การน าแอสฟลต�ซีเมนต�มาผสมกับสารละลายหรอ Solvent โดยถูกออกแบบให�ส�วนผสมมีม�า
มวามมงตัวสูง ไดม�แยกชั้นหรอตกตะกอนไดด�ง�าย โดยสามารถแยกชนิดไดด�ตามมวามสามารถใน
การแห�งตัว เหมาะส าหรับการน าไดปใช�งานก�อสร�างและบ ารุงรักษาผิวทาง 

ข�อจ ากัด:ในการใช�งานต�องมีการใช�มวามร�อน  รวมทั้งต�องใช�เวลาอย�างน�อย 3ชั่วโมง
เพ่อการแห�งตัวส าหรับการใช�งาน

ผลที่ได�:ประหยัดเวลา เนื่องจากไดม�ต�องเสียเวลาในการให�มวามร�อน  ไดม�มีผลกระทบต�อสิงแวดล�อม 
และอันตรายต�อผู�ใช�งาน  สามารถมืนผิวจราจรไดด�เร็วภายในมร่งชั่วโมงโดยการสาดทราย
ที่ผิวถนน หรอใช�เวลาประมาณ 24ชั่วโมงในกรณีที่ไดม�สาดทรายที่ผิว 

สินค�ายางมะตอยผสมส าเร็จชนิดถุงสีฟ�า(Premix)สินค�ายางมะตอยผสมส าเร็จ ทิปโก� ซุปเปอร� พรีมิกซ�
เป�นการพัฒนา application เพมจากสินม�าเดิมที่มี  เป�นการมิดสร�างสรรม�จาก
การใช�งานบางประเภทที่ต�องการรับน ้าหนักมากกว�าปกติ  และที่สินม�าเดิมที่มียัง
ไดม�สามารถตอบสนองไดด�เต็มที่รวมทั้งงานซ�อมแซมเร�งด�วนที่ต�องการเป�ดใช�งาน
ทันที  และไดม�ต�องการสาดทรายที่ผิวทางด�วย

สินม�ามือส�วนผสมระหว�างมวลรวมหรอหินมัดพเศษกับยางแอสฟลต�
อิมัลชันที่ผสมน ้ายามุณภาพสูง เหมาะส าหรับน าไดปใช�งานซ�อมหลุม 
หรอรอยแตกของพ้นผิวถนนที่เป�นยางมะตอยหรอมอนกรตไดด�ทันที 
โดยไดม�ต�องผสมกับวัสดุอื่น สะดวกในการใช�งาน ช�วยประหยัดเวลา
และม�าใช�จ�าย 
ข�อจ ากัด:-ใช�เวลาในเซ็ทตัวใช�เวลาม�อนข�างนาน

-การรับน ้าหนักดีในพ้นไดม�ใหญ�มากเพราะเหมาะ
ส าหรับงานซ�อมแซม  ในพ้นที่ใหญ�มากจะไดม�เหมาะ

ผลที่ได�:สินม�าใหม�นีเ้ป�นนวัตกรรมยางมะตอยผสมแบบเยน็  เป�นมติรต�อ
สิงแวดล�อม  แห�งไดว  สามารถรบัแรงอดัไดด�สงู  ใช�มวามร�อนในการผลติ 
น�อยและไดม�เกดิฝุ�นหรอมวามร�อนจากการใช�งาน

*Prime Coat มือ การลาดแอสฟลต�ซนิตเหลวลงบนพ้นทางที่เตรยมไดว� และไดด�ตกแต�งปรับปรุงถูกต�อง ตามแบบแล�ว เพ่อให�แอสฟลต�ซึมลงไดปอด
ช�องว�างและยึดประสานผิวหน�าของพ้นทาง ท าหน�าที่ป�องกันไดม�ให� มวามชื้นผ�าน และเป�นตัวยึดเหนี่ยวให�พ้นทางเชื่อมติดกับผวิทางที่
จะสร�างไดว�ข�างบน



การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: ผลงานด�านนวัตกรรมระบบงานและสงัคม

การบริหารการจัดส�ง

ในป� 2561บริษัทฯ ไดด�ส�งเสริมพนักงานให�ออกมวามมิดเห็น  มวามมิดริเริม  แล�วน ามาสู�การพัฒนาใช�งานเพ่อเพมประสิทธิภาพการท างาน  การลดต�นทุนหรอลดพลังงานในการด าเนินงาน  
ทั้งในส�วนที่พนักงานเสนอเป�นรายบุมมลหรอรายหน�วยงาน  รวมทั้งมวามมิดริเริมที่ท าภายในบริษัทฯ และร�วมกับผู�มีส�วนไดด�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง  เช�นชุมชน  ท าให�ไดด�เป�นโมรงการที่ยังประโยชน�
ทั้งกับบริษัทฯ เองและสังมม  ซึ่งบริษัทฯ จะสนับสนุนโมรงการเช�นนิอย�างต�อเนื่องเพ่อให�เกิดเป�นเร่องปกติในการพัฒนาอยู�ตลอดเวลา  จนกลายเป�นวัฒนธรรมในการท างานในที่สุด

ระบบงาน/สังคม ก�อนป� 2561ระบบงาน/สังคมในป� 2561

โครงการ “” 
ด าเนินการจัดตั้งหน�วยงานกลางเพ่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขนส�งสินม�า การบริหารรถ
ขนส�งสินม�าทั้งรถของบริษัทฯ และรถของผู�รับเหมา การบริหารวัตถุดิบและสินม�าให�มีมวามเหมาะสม
และเพยงพอ มีการเฝ�าระวัง ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพขร.แบบ Real time 7/24 Hr. 

เพ่อให�เกิดมวามถูกต�อง มวามปลอดภัยทั้งต�อตัวพขร.เอง และผู�ใช�ถนนโดยทั่วไดป  

-การขนส�งสินม�าเพ่อให�เป�นไดปตามมวามต�องการของลูกม�า ทั้งในเร่องปริมาณและเวลา
-การบริหารการขนส�ง เพ่อให�การใช�รถขนส�งเกิดประโยชน�สูงสุด ลดต�นทุนในการขนส�ง
-การบริหารสินม�ามงมลังเพ่อให�มีมวามเหมาะสมและเพยงพอ
-การระวังเฝ�าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เพ่อให�เกิดมวามถูกต�องและ
เกิดมวามปลอดภัย

ข�อจ ากัด:การบริหารจัดการเร่องการขนส�ง รถขนส�งสินม�า และการบริหารสินม�ามงมลังของ
บริษัทฯป�จจบัน ในแต�ละโรงงานแยกและเป�นอิสระต�อกัน ท าให�ไดม�เห็นภาพรวมทั้งหมด 
ไดม�สามารถใช�ทรัพยากรไดด�อย�างมุ�มม�าและเหมาะสม อีกทั้งการติดตามตรวจสอบ
ต�างๆ ยังเป�นเฉพาะช�วงเวลา 08.00-17.00 น.เท�านั้น

ผลที่ได�:การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากข้นทั้งในเร่องมวามสามารถในการขนส�งและการลด
ต�นทุนการขนส�ง การลดม�าใช�จ�ายในการจัดเก็บสินม�ามงมลัง การลดขั้นตอน/ลดมวาม
ซ ้าซ�อนในการท างาน การท างานมีมวามถูกต�องเหมาะสม เกิดมวามปลอดภัยแก�ตัวพขร. 
ทรัพย�สิน และผู�ใช�รถใช�ถนนโดยทั่วไดป

การตัดต�นไม�ในแนวการตัดถนนใหม�หรอขยายช�องทางจราจรโครงการ“ถนนมา ... ป�ายังอยู�”  การแสดงประวัติต�นไม�ที่ย�ายเพ่อการศึกษา

บริษัทฯ ไดด�น าระบบการบริหารจัดการมวามปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001) มา
ประยุกต�ใช�ในองม�กรตั้งแต�ป� 2560 และไดด�รับการตรวจประเมินและรับรองระบบงานจาก Class 

NK มรบทั้ง 5 โรงงาน ในป� 2561

ข�อจ ากัด:ยังมงพบว�ามีอบัติเหตุจากการขนส�งสินม�าเกิดข้นจ านวนมาก เนื่องจาก
พนักงานที่ไดม�ช านาญเส�นทาง และไดม�มุ�นเมยพ้นที่หน�างานของลูกม�า

ผลที่ได�:มีการส ารวจเส�นทางและประเมินมวามเสี่ยงของกิจกรรมจัดส�ง และมีการวางแผนก�อน
การเดินทาง รวมทั้งมีการมวบมุมการขับรถขนส�งอย�างเป�นระบบมากยิงข้น อัตราการ
เกิดอบัติเหตุจากรถขนส�งผลิตภัณฑ�ขั้นร�ายแรง ลดลงจาก 0.53 ในป� 2559 เหลือ 
0.20 ในป� 2561

พนักงานบริษัทฯ  ไดด�ร�วมกับนายก อบต.บางระก าเมืองใหม�และมนในชุมชน
โดยร�วมท าการย�ายต�นไดม�ตามแนวถนนเข�าในพ้นที่บึงตะเมรง และท าป�ายชื่อ
ต�นไดม� โดยมี QR Code ที่มีเสียงพดแจงรายละเอียดต�นไดม� พันธุ�ไดม� และ
ต าแหน�งเดิมที่อยู�ก�อนย�าย ซึ่งเป�นการให�มวามรู�ที่ดีส าหรับชุมชนและ
นักท�องเที่ยวที่จะไดด�ทราบที่มาของต�นไดม�นั้นๆ

ปกติการตัดถนนเส�นใหม�  การขยายช�องทางจราจรหรอการขยายไดหล�ทางอาจจะมีแนว
ถนนบางส�วนที่ต�องตัดต�นไดม�ที่อยู�บนเส�นทาง  เพ่อให�สามารถท าถนนไดด�ตามแบก าหนด  
จงมีการตัดต�นไดม�ที่มีอายุมากตั้งแต� 3ป�ข้นไดป  และเป�นที่น�าเสียดายเพราะต�นไดม�มีขนาดใหญ�  
ซึ่งถ�าต�องปลูกให�ต�นไดม�โตขนาดที่ตัด  จะใช�เวลาหลายป�มาก   

ข�อจ ากัด:ใม�มีแผนในการขดย�ายต�นไดม�  เพ่อรักษาต�นไดม�ตามแนวการตัดถนนใหม�หรอการ
ขยายถนนหรอผิวขอบทาง ท าให�ต�นไดม�ต�องโดนตัด ท าให�เสียทรัพยากรธรรมชาติ
โดยไดม�มีแผนการป�องกัน

ผลที่ได�:สามารถรักษาต�นไดม�ขนาดใหญ�จ านวน 130 ต�น ให�สามารถมีชีวิตอยู�ให�ร�มเงา และเติบโต
เป�นส�วนหนึ่งของป�าชุมชน เป�นแหลางเรยนรู�เร่องพันธุ�ไดม�ท�องถินของเยาวชนและนักท�อง-
เที่ยวต�อไดป เป�นต�นแบบการอนุรักษ�ต�นไดม�ในแนวการตัดถนนอย�างเป�นระบบ

การดูแลพนักงานขับรถแผนกจัดส�งให�มีความปลอดภัยโครงการ “ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน”
-ให�การฝ�กอบรมพนักงานขับรถขนส�งสินม�า ก�อนเริมงานเพ่อให�สามารถปฏิบัติงานไดด�
อย�างถูกต�องและปลอดภัย

-มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษารถขนส�งอย�างเป�นระบบ
-มีการตรวจวัดแอลกอฮอลล� 100% และ มีการมวบมุมการขับรถด�วยระบบ GPS
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: ข�อมลูนวัตกรรมทีเ่ป�นมติรต�อสงิแวดล�อม

ทิปโก�แอสฟลท�ไดด�ม านึงถึงผลิตภัณฑ�ที่มีผลกระทบต�อสิงแวดล�อม
อย�างต�อเนื่อง ไดม�ว�าจะเป�นการเปลี่ยนหัวรถบรรทุกขนส�งยางมะ
ตอยและเชื้อเพลิงที่ใช�ในรถขนส�งให�เป�นมิตรต�อสิงแวดล�อมตั้งแต�ป� 
2558 อย�างต�อเนื่อง รวมทั้งมีโมรงการอื่น ๆ ที่เป�นจดเริมต�นของ
มวามมิดริเริมเพ่อการพัฒนาตามข�อมูลดังต�อไดปนี้

นวัตกรรมด�านสินค�า/บริการทีเ่ป�นมติรต�อสิงแวดล�อม

นวัตกรรมด�านปรับปรุงกระบวนการท างานทีเ่ป�นมติรต�อสิงแวดล�อม

นวัตกรรมด�านสังคมทีเ่ป�นมติรต�อสิงแวดล�อม

ผลิตภัณฑ�

กระบวนการ

โครงการ

สินค�า 
1.) ยางมะตอยผสมน ้ายางพาราชนิดแอมโมเนียต ่ามาก
2.) สินค�ายางมะตอยน ้าส าหรับ Prime Coat(Emulsified Asphalt Primer, EAP)
3.) ยางมะตอยผสมส าเร็จ TipcoSuper Premix

1.) โครงการ “ถนนมา  ป�ายังอยู�” เป�นการใช� QR Codeแสดงที่ตั้งเดิมของต�นไม�ก�อนย�ายจากแนวถนน
หลวงตัดผ�าน  รวมทั้งการให�ข�อมูลพันธุ�ไม�อันเป�นประโยชน�ทางการศึกษาในชุมชน

2.)โครงการสนับสนุนแม�พมพ�จานใบไม�  จากโครงการ “จานใบไม�จากใบทองหลาง” คณะวศวะฯ
เคร่องกล มหาวทยาลัยนเรศวร  เพ่อช�วยลดมลภาวะจากการใช�ภาชนะโฟม (โครงการสินสุดลงแล�ว)

3.) โครงการ“รักษ�ทาง-รักถิน” ร�วมกับพันธมิตรองค�กรเอกชน ขยายโครงการ CSR ซ�อมถนนอย�าง
ถูกวธี ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  โดยมีคู�มือการท าและการติดต�อประสานงานจนสามารถ
ท าโครงการได�ส าเร็จ (ปกติชาวบ�านท าเองไม�ถูกวธี จะหลุดล�อนง�าย สินเปลืองงบประมาณ)

1.)โครงการ “ระบบการเตือนอันตรายผ�านระบบ GPS” ท าให�พนักงานขับรถได�ทราบจดอันตรายก�อน
เดินทาง  โดยสามารถเพมความระมัดระวังและลดอบัติเหตุที่ท าให�เกิดการสินค�ารั่วไหล

2.) โครงการ“Radar Level”ส าหรับการลดขั้นตอนในการตรวจนับของหน�วยคลัง (ท าให�กระบวนการ
เปลี่ยน ลดเวลา) และมี alarm ในการป�องกันการเกิดยางล�นแทงค� (safety)

3.) โครงการ “Plant Automation” ใช�ระบบในการตัดจ�ายสินค�าอัตโนมัติ  ลดเวลา ท าให�กรอกน ้าหนัก
ได�ถูกต�อง แม�นย า ลดกระบวนการ ลดเวลา ลดการสูญเสีย (ไม�กรอกเกินจ านวน)

4.)โครงการ “ศูนย�กลางการจัดส�ง Centralized Logistic” การบรหารงานเกิดประสิทธิภาพมากข้น
ทั้งในเร่องความสามารถในการขนส�งและการลดต�นทุนการขนส�ง การลดค�าใช�จ�ายในการจัดเก็บ
สินค�าคงคลัง การลดขั้นตอน/ลดความซ ้าซ�อนในการท างาน การท างานมีความถูกต�องเหมาะสม 
เกิดความปลอดภัยแก�ตัวพขร. ทรัพย�สิน และผู�ใช�รถใช�ถนนโดยทั่วไป 
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: แนวทางการส�งเสรมและพัฒนานวัตกรรมที่เป�น
มิตรต�อสงิแวดล�อม

1)ค ามั่นสัญญาองค�กรสีเขยีว
Green Commitment

2) กระบวนการความคิดสีเขียว
Green Mind-set, Process

3) ระบบการปฏิบัติการสีเขียว
Green System

4) วัฒนธรรมสีเขียว
Green Culture

5) พันธมิตร/เครือข�ายสีเขียว
Green Partners/Network

บริษัทฯ ได�ก าหนดนโยบายด�านสิงแวดล�อม โดยมีการประกาศใช�
นโยบายการจัดการแบบบูรณาการที่ครอบคลุมด�านสิงแวดล�อม 
และนโยบายอนุรักษ�พลังงาน

บริษัทฯ ได�มีแนวทางให�พนักงานพัฒนางานที่ดูแลให�มีความ
รับผิดชอบต�อสิงแวดล�อมมากขึ้น โดยได�เริมเกิดผลลัพธ�ของ
นวัตกรรมสีเขียวในการลดมลพษที่เกิดจากธุรกิจ เช�น ลด CO2
ในกระบวนการจัดส�ง ลดกลินแอมโมเนียจากการผลิต ฯลฯ

บริษัทฯพัฒนากระบวนการด าเนินงาน โดยได�ใบรับรอง ISO 14001 
รวมทั้งได�รับรางวัลสถานประกอบการต�นแบบดีเด�นด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อม นอกจากนี้ยังได�รับรางวัล
การจัดการของเสียจาก กรมโรงงานอตสาหกรรม

บริษัทฯได�ใช�แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน ISO 26000และได�มีการตรวจสอบ
กระบวนการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)เพ่อให�เป�นไปตามข�อ
ก าหนด รวมทั้งเป�นแรงผลักดันให�เกิดวัฒนธรรมด�านสิงแวดล�อมในใจพนักงาน

บริษัทฯก าหนดให�มีการประกวดนวัตกรรมประจ าป�   โดยจะขยายการพัฒนาด�านสิง-
แวดล�อมจากบริษัทฯ ไปสู�คู�ค�าและพันธมิตรที่เกี่ยวข�องในห�วงโซ�อปทาน น ามาผนวก
รวมในหัวข�อการประกวด เพ่อให�เกิดความต�อเนื่องและเกิดผลลัพท�ที่สามารถต�อยอด
ด�านอตสาหกรรม
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การสนบัสนนุวฒันธรรมนวัตกรรมองค�กร: ส�งเสรมนวัตกรรมให�กบัผู�มสี�วนได�เสียหลกั
ในป� 2561บรษัทฯ ได�จัดงานสัมมนาความก�าวหน�าวศวกรรมทางถนน FUTURE ROAD 2018   ให�ลูกค�าผู�รับเหมาท าถนนในทุกภูมิภาค
เพ่อทราบความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีเพ่อก�าวทันววัฒนาการ  รวมทั้งสามารถน าความรู�ไปปรับใช�และวางแนวทางการด าเนินงานต�อไป

งานสมัมนา FUTURE ROAD ส าหรบัลูกค�าประจ าป� 2561

ภาคใต�

ภาคกลาง/ตะวันออก

ภาคอิสาน

ภาคเหนือ



12/2557

12/2558

12/2559

12/2560

12/2561

การสนับสนุนวฒันธรรมนวตักรรมองค�กร: ประโยชน�ในเชงิปรมาณจากการพฒันานวตักรรม

หน�วย: ตัน/ป�

ประโยชน�จากการสร�างนวัตกรรมระหว�างป� 2556 –2561 เป�นการจ าหน�ายสินม�าในปริมาณที่เพมข้น โดยการรายงานผลจะเป�นยอดจ าหน�ายรวมของสินม�าใหม� 3รายการ
หลัก ไดด�แก� Para AC, EAPและยางมะตอยผสมส าเร็จ (ปรับปรุงสูตร) ซึ่งแสดงยอดขายรวมสินม�าทั้ง 3ผลิตภัณฑ� เพ่อเปรยบเทียบการเติบโตยอดขายสินม�าใหม�  
ในช�วงป� 2557 เป�นช�วงเริมต�นการน าสินม�าเข�าสู�ตลาด จะเห็นไดด�ว�าหลังจากสินม�าเข�าตลาดในช�วง 3 ป�แรก ยอดขายรวมจะเติบโตอย�างก�าวกระโดดตามที่แสดงด�วยกราฟ
ด�านล�าง  และจะเห็นไดด�ว�าในช�วงหลังป�ที่ 3ไดปแล�วยอดขายเริมลดลงเนื่องจากหลายบริษัทเริมผลิตและจ าหน�ายสินม�าประเภทเดียวกันในตลาด แสดงให�เห็นอย�างชัดเจนในเชิง
ธุรกิจว�านวัตกรรมสินม�าใหม� ๆ มีผลต�อรายไดด�และผลประกอบการอย�างมีนัยส ามัญ และเป�นสิงที่ธุรกิจจ าเป�นต�องสร�างให�เกิดข้นในองม�กรอย�างยั่งยืน
แสดงให�เห็นว�าเมื่อมีการพัฒนาต�อยอดผลิตภัณฑ�ยอดจ าหน�ายสามารถกลับข้นมาขายในปริมาณที่เพมข้นไดด�เพมข้น  โดยยอดขายทั้งป� 2561 ไดด�เพมข้นอย�างมีนัยส ามัญ

เฉพาะสินค�า Para AC ULA
ช�วงเดือนที่เริมออกจ าหน�ายเดือนตุลามม2560

จดมวามลับทางการม�า  วันที่ 25กรกฎามม 2560

จดสิทธิบัตรการประดิษฐ� วันที่ 19 สิงหามม 2559



2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

การสนับสนุนวฒันธรรมนวตักรรมองค�กร: แผนหลักการพฒันานวตักรรม/การวดัผล
การพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมมีการพัฒนาจากพ้นฐานโครงการบรหารจัดการสินค�า/บรการใหม�  ในการท าแผนประจ าป� ช�วง พ.ศ.  2556-2557จงท าให�ก�าวเดิน
ด�านนวัตกรรมของบรษัทฯ ได�รับการสนับสนุนจากพนักงานและพันธมิตรที่เกี่ยวข�อง  ท าให�บรษัทฯ มั่นใจในก�าวต�อไปส าหรับการพัฒนานวัตกรรมอย�างยั่งยืนในด�าน
เศรษฐกิจ  ด�านสังคม และด�านสิงแวดล�อมอย�างต�อเนื่องให�เกิดเป�นประโยชน�ในด�านธุรกิจ  ด�านอตสาหกรรม  เพ่อยังประโยชน�ไปที่สิงแวดล�อมและสังคม/ชุมชนต�อไป

เริมการประกวด
นวัตกรรมประจ าป�

เริมใช�นวัตกรรม
วัดผลการด าเนินงาน

เริมแนวคิดวัฒนธรรม
นวัตกรรมองค�กร

ก าหนดแผนสินค�าใหม�
ในระยะ 5, 10ป�

แนะน าสินค�า EAP เป�น
มิตรต�อสิงแวดล�อม

แก�ป�ญหากลินรบกวน
จากสินค�า Para AC

โครงการต�อยอด
คุณภาพสินค�า Premix

ก�าวรากฐานที่มั่นใจก�าวต�อไปที่ยั่งยืน

แต�งตั้งคณะกรรมการ
สินค�าใหม�
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การบริหารจัดการห�วงโซ�
อปทานอย�างรับผิดชอบ
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เป�าหมายในป� 2563                           การด าเนนิงานในป� 2561 

ประเดน็ส าคญั: การประเมนิด�านสิงแวดล�อมของห�วงโซ�อปทาน (GRI 308)

การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทาน
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

บรษัทฯ ได�พัฒนาการจัดหาอย�างยั่งยืนโดยกระจาย
อ านาจลงพ้นที่ให�มีการเพมอัตราการซื้อท�องถิน  เพ่อ
ความสะดวก  รวดเร็ว  และเมื่อมีป�ญหาสามารถแก�ไขได�
ทันทีรวมทั้งเป�นการส�งเสรมเศรษฐกิจในท�องถิน โดยการ
สร�างรายได�ในพ้นที่โรงงาน

การบรหารห�วงโซ�อปทานถือเป�นหัวใจส าคัญส�วนหนึ่งในการด าเนินงานให�ราบร่น  รวมทั้งยังเป�น
ยุทธศาสตร�ส าคัญที่จะส�งผลส าเร็จทางธุรกิจอย�างยั่งยืน ซึ่งในระบบห�วงโซ�อปทานที่มี
ประสิทธิภาพบรษัทฯ ได�ใช�กลไกการบรหารความเสี่ยงตลอดห�วงโซ�อปทาน โดยกระบวนการ
ทั้งหมดจะมุ�งตอบสนองความต�องการของผู�บรโภค  เพ่อช�วยยกระดับคุณภาพชีวตและสภาพแวด
ล�อมให�ดีข้น  แต�อย�างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจของบรษทฯ จะอยู�บนพ้นฐานที่เป�นธรรมและมีความ
รับผิดชอบต�อทุกฝ�าย  เป�นส�วนส าคัญที่จะท าให�ธุรกิจเติบโตไปอย�างมั่นคง  พันธมิตรคู�ค�าจะเป�น
พลังสนับสนุนให�การด าเนินธุรกิจไม�สะดุดหรอมีป�ญหาในเวลาที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็ว  ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อการท างาน  ซึ่งในแต�ละองค�ประกอบในระบบห�วงโซ�อปทานจะต�อง
ร�วมกันพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน  เพ่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ความท�าทายรวมถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้นในอนาคตอย�างต�อเนื่อง  
ดังนั้นนอกจากบรษัทฯ จะให�ความส าคัญในการน าการบรหารความเสี่ยงมาใช�ตลอดในห�วงโซ�
อปทาน  ยังมีระบบการตรวจสอบการด าเนินงานอย�างสม ่าเสมอ  รวมทั้งการให�ความส าคัญในการ
คัดเลือกคู�ค�าตั้งแต�เรมต�น  ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพอย�างต�อเนื่อง  เพ่อการเติบโตไปด�วยกัน
อย�างยั่งยืน 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

•ใช�เกณฑ� ESG ในการคัดเลือกคู�ค�าใหม� และขยาย
ผลแจ�งคู�ค�าวัตถุดิบและภาชนะบรรจรายป�จจบัน
ทั้ง หมดถึงการน าเกณฑ� ESG มาร�วมในการ
ประเมินความสามารถคู�ค�า

•การสร�างความสัมพันธ�ผ�านกิจกรรมด�านความ
ปลอดภัย  และการเสรมสร�างจรรยาบรรณ

•การกระจายอ านาจจัดซื้อเพ่อความคล�องตัวไปยัง
โรงงานสาขา  และสะดวกในการด าเนินการ  อีกทั้งยัง
เป�นพัฒนาเศรษฐกิจท�องถินด�วย

•การเตรยมกระบวนการคัดเลือกคู�ค�าโดยการใช�
เกณฑ� ESG ส าหรับลูกค�าหลัก

•ร�วมส�งเสรมศักยภาพคู�ค�าด�วยการเยี่ยมสถาน
ประกอบการและสรุปร�วมสิงที่จ าเป�นต�องพัฒนา  
เพ่อการด าเนินธุรกิจร�วมกันอย�างยั่งยืน

เพิมการซื้อท�องถินในหมวดสินค�ที่ไม�ใช�
วัตถุดิบ

เป�นยอดการจัดซื้อท�องถินรวม 5 โรงงาน ล�านบาท
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การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทาน: นโยบายและการบรหารจดัการห�วงโซ�อปทานอย�างรับผดิชอบ

การบริหารจัดการห�วงโซ�อปทานอย�างรับผิดชอบ

บริษัทฯ ก าหนดโมรงสร�างของการบริหารจัดการห�วงโซ�อปทานเป�นแบบ (De-centralized Management 

Structure)เพ่อมวามมล�องตัวในการบริหารจัดการ โดยแบ�งประเภทการจัดซื้อเป�น
1.)  การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดซื้อ/จัดจ�าง ด าเนินการโดยจัดซื้อส�วนกลาง 
2.) การจัดซื้อสินม�าเบ็ดเตล็ดสินเปลือง/วัสดุซ�อมแซม ไดม�เกิน 20,000 บาท ด าเนินการโดยมลังสินม�า

ประจ าโรงงาน

การจัดซื้อวัตถุดิบและ
สินค�าตามสัญญาจ�าง

การจัดซื้อสินค�าเบ็ดเตล็ด
สินเปลือง/วัสดุซ�อมแซม

บริหารจัดการโดยฝ�าย
จัดหาและจัดซื้อ

บริหารจัดการโดยมลังสินม�า
ประจ าโรงงาน

อ�านเอกสารไดม�ชัดเจนในเร่อง
นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย�างยั่งยืน  
ท�านสามารถดูไดด�โดยการ
สแกน QR codeตามนี้ 
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การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทาน: แผนการบรหารห�วงโซ�อปทาน
1.) การลงทะเบียนคู�ค�า

4

3

1

2

ลงทะเบียนคู�ค�า
ใหม�/ข�อมูล
รายละเอียด
คู�ค�าใหม�

2

3

5

1

4

การประเมิน
ความเสี่ยงใน
การบริหาร
ห�วงโซ�อปทาน

การตรวจ
ประเมินและ
การจัดกลุ�ม

คู�ค�า

การอนุมัติ
รายชื่อคู�ค�า

ประกาศให�ใช�ใน
องค�กรรวมถึง

โรงงาน
การพัฒนา
เพ่อเพิม

ศักยภาพคู�ค�า

2.) การประเมินความเสี่ยงในการบริหารห�วงโซ�อปทาน

3.) การตรวจประเมินและการจัดกลุ�มคู�ค�า

4.) การการอนุมัติรายชื่อคู�ค�าประกาศให�ใช�ในองค�กรรวมถึงโรงงาน

5.)การพัฒนาเพ่อเพมศักยภาพคู�ค�า

บริษัทฯ การประเมินมู�ม�าด�วยรายละเอียดข�อมูลที่มรอบมลุมทั้ง  5 ด�านไดด�แก� ด�านมุณ-
ภาพ ด�านรามา ด�านการส�งมอบ ด�านช�วงเวลาการผลิตและด�านเง่อนไดขการขาย  
รวมทั้งการหมุนเวยนตรวจสถานประกอบการของมู�ม�า (Vendor Operation Audit) 

เพ่อการตรวจติดตามกระบวนการด าเนินงานของมู�ม�าตามข�อก าหนดของบริษัทฯ 
อย�างสม ่าเสมอ โดยในป� 2561 ไดด�ตรวจเยี่ยมมู�ม�าที่มีธุรกรรมต�อเนื่องและตรวจประเมิน
มู�ม�าใหม�

เมื่อเสร็จสินกระบวนการตรวจประเมินมู�ม�าใหม� หรอการตรวจสอบทวนมู�ม�าเดิมที่ไดด�
ไดม�ไดด�ท าธุรกิจเกิน 400 วัน ผลการประเมินที่อยู�ในเกณฑ�จะด าเนินการขออนุมัติและระบุ
ชื่อมู�ม�าใน Approved Vendor List (AVL)  และการจัดกลุ�มมู�ม�า เพ่อมีผลใช�ในการจัด
ซื้อจัดหาในกลุ�มทิปโก�แอสฟลท� 

บริษัทฯ ไดด�ก าหนดให�มีการท ากิจกรรมร�วมในการพัฒนาศักยภาพมู�ม�า เพ่อเสริม-
สร�างมวามสัมพันธ�กับมู�ม�า และมีการประชุมร�วมเพ่อสรุปประเด็นที่มู�ม�าสนใจร�วม  
ส าหรับการพัฒนาทั้งด�านมุณภาพสินม�า กระบวนการเพ่อลดต�นทุน รวมถึงการ
พัฒนาด�านสังมม เช�น การท ากิจกรรมเพ่อชุมชนร�วมกัน

มู�ม�าใหม�ต�องผ�านการประเมินเบื้องต�นจากฝ�ายจัดหาและจัดซื้อ ตามเกณฑ�มาตรฐาน
ที่บริษัทฯ ก าหนดไดว� พจารณามรอบมลุมในด�านกฎหมายที่เกี่ยวข�อง จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและมวามโปร�งใส โดยเฉพาะด�านการจ�างงานตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ ไดด�เน�นให�มวามส ามัญในการบริหารมวามเสี่ยงเพ่อด าเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง
และยั่งยืน จงไดด�มีการประเมินมวามเสี่ยงอย�างต�อเนื่องมาตั้งแต�ป� 2559ตามกรอบของ
การบริหารจัดการมวามเสี่ยงองม�กร (ERM*)โดยมีการระบุประเด็นมวามเสี่ยงที่ส�งผล
กับการจัดซื้อจัดหา เช�น มุณภาพวัตถุดิบยางมะตอย สารเมมี รวมทั้งการท าตาม
กฏหมายหรอข�อก าหนดที่เกี่ยวข�อง เป�นต�น 
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ESG
เกณฑ�

การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทาน: สัดส�วนของคู�ค�ารายใหม�ทีผ่�านการคัดกรองด�าน ESG

สัดส�วนของคู�ค�ารายใหม�ที่ผ�านการ
คัดกรองด�าน ESG

O% ได�แจ�งเกณฑ�การคัดกรอง  เพ่อให�คู�ค�า
ปรับปรงุในการตรวจคดักรองอกีครั้ง
ในป� 2562

Approved Vendor 
List (AVL) 

การลง
ทะเบียนคู�ค�า

ผ�านการ
คัดกรอง

•ความเสี่ยง
•ความสามารถ

การประเมิน

จิตรมณี จิรานันตรัตน�
ผู�จัดการอาวโส -ส�วนงานจัดหาและจัดซื้อ

“

“

เราตระหนักในความส าคัญในการบรหารห�วงโซ�อปทาน
ดังนั้นเราจงให�ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคู�ค�า
และผู�รับเหมา เพ่อลดความเสี่ยงในห�วงโซ�อปทานที่อาจ
ส�งผลกระทบต�อการด าเนินธุรกิจระหว�างกัน



ABCD

เป�นคู�ค�าหลัก A เป�นมู�ม�าหลกัทีม่มีวามส ามญักบั
การด าเนนิธรุกจิมาก  และเป�นมู�ม�า
ที่มมีลูม�าในด�านธรุกจิต�อป�สงูมาก

เป�นคู�ค�าหลักB
เป�นมู�ม�าหลกัทีม่มีวามส ามญักบั
การด าเนนิธรุกจิ และเป�นมู�ม�าทีม่ี
มูลม�าทางธรุกจิปานกลาง

เป�นคู�ค�าส ารอง C เป�นมู�ม�าทีม่รีะดบัมวามเสีย่งแต�มี
โอกาสการพฒันาให�เป�นมู�ม�าทีม่ี
ศักยภาพ

เป�นคู�ค�าส ารอง D เป�นมู�ม�าทีม่รีะดบัมวามเสีย่งมากและ
ต�องไดด�รบัการปรบัปรงุก�อนด าเนนิ
ธุรกจิร�วมกนัต�อ  หรอต�องยกเลิก

การบรหารจดัการห�วงโซ�อปทาน: เกณฑ�และวธกีารตรวจประเมนิคู�ค�า
ในการบรหารจัดการคู�ค�าของบรษัทฯ  จดเรมต�นส าคัญคือการคัดเลือกคู�ค�าที่
จะด าเนินธุรกิจให�ราบร่นประสบความส าเร็จ และบรรลุเป�าหมายที่วางไว�  โดย
บรษัทฯ ได�ใช�เกณฑ�ประเมินความสามารถของคู�ค�า  ร�วมกับการพจารณาด�าน
เศรษฐกิจ  สังคมและสิงแวดล�อมในการพจารณาประเมินศักยภาพคู�ค�า  ผล
การประเมินความสามารถของคู�ค�าแบ�งเป�น 4 ระดับ  ตามแผนภาพด�านซ�าย

แผนงานส าคัญในป�ถัดไป

A

C

D

B

256125622563

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
เกณฑ�และวิธีการตรวจประเมินคู�ค�า
ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้ 

•ขยายผลแจ�งมู�ม�าวัตถุดิบและ
ภาชนะบรรจรายป�จจบันจ านวน
ไดม�น�อยกว�า 50% ถึงการน า
เกณฑ� ESGมาร�วมในการ
ประเมินมวาม สามารถมู�ม�า

•พัฒนาศักยภาพมวามรู�
พนักงานจัดซื้อจัดหาให�มีมวาม
ช านาญและตระหนักในการ
พจารณาโดยเกณฑ� ESG

•ใช�เกณฑ� ESG ในการมัดเลือกมู�ม�า
ใหม� และขยายผลแจ�งมู�ม�าวัตถุดิบ
และภาชนะบรรจรายป�จจบันทั้ง 
หมดถงึการน าเกณฑ� ESG มาร�วม
ในการประเมินมวามสามารถมู�ม�า

•การสร�างมมวามสัมพันธ�ผ�าน
กิจกรรมด�านวามปลอดภัย  และ
การเสริมสร�างจรรยาบรรณ

•เริมต�นพจาณาน าเกณฑ�ด�าน
เศรษฐกิจ สังมมและสิงแวดล�อม 
(ESG) มาร�วมกบัการมดัเลอืกมู�-
ม�ารายใหม�  การตรวจเยี่ยมประ-
เมิยมู�ม�าที่สถานที่ประกอบการ 
Supplier Audit

เกณฑ�การประเมินความสามารถ พร�อมก าหนดน ้าหนัก (Weight) การค านวณ



โมรงการสอนวิชาชพีการซ�อม
ถนนและเนนิชะลอมวามเรว็

มิติด�านเศรษฐกิจ

กิจกรรม CSR/CSV 

เพ่อก�อให�เกิดประโยชน�กับสังคม
หรอบรษัทฯ ด�านรายได�และการ
ยกระดับคุณภาพชีวต

กิจกรรมเพ่อสังคมที่มุ�งเน�นด�าน-
เศรษฐกิจในการใช�ความเชี่ยวชาญ
และสินทรัพย�ที่บรษัทฯ มีอยู�  แก�ไข 
ป�ญหาทางสังคมหรอขององค�กร

โมรงการส�งเสรมิวฒันธรรม
นวัตกรรม

โมรงการแลกเปลี่ยนมวามรู�
สู�การพฒันา

โมรงการสอนอาชพีเสรมิมนใน
ชุมชนเพอ่เป�นรายไดด�พเศษ

โมรงการเป�ดบ�านทปิโก�แอสฟลท�
“Open House”

โมรงการ “ฮีโร�เยาวชน”



นวัตกรรมน าสู�อนาคต

เรมโครงการ อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสร็จสมบรูณ�

ตั้งเป�าหมายในป� 2563  จะมีสินม�า บริการ  และกระบวนการใหม�ที่เกิด
จากนวัตกรรม  ที่ไดด�มาจากการการพัฒนาร�วมของผู�มีส�วนไดด�เสีย ไดด�แก� 
นักวิจัย/วิชาการ นักเรยน/นักศึกษา สถาบันการศึกษา  บริษัทมู�ม�า  และ
พนักงานที่ร�วมในโมรงการกิจกรรมเพ่อสังมมด�านพัฒนานวัตกรรม  
โดยกิจกรรมนี้จะน าประเด็นในด�านการด าเนินการของบริษัท  ด�าน
ผลกระทบสังมม และด�านสิงแวดล�อม  โดยให�มีมวามสอดมล�องกับการ
ปฎิบัติงานของบริษัท  เพ่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในด�านวัฒนธรรม
องม�กรด�านนวัตกรรม  ให�บริษัทเกิดการพัฒนาจากภายในองม�กรและ
ประสานสอดมล�องกับภายนอกอย�างยั่งยืน  เพอการร�วมมือพัฒนา
(Co-value Creation) สร�างมวามเป�นเลิศ ในด�านต�างๆ ต�อไดป
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เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสรจ็สมบรูณ�

เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสรจ็สมบรูณ�

กิจกรรมเพ่อสังคมในกระบวนการ
ท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�าองค�กร
In-Process CSV/CSR Activities

กิจกรรมเพ่อสังคมหลังกระบวนการ
ท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�าองค�กร
After-Process CSV/CSR Activities

โครงการ
เพ่อสังคม

โครงการ
เพ่อสังคม

สนง. กรุงเทพฯ

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ระยอง

สมุทรปราการ

สุราษฏร�ธานี

การด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคม สิงแวดล�อม และเศรษฐกิจของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

ความพึงพอใจผู�ร�วม
กิจกรรม

% 

คน

คน

ตัน

นวัตกรรม
•สินม�า/บริการใหม�                    โมรงการ 
•ระบบงานใหม�โมรงการ
•ด�านสังมมโมรงการ

•นักศึกษาที่ร�วม โครงการ Open 
House

•นักศึกษาที่เคย
ร�วมกิจกรรม

เราท ากิจกรรมด�านป� 2561เรามีผลงาน เศรษฐกิจ

ปริมาณการขาย
สินค�าใหม�

1,320 

88.8  

180 

สถานะกจิกรรมเพอ่สังคมใน
กระบวนการท างาน

สถานะกจิกรรมเพอ่สังคมภายหลัง
กระบวนการท างาน
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ล าดับโครงการกจิกรรมเพอ่สังคม
จ านวน
โครงการ

ประเภทสถานะโครงการการมสี�วนร�วม

เรมต�นอยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

สินสดุกรุงเทพฯพษณโุลกนครราช
สีมาระยองพระ

ประแดงสุราษฏร�

1โครงการส�งเสรมวฒันธรรมนวตักรรม เป�นโครงการ
สนับสนุนและผลัดกันให�เกิดการคิดค�นนวัตกรรมเชิง
ธุรกิจส าหรับนักศึกษาที่มหาวทยาลัยอยู�ในพ้นที่ที่
โรงงานตั้งอยู�  โดยสนับสนุนให�มีการประกวด
นวัตกรรมประจ าป� พร�อมการให�ความรู�จากกลุ�ม
พันธมิตรผู�เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ

1

2โครงการสอนวชาชีพการซ�อมถนนและเนินชะลอ
ความเร็ว เป�นโครงการที่เผยแพร�ความรู�การใช�
ผลิตภัณฑ�ให�ถูกต�อง  โดยร�วมกับกรมฝ�มือแรงงาน
ในการให�ประกาศนียบัตรผู�ผ�านการอบรม เป�นการ
สร�างอาชพในชุมชน  และน ารายชื่อให�ผู�แทนจ าหน�าย
สินค�าเผยแพร�

2

3โครงการแลกเปลี่ยนความรู�สู�การพัฒนาเป�นสร�าง
การมีส�วนร�วมในการพัฒนานวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ�กับคู�ค�า/นักวชาการ  เพ่อมาใช�ในระดับ
ธุรกิจอตสาหกรรม

1

4โครงการสอนอาชีพเสรมคนในชุมชนเพ่อเป�นรายได�
พเศษ เป�นการอบรมวชาชีพระยะสั้นแก�สตรและ
เยาวชนในชุมชน  ผู�ว�างงานและผู�สนใจทั่วไป ให�ผู�เข�า
อบรมได�น าความรู�ไปพัฒนาอาชีพ  เพมรายได�ให�กับ
ตนเองและครอบครัว  เป�นส�วนหนึ่งเพ่อลดการใช�
ความรุนแรงต�อผู�หญิงและเยาวชนในครัวเรอน

1
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ล าดับโครงการกจิกรรมเพอ่สังคม
จ านวน
โครงการ

ประเภทสถานะโครงการการมสี�วนร�วม

เรมต�นอยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

สินสดุกรุงเทพฯพษณโุลกนครราช
สีมาระยองพระ

ประแดงสุราษฏร�

5โครงการ “สนับสนุนการศึกษาโรงเรยนบ�านละคร
มรดกใหม�” สร�างโอกาสทางการศึกษาโรงเรยนโฮม
สกูลให�เด็กสามารถแสดงออกตามศักยภาพและ
เผยแพร�ความรู� เพ่อรับการสนับสนุนระยะยาวโดยให�
การสนับนุนให�มีช�องทางการเสนอผลงานเด็กๆ ตาม
ช�องทางพันธมิตร CSR และการแสดงละครการกุศล
ประจ าป�

1

6โครงการ “ฮีโร�เยาวชน” ใน 4 จังหวัดร�วมกับมูลนิธิ
รักษ�ไทย (CARES)โครงการเพ่อการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  พัฒนาภาวะ
ผู�น า  มีทักษะในการบรหารจัดการ  และการท างาน
ร�วมกันเป�นทีมของเยาวชนใน 4 จังหวัด ที่มีโรงงาน
ของกลุ�มบรษัทตั้งอยู�

4

7โครงการ“TipcoInternship Program”เป�นการ
สนับสนุนการศึกษาโดยเน�นการปฏิบัติงานในโรงงาน
ของบรษัทฯ อย�างมีระบบ  โดยร�วมให�มีการ
ปฏิบัติงานจรงในโรงงาน  งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะ
ตรงกับสาขาของนักศึกษาโดยเน�นการเรยนรู�โดยใช�
ประสบการณ�จากการท างานจรงเป�นหลัก  หรอ
Work-based Learning ซึ่งจะส�งผลให�นักศึกษาได�
รับการพัฒนาตนเอง  ในสายอาชีพที่เลือก  เพ่อการ
ตัดสินใจในการเลือกวชาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

6



พัฒนายางมะตอยผสมยางพารา

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.เพ่อลดผลกระทบต�อชุมชนและสิงแวดล�อมจากกลินของแอมโมเนียในน ้ายางพาราข�น
2.เพ่อลดป�ญหาจากกระบวนการผลิตของน ้ายางพาราข�นที่ต�องใช�ความร�อนสูง
3.สร�างการมสี�วนร�วมในการพัฒนานวตักรรมและผลิตภัณฑ�กับคู�ค�า/นักวชิาการ

โครงการULA-ParaACผลิตภัณฑ�จากการพัฒนาร�วมกันระหว�างผู�
มีส�วนได�เสีย คิดค�นและสร�างสรรค�นวัติกรรมน ้ายางพารา
ข�นชนิดแอมโมเนียต ่ามาก เพ่อใช�ส าหรับผลิตภัณฑ� Para
ACของกลุ�มบรษัททิปโก�แอสฟลท�

ประเทศไทยผลิตแอสฟลต�ซีเมนต�ผสมยางพารา หรอเรยกว�า ParaACเพ่อใช�ใน
งานก�อสร�างถนนเพมมากข้นเร่อยๆ จากนโนบายการผลักดันของภาครัฐที่ช�วย
ส�งเสริมด�านเกษตรกรรม ที่มุ�งเน�นการใช�ยางพาราซึ่งเป�นวัตถุดิบหลักในประเทศให�
มากยิงข้น โดย ParaACใช�น ้ายางพาราข�นเป�นวัตถุดิบ แต�กระบวนการผลิต Para 

ACที่อณหภูมิ 140-160 
o
Cท าให�เกิดป�ญหาการอดตันของน ้ายางพาราข�นในท�อ

น าส�งและไอระเหยของแอมโมเนีย ซึ่งส�งผลเสียต�อสุขภาพและสิงแวดล�อม จนมีข�อ
ร�องเรยนจากชุมชนที่อยู�ใกล�โรงงานผลิต จ าเป�นต�องลงทุนติดตั้งเคร่องจักรส าหรับ
ดูดไอระเหยของแอมโมเนียโดยเฉพาะ และสร�างบ�อบ าบัดน ้าเสียเพมเติม แต�ก็ยังไม�
สามารถแก�ไขป�ญหาที่เกิดข้นได�อย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลุ�มบริษัททิปโก�แอส
ฟลท�ได�ศึกษาร�วมกับผู�เชี่ยวชาญจากทีมวิจัยยางโดยเฉพาะ ของศูนย�เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห�งชาติ หรอ MTECและกลุ�มบริษัทไทยอีสเทิร�น

ชนิดแอมโมเนียต ่ามาก 
Para Asphalt Cement -Ultra-Low Ammonia Type 

โครงการแลกเปลี่ยนความรู�สู�การพัฒนา

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
รายงานประจ าป� 2561 

ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและว�สดุแห�งชาติ 
หน�า 80-83, 112-115

ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้ 



โครงการวจิัยได�พัฒนาต�นแบบผลติภัณฑ� น ้ายางพาราข�นชนิดแอมโมเนียต ่ามาก 
(Ultra-lowammonialatex)หรอ น ้ายาง ULAข้นเพ่อใช�ทดแทนน ้ายางพาราข�น
ทางการค�า ส�งผลให�น ้ายาง ULAมีจดเด�นที่เหนือกว�าน ้ายางพาราข�นทางการค�า
ทั่วไป ดังต�อไปนี้ 

1.มีปริมาณแอมโมเนียอยู�ในช�วง 0.10-0.15%

2.มีค�าเสถียรภาพต�อการป��นไม�ต ่ากว�า 1,500 วินาที

3.มีเสถียรภาพต�อความร�อนสูง 

4.มีอายุการเก็บรักษานานกว�า 6 เดือน 

5.ไม�ต�องบ�มน ้ายางในถังพักไว� 21 วัน เหมือนน ้ายางพาราข�นทั่วไป จงน าไปใช�
งานได�ภายใน 1-2 วัน หลังจากวันผลิต

6.ผลิตภัณฑ� ULA-ParaACมีคุณสมบัติต�างๆ ผ�านเกณฑ�มาตรฐานที่รับรอง 
มอก. 2731-2559

ผลงานนี้ได�ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ� (ไทย) กรรมวธีการเพมเสถียรภาพของ
น ้ายางและลดปรมาณแอมโมเนียในการผลิตน ้ายางข�นชนิดแอมโมเนียต ่า
ส าหรับการใช�ที่อณหภูมิสูงและความลับทางการค�า สูตรน ้ายางข�นชนิด
แอมโมเนียต ่ามากส าหรับผสมกับแอสฟลต�และได�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และการใช�ประโยชน�น ้ายาง ULAส าหรับการท าผลิตภัณฑ�ยางมะตอยผสม
ยางพาราชนิดแอมโมเนียต ่ามาก (ULA-ParaAC)นับเป�นจดเริมต�นที่กลุ�ม
บริษัททิปโก�แอสฟลท�กลุ�มบริษัทไทยอีสเทิร�นและ MTEC ดึงศักยภาพของแต�ละ
องค�กรมาร�วมมือสร�างสรรค�นวัตกรรมให�เกิดข้น

น ้ายางพาราข�นชนดิแอมโมเนยีต า่มาก
ส าหรับท าผลติภณัฑ� Para AC ใน

อตสาหกรรมก�อสร�างถนน

น ้ายางพาราข�น
ทางการค�า

น ้ายางพาราข�น
ULA

•ลดกลินเหม็นจากแอมโมเนีย

•ไดม�มีม�าใช�จ�ายในการบ าบัดกลิน
และน ้าเสีย

•Para AC ที่ผลิตจากน ้ายาง ULA

มีมุณสมบัติผ�านมาตรฐาน มอก. 
2731-2559

•มีกลินเหมน็จากแอมโมเนยี

•ไดม�ต�องบ�ม
•ใช�เวลาบ�ม 21วัน

•ไดม�ท าให�ท�อน าส�งอดตัน •ท าให�ท�อน าส�งอดตนั

•เสถียรต�อมวามร�อน
•สินเปลืองม�าใช�จ�ายในการ

บ าบัดกลินและน า้เสีย

•ไดม�เสถยีรต�อมวามร�อน



MTEC พันธมิตรท าการ
วิจัยและพัฒนาน ้ายาง ULA

ไทยอีสเทิร�นกรุ�ปพันธมิตร
คู�ค�าผู�ผลิตน ้ายาง ULA

ทิปโก�แอสฟลท�ผู�ใช�น ้ายาง 
ผลิตเป�น ULA Para AC

พันธมิตรลูกค�าผู�รับเหมา
ท าถนนใช� ULA Para AC

ส�งมอบงานต�อหน�วยงานรัฐ
ทล., ทช., อบจ., อบต.

พัฒนายางมะตอยผสมยางพารา
โครงการ

ชนิดแอมโมเนียต ่ามาก Para Asphalt Cement -Ultra-Low Ammonia Type 

พัฒนาน ้ายางพาราข�นชนิด
แอมโมเนียต ่ามาก (Ultra-Low 

Ammonia Latex, ULA) 

น ้ายาง ULA  นี้มีเสถียรภาพต�อ
มวามร�อนสูง จงเหมาะกับการ
ใช�เป�นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ� 
Para AC ส าหรับอตสาหกรรม
ก�อสร�างถนน

ทีมวิจัย:
•ห�องปฏิบัติการเทมโนโลยีน ้ายาง  
หน�วยวิจัยยาง

•บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด 
(มหาชน)

•บริษัท ไดทยอีสเทิร�น รับเบอร�
จ ากัด

เป�าหมาย:



บริษทั ทิปโก�แอสฟลท� จ ากดั (มหาชน)

ผู�มีส�วนได�เสียPositive impactNegative Impactผลลบ ผลดี
•เป�นการพฒันาต�อยอดสนิค�าและเทคโนโลย ี เป�นการเพมมลูค�า
สินค�า

•เป�นสนิค�าใหม�ทีล่ดป�ญหามลภาวะทางกลนิ และเป�นมติรต�อ
สิงแวดล�อม ท าให�ขายสนิค�าได�มากขน้ เป�นผลดีด�านการขาย

•การใช�แนวทางการร�วมสร�างสรรค�นวตักรรมทีล่ดผลกระทบ ท าให�
เกิดผลส าเรจ็เรว็และมตี�นทนุต า่ลง

1) ทิปโก�แอสฟลท� บมจ.

2) คู�ค�า และพนัธมติรทางธรุกิจ

3) ผู�รับเหมาท าถนน / เอเย�นต�

4) MTEC, นักวชาการ 

5) ชุมชนใกล�เคยีง

•ร�วมพฒันานวตักรรมสนิค�าหรอบรกิาร  เป�นการเพมคณุค�าของ
สินค�าและบรกิารนัน้

•เชื่อมโยงให�กบัผู�ผลติตัง้แต�ต�นน า้จนกระทัง่ถึงปลายน า้ ท าให�
ค�าใช�จ�ายต า่ลง  และเวลาสัน้ขน้เพราะทกุคนช�วยกนัในส�วนทีต่นถนดั

•โอกาสได�ใช�สนิค�านวตักรรมใหม�ก�อน มีโอกาสท าก าไรในช�วงทีย่งั
ไม�มสีนิค�าคู�แข�ง

•มีโอกาสได�เข�าท างานในการขยายธุรกจิทีเ่กิดจากมสีนิค�าใหม�เกิดขน้
ต�อเนื่อง และธุรกจิเติบโตอย�างรวดเรว็

•อาจทดลองใช�สนิค�าใหม�ก�อนคนอืน่

•การทดลองใช�สนิค�าอาจไม�ได�ผลดตีามคาด ท าให�เสียเวลา

•ได�รับการสนบัสนนุทางด�านวชิาการและการเงนิ ซึ่งจะยังผลให�มี
โอกาสสร�างอตสาหกรรมคลืน่ลูกใหม� 

•ได�รับโอกาสเพมความรู�ในแขนงด�านยางมะตอย
•เป�นการเพมโอกาสในการสร�างนกัคดิ  นักวจิัยใหม�ๆ

•งานวจิยันานอาจมกีารยกเลิกกลางคนั ท าให�งานชะงักหรอ
ยกเลิกโครงการ

•ค�าใช�จ�ายในการซือ้สนิค�านวตักรรมใหม�จะแพงกว�าสนิค�าปกติ

•อาจเกดิความขดัแย�งในเรอ่งสทิธบิตัร และความเป�นเจ�าของ

•ใช�ระยะเวลายาวนานและต�นทนุสงู
•ผลที่ได�อาจไม�ตรงหรอตอบโจทก�ท าให�เสยีเวลา  เสียก าลงัพล  
และเสียเงินทนุ

•การสร�างนวตักรรมไม�ใช�เรอ่งง�าย
•มีความเสีย่ง จะเป�นทีย่อมรบัของตลาดหรอไม� 

วเคราะห�ผลทีค่าดว�าชมุชน, บรษัท และผู�มสี�วนได�เสยีส าคญัจะได�รับ
โครงการนวัตกรรมโดยการสร�างคณุค�าร�วม
Co-Value Creation for Innovation

6) คู�แข�งขนั•แนวคดิด�านเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม� ๆ เป�นตวัอย�างเพ่อดู
การตอบรบัของตลาด ก�อนจะด าเนนิการอะไรต�อ

•อาจเสยีโอกาสในการขาย และตามสนิค�าใหม�ไม�ทนั



โครงการเพ่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน

โครงการ
ฮีโร�เยาวชนMY HERO: Develop Kid’s Capabality

โครงการการสร�างคุณค�าร�วม

โครงงานอาชพี
นักเรยนจํานวนผลต

(หน�วย)

การขาย (บาท)

ชายหญิงต�นทุนยอดขายกําไร%

พ
ษณ

ุโลก

โดนัทแฟนซี1031,578 ชิน1,8323,9472,11554
เปเปอร�มาเช�37140 ชิน1,514750-764
นํ้ายาอเนกประสงค�จากสมุนไพร85168 ขวด2,1453,3451,20036
ป�นแหลก นํ้าป�น ชาเขยว นม9117,861 แก�ว29,79239,3469,55424
โรงงานเพาะเห็ดนางฟ�า12079 ก.ก.4,0005,5261,52628

ระยองธงหงส�มีเห็ด(เห็ดนางฟ�า)32200 ก�อน3,0005,0002,00040
แกลงบนเบเกอร่ขนมอบขนมไทย053,0006,0003,00050
รวมโครงการหลกั 7 โครงการ453345,28363,91418,63129

โครงการท�งสน   31 โครงการ140,000

ประเภทโครงงานอาชพีที่มีการพฒันาทักษะการผลต

1.) โครงงานเกี่ยวกับการผลตอาหาร: มีการพัฒนาสูตรอาหารแบบใหม�ๆ

2.) โครงงานเกี่ยวกับการเกษตร: ปลูกพชผักสวนครัวให�โครงการอาหารกลางวัน  
รวมทั้งมีการผลตปุ�ยเพ่อใช�เอง  แต�มัปญหาเร่องระยะเวลา  และเร่องนํ้า

3.) โครงงานทําขนมและเบเกอร่: ผลตขนมไทย  และเบเกอร่

4.) โครงงานประเภทงานช�าง: ช�างไม�และช�างเคร่องยนต�

5.) โครงงานบาร�เบอร�และเสรมสวยช�วยน�อง

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
รายงานโครงการฮีโร�เยาวชน 2561
ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้ 

กิจกรรมโรงเรยนบ�านหนองเบน จ.นครราชสีมา



ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียPositive impactNegative Impact ผลลบ ผลดี
•ได�ส�งเสรมิให�มกีารพฒันาศกัยภาพของเยาวชนในชมุชนเป�าหมายในด�าน
ทักษะชวีติ และอาชพีชมุชน  สามารถท าให�เกดิผลผลติและเกดิรายได�เสรมิ

•ได�สร�างความสมัพนัธ�กบัชมุชนทัง้ในส�วนของโรงเรยน นักเรยนครู 
ผู�ปกครอง  รวมทัง้เจ�าพนกังานบรหิารส�วนท�องถนิผ�านกจิกรรมร�วม

•ได�ประชาสมัพนัธ�ภาพลกัษณ� องค�กร

1) ทิปโก�แอสฟลท� บมจ.

2) นักเรยน กลุ�มเป�าหมาย

3) ครูเอื้อ (ครูผู�ช�วยงาน)

4) ผู�ปกครอง

5) ตัวแทนหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในพน้ที่

•ได�รบัความรู�  และมกีารฝ�กฝนทกัษะในด�านต�างๆ  เพ่อให�เยาวชนได�มี
โอกาสพัฒนาตนเอง  เนือ่งจากเป�นโรงเรยนทีข่าดแคลน

•ได�มีโอกาสพฒันาฝ�กฝนอาชพี  เพ่อช�วยสร�างรายได�  และเป�นพ้นฐานใน
การคิดวเิคราะห�  และหาความเหมาะสมและความชอบในการเลอืกอาชพี
ในอนาคต

•ได�มีโอกาสท างานเป�นทมี  ได�สร�างภาวะผู�น าและการท างานร�วมกบัคน
อื่น

•มีการน าเทคนคิใหม�ๆ มาใช�ในการพฒันาศักยภาพและความรู�
ความสามารถของครเูอง

•ได�เป�ดมมุมองการสือ่สารแบบบรูณาการผ�านการท ากจิกรรมต�างๆ 
นอกเหนอืจากการให�ความรู�ภายในห�องเรยน

•แต�ละองค�กรสสี�วนช�วยในการพฒันาสังคมให�เดก็เกดิการเรยนรู�  และ
พัฒนาทกัษะให�มผีลผลติทีก่�อให�เกดิรายได�เสรมิในครอบครวัละชมุชน

•มีการสร�างเครอข�ายความรบัผดิชอบต�อสงัคมในหลายภาคส�วน ทั้ง
หน�วยงานภาครฐั  หน�วยงานท�องถนิ  โรงเรยน  มูลนธิิ  และองค�กรเอกชน

•ชุมชนคิดว�าเป�นโครงการกจิกรรมเพ่อสงัคมเพ่อการประชาสมัพันธ�  

•มีองค�กรพัฒนาและเรยนรู�ควบคู�กบัลกูหลาน  และหน�วยงานอื่นๆ 
•มีความเข�าใจและสามารถบรูณาการต�อยอดกิจกรรมไปยงัชวีติประจ าวนั
ในครอบครวัได�

•ผู�ปกครองที่ไม�ร�วมกิจกรรม อาจไม�สนบัสนนุลกู  ท าให�เด็กเกดิความ
เหลี่ยมล า้

•ครูส�วนมากไม�มเีวลามาสนบัสนนุโครงการ  เนือ่งจากตดิภาระการสอน
ประจ า  ท าให�ไม�ได�เข�าร�วมโครงการ  และไม�ได�ตดิตาม

•ครูบางส�วนคดิว�าเป�นภาระ  เพราะต�องตดิตามขณะทีต่�องท างานประจ า
เดิม

•นักเรยนไม�ได�รบัการสนบัสนนุจากผู�ปกครองให�ร�วมโครงการ เนื่องจาก
เป�าหมายมนีกัเรยน 878 คน  ได�เข�าร�วมกจิกรรมทีบ่นัทกึในรายงาน
เพยง 401 คน  เด็กที่ไม�ได�เข�าร�วมด�วยสาเหตไุม�ได�รบัการสนบัสนนุจะมี
ความน�อยใจ

•เกิดค�าใช�จ�ายทีส่งูในการด าเนนิกจิกรรม  
•การคัดเลือกโรงเรยนเข�าโครงการเป�นสทิธิของทางรกัษ�ไทย  และ
โรงเรยนทีอ่ยู�รอบโรงงานในรศัม ี15 กม. ไม�ได�รบัเลอืก  ท าให�พนกังาน
ไม�ได�ไปร�วมกจิกรรม  และไม�รู�สกึว�ามสี�วนร�วมกบัโครงการ

•พนักงานในกลุ�มทปิโก�แอสฟลท�มสี�วนร�วมน�อย
•การโปรโมทและการสร�างการรบัรู�ไม�ได�ออกในนามกลุ�มทปิโก�แอสฟลท�

โครงการ “ฮีโร�เยาวชน” พัฒนาเยาวชนใน
ด�านทกัษะชวีต  ภาวะผู�น า และทกัษะอาชพีทีม่คีณุภาพ

วเคราะห�ผลทีค่าดว�าเด็กนกัเรยน, ครู, ชุมชน, บรษทั และผู�มสี�วนได�เสียส าคญัจะได�รับ



โครงการต�อเนื่องที่
อยู�ระหว�างด าเนินการ

โครงการ “สนับสนุนการศึกษาบ�านเรียนละครมรดกใหม�

โครงการ  “TipcoInternship Program”ต�อยอดจาก เป�ดบ�านทิปโก�แอสฟลท�

สร�างโอกาสทางการศึกษา
โรงเรยนโฮมสกูลให�เด็ก
สามารถแสดงออกตาม
ศักยภาพและเผยแพร�มวามรู�
เพ่อรับการสนับสนุนระยะยาว 
โดยให�การสนับนุนให�มีช�องทาง
การเสนอผลงานเด็ก ๆ ตาม
ช�องทางพันธมิตร CSR และ
การแสดงละมรการกุศล
ประจ าป�ทิปโก� Open House

เป�นโมรงการต�อยอดจาก 
กิจกรรม “เป�ดบ�านทิปโก�แอส
ฟลท�  OpenHouse”การสนับ
สนุนการศึกษาโดยเน�นการ
ปฏิบัติ งานในโรงงานของ
บริษัทอย�าง มีระบบ  โดยร�วม
ให�มีการปฏิบัติงานจริงใน
โรงงาน  งานที่นักศึกษาปฏิบัติ
จะตรงกับสาขาของนักศึกษา 
โดยเน�นการเรยนรู�โดยใช�
ประสบการณ�จากการท างาน
จริงเป�นหลัก  



มุ�งสู�ความเป�นเลิศด�านนวัตกรรม
สินค�าและบริการด�านยางมะตอยรวมทั้งด�านสังคม

S P
CENTER OF 
EXCELLENCE S



มิติด�านสังคม
SOCIAL
การตระหนักถึงความปลอดภัย



●การปฏิบัติต�อแรงงาน/พนักงาน

●ความรับผิดชอบต�อลูกค�า

●การพัฒนาชุมชน/สังคม
มิติด�านสังคม



พนักงานทิปโก�แอสฟลท�และถนนปลอดภัย

“ทิปโก�แอสฟลท� ต�องการเป�นสมาชิกที่ดีของชุมชน” 

โครงการ “รักษ�ทาง –รักถนิ” พนักงานทิปโก�แอสฟลท� ร�วมกับกรมทางหลวงชนบท อาสาทางหลวงชนบท องค�การบรหารส�วนต าบล นักศึกษามหาวทยาลัย และคนในชุมชน ท ากิจกรรม
ซ�อมผิวถนนชั่วคราวด�วยยางมะตอยผสมส าเร็จซึ่งเป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม ใช�งานง�าย สามารถท าได�ด�วยตัวเอง เพ่อช�วยให�เกิดความปลอดภัยในการเดินทางส าหรับชุมชน 



การจัดหาน ้ามันดิบการกลั่นและการจัดหา
ยางมะตอย

การวจัยและการผลิตสินค�า
ยางมะตอยพเศษการขนส�งการขายและ

การตลาด
การก�อสร�างและ

งานบรการหลงัขาย

เราสร�างความตระหนักและจตส านึกด�านความปลอดภัยส าหรับพนักงานไห�อยู�ในทุก ๆ ห�วงโซ�คุณค�าขององค�กร

อันตราย

•การปฏิบัติตามกฎจราจรและ
ข�อห�ามต�างๆ เช�น ไม�โทรศัพท�
ขณะขับรถ เป�นต�น

•การเข�าตรวจพ้นที่ก�อสร�าง  
ต�องใส�อปกรณ�ป�องกัน

•การซ�อมป�องกันอัคคีภัยและ
การอพยพจากอาคารสูง

•การขับรถปลอดภัยจากการ
เคารพกฎจราจร

•การตรวจสภาพรถให�พร�อม
ใช�อยู�เสมอ

•การตรวจสอบสายทางก�อน
การเดินทางรวมทั้งจด
อันตราย

•พนักงานขับรถอยู�ในสภาพ
ที่สมบูรณ�  ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล�ก�อนขับรถ

•การใส�เคร่องป�องกันอัน-
ตรายในระหว�างปฏิบัติงาน

•การขับรถยางด�วยความ
ระมัดระวัง

•การวางกรวยและป�าย 
สัญญาณเตือนอันตราย

•การใส�เคร่องป�องกันอัน-
ตรายในระหว�างปฏิบัติงาน
อย�างเคร�งครัด

•การซ�อมอัคคีภัยและการ
ป�องกัน

•การป�องกันสารเคมี
อันตราย และวิธีแก�ไขเมื่อ
เกิดป�ญหา

•การใส�เคร่องป�องกันอันตราย
ในระหว�างปฏิบัติงานอย�าง
เคร�งครัด

•การซ�อมป�องกันอัคคีภัยและ
การป�องกันเพลิงไหม�ระดับ
ร�ายแรงเป�นระยะ

•ก าหนดให�พนักงาน ผู�รับจ�าง 
หรอผู�ที่อยู�ในเขตโรงกลั่น
ปฏิบัติตามกฎข�อบังคับด�าน
ความปลอดภัยทุกคน

•การใส�เคร่องป�องกันอัน-
ตรายในระหว�างปฏิบัติงาน
หรอเมื่อเยี่ยมพ้นที่ด าเนิน
การของคู�ค�า



การปฏิบัติต�อแรงงาน/พนักงาน

ภาพประกอบจาก พนักงานโรงงานนครราชสมีา
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ทิปโก�แอสฟลท� ให�ความส าคัญต�อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและหลักเกณฑ�ขององค�กร 
โดยในจรรยาบรรณของธุรกิจ  บรษัทฯ ได�ปฏิบัติตามสัญญาจ�างแรงงานอย�างเคร�งครัด 
นอกจากนี้บรษัทฯ ยังให�การส�งเสรมและร�วมมือกับคู�ค�า  เพ่อให�เกิดการปฏิบัติด�านแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนที่ดีต�อลูกจ�างของคู�ค�าธุรกิจด�วย  โดยบรษัทฯ ก าลังพัฒนาระบบการบรหาร
จัดการด�านสิทธิมนุษยชนให�ครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  จากการที่บรษัทฯ ได�
ขยายธุรกิจไปสู�ต�างประเทศเพมข้น  โดยให�ความส าคัญกับการเคารพศักดิ์ศรความเป�นมนุษย� 
สิทธิ  เสรภาพ และความเสมอภาค  และก าหนดให�พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติด�าน
จรยธรรมที่เกี่ยวข�องกับสิทธิมนุษยชน  พนักงานทุกคนจะต�องเข�าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกพ้นที่ ที่บรษัทฯ เข�าไปด าเนินการ บรษัทฯ

การปฏบิตัติ�อแรงงาน/พนกังาน
LABOR PRACTICES

บรษัทฯ ได�รับรางวัล Thailand Labor Management 
Excellence Award 2018 จากส านักงานมาตรฐานแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน ในประเภท รางวัลเชิดชู
เกียรติสถานประกอบกิจการที่ธ ารงรักษาระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยต�อเนื่อง 5ป�  

ทั้งนี้ รางวัลดังกล�าว มีหลักการจากการที่บรษัทฯ มีระบบ
บรหารจัดการด�านแรงงานไทยระดับยอดเยี่ยมที่สามารถ
ด าเนินการได�ถูกต�องครบถ�วนทั้ง 3 ด�าน คือ มีผลงานด�าน
มาตรฐานแรงงานไทย ด�านแรงงานสัมพันธ�และสวัสดิการ
แรงงาน รวมทั้งด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการท างานต�อเนื่องจนถึงป�จจบัน 
(มรท. 8001-2546 -Thai Labor-Standard : TLS 8001-
2546)

ประเดน็ส าคญั: •การเคารพสิทธมินษุยชน (GRI 412) 
•การจ�างงานและการจ�ายค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม (GRI 401, GRI 405)

เป�าหมายในป� 2563                  การด าเนนิงานในป� 2561 

ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

•เพมพนผลิตภาพในองค�กรด�วยการ
ปฏิบัติตามคุณค�าหลักทั้ง 5 ข�อของ
องค�กร และสร�างสรรค�สภาพแวด 
ล�อมในการท างานที่สนับสนุนการจัด 
การความรู� มีการการสร�างเสรม
ความสามารถของพนักงาน

•กลุ�มบรษัทฯได�ท าการส ารวจความผูกพัน
พนักงานต�อองค�กร (Employee Engagement 
Survey) และน าผลในมิติที่ควรปรับปรุงมาก าหนด 
และด าเนินแผนปฏิบัติการเพ่อปรับปรุง ได�แก� 

¾ด�านค�าจ�างและสวัสดิการ 
¾ด�านโอกาสในการพัฒนา 
¾ด�านโครงสร�างองค�กร และกระบวนการปฏิบัติงาน

ก าหนดระบบการรับข�อร�องเรยนและการแก�ไข  รวมถึงด�าน
แรงงานสัมพันธ�เพ่อแสดงความมุ�งมั่นในการบรหารจัดการ
ประเด็นเร่องสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ

รายละเอียดเพมเติมของระบบ
การรับข�อร�องเรยน  
ท�านสามารถอ�านเพมเติมไดด�จาก

รายงาน
หน�า 99
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“เร่องส าคัญที่ทิปโก�แอสฟลท� ถือเป�นเร่องหลักของเราคือ การดูแลพนักงาน
ของเราให�พนักงานของเรานั้นท างานอย�างมีความสุขอยู�เสมอ และมีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ ซึ่งจะท าให�เกิดผลงานที่ดีตามมารวมทั้งมีความ
ผูกพันกับองค�กร  เราให�การดูแลอย�างเป�นระบบทั้งในเร่องงาน และเร่อง
ความสัมพันธ�ที่ดี  ให�พนักงานปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข พร�อมทั้งปลูกฝ�งทัศนคติการท างาน ให�สอดคล�องกับการ
ขับเคลื่อนองค�กรสู�ความยั่งยืน

HUMAN RIGHTS and LABOR RIGHTS POLICY & PRACTICES
การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน:  นโยบายและแนวปฏบิตัเิรอ่งสทิธิมนษุยชน  

บรษัทฯแสดงเจตจ านงในการคุ�มครองพนักงาน และผู�มีส�วนได�เสีย ตามนโยบายสิทธิมนุษยชนโดย
อาศัยกลไกของระบบมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ� การปฏิบัติ การใช�แรงงานเกี่ยวกับสภาพ
การจ�างและสภาพการท างาน  เช�น ค�าจ�าง ชั่วโมงท างาน วันหยุด และความปลอดภัยในการท างาน
การมีมาตรฐานแรงงาน เพ่อให�แรงงานได�รับการคุ�มครองอย�างทัดเทียมเสมอภาค ก�อให�เกิดคุณภาพ
ชีวต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ�ที่ดี และมีขวัญก าลังใจในการท างาน  เลขที่ใบรับรอง รส.7/2557 
ฉบับป�จจบัน มีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต�วันที่ 27 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 –วันที่ 18มีนาคม 2563
บรษัทฯ ด าเนินงานด�วยการเคารพสิทธิมนุษยชนมาตลอด  และผนวกเร่องนี้ไว�ใน “จรรยาบรรณองค�กร” 
เพ่อเป�นแนวทางปฏิบัติทั้งในส�วนของพนักงาน และคู�ค�าที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด�านสิทธิ
มนุษยชน  โคยแนวปฏิบัติและขอบเขตการท างานสอดคล�องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดสายโซ�
อปทาน

อ�านเอกสารไดม�ชัดเจนในเร่อง
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ท�านสามารถดูไดด�โดยการ
สแกน QR codeตามนี้ 

อดมพร  พันธุ�แพทย�
ผู�อ านวยการฝ�ายบริหารทรัพยากรบุมมล

“
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การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: การตดิตามให�ปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏบิตัดิ�านแรงงาน

ส�วนของบรษัทฯ ที่ค านึงถงีสทิธมินุษยชน

ส�วนของคู�ค�าทีบ่รษัทฯ ค านึงถงีสิทธิมนุษยชน

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

บรษัทฯ มีกลไกในการคัดกรองผู�ส�งมอบ และผู�รับเหมา
ช�วง ด�วยการให�ผู�ส�งมอบ และผู�รับเหมาช�วง ท าหนังสือ
แสดงความมุ�งมั่นของผู�ส�งมอบและผู�รับเหมาช�วง ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข�อก าหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001) อย�างไรก็ตามการตรวจประเมิน
ด�านสิทธิมนุษยชนของคู�ค�าของบรษัทฯ จะใช�ข�อมูลใน
เร่องความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิงแวดล�อมมาใช�
ประกอบการตรวจสอบด�านสิทธิมนุษยชนด�วย

บรษัทฯ สนับสนุนให�มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิ-
การในสถานประกอบการ เพ่อเป�นตัวแทนลูกจ�าง โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่อให�คณะกรรมการดังกล�าวร�วมเป�นส�วน  
หนึ่งในการดูแลสวัสดิการขั้นพ้นฐานที่พนักงาน ต�อง
ได�รับการดูแล หรอช�วยในการจัดกิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ�ต�างๆ รวมไปถึงการน าเสนอเร่องสวัสดิการที่
เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ของพนักงาน เช�น ค�ารักษา 
พยาบาล หรอ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป�นต�น

Oปราศจากข�อร�องเรยนที่เกี่ยวกับประเด็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ในช�องทางการร�องเรยนที่
เป�ดส าหรับทั้งพนักงาน * และบุคคลภายนอก**

* ตามช�องทางการสื่อสารซึ่งปรากฎอยู�ในหน�าอินทราเน็ตและการ
อบรมเร่องจรรยาบรรณให�กับพนักงาน ร�อยละ100

**ตามช�องทางติดต�อใน www.tipcoasphalt.com

กรณี

HUMAN RIGHTS & LABOR RIGHTS of COMPANY’S/SUPPLIER LABOR

การประชุมมณะกรรมการสวัสดิการโรงงานโมราช

การประชุมมวามปลอดภัยร�วมกับ พนักงานขับรถ
ขนส�งนอก   รถวิงร�วม   รถลูกม�ารับสินม�าเอง
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ENGAGEMENT การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: การดแูลพนักงาน

ระยะเวลาสรรหาต าแหน�งงานใหม�
: เป�าหมายป� 2561 = 45 วัน

การรับพนักงานใหม� GRI 401-1การจ�างคนพการ
: เป�าหมายป� 2561 = 1 คน

อัตราส�วนของการจ�างงานส าเร็จ
(ร�อยละ)เป�าหมาย 85%

หน�วย:วันหน�วย:คนหน�วย:% หน�วย:คน

พนักงานที่ได�รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน GRI 404-3
: เป�าหมายป� 2561 = 100% 

หน�วย:%

อัตราการลาออกพนักงาน
: เป�าหมายป� 2561 = เทียบกับ Market 
Turnover 11.80%

หน�วย:%

จ านวนพนักงานลาคลอดที่กลับเข�า
ท างาน
: เป�าหมายป� 2561 = 100%

หน�วย:%

คะแนนความผูกพันและความพงพอใจ
ของพนักงาน
: เป�าหมายป� 2561 = 75%

หน�วย:%

หมายเหต:ุบริษัทฯ จัดท าการส ารวจมวามผูกพันและมวามพง
พอใจพนักงานทุก 2ป� ซึ่งท าในป� 2558 มีมะแนน
เท�ากับ 71% 

บริษทัฯ ให�มวามส ามญัต�อการดูแลพนกังาน มีการปฏบิตัดิ�านแรงงานและสิทธมินษุยชนจามกฎหมาย และเป�นไดปตามหลักสากลด�านสิทธมินษุยชน  โดยเมารพต�อมวามแตกต�าง
หลากหลาย (Diversity) ของแรงงานในบรษิทัฯ ไดม�มกีารเลอืกปฏบิตัติ�อเพศ อายุ หรอสภาพร�างกาย บริษทัฯ ดูแลพนกังานให�มมีณุภาพชีวติในการท างานทีด่ีส�งเสรมิการมสี�วน
ร�วมของพนกังาน และสร�างมวามผกูพนักบัองม�กร โดยมกีารดูแลสขุภาพพนกังานในด�านต�างๆ รวมถงึแนวทางมวามก�าวน�าในอาชพีการงาน โดยมกีารพฒันาพนกังานในทกุ
ระดับ วางแผนพฒันาการประเมนิผลทีช่ดัเจน เพ่อพฒันาไดด�ตรงประเด็น/เหมาะสม และการสืบทอดต าแหน�งทีท่ าให�ธรุกจิด าเนนิไดด�อย�างต�อเนือ่ง
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สัดส�วนพนกังานแยกตามพน้ที ่(%)สัดส�วนพนกังานแยกตามเพศ (%)สัดส�วนพนกังานแยกตามสัญญาจ�าง (%)สัดส�วนพนกังานแยกตามอาย ุ(%)

สัดส�วนพนกังานแยกตามระดบั (%)สัดส�วนพนกังานแยกตามสถานทีท่ างาน (%)

สัดส�วนการจ�างงานใหม�แยกตามเพศ (%)สัดส�วนการจ�างงานใหม�แยกตามพน้ที่(%)สัดส�วนการจ�างงานใหม�แยกตามอาย ุ(%)

สัดส�วนพนกังานทีเ่ป�นผู�พการ (%)สัดส�วนพนกังานพการแยกตามเพศ (%)

สัดส�วนพนกังานกลบัมาท างานหลังใช�
สิทธิ์ลาคลอด (%)

ชาย

หญิง

ผู�บรหารระดับสูง
B1 -B2

ผู�จัดการ
M1 -M4

พนักงาน
O1 -P4

< 30

30 - 50

> 50

พนักงานประจ า

ลูกจ�างชั่วคราว

การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: ข�อมลูบคุคลากร  ประจ าป� 2561

สนญ.
พษณุโลก
นครราชสีมา
พระประแดง
ระยอง
สุราษฎร�ธานี

พนักงานปกติ

พนักงานผู�พการ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

สนญ.
พษณุโลก
นครราชสีมา
พระประแดง
ระยอง
สุราษฎร�ธานี

< 30

30 - 50

> 50

กรุงเทพฯ

ต�างจังหวัด

กลับมาท างาน

ไม�กลับมาท างาน

712
คน

122
คน 18

คน

712
คน

712
คน

712
คน

712
คน

1
คน

712
คน

122
คน

712
คน

122
คน
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การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: การดแูลและการรกัษาพนกังาน

เป�าหมายในป� 2563                        การด าเนนิงานในป� 2561 

การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให�อยู�กับบรษัทฯ นานที่สุด เป�นเร่องส าคัญในการพาบรษัทฯ 
ก�าวน าไปในธุรกิจ โดยเรมจากการยกระดับงานบรหารทรัพยากรบุคคลให�ทันสมัยรองรับกับ
ทิศทางการพัฒนาองค�กร และน าคุณค�าหลักขององค�กร “” มาเชื่อมโยงในทุกๆ 
กระบวนการ เรมตั้งแต�การคัดสรรคน การพัฒนาและการอบรม การจัดทางเส�นทางการ
เจรญเติบโต และการประเมินผลงาน/การให�ค�าตอบแทนที่ยุติธรรม โดยต�องมีการบรหารความ
ผูกพันเพ่อสร�างวัฒนธรรมการท างานที่มีทั้งคนเก�งและคนดี มีการท างานที่มีความสุข
บรษัทฯ  ด าเนินการอย�างต�อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงการบรหารจัดการทรัพยากรมนุษย�  
ให�พนักงานได�แสดงความสามารถ มีความก�าวหน�าในงาน และเติบโตไปพร�อมกับบรษัทฯ อย�าง
มั่นคงและยั่งยืน 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561
กลุ�มบรษัทฯ ได�ด าเนินโครงการพัฒนาภาวะผู�น า ให�กับ
พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง(New Wave Program)
โครงการผู�จัดการฝ�กหัด (Management Trainee Program) 
โครงการพัฒนาผู�บรหารระดับสูง (Transformational     
Leadership Program) 

เพ่อเตรยมความพร�อมให�พนักงาน ซึ่งมีศักยภาพในการน าพา
บรษัทฯ ไปสู�เป�าหมายทางธุรกิจในอนาคต

ผลการพัฒนาในป� 2561 คือการรักษาพนักงานกลุ�มที่
มีศักยภาพ รวมถึงพนักงานในต าแหน�งส าคัญได�ตาม
เป�าหมาย

•บรษัทฯ ได�ปรับโครงสร�างองค�กรในระดับหน�วย
ธุรกิจทั้งหมด ให�สอดรับกับการด าเนินการเพ่อ
บรรลุวสัยทัศน� และพันธกิจเป�าหมายในป�
2563

•จัดท าคู�มือ Job Competency Profile เพ่อ
บรรยายตัวชี้วัดลักษณะงาน ส าหรับทุกกลุ�ม
งาน เพ่อเป�นข�อมูลในการสรรหาว�าจ�าง การ
พัฒนา และความก�าวหน�าในงาน

•บรษัทฯ  มีเป�าหมายในการระบุและพัฒนา
ผู�สืบทอดต าแหน�งของระดับบรหารใน
ป�จจบัน และก าหนดแผนต าแหน�งที่จ าเป�น
ต�อการขยายธุรกิจในอนาคต

ประเดน็ส าคญั: •การบรหารจดัการคน และการรกัษาพนกังาน (GRI401)
•การพฒันาความผกูพนัพนกังานต�อองค�กร (GRI402, GRI407)
•การฝ�กอบรมและพฒันาพนกังาน(GRI 404-2)
•การส�งเสรมให�พนกังานรวมกลุ�มเพอ่เจรจาหารอกบับรษทัฯ (GRI 407)
•ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล�อมการท างาน(GRI 403)

ENGAGEMENT
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COMPENSATION การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: การบรหารค�าตอบแทน

วธีการค านวณ

X =ค�าตอบแทนเฉลีย่พนักงานหญงิ
ค�าตอบแทนเฉลีย่พนกังานชาย

1. ค�าตอบแทนเฉลี่ยพนักงานหญงิ 
= ค�าตอบแทนรวมพนักงานหญิง
จ านวนพนักงานหญิง

2. ค�าตอบแทนเฉลี่ยพนักงานชาย
= ค�าตอบแทนรวมพนักงานชาย 
จ านวนพนักงานชาย

สัดส�วนค�าตอบแทนระหว�างหญงิต�อชาย

พนักงานระดับ
ทั่วไป

P1 –P4

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
O1 –S2

พนักงานระดับ
บรหาร

M1 -M4

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

สัดส�วนค�าตอบแทนระหว�างหญงิต�อชายเฉลี่ย

เพ่อเป�นองค�กรที่รักษาพนักงานที่มีศักยภาพ  ความรู�ความสามารถ
อย�างต�อเนื่อง  บรษัทฯ มีการบรหารค�าตอบแทน  รวมทั้งการพัฒนา
และวางแผนเส�นทางอาชีพให�ชัดเจน  ซึ่งทุกป�บรษัทฯ จะท าการท าการ
ส ารวจค�าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benckmark) ระหว�าง
อตสาหกรรมเดียวกัน  เพ่อน ามาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ�
ค�าตอบแทนให�เหมาะสม  รวมทั้งสอดคล�องกับแนวโน�มความต�องการ
ของพนักงานรุ�นใหม�รวมถึงผลการตอบแทนระยะยาว  ที่จะส�งผลให�มี
การปรับโครงสร�างเงนเดือน  โดยปฎิบัติเท�าเทียมกันทั้งหญิงและชาย  
การแตกต�างทางเพศไม�ส�งผลต�อการก าหนดค�าตอบแทนและการ
เลื่อนต าแหน�ง
การเลื่อนต าแหน�ง  นอกจาดการพจารณาผลงานย�อนหลัง  บรษัทฯ 
ยังคงพจารณาศักยภาพในการเติบโต  ความสามารถในงาน  การมี
ภาวะผู�น า  รวมทั้งผ�านหลักูตรการพัฒนาตามระดับที่บรษัทฯ 
ก าหนด  เพ่อการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ  ที่จะเป�นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาบรษัทฯ ให�ก�าวต�อไปได�อย�างยั่งยืน
ในป� 2561 บรษัทฯ ได�น าระบบ i-HR มาใช�ในการบรหารทรัพยากร
บุคคลในหลายด�าน  ส าหรับส�วนการประเมินผลก็เรมน ามาใช�เพ่อให�
ผู�บังคับบัญชาในหลายระดับสามารถเห็นผลการปฏิบัติงาน  
เพ่อการประเมินได�อย�างเที่ยงตรงที่สุด  รวมทั้งมีการวาง
แผนการพัฒนาเพ่อการเสรมจดแข็ง  และพัฒนาจดอ�อน
เป�นการเพมศักยภาพพนักงาน
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ENGAGEMENT การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: การดแูลพนกังาน
การดแูลพนกังานเป�นเรอ่งส าคัญในล าดบัต�นของบรษทัฯ ในการมุ�งไปสู�องค�กรทีม่ปีระสทิธิภาพสงู (High Performance Organization) โดยร�วมกบับรษทัทีป่รกษาKorn Ferry Hay Group 
ในการส ารวจข�อมลูด�านความผกูพนัของพนกังานต�อองค�กร (Employee Engagement) และการสนบัสนนุพนกังาน (Employee Enablement)  เพ่อน าผลการส ารวจมาด าเนนิการแก�ไข/
ปรบัปรงุ เสรมประสทิธผิลของพนกังาน (Employee Effectiveness)ให�พนกังานได�พฒันาศักยภาพและมโีอกาสเตบิโตไปพร�อมกบั องค�กร  ซึ่งจะท าให�บรษทัฯ มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลง
ไปอย�างยัง่ยืนในป� 2563 ซึ่งเป�นรอบของการจดัท าการส ารวจบรษทัฯ ตั้งเป�าหมายความผกูพนัของพนกังานและการสนบัสนนุพนกังาน ให�ได�ไม�ต ่ากว�า 70%  

การวางแผนการสืบทอดต าแหน�ง
เป�นกลไดกหลักต�อการด าเนินธุรกิจอย�างมั่นมงและยั่งยืน ด�วยการใช�แผนการพัฒนาราย
บุมมลเป�นกรอบในการระบุตัวพนักงานที่มีศักยภาพสูง ให�ไดด�รับการพัฒนาเป�นผู�สืบทอด
ต าแหน�งในหน�าที่งานที่ส ามัญของแต�ละหน�วยงาน 

ในกลุ�มผู�บริหารระดับสูง ไดด�มีการจัดท าการประเมินและพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรม โดยใช�บริษัท
ที่ปรกษาชั้นน าในด�านการประเมินและพัฒนาผู�บริหารระดับสูง 

•โมรงการพัฒนาพนักงานทีม่ีศกัยภาพสูง (Talent Management 

Program for High Potential/New Wave) 

•พนักงานทีม่ีผลงานสูง (High Performer) 

•ผู�จัดการฝ�กหดั (Management Trainee)

พนักงานกลุ�ม

ส าหรับพนักงานที่มีศักยภาพเป�นผู�สืบทอดต าแหน�งของระดับบริหารตั้งแต�ระดับต�นถึง
ระดับกลางจะไดด�รับการพัฒนาให�มีมวามสามารถในการพัฒนาการเรยนรู�ด�วยตนเอง

บริษัทฯ น าวิธีการเรยนรู�และการพัฒนาที่เรยกว�า“กรอบการเรียนรู�”70:20:10 มาปฏิบัติ 
โดยจัดหลักสูตรการพัฒนาเป�น3กระบวนการเรยนรู�

ร�อยละ 70 ไดด�รับมอบหมายงานโมรงการ โดยน าแนวมิดและทฤษฎีจากชั้นเรยนมา
ประยุกต�ใช� ดังนั้นมวามรู�จงเกิดจากประสบการณ�ในการลงมือท าจริง 

ร�อยละ 20 เกิดจากมวามช�วยเหลือของบุมมลรอบๆ ตัว หรอจากมวามสัมพันธ�กับผู�ที่เราไดด�
ร�วมงานด�วย เช�น ผู�ฝ�กสอน ผู�ให�ม าปรกษา ผู�จัดการ และเพ่อนร�วมงาน ที่แสดง
มวามมิดเห็นและให�โอกาสพนักงานด�วยการสะท�อนมิดสิงที่ไดด�เรยนรู�

ร�อยละ10 เกิดจากรูปแบบอย�างเป�นทางการของการเรยนรู� เช�น การฝ�กอบรมและการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   การเรยนรู�ม�นมว�าด�วยตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไดด�ด าเนินการติดตั้งระบบ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” ใช�เป�นเมร่องมือในการ
พัฒนาพนักงาน และเพ่อให�เกิดมวามยุติธรรมในการประเมินและเปรยบเทียบผลงานของแต�ละ
ฝ�าย ผลของการประเมินนี้จะใช�ในการพัฒนาพนักงาน และพจารณาม�าตอบแทนและโบนัส
ประจ าป�ตามนโยบายของบริษัท ระบบนี้จะช�วยให�บริษัทฯ พัฒนาขดมวามสามารถและยกระดับ
ในการแข�งขันทั้งในป�จจบันและในอนามต

ให�พนักงานรับทราบเป�าหมายที่ถูกมาดหวัง

•การติดตามและรายงานผลงานการปฏิบัติงานด าเนินการผ�าน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไดด�เป�นประจ า

•การด าเนินการในรูปแบบอย�างเป�นทางการป�ละ 2 มรั้ง กลางป�
และปลายป� เพ่อทบทวนท ามวามเข�าใจเป�าหมายและมวาม
มาดหวังระหว�างหัวหน�าและพนักงานให�ตรงกัน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้ระบุดัชนีวัดผลของแต�ละ

ฝ�ายงาน  ซึ่งผ�านมวามเห็นชอบจากฝ�ายบริหาร 

ทราบถึงการเชื่อมโยงเป�าหมายตนเองและเป�าหมายของบริษัท 
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ประเดน็ส าคญั: 

EMPLOYEE ENGAGEMENT TARGET & SURVEY RESULTS
การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: แผน/ผลการพฒันาความผูกพนัพนกังานต�อองค�กร

กรอบการวัดความผูกพันของพนักงานของบรษัทฯ
แบ�งออกเป�นด�านความผูกพันของพนักงาน และด�านการสนับสนุนพนักงาน 
ใน 12 มิติ  (ตามกรอบการพัฒนา ความผูกพันพนักงานต�อองค�กร ของ
Korn Ferry Hay Group ในหน�าถัดไป)  ซึ่งมีก าหนดในการวัดทุกๆ 2ป�ซึ่ง
ในป�นี้ พนักงานได�ให�ความส าคัญโดยการ�วมตอบแบบสอบถามสูงถึง ร�อยละ 
92แสดงให�เห็นว�าพนักงานให�ความส าคัญต�อการร�วมเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบบรหารงามบุคคลของบรษัทฯ
จากผลส ารวจความผูกพันและความพงพอใจของพนักงานได�รับคะแนน
ลดลง  แต�ยังคงอยู�ในระดับที่เทียบเคียงกับบรษัทอื่นๆ  ในประเทศไทยที่อยู�ใน
อตสาหกรรมที่ใกล�เคียงกัน บรษัทฯ ได�วเคราะห�ความเป�นไปได�ของสาเหตุที่
คะแนนลดลงว�า อาจเป�นเพราะในช�วงรอยต�อระหว�างปลายป� 2560และต�นป� 
2561บรษัทฯ ได�เปลี่ยนระบบปฎิบัติการ เพ่อให�การท างานในระบบข�อมูล
ต�าง ๆ สามารถเชื่อมต�อกันได�มีประสิทธิภาพ และมีความคล�องตัวมากข้น  
ซึ่งย�อมส�งผลในด�านการเปลี่ยนแปลงของวธีการท างานที่คุ�นเคย อย�างไรก็
ตามบรษัทฯ ได�ท าการสื่อสารให�พนักงานทราบเป�นระยะ รวมถึงการสื่อสาร
ตรงจากกรรมการผู�จัดการใหญ�และกรรมการผู�จัดการในการประชุม
พนักงานประจ าป� (Staff Meeting) ที่ได�เน�นย ้าและอธิบายเป�าหมายของการ
เปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาบรษัทฯ ให�แข�งขันได�ในระดับสากล
นอกจากนี้บรษัทฯ ได�น าข�อคิดเห็นพนักงานมาพจารณา เพ่อแก�ไขและ
ปรับปรุงพัฒนาให�ตรงกับความคาดหวังของพนักงาน เพ่อพัฒนาระดับ
ความผูกพันและความพงพอใจของพนักงานได�ดีข้นต�อไป

ผลส ารวจความผูกพันและความพงพอใจของพนักงาน
เป�าหมายป� 2561 = 75%

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

ป� 2558ป� 2561

ทิปโก�แอสฟลท�

ความผูกพันของพนักงาน
การสนับสนุนพนักงาน

ทิปโก�แอสฟลท�บริษัทในประเทศไทย* หัวข�อการส ารวจ

•พนักงานที่ร�วมประเมิน
ความผูกพัน

•จากจ านวนพนักงาน
ทั้งหมด  คน



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)169

การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: กรอบการพฒันาความผกูพันพนักงานต�อองค�กร
และความคาดหวังEMPLOYEE ENGAGEMENT INITIATIVES

แรงผลักดัน/ผลที่ได�รับ
ของพนักงาน

ผลลัพธ�ที่ได�

การเพมศักยภาพ / ประสิทธิผลของพนกังาน

ประสิทธิผลของพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

•การอทิศตน/มุ�งมัน่ในการท างาน
•มวามทุ�มเทในการท างาน

•ทิศทางที่ชัดเจนและน�าเชื่อถือ
•มวามมั่นใจในมวามเป�นผู�น า
•มุณภาพและการมุ�งเน�นลูกม�า
•มวามเมารพและการให�การยอมรับ
•โอกาศในการพัฒนา
•ม�าจ�างละสวัสดิการ

•การบริหารผลการท างาน
•อ านาจและการให�อ านาจ
•ทรัพยากร
•การฝ�กอบรม
•มวามร�วมมือ
•งาน โมรงสร�าง กระบวนการ

ตัวขับเคลื่อนหลักของ
ประสิทธผิลพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในเร่องของ“คน” เป�นประเด็นส ามัญในการพัฒนาองม�กรอย�างยั่งยืน  เพราะ “พนักงานคือคนส าคัญ” ในการสร�างมวามเข�มแข็งและขับเมลื่อนองม�กรให�ก�าวไดปโดยบริษัทฯ ไดด�ใช�
มุณม�าหลักองม�กร  “T I P C O” ในการส�งเสริมให�พนักงานท างานเป�นทีม มีมวามสามัมมีและท างานด�วยมวามซื่อสัตย� น�าเชื่อถือ  รวมทั้งมีมุณธรรมในการท างาน  และมีส�วนร�วมในการพัฒนา
นวัตกรรมต�างๆ กับบริษัทฯ   รวมทั้งมีการปรับปรุงสถานที่ท างานให�มีสภาพแวดล�อมที่ดี  และยังไดด�ปรับปรุงอีกหลายประเด็นที่มีผลต�อมวามผูกพันของพนักงานกับองม�กรอย�างต�อเนื่อง  บริษัทฯ 
ไดด�ใช�กรอบแนวมิดการสร�างประสิทธิผลของพนักงาน (Employee Effectiveness) โดย Korn Ferry Hay Group ในการสร�างมวามผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) และการ
สนับสนุนพนักงาน (Employee Enablement) ซึ่งจากผลการส ารวจบริษัทฯ ไดด�น ามวามมิดเห็น  มวามมาดหวังของพนักงาน มาประชุมพจารณาก าหนดแนวทางและจัดกิจกรรมเพ่อเพมมวาม
ผูกพันกับพนักงานต�อไดปอย�างต�อเนื่อง

การสนับสนุนพนักงาน

•ไดด�รับบทบาทหน�าที่ทีเ่หมาะสม
•สภาพแวดล�อมที่สนับสนุนการท างาน

เสริมสร�างนวัตกรรมและความสามารถในการ
แข�งขันให�เกิดขึ้นในองค�กร

การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

การเพมประสิทธิภาพทางธุรกิจ

การเสริมสร�างมูลค�าองค�กรในตลาด

การเพมคุณภาพของการบริการและความพง
พอใจของลูกค�า
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การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: แผนการพฒันาความผกูพนัพนกังานต�อองค�กร
EMPLOYEE ENGAGEMENT INITIATIVES

จากการที่บริษทฯ ให�มวามส ามัญในเร่องของมนซึ่งเป�นทรัพยากรที่มีม�าขององม�กร  บริษทฯ 
ไดด�ท าการส ารวจมวามผูกพันและมวามพงพอใจของพนักงานกับองม�กร ตั้งแต�ป� 2557 และ
ไดด�ท าต�อเนื่องอีกมรั้งในป� 2561 (มีมวามล�าช�า 1ป�จากก าหนด) โดยให� Korn Ferry Hay 

Group มาช�วยด าเนินการเพ่อให�สอดมล�องตามมาตรฐานสากล   ซึ่งท าให�บริษัทฯทราบถึง
มวามมาดหวังที่พนักงานมีต�อองม�กรในสิงแวดล�อมที่อาจเปลี่ยนไดปในระยะเวลา 3ป�  

บริษัทฯ ไดด�น าผลส ารวจมาวิเมราะห�ในประเด็นที่พนักงานรู�สึกมีมวามพงพอใจ  และส�งเสริม
ในประเด็นดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง ในส�วนประเด็นที่พนักงานต�องการให�ปรับปรุง บริษัทฯ ไดด�
น าประเด็นป�ญหาเหล�านั้นมาทบทวนแก�ไดข โดยให�ผู�บริหารที่เกี่ยวข�องรับเป�นเจ�าของโมรง ท า
การวางแผนวิเมราะห�ประเด็น แก�ไดขปรับปรุง และมีการติดตามผล รวมทั้งรายงานผลการ
ปรับปรุงให�พนักงานไดด�รับทราบ เพ่อเป�นการตอบสนองต�อมวามมาดหวังของพนักงานและ
ยกระดับมวามผูกพันให�ดีมากยิงข้น รวมทั้งยังเป�นการปรับปรุงกระบวนการด�านบริหาร
ทรัพยากรบุมมลให�มีประสิทธิภาพดีข้นด�วย

ป�จจัยที่ได�รบัคะแนนสูงสดุ 3 ล าดบัแรก

ซึ่งในป� 2561 บริษัทฯ ไดด�จัดให�มีการทบทวนกระบวนการต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับมวามมิดเห็น
เหล�านี้ และมีแนวทางการท างานนออกมาเป�นรูปธรรม ไดม�ว�าจะเป�นนโยบายการจ�ายม�าจ�าง
ม�าตอบแทน หรอ มู�มือการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน ซึ่งบริษัทมาดหวังว�าสิงเหล�านี้จะ
ช�วยให�พนักงานมีมวามพงพอใจและมวามผูกพันต�อองม�กรในภาพรวมในระดับที่สูงข้น

ในป� 2561 ที่ผ�านมา มีพนักงานร�อยละ 92 เข�าร�วมการส ารวจ (เฉพาะพนักงานในประเทศไทย) 

เร่องของมุณภาพและการมุ�งเน�นลูกม�า โดยมีมวามเชื่อมั่นในมุณภาพ
สินม�าและบริการของบริษัทในระดับ 78%

รองลงมามือเร่องของทิศทางทีช่ัดเจนและน�าเชื่อถือขององม�กร อยู�ที่ 
76%  โดยพนักงานมีมวามเห็นว�า ตนเองมีมวามเข�าใจเร่อง
มวามสัมพันธ�ระหว�างงานของตนเองกบักลยุทธ�และเป�าหมายของ

และเร่องของ ทรัพยากรและการฝ�กอบรมที่สนับสนุนการท างานของ
พนักงาน อยู�ที่ 72% โดยพนักงานมีมวามเห็นว�าไดด�รับการสนับสนุน
ทันทีเมื่อมีมวามต�องการ

ส�วนเรอ่งทีต่�องพฒันา 3 ล าดับแรกโดยได�รบัคะแนนเท�ากนัทัง้ 3 เร่องคอื 59% 

เร่องของ ม�าจ�างและ
สวัสดิการ 

โมรงสร�างและกระบวนการ
ในการท างาน

โอกาสในการพัฒนาใน
สายอาชีพ 

แผนการเพิมระดับความผูกพันของพนกังานทีม่ีต�อองค�กร

การย�องย�องชมเชย 

การตอบอนุมตัิเอกสารของผู�บริหารล�าช�า 

ระบบการท างานข�ามสายงาน (Cross Functional)

บริษัทฯ น าเร่องที่ต�องพัฒนา3ล าดับแรกจากการส ารวจป� 2559มาด าเนินการดังนี้

โมรงการการแสดงมวามขอบมุณกลุ�มย�อยทันที  เมื่อพนักงานมีเหตุการณ�ที่
สมมวรชื่นชมและไดด�รับการขอบมุณ

มีการปรับเปลี่ยนวิธีในการส�งเอกสารด�วน  และเร�งด�วนมาก  เพ่อให�ผู�บริหารหรอ
หัวหน�างานสามารถด าเนินการตอบอนมุัติเอกสารไดด�มีประสิทธิภาพมากข้น

การสร�างกระบวนการท างาน  และอ านาจด าเนินการให�สอดมล�องในงานทีเ่ป�นการ
ท างานข�ามสายงาน  เพ่อให�งานด าเนินไดปอย�างราบร่น
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FREEDOM of ASSOCIATION and COLLECTIVE BARGAINING
การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: วธีการส�งเสรมให�พนกังานรวมกลุ�มเพอ่ร�วมเจรจา/หารอ

มวามไดม�เข�าใจกันระหว�างนายจ�างและลูกจ�างในสถานประกอบการมักเป�นสาเหตุของมวาม
ขัดแย�ง บริษัทฯ จงไดด�สนับสนุนให�มีการจัดการเลือกตั้งที่เป�นอิสระเลือกสรรหาตัวแทนพนัก 
งาน  จัดตั้งเป�นมณะกรรมการสวัสดิการโดยเป�นกลไดกในการปรกษาหารอ  และการร�วับ
บริษัทฯ โดยตรงมมือระหว�างฝ�ายจัดการกับพนักงานลูกจ�างในการพัฒนาสวัสดิการของ
พนักงาน  ท าให�พนักงานสามารถมีสวัสดิการที่ตรงตามมวามต�องการอย�างเหมาะสม  
นอกเหนือจากที่ฝ�ายบริหารการบุมมลไดด�จัดเตรยม  เช�นในป� 2561บริษัทฯ ไดด�ปรับเร่องรถ
รับ-ส�งพนักงานที่ส านักงานใหญ� ในส�วนของโรงงานมีการเปลี่ยนรองเท�า Safetyเพ่อให�
เหมาะสมกับการท างานมากข้น เป�นต�น  บริษัทฯ เชื่อว�าการท างานที่เชื่อมต�อกันโดยให�
พนักงานสามารถสื่อสารโดยตรงจะสามารถตอบสนองมวามมาดหวังไดด�ตรงประเด็น  และ
พัฒนามวามผูกพันของพนักงานไดด�อีกทางหนึ่ง

พนักงานของบรษัทฯ  มีตัวแทนจากการเลือกตั้งของพนักงาน
จ านวน 30คน รวมทั้ง 5 โรงงานและส านักงานใหญ�กรุงเทพฯ  โดย
มีคณะกรรมการแห�งละ 5 คน  โดยเป�นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิ
การตามกฎหมาย   และท าหน�าที่ในการหารอกับผู�บรหารอย�างสม า
เสมอ ท าให�พนักงานได�รับสวัสดิการตรงกับความจ าเป�น  ตาม
ความคาดหวังและความเหมาะสม
ในป� 2561 ทางคณะกรรมการสวัสดิการได�รับอนุมัติจัดรถตู�รับส�ง
พนักงานที่ส านักงานใหญ�  ที่เดินทางมาด�วยรถไฟฟ�า  โดยมีการจัด
รถตู� 2คัน บรการที่สถานีรถไฟฟ�าบางซื่อและสถานีรถไฟฟ�าอารย�
•ช�วงเวลา เช�ามี 2รอบ เวลา  7.00 น. และ7.30 น.
•ช�วงเวลา เย็นมี 2รอบ เวลา 17.15 น. และ 17.50 น.
ซึ่งช�วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางมาและกลับที่ท างานใน
ช�วงเวลาการจราจรเร�งด�วน ซึ่งรถสาธารณะมีน�อย

นอกจากคณะกรรมการสวัสดิการที่มีการประชุมทบทวนทุก 3
เดือนแล�ว ยังมีคณะกรรมการระบบมาตรฐานแรงงานไทย ที่มี
ตัวแทนลูกจ�างเป�นสมาชิกและมีการประชุมทุก 6เดือน 

ผลการด าเนินการที่ส าคัญในป� 2561
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•บรษัทฯได�ท าการปรับโครงสร�างของ
องค�กรในระดับหน�วยธุรกิจทั้งหมด ให�
สอดรับกับการด าเนินการเพ่อบรรลุ
วสัยทัศน� และพันธกิจเป�าหมายในป� 
2563

•จัดท าเอกสารคู�มือเพ่อความก�าวหน�า
ในงาน  ( Job Competency Profile ) 
เพ่อใช�ในการบรรยายตัวชี้วัดลักษณะ
งาน ส าหรับทุกระดับและกลุ�มงาน เพ่อ
เป�นข�อมูลในการสรรหาว�าจ�าง การ
พัฒนา และความก�าวหน�าในงาน

TRAINING AND EDUCATION
การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: การฝ�กอบรมและพฒันาพนกังาน

ผลการด าเนินการที่ส าคัญในป� 2561
บรษัทฯ ได�ด าเนินการพัฒนาพนักงาน โดยมี
เป�าหมายในการจัดการอบรม ให�กับพนักงาน
ทุกระดับ  ในป� 2561สถิติการฝ�กอบรมของ
พนักงานโดยเฉลี่ยในทุกด�าน อยู�ที่

เป�าหมายในป� 2563การด าเนนิงานในป� 2561 

ประเดน็ส าคญั: ส�งเสรมการฝ�กอบรมและการศกึษาของพนกังาน
(GRI 404)

บรษัทฯ ก าหนดแผนการฝ�กอบรมของพนักงาน ให�รองรับกลุ�มพนักงานทั่วไป 
กลุ�มพนักงานที่มีศักยภาพสูง และกลุ�มผู�บรหารเพ่อรองรับการสืบทอด 
ต าแหน�ง โดยจดัสรรงบประมาณไว�ทั้งสิน 6ล�านบาท 

•บรษัทฯ มีเป�าหมายจะน าคู�มือ
ความสามารถ (Job 
Competency Profile) ซึ่งระบุ
มาตรฐานความสามารถตาม
ระดับงาน และกลุ�มงานมาใช�ใน
การก าหนดเป�าหมายในการ
พัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ชั่วโมง ต�อคน ต�อป� 

ซึ่งทั้งนี้บรษัทฯ  ได�เน�นความสนใจที่การฝ�กอบรม 
ที่เกี่ยวกับความรู�ความสามารถด�านเทคนิคและ
บรหารจัดการ และสถิติอยู�ที่ 

ชั่วโมง ต�อคน ต�อป� 
เป�าหมาย 24 ชั่วโมง ต�อมน ต�อป�

งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน ป� 2559 –2561  หน�วย:บาท

2559: 6,741,0002560:  7,262,0002561:   5,991,000* 
*มีการอบรมภายในเพมข้นในหลักสูตรทั่วไดปของแต�ละระดับ

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
นโยบายจัดการความรู�ขององค�กร

สแกน QR codeตามนี้ 
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TRAINING AND EDUCATION
การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: แผน/เป�าหมายการฝ�กอบรมและพฒันาพนกังาน/ลกูจ�าง

1. หลักสูตรทัว่ไปของแต�ละระดบั
บริษัทฯ ก าหนดเป�าหมายการฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงานจากข�อมูลในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด�วยการประเมินผลการปฏิบัติงานป�ละ 
2 มรั้ง  และในป� 2561 ที่ผ�านมามีการจัดท ามู�มือมวามสามารถ (Job 

Competency Profile) ซึ่งเป�นข�อมูลมาตรฐานส าหรับต าแหน�งงานตามระดับ
และกลุ�มงาน  เพ่อเพมมวามชัดเจนในกระบวนการพัฒนาพนักงานต�อไดป  แยก
เป�น 4 ด�าน

•มวามรู�และทักษะด�านการเป�นผู�น า (Leading skills)

•มวามรู�และทักษะด�านการมิด (Thinking skills)

•มวามรู�และทักษะด�านการสื่อสาร (Communication skills)

•มวามรู�และทักษะด�านการสร�างมวามสัมพันธ�กับผู�อื่น (Building 

Relationship skills)

บริษัทฯ มุ�งเน�นการพัฒนาเพ่อยกระดับมวามสามารถของพนักงานในทุกด�าน  
เพ่อให�พนักงานมีศักยภาพการท างานตามระดับงานของตนไดด�อย�างดีที่สุด มี
ความสุขในการท างานในองม�กร และมีมวามพร�อมส าหรับมวามก�าวหน�าตาม
สายอาชีพ แบ�งเป�น 3กลุ�มหลัก มือ

2. หลักสูตรพฒันาผู�น า
นอกจากนี้ยังมีโมรงการพัฒนาภาวะผู�น า ให�กับพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
หรอโมรงการมลื่นลูกใหม� (New Wave Program)และการพัฒนาผู�บริหาร
ระดับสูง (Transformational Leadership Program) เพ่อเตรยมพนักงานให�
พร�อมกับการเติบโตเป�นผู�บริหารระดับกลาง และผู�สืบทอดต าแหน�งที่สอดมล�อง
กับแผนธุรกิจในอนามต
3. หลักสูตรพฒันาเพมเตมิตามความจ าเป�นของงาน
เพ่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตามมวามจ าเป�นรายบุมมล เช�น หลักสูตรภาษา
อังกฤษ เป�นต�น

ค�าเฉลี่ยเวลาการฝ�กอบรมพนักงานแยก
ตามเพศ (ชั่วโมงต�อคน/ป�)

ค�าเฉลี่ยเวลาการฝ�กอบรมพนักงานแยก
ตามพ้นที่ (ชั่วโมงต�อคน/ป�)

ค�าเฉลี่ยเวลาการฝ�กอบรมพนักงานแยก
ตามระดับ (ชั่วโมงต�อคน/ป�)

หญิงชาย

ผู�บรหารระดับสูงพนักงาน

ค�าเฉลี่ยเวลาการฝ�กอบรมพนักงาน 
(ชั่วโมงต�อคน/ป�)

สุราษฎร�ธานีพษณุโลกนครราชสีมา
ระยองสมุทรปราการส านักงานใหญ�
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การพัฒนา
พนักงาน

ประโยชนที่ได�กบับรษทัฯประโยชนที่ได�กบัพนกังาน

การเพมประสิทธิภาพทางธุรกจิ

การดึงดูดและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถ

การเพมคุณภาพของการบริการ
และความพงพอใจของลูกค�า

การเสริมสร�างมูลค�าองค�กร
ในตลาด

เสริมสร�างวัฒนธรรมและ
ความสามารถในการแข�งขันให�
เกิดขึ้นในองค�กร

การเพมศักยภาพ/ประสิทธภิาพ
ของพนักงาน

เพมความมั่นใจในความเป�นผู�น า
และมีความน�าเชื่อถือ

ได�รับบทบาทหน�าทีท่ี่เหมาะสมและ
ทิศทางชัดเจนในการเติบโต

ได�รับโอกาสในการพัฒนาและ
ความก�าหน�าในหน�าที่การงาน

ได�รับความเคารพและการให�
ความยอมรับจากคนในองค�กร

การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: ผลลพัธ�/ประโยชน�ในการพฒันาพนกังาน
TRAINING AND EDUCATION
บรษัทฯ ก าหนดกระบวนการในการจัดการพัฒนาพนักงานอย�างเป�นระบบ  โดยหลักสูตรอบรม  รวมทั้งมีโครงการ “การจัดการองค�ความรู�องค�กร (Organizational 
Knowledge Management-OKM)” ซึ่งเป�นโครงการในการเก็บรักษาความรู�ในงานที่เกิดจากประสบการณ� เพ่อถ�ายทอดและเสรมให�พนักงานที่มาท างานต�อหรองานที่
เกี่ยงข�องสามารถศึกษาได�ในโครงการที่บรษัทฯ จัดให� หรอสามารถเรยนได�ด�วยตนเอง เป�นการร�วมแลกเปลี่ยนความรู� ความคิดเห็น และประสบการณ�เพ่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให�ดีข้น



ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการท างาน
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การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: เป�าหมายความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล�อม
การท างาน

ทิปโก�แอสฟลท�ให�มวามส ามัญในเร่อง
มวามปลอดภัยเป�นอันดับหนึ่ง  เรามุ�ง
เสริมสร�าง วัฒนธรรมมวามปลอดภัย   
โดยให�พนักงานทุกมนมีส�วนร�วม เพ่อ
ให�เกิดความปลอดภัยในการท างาน
อย�างยั่งยืน

“

“

ชัยวัฒน�  ศรีวรรณวัฒน�
กรรมการผู�จัดการ  

ทิปโก�แอสฟลท� ได�มีการน าระบบการจัดการด�านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
ISO45001:2018 มาประยุกต�ใช�ในองค�กร และมีการประกาศนโยบายการจัดการแบบบูรณาการ ตาม
ประกาศ ฉบับที่ 7/2561 และ นโยบายการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ตามประกาศ ฉบับ
ที่ 4/2560โดยกรรมการผู�จัดการ เพ่อเป�นกรอบการด าเนินงานของบรษัท 
ทิปโก�แอสฟลท�ให�ความส าคัญในเร่องความปลอดภัยเป�นอันดับหนึ่งโดยไม�มีการประณีประนอม เรามุ�ง
เสรมสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยให�พนักงานทุกคนมีส�วนร�วม เพ่อให�เกิดความปลอดภัยในการ
ท างานอย�างยั่งยืน

SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT
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1. มีหน�วยงานมวามปลอดภัยประจ าโรงงาน และมีการแต�งตั้งมณะกรรมการ
มวามปลอดภัย เพ่อให�พนักงานมีส�วนร�วมในการบริหารงานด�านอาชีว
อนามัยและมวามปลอดภัยในโรงงาน

2. มีการประเมินมวามเสี่ยงอันตรายจากการท างานของทั้งพนักงาน 
ผู�รับเหมา  และผู�รับเหมาช�วง โดยใช�เมร่องมือต�างๆตามมวามเหมาะสมกับ
ลักษณะงานหรอกิจกรรม

3. จัดการฝ�กอบรม เพ่อให�มวามรู� และจัดกิจกรรมส�งเสริม เพ่อสร�างจิตส านึก
ด�านมวามปลอดภัย แก�พนักงานและผู�มีส�วนไดด�ส�วนเสียที่เข�ามาปฏิบัติงาน
ภายในโรงงาน

4. การประชุมพนักงานในตอนเช�าก�อนเริมการท างานในรูปแบบของ กิจกรรม 
KYT เพ่อให�เกิดการสื่อสารในเร่องมวามปลอดภัยเป�นประจ า

5. จัดหาอปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุมมลที่ไดด�มาตรฐานและเหมาะสมกับ
มวามเสี่ยงให�พนักงานไดด�ใช�งาน มีการก ากับดูแลให�พนักงานใช�งานอย�าง
เมร�งมรัดเพ่อป�องกันและลดผลกระทบจากอันตรายที่อาจเกิดข้น

6. จัดให�มีการเตรยมมวามพร�อมเพ่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เช�น ระบบตรวจจับ
และแจ�งเหตุเพลิงไดหม� ระบบน ้าดับเพลิง อปกรณ�มวามปลอดภัยเพ่อ
ตอบสนองต�อเหตุฉุกเฉินในกรณีต�าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 
รวมถึงการเขยนและฝ�กซ�อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเป�นประจ าทุกป�

การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: นโยบาย/แผนด�านความปลอดภยัอาชวีอนามยั 
และสภาพ แวดล�อมการท างานSAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT

ความปลอดภัยในโรงงานความปลอดภัยในการขนส�ง

บริษทัฯ ก าหนดนโยบายและโมรงสร�างการบรหิารมวามปลอดภยัทีส่อดมล�องตามกฎหมาย  เป�นแนวปฎบิตัขิัน้พน้ฐาน  นอกจากนีย้งัเสรมิด�วยมาตรฐานISO45001 มา
ประยกุต�ใช�เป�นกรอบในการบรหิารจดัการด�านอาชวีอนามยัและมวามปลอดภยัแทนมาตรฐาน OHSAS18001 (ที่มีการยกเลิกไดป)  เพ่อช�วยพฒันา ให�พนกังาน มู�ม�า  และ
พันธมติร มีมาตรฐานมวามปลอดภยัในการท างานสงูขน้  และเกดิเป�นวฒันธรรมมวามปลอดภยัในองม�กร

บริษัทฯ มีการน ามาตรฐาน ISO39001:2012 มาประยุกต�ใช�
ภายในบริษัทฯ เพ่อให�เกิดมวามปลอดภัยในการขนส�งสินม�าทั้ง
ส าหรับพนักงาน และผู�มีส�วนไดด�ส�วนเสียภายนอก 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการท างาน

“เส�นทางและจดหมายปลอดภัย”

1. ตรวจวัดสภาพแวดล�อมในการท างาน เช�น แสง เสียง มวามร�อน และอื่นๆ เพ่อ ป�องกันโรมจากการ
ท างาน และปรับปรุงสภาพแวดล�อมในการท างานให�ปลอดภัย

2. ตรวจสุขภาพพนักงานตามป�จจยัเสี่ยง เพ่อให�การรักษาในกรณีที่พบการเจบ็ป�วยจากการท างาน
3. การจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก�พนักงาน

มีศูนย�มวบมมุการขับรถของพนักงานด�วยระบบ GPS & CCTV ที่ทันสมัย 
และ โมรงการDriver Excellent Program (DEP)เป�นโบนัสพเศษที่มอบ
ให�แก� พขร.ที่มีผลงานขับรถขนส�งไดด�อย�างปลอดภัย

อ�านเอกสารไดม�ชัดเจนในเร่อง
นโยบายการจัดการความปลอดภัย

การจราจรทางถนน
ท�านสามารถดูไดด�โดยการ
สแกน QR codeตามนี้ 

พนักงานขับรถขนส�งทุกมนต�องผ�านการฝ�กอบรม 
Defensive Driving Course (DDC) และผ�านการ
ตรวจวัดแอลกอฮอลล�ก�อนออกเดินทางจากโรงงาน
ทุกเที่ยวขนส�ง 100%

มีการส ารวจเส�นทางขนส�งสินม�า เก็บข�อมูลจดเสี่ยงบนเส�นทาง 
และวางแผนการขนส�ง  เพ่อป�องกันอบัติเหตุในจดอันตรายบน
เส�นทาง รวมถึงมวามเสี่ยงที่อาจพบที่หน�างานของลูกม�า

มีระบบการบ ารุงรักษาเชิงป�องกัน (Preventive 

Maintenance) รถขนส�งให�อยู�ในสภาพสมบูรณ�อยู�เสมอ 
และให�พนักงานใส�ใจดูแลรถขนส�งด�วยตัวเอง 

(Autonomous Maintenance)

“การบริหารความปลอดภัย”

“คนขับรถปลอดภัย”

“รถขนส�งสินค�าปลอดภัย”
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อ�านเอกสารเพมเติมในเร่อง
นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ

ท�านสามารถดูไดด�โดยการ
สแกน QR codeตามนี้ 

เป�าหมายในป� 2563                     การด าเนนิงานในป� 2561 

SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT
การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล�อมการท างาน

ประเดน็ส าคญั: สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน(GRI 403)
แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

บริษัทฯ ไดด�ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและมวามปลอดภัยภายใต�นโยบาย
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ บนพ้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด�านมวามปลอดภัย และกรอบการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 45001 ที่ไดด�รับการยอมรับในระดับสากล เพ่อลดและมวบมุมมวามเสี่ยง
ในการเกิดอบัติเหตุ และโรมจากการท างานที่อาจเกิดข้น และอาจส�งผลให�เกิดการเจ็บป�วยและบาดเจ็บต�อ
พนักงานและผู�มีส�วนไดด�เสีย  โดยมุ�งเน�นการสร�างวัฒนธรรมมวามปลอดภัยให�เกิดข้นในพนักงานทุก
ระดับ ทั่วทั้งองม�กร

จดมุ�งหมายหลักของบริษัทฯ มือให�พนักงานและผู�มีส�วนไดด�ส�วนเสีย เดินทางมาท างานและไดด�เดินทาง
กลับบ�านอย�างปลอดภัยหลังเลิกงาน

•บริษัทฯ ไดด�น ามาตรฐาน ISO45001 มาประยุกต�ใช�
เป�นกรอบในการบริหารจัดการด�านอาชีวอนามัยและ
มวามปลอดภัย แทนมาตรฐาน OHSAS18001 ที่มี
การยกเลิกไดป  

•4 จาก 5 โรงงานไดด�รับรางวัล สถานประกอบกิจการ
ต�นแบบดีเด�นด�านมวามปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการท างาน จากกรมสวัสดิการและ
มุ�มมรองแรงงาน  

•โรงงานระยอง ไดด�รับรางวัล กิจกรรมการรณรงม�ลด
สถิติอบัติเหตุจากการท างานให�เป�นศูนย� (Zero 

Accident Campaign) จากสถาบันส�งเสริมมวาม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ท างาน (องม�การมหาชน)

•อัตราการเกิดอบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานขั้นร�ายแรง ไม�เกิน 2 ครั้ง 
ต�อ หนึ่งล�าน ชั่วโมงการท างาน 

•อัตราการเกิดอบัติเหตุจากรถขนส�ง
ผลิตภัณฑ�ขั้นร�ายแรง ไม�เกิน 0.37 
ครั้ง ต�อ หนึ่งล�าน กิโลเมตรขนส�ง

อัตราการเกิดอบัติเหตุ
ในการปฏิบัติงาน
ขั้นร�ายแรงเท�ากับครั้ง / 1ล�าน

ชั่วโมงท างาน

ครั้ง / 1ล�าน
กิโลเมตรขนส�ง

อัตราการเกิด
อบัติเหตุจากรถ
ขนส�งสินค�าขั้น
ร�ายแรงเท�ากับ
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การปฏบิตัิต�อแรงงาน/พนกังาน: : ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล�อมการท างาน
SAFETYOCCUPATIONAL HEALTH and WORKING ENVIRONMENT

สถิตดิ�านความปลอดภยัหน�วย
ผลด าเนินการ

อัตราการเกิดอบัตเิหตใุนการ
ปฏิบัตงิานขัน้ร�ายแรง
เป�าหมาย: ไม�เกนิ 2ครั้ง/1 ล�านชั่วโมงท างาน

ครั้ง / 1ล�าน
ชั่วโมงท างาน

อัตราการเกิดอบัตเิหตจุากรถ
ขนส�งสินค�าขัน้ร�ายแรง
เป�าหมาย: ไม�เกนิ 0.37ครั้ง/1 ล�านกิโลเมตรขนส�ง

ครั้ง/ 1ล�าน
กิโลเมตรขนส�ง

จ านวนพนักงานทีเ่จบ็ป�วย  
เนื่องมาจากการท างาน

ราย

จ านวนอบัตเิหตจุากการท างาน
ถึงขัน้เสยีชวีต

ครั้ง

•ไม�มีอบัตเิหตขุัน้ร�ายแรงจากการปฏบิัตงิาน (Severe 
Accident of Operation)ในป� 2561

•อัตราการเกิดอบัตเิหตจุากรถขนส�งผลิตภณัฑ�ขั้นร�าย
แรง เท�ากับ 0.20 ครั้ง ต�อ หนึ่งล�านกโิลเมตรขนส�งในป� 
2561ลดลงอย�างต�อเนื่อง เมื่อเทียบกับ ป� 2559 และ 
2560

•อบัติเหตขุัน้ร�ายแรง ได�แก� อบัติเหตทุี่ส�งผลให�พนกังาน
มาท างานไม�ได�มากกว�า 1 วัน (รวมถงึเสียชีวต) หรอ มี
มูลค�าความเสียหายมากกว�า 50,000 บาท ข้น

อัตราการเกิดอบัติเหตุขั้นร�ายแรง จากฝ�าย
ปฏิบัติการ(5โรงงาน)



ความรับผิดชอบต�อลูกค�า

ภาพประกอบจาก หน�วยงานบริการเทคนคิในการสนบัสนนุด�านความรู�ในการใช�ผลติภณัฑ�ให�ถกูต�องตามมาตรฐาน
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เป�าหมายในป� 2563                        การด าเนนิงานในป� 2561 

การรับผิดชอบต�อลกูค�า
RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

ประเดน็ส าคญั: •ความพงพอใจของลูกค�า (GRI102-43)
•การสือ่สารผลกระทบจากสินค�า/บรการต�อลกูค�า (GRI417)
(คุณภาพและความรับผิดชอบต�อสินค�าและบรการ)

•การรกัษาข�อมลูส�วนบคุคลของลูกค�า (GRI418)
•สุขภาพและปลอดภยัของลกูค�า(GRI416)

ลูกค�าในประเทศ: บรษัทฯ ได�จดัการสมัมนาด�านความก�าวหน�าทางเทคโนโลย ี
“Future Road 2018” ให�ลูกค�าผู�รบัเหมาท าถนนทัว่ประเทศ

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

บริษัทฯ  ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการด าเนินงานด�วยมวามซื่อตรง โปร�งใส และพงปฏิบัติต�อลูกม�าทุกรายด�วย
มวามเท�าเทียมกัน  ผลิตส�งมอบ และให�บริการด�วยสินม�าที่มีมุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามมวามต�องการของ
ลูกม�าในรามาที่เป�นธรรม เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารที่ถูกต�อง เพ่อให�ทราบถงึข�อมลูเกี่ยวกับสินม�า และบริการ ไดม�
น าเสนอข�อมูลที่เป�นเท็จ หรอท าให�เกิดมวามเข�าใจผิด อันเป�นเหตุให�ลูกม�าสับสน จัดให�มีหน�วยงาน ระบบ หรอ
กระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟงข�อเสนอแนะ ข�อมิดเห็น หรอข�อร�องเรยนเกี่ยวกับตัวสินม�า หรอการ
บริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะน าเร่องราวดังกล�าวไดปพจารณาปรับปรุง และด าเนินการแก�ไดขอย�างรวดเร็วภาย
ในเวลาที่สมมวร และรักษามวามลับของลูกม�า โดยไดม�น าไดปเผยแพร�หรอใช�เพ่อประโยชน�ของบริษัทฯ หรอ
บุมมลอื่นโดยมิชอบ

•ยกระดับมวามพงพอใจในแต�ละประเด็นไม�ต ่า
กว�า 85%โดยเพมขดการบริการให�ลูกม�าไดด�มี
ประสบการณ�ที่ดีกับการท าธุรกิจร�วมกับทิปโก�
แอสฟลท�

•ก าหนดให�มีการสัมมนามวามรู�และเทมโนโลยี
ทันสมัยด�านยางมะตอยให�ลูกม�าตามกลุ�มส ามัญ 
เช�น ผู�รับเหมาท าถนน ลูกม�าผู�แทนจ าหน�าย 
หน�วยงานราชการด�านถนนและสะพาน ฯลฯ

•การท ากิจกรรมทางสังมมร�วมกับกลุ�มลูกม�าเพ่อ
สร�างมวามสัมพันธ�ที่ดี  และสร�างมุณม�าทาง
สังมมร�วมกัน  เพ่อมวามยั่งยืนส าหรับชุมชน/
สังมม

•จัดงานสัมมนาด�านมวามก�าวหน�าทางเทมโนโลยี
“Future Road 2018” ส าหรับลูกม�าผู�รับเหมาท า
ถนนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ไดด�จัดเสนอมวามรู�และ
มวามก�าวหน�าในธุรกิจ รวมถึงอปกรณ�และวิธีการ  
ซึ่งไดด�รับการตอบรับที่ดี  รวมทั้งเป�นข�อแนะน าจาก
ลูกม�าในแบบสอบถามมวามพงพอใจในป� 2560

ลูกค�าระหว�างประเทศ: บรษัทฯ ได�เข�าร�วมงานArgus Conference, สิงคโปร�

ลูกค�าในประเทศ

ลูกค�าระหว�างประเทศ
•การเข�าร�วมงาน Argus Conference ประเทศสิงม-
โปร�  เป�นการประชุมทางการตลาดและวิชาการเกี่ยว
กับยางมะตอยของภูมิภาม
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เป�าหมายในป� 2563                        การด าเนนิงานในป� 2561 

APPROACH to STAKEHOLDER ENGAGEMENT
ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: ความพงพอใจของลกูค�า

ประเดน็ส าคญั: ความพงพอใจของลูกค�า (GRI102-43)บริษัทฯ ไดด�ให�มวามส ามัญในผลของรายงานมวามพงพอใจของ
ลูกม�า เพ่อน ามาใช�ปรับปรุงด�านสินม�าและบริการ ให�สามารถ
ตอบสนองมวามต�องการอย�างเหมาะสม

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

บริษัทฯ มุ�งมั่นในการพัฒนาให�บริการลูกม�า  เพ่อสร�างมวามพงพอใจสูงสุดโดยมีการน าเอาระบบเทมโนโลยี
มาใช�ในการจัดเก็บข�อมูลและประมวลผล  รวมทั้งใช�ในการวางแผนบริหารการท างานอย�างมีประสิทธิภาพ  
เป�นการสร�างประสบการณ�ที่ดีให�ลูกม�าในการท าธุรกิจกับบริษัทฯ  ตั้งแต�เริมติดต�อจนจบการให�บริการ

เพ่อรักษามวามสัมพันธ�ที่ดีกับลูกม�าให�มีมวามยั่งยืน และมุ�งมั่นที่จะให�ลูกม�าไดด�รับประโยชน�สูงสุดทั้งด�านการ
บริการ มุณภาพสินม�าและรามา จงไดด�จัดให�มีหน�วยงานรับผิดชอบข้นเพ่อให�บริการด�านข�อมูลมวามรู�ด�าน
เทมนิมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และการน าไดปใช�งาน แก�ไดขป�ญหารับข�อร�องเรยนและข�อแนะน าต�างๆ จากลูกม�า  
เพ่อน าไดปสู�การพัฒนามุณภาพและมวามพงพอใจสูงสุดกับลูกม�า ซึ่งทางบริษัทฯ ไดด�จัดเตรยมในการดูแล
ลูกม�าทั้งภายในประเทศ และลูกม�าระหว�างประเทศ 
จากผลส ารวจมวามพงพอใจของลูกม�าในประเทศป�นี้  พบว�าการปรับปรุงการบริการจากป� 2561 ไดด�ท าให�
มะแนนในภาพรวมสูงข้น  ยกเว�นงานด�านสนับสนุนการขายที่ยังต ่ากว�าป�ก�อนหน�า ซึ่งจะน าไดปปรับปรุง
ส าหรับการบริการในป� 2562

•ส�วนการตลาดและขายในประเทศ ยกระดับมวาม
พงพอใจของลูกม�าโดยรวมไดม�ต ่ากว�า 85% โดย
เพมขดการบริการให�ลูกม�าไดด�มีประสบการณ�ที่ดี
กับการท าธุรกิจร�วมกับทิปโก�แอสฟลท�ผ�านช�อง
ทางการขาย ช�องทางบริการเทมนิมและการขนส�ง

•ส�วนการตลาดและขายระหว�างประเทศ ยกระดับ
มวามพงพอใจของลูกม�าโดยรวมไดม�ต ่ากว�า 85% 
โดยเน�นมวามหลากหลายของผลิตภัณฑ�ตาม
มาตรฐานของลูกม�า  และการสนับสนุนการขายที่
แข็งแรง

•ส�วนการตลาดและขายในประเทศ ไดด�สร�าง
มวามสัมพันธ�อันดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพม
ประโยชน�ให�กับลูกม�าอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งบริษัท
ฯ ไดด�ปฏิบัติตามนโยบายที่ไดด�ให�ไดว�กับลูกม�าในทุก ๆ
ด�าน ผลิตสินม�าและบริการที่มีมุณภาพ ซึ่งตรง
ตามมวามต�องการของลูกม�า 

•ส�วนการตลาดและขายระหว�างประเทศ ยกระดับ
มวามพงพอใจของลูกม�าโดยรวมไดม�ต ่ากว�า 85% 
โดยเน�นมวามหลากหลายของผลิตภัณฑ�ตาม
มาตรฐานของลูกม�า และการสนับสนุนการขายที่
แข็งแรง

ความพงพอใจลูกค�าในประเทศความพงพอใจลูกค�าระหว�างประเทศ

85%
รวมเฉลี่ยความ
พงพอใจของลูกค�า
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ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: แผน/เป�าหมายการพฒันาความพงพอใจของลกูค�า

การวางแผน
จากการส ารวจมวามพงพอใจในป� 2561
บริษัทฯไดด�ทราบถึงหัวข�อที่ลูกม�าไดม�พงพอใจ
และสิงที่ลูกม�ามาดหวัง ซึ่งบริษัทฯจะน าหัวข�อ
นั้นๆมาด าเนินการปรับปรุงแก�ไดขให�เป�นไดปตาม
แผนและเป�าหมายที่วางไดว�การปฏิบัติตามแผน

ด าเนินการให�สอดมล�องกับ
แผนที่วางไดว� ซึ่งจะเป�นเส�นทาง
ที่น าไดปสู�มวามส าเร็จและ
บรรลุตามเป�าหมาย

การตรวจสอบ
ท าการส ารวจมวามพงพอใจของลูกม�าในป�
2562 และท าการตรวจสอบผลการประเมิน
มวามพงพอใจของลูกม�าให�ไดด�ม�าเฉลี่ย
มากกว�า 85 % ในทุกส�วนงาน

การปรับปรุงด าเนินการ
อย�างเหมาะสม
หากมีข�อร�องเรยนหรอผลการ
ประเมินต ่ากว�าที่ตั้งไดว� หรอ
ไดด�รับข�อร�องเรยนเหมือนป�ที่
ผ�านมา บริษัทฯ จะน าหัวข�อ
นั้นมาพจารณาเป�นพเศษ และ
ท าการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง

ทางบริษัทฯได�แบ�งผลความพงพอใจของลูกค�าออกเป�น 2ส�วน 
1.สินค�าและการบรการของฝ�ายขาย ซึ่งจะแบ�งออกเป�น 4 ด�าน ได�แก� ด�านสินค�า,
ด�านเจ�าหน�าที่ขาย,ด�านเจ�าหน�าที่สนับสนุนการขาย,ด�านเจ�าหน�าที่บรการเทคนิค 

2.การจัดส�ง ซึ่งจะแบ�งเป�น 3 ด�าน ได�แก� ด�านการส�งมอบสินค�า,ด�านสภาพรถขนส�ง
สินค�า,ด�านพนักงานขับรถ

บริษัทฯ ไดด�จัดท าแผนส ารวจมวามพงพอใจและมวามมาดหวังของลูกม�า ต�อ
ผลิตภัณฑ�และการบริการของบริษัทฯ โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) เป�น
เมร่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล ซึ่งบริษัทไดด�ก าหนดการตอบรับแบบสอบถาม
ความพงพอใจของลูกค�าไม�ต ่ากว�า 95% ของการส�งแบบประเมิน และก าหนดระดับ
มวามพงพอใจ มวามมาดหวัง ตลอดจนข�อเสนอแนะของลูกม�า ที่มีต�อผลิตภัณฑ�และ
การบริการของบริษัทฯ  ระดับความพงพอใจของลูกค�าต�อสินค�าและบรการเฉลี่ย
รวมต�องไม�ต ่ากว�า 85%

ด�านการจดัส�ง ด�านสินค�าและบรการ

การส�งมอบสินค�า

สภาพพาหนะและ
ระบบการขนส�งสินค�า

พนักงานผู�จัดส�ง
สินค�า

สินค�า

เจ�าหน�าที่ขาย

เจ�าหน�าที่สนับสนุน
การขาย

เจ�าหน�าทิบรการ
เทคนิค

แนวปฏบิตัิในการพฒันาความ
พงพอใจของลกูค�า
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มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการ ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลง และความต�องการของลูกค�า  รวมถึงพันธมิตรทาง
ธุรกิจ  เพ่อสร�างการเติบโตอย�างยั่งยืนร�วมกัน

85%86%87%

88%

87%

ด�านสินม�าด�านการขนส�งด�านการขายด�านสนับสนุนการขายมวามพงพอใจรวม
255925602561

ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า:การประเมนิความพงพอใจของลกูค�าในประเทศ

ระดับความพงพอใจของลูกค�าในประเทศ2561

ภาพรวม

ด�านสินค�า*

ด�านขนส�ง

ด�านการขาย

ด�านสนับสนุนการขาย

มวามพงพอใจลกูม�าแยกตามประเภทงานทีใ่ห�บริการ

กราฟเปรียบเทียบความพงพอใจของลูกค�าในประเทศ ป� 2559 -2561

เป�าหมาย 85%

ด�านมุณภาพ –บริษัทฯ มีแผนการท างานร�วมกับโรงงานในการตรวจสอบมุณภาพสินม�าก�อนท าการส�งมอบให�กับ
ลูกม�าและมีฝ�ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการพัฒนาสินม�าให�มีมุณภาพและตรงตามมวาม
ต�องการของลูกม�า

ด�านการขนส�งสนิม�า –บริษัทฯ มีการน าข�อร�องเรยนของลูกม�าด�านการขนส�งมาแก�ไดขปรับปรุงและพัฒนาให�ดีข้น บริษัท
ฯ มีรถขนส�งสินม�าที่ติดตั้งระบบติดตามรถขนส�ง (GPS Tracking System) ผ�านระบบดาวเทียมทุกมัน ซึ่งสามารถ
ติดตามและตรวจสอบต าแหน�งรถขนส�งและแจ�งลูกม�าไดด�อย�างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบมวามผิดปกติที่เกิดข้นและ
แก�ไดขไดด�ทันที 

ด�านการขายและสนับสนุนการขาย  (บริการเทมนิม) –ให�มวามส ามัญกับมวามต�องการของลูกม�า โดยจะบริการและ
ตอบสนองมวามต�องการของลูกม�าให�ดีที่สุด และมีการสร�างมวามสัมพันธ�กับลูกม�ามากข้น โดยการจัดกิจกรรมด�าน
ส�งเสริมมวามรู�ด�านยางมะตอย และกิจกรรมจิตอาสาร�วมกันเพ่อช�วยเหลือชุมชนและสังมม

แผน/เป�าหมายการพฒันาความพงพอใจลกูค�าในประเทศ 

เป�าหมาย ป� 2561

ชาญชัย โลหะประธาน
ผู�อ านวยการ -ฝ�ายขายและการตลาดในประเทศ

““
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ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า:การประเมนิความพงพอใจของลกูค�าระหว�างประเทศ

ด�านสินค�า

ด�านขนส�ง

ด�านการขาย

ด�านสนับสนุนการขาย

ระดับความพงพอใจของลูกค�าระหว�างประเทศ2561

มวามพงพอใจลกูม�าแยกตามประเภทงานทีใ่ห�บริการ

81%

80%

89%

87%

85%

ด�านสินม�าด�านการขนส�งด�านการขายด�านสนับสนุนการขายมวามพงพอใจรวม
255925602561

กราฟเปรียบเทียบความพงพอใจของลูกค�าระหว�างประเทศ ป� 2559 -2561
ภาพรวม

เป�าหมาย 80%แผน/เป�าหมายการพฒันาความพงพอใจลกูค�าระหว�างประเทศ 
ด�านมุณภาพ –เป�นเป�าหมายหลักของบริษัทฯ  ที่ต�องท าแผนการท างานร�วมกับโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และ
ฝ�ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� (Research and Development) ในการผลิตสินม�าให�ไดด�ตามมาตรฐานของแต�ละ
ประเทศ มุณภาพตรงตามมวามต�องการของลูกม�าที่หลากหลายตามแต�ละภูมิภาม

ด�านการขนส�งสินม�า –ประสานงานกับธุรกิจเรอผู�ขนส�งสินม�าอย�างใกล�ชิดเพ่อติดตามมวามมืบหน�าในการ
ขนส�ง ให�เป�นไดปตามแผนส�งสินม�าที่ตกลงไดว�กับลูกม�า และต�องแจ�งให�ลูกม�าทราบทันทีเมื่อมีมวามมลาดเมลื่อนจาก
ก าหนดที่ตกลงไดว�

ด�านการขายและสนับสนุนการขาย (บริการเทมนิม) –ก าหนดแผนการสร�างมวามสัมพันธ�กับลูกม�า เพ่อสร�าง
มวามเข�าใจระหว�างกัน สามารถตอบสนองมวามต�องการและมวามมาดหวังของลูกม�าไดด�อย�างถูกต�อง

เป�าหมาย ป� 2561

สรนารถ นันทมนตรี
ผู�อ านวยการ -ฝ�ายขายระหว�างประเทศ

“

“

ตอบสนองความต�องการของลูกค�า มุ�งเน�นการรักษาและเพม
ความพงพอใจของลูกค�าอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารผล 
กระทบจากสินค�า/บริการต�อลูกค�า เพ่อการท าธุรกิจอย�างมี
จริยธรรม น าไปสู�ความยั่งยืนขององค�กร
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ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: ช�องทางบรษทัรบัข�อร�องเรยนทีเ่กดิจากความบกพร�องในการบรการ

การรับข�อร�องเรียน

ตรวจสอบและการจัด
ประเภทข�อร�องเรียน

คุณภาพสินค�าสินค�าปลอมการบริการจ านวนสินค�าเอกสารการขนส�ง

พจารณา

บริการ/แนะน า

แจ�งลูกค�าการประเมินความพงพอใจ

บันทึกการแก�ไข

การแก�ไข

การออกใบแก�ไข

ป�ญหาด�าน
คุณภาพสินค�า/
สินค�าปลอม

พจารณา

ใม�ใช�ป�ญหาด�าน
คุณภาพ/
สินค�าปลอม

จนท. รับข�อร�องเรยน/จนท.ขาย/จน
ท.บริการเทมนิม/จนท.บรกิารขาย

1วันจนท. รับข�อร�องเรยน

4ชม.

ป�ญหาสินค�า2วัน
ป�ญหาทั่วไป1วัน

2วัน

2วัน

ป�ญหาสินค�า3วัน
ป�ญหาทั่วไป1วัน

จนท. รับข�อร�องเรยน

จนท. รับข�อร�องเรยน

ทุกมนที่เกี่ยวข�องกับประเด็นป�ญหา

ทุกมนที่เกี่ยวข�องกับประเด็นป�ญหา

จนท.บริการเทมนิม/จนท.ขาย/
ฝ�ายผลิต/จนท.บริการขาย

ช�องทางการติดต�อemailมือถือโทรศัพท�จนท.ขายจนท. รับข�อ
ร�องเรยน
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ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: เหตกุารณ�/ข�อร�องเรยนในการบรการลกูค�าใน/หว�างประเทศ

7 รายการ

ป� 2561
ฝ�ายขายในประเทศ มีค าสั่งซื้อและการส�งสินค�าทั้งสิน 31,516 รายการ  โดย
มีข�อร�องเรยนของลูกค�าทั้งหมด 7รายการ และสามารถจัดการข�อร�องเรยน
ให�แล�วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได� 6รายการ

กรณีข�อร�องเรียนแบ�งเป�น 2ด�าน คือ ด�านสินค�า และด�านการจัดส�ง

•ขั้นตอนการขนย�ายสินค�ายางถงั
•พนักงานขับรถท ายางล�นถงั
•พนักงานขับรถท าพฤติกรรมไม�เหมาะสม

•ยางมะตอยผสมส าเร็จมลีักษณะหลุด
ร�อน และไม�ยึดเกาะกัน(2กรณี)

•ยาง EMA จับตัวเป�นก�อน(2กรณี)

ข�อร�องเรียนด�านขนส�ง

ข�อร�องเรียนด�านสินค�า การตอบสนองต�อข�อร�องเรียน
ในเวลาที่ก าหนดคิดเป�น

ป� 2561
ฝ�ายขายระหว�างประเทศ มีค าสั่งซื้อและการส�งสินค�าทั้งสิน 1,143 รายการ  
โดยมีข�อร�องเรยนของลูกค�าทั้งหมด 12รายการ และสามารถจัดการข�อ
ร�องเรยนให�แล�วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได� 11รายการ 

การตอบสนองต�อข�อร�องเรียน
ในเวลาที่ก าหนดคิดเป�น

12 รายการ

กรณีข�อร�องเรียนแบ�งเป�น 2ด�าน คือ ด�านสินค�า และด�านการจัดส�ง

•สินค�าไม�เป�นตามมาตรฐาน
•มีกลินและควันเกินปกติ
•สินค�าน ้ามนัมสีีเข�มและข�นกว�าปกติ

•การบรรจสินค�าปรมาณขาดจากก าหนด

ข�อร�องเรียนด�านคุณภาพ

ข�อร�องเรียนด�านปริมาณสินค�า
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RESPONSIBLE MARKETING COMMUNICATIONS
ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: การสือ่สารผลกระทบจากสินค�า/บรการต�อลกูค�า

ประเดน็ส าคญั: การสื่อสารผลกระทบจากสินค�า/บรการต�อลูกค�า 
(GRI417)

เป�าหมายในป� 2563                         การด าเนนิงานในป� 2561 

ป� 2561 เหตุการณ�ที่ต�องมีการสื่อสาร
ผลกระทบจากสินค�า/บรการต�อลูกค�า

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

บรษัทฯ ตระหนักในเร่องความรับผิดชอบที่จะต�องสื่อสารให�ลูกค�า-ผู�รับเหมาสร�างถนนรวม
ถึงผู�ใช�ถนน  เข�าใจเกี่ยวกับบรษัทฯ ที่มีการก าหนด แนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดกรณีที่
คุณภาพสินค�าที่ส�งมอบให�ลูกค�าไม�เป�นไปตามมาตราฐานที่ก าหนด หรอ ไม�ตรงตามความ
ต�องการของลูกค�า  บรษัทฯ ยินดีที่จะด าเนินการรับคืน, รับเปลี่ยน หรอชดเชยค�าเสียหายที่
เกิดข้น  เมื่อได�รับการร�องเรยนหรอร�องขอจากลูกค�า โดยเป�นไปตามเง่อนไขที่บรษัทก าหนดไว� 
บรษัทฯ เข�าใจเป�นอย�างดีถึงหน�าที่ความรับผิดชอบในเร่องสินค�าผิดมาตรฐานหรอเกิดเหตุที่
ท าให�สินค�าไม�เป�นไปตามมาตรฐานสินค�าที่ก าหนดจากสาเหตุใดๆ ก�อนส�งมอบถึงลูกค�าเพ่อ
น าไปใช�ในการท าถนน  การตรวจสอบและแจ�งให�ลูกค�าเป�นจตส านึกความรับผิดชอบในตัว
สินค�าและบรการ  เนื่องสินค�าบรษัทฯ บางครั้งไม�สามารถดูด�วยตาแล�วพบความผิดปกติได�  
ดังนั้นบรษัทฯ มีแนวทางด�านการเรยกคืน และรับคืนผลิตภัณฑ� (Product Recall &Return)
ซึ่งจะด าเนินการทันทีเมื่อทราบป�ญหา  โดยไม�รอให�ลูกค�าต�องท าการร�องเรยนโดยได�มีการ
สื่อสารให�ลูกค�าทราบตั้งแต�การเรมด าเนินธุรกิจร�วมกันOเหตุการณ�

บรษัทฯ มุ�งมั่นที่จะส�งมอบผลิตภัณฑ�และบรการที่
มีคุณภาพตามมาตราฐาน เพ่อให�ตรงตามความ
ต�องการของลูกค�าและมีแผนที่จะมีการใช�
เว็บไซต�บรษัทฯ ในการสื่อสารโดยรวมเกี่ยวกับ
สินค�า/บรการของบรษัทฯ รวมทั้งสามารถให�เป�น
ช�องทางในการแจ�งเร่องจากลูกค�าอีกช�องทาง

เมื่อลูกค�าแจ�งป�ญหาที่เกิดจากการน าผลิตภัณฑ�ไป
ใช�งาน บรษัทฯจะรบส�งเจ�าหน�าที่เข�าตรวจสอบ 
หากพบว�า ผลิตภัณฑ�ที่ส�งมอบให�ลูกค�ามีคุณภาพ
ไม�เป�นไปตามมาตราฐานหรอข�อก าหนด    บรษัทฯ 
จะด าเนินการรับคืนผลิตภัณฑ�และจัดส�งสินค�าใหม�
ให�กับลูกค�าโดยไม�คิดค�าใช�จ�ายใดๆ ที่เกิดข้น
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แนวทางการเรียกคืน และรับคืนผลิตภัณฑ� (Product Recall & Return)

แนวทางการเรียกคืน 
และรับคืนผลิตภัณฑ�

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่องแนว
ทางการเรียกคืน และรับคืนผลิตภัณฑ� 

ท�านสามารถ
สแกน QRcodeตามนี้ 

ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: แนวปฎบิตัเิรอ่งการเป�ดแผยข�อมลูเกีย่วกบัผลกระทบจากสินค�า
หรอบรการที่ลกูค�าควรทราบ  

บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะส�งมอบผลิตภัณฑ�และบริการที่มีมุณภาพตามมาตราฐาน เพ่อให�ตรงตามมวามต�องการของลูกม�า   จงไดด�มีการก าหนด 
แนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดกรณีที่มุณภาพสินม�าที่ส�งมอบให�ลูกม�าไดม�เป�นไดปตามมาตราฐานที่ก าหนด หรอไดม�ตรงตามมวามต�อง
การของลูกม�า  บริษัทฯ ยินดีที่จะด าเนินการเรยกมืน,รับมืน, รับเปลี่ยน หรอชดเชยม�าเสียหายที่เกิดข้นเมื่อไดด�รับการร�องเรยนหรอร�องขอ
จากลูกม�า โดยมีเง่อนไดขและรายละเอียดในแต�ละกรณีดังต�อไดปนี้  โดยลูกม�าไดม�ต�องมีม�าใช�จ�ายใด ๆ ที่เกิดข้น

เกี่ยวกับสินค�า: ระยะเวลาด าเนินการชดเชย (หน�วย: วัน)

เกี่ยวกับบริการ: ระยะเวลาด าเนินการชดเชย (หน�วย: วัน) 

การสงวนสิทธิ์ไม�รับคืนผลิตภัณฑ�

•ผลิตภัณฑ�ที่เหลือจากการใช�งาน  
หรอคงค�างอยู�ในที่เก็บหรอถัง
เก็บลูกค�า  ที่นอกเหนือจากที่ระบุ สินม�าไดม�เป�นไดปตามมาตรฐาน และบรษิทัฯ จะ

เรยกมนืสนิม�าทัง้หมดทีจ่ าหน�ายออกไดปแล�ว

ส�งสินม�าให�ผดิจากรายละเอียด
ที่ระบุในใบแจ�งสั่งซือ้/ม าสัง่ซือ้

การช ารดุของบรรจภณัฑ� หรออปกรณ�ที่ใช�
ส าหรบัมวบมมุการขนถ�ายสนิม�า

การปลอมปนอนัเนือ่งมาจาก
การทจุรติของพนกังานบรษิัทฯ

มวามเสยีหายอนัเกดิจากมวาม
ประมาทเลนิเล�อของพนกังาน

หมายเหตุ:*    ในกรณีเกิดมวามผิดพลาดจากลูกม�า หรอ สินม�าหมดอายุหรอหมดสภาพการใช�งานตามที่ระบุ  ทั้งนี้
ลูกม�าจะต�องส�งมืนผลิตภัณฑ�และรับผิดชอบม�าใช�จ�ายในการส�งมืนผลิตภัณฑ�รวมทั้งม�าใช�จ�ายในการ
จัดส�งผลิตภัณฑ�ไดปให�ใหม� โดยผลิตภัณฑ�ที่ส�งมืนจะต�องอยู�ในสภาพที่ดี ไดม�เกิดการเปลี่ยนแปลงหรอ
เสียหาย และยังมงอยู�ในบรรจภัณฑ� สภาพเดียวกันกับที่บริษัทฯ น าส�งให�ลูกม�า ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการพจารณาก�อนรับมืนสินม�า   
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•ประกาศนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคล  เพ่อให�ระบบที่มีข�อมูลส�วนบุคคลมี
ความมั่นคงปลอดภัย  สอดคล�องกับการ
ด าเนินงานของบรษัทฯ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง และรวมถึงความเสี่ยงใน
ป�จจบันที่ข�อมูลส�วนบุคคลมีมลูค�า

•จัดอบรม “การรักษาความปลอดภัย
ข�อมูลส�วนบุคคล” เพ่อให�อยู�ในจตส านึก
ในการปฎิบัติงาน  รวมทั้งยังเป�นส�วนหนึ่ง
ของความรอบคอบ Prudence หนึ่งใน
คุณค�าหลักองค�กร

CUSTOMER PRIVACY
ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: การรกัษาข�อมลูส�วนบคุคลของลกูค�า

=

ประเดน็ส าคญั: การรกัษาข�อมูลส�วนบุคคลของลกูค�า GRI 418

เป�าหมายในป� 2563                       การด าเนนิงานในป� 2561 

บรษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัย
และความเป�นส�วนตัวของลูกค�า

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

การบรหารจัดการจัดการข�อมูลส�วนบุคคลซึ่งเป�นส�วนประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  
ดังนั้นบรษัทฯ จงให�ความส าคัญในการบรหารจัดการข�อมูล  เพ่อสร�างความมั่นใจกับลูกค�า, 
คู�ค�าว�าข�อมูลส�วนบุคคลจะปลอดภัยในการถูกเผยแพร�  หรอการมีภัยคุกคามทางด�านข�อมูล
ต�างๆ   เพ่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลให�สอดคล�องกับธุรกิจของ
บรษัทฯ และความเสี่ยงภัยทางเทคโนโลยีในป�จจบัน  บรษทฯ ได�ปรับปรุงวธีการท างานเร่อง 
“การรักษาและปกป�องข�อมูลของลูกค�า TBR-CSV-W-SP06 Rev.001/12/57”  รวมทั้งมี
การเปลี่ยนระบบการปฎิบัติการใหม�เป�นระบบ Oracle ซึ่งมีความปลอดภัย  และการควบคุม
จากวธีการท างานจะท าให�ลูกค�าและคู�ค�ามั่นใจ  

ข�อมูลส�วนบุคคลรั่วไหล

= 0กรณี

•บรษัทฯ มีมาตรการที่เข�มงวดในการรักษา
ความปลอดภัยตลอดจนการป�องกันมิให�มี
การน าข�อมูลของลูกค�าไปใช�โดยมิได�รับ
การยินยอมจากลูกค�าก�อน  โดยก าหนดให�
แต�ละหน�วยงานที่เกี่ยวข�องน าข�อมูลของ
ลูกค�าไปใช�งานได�เฉพาะ เพ่อวัตถุประสงค�
ในการซื้อขายสินค�าและให�บรการแก�ลูกค�า 
และติดต�อ สื่อสารหรอแจ�งข�อมูลของ
บรษัทฯ รวมทั้งสามารถเป�ดเผยข�อมูลของ
ลูกค�าให�แก�องค�กร, ห�างหุ�นส�วน หรอ 
บรษัท ที่ได�รับมอบหมายอย�างเป�นทางการ
ให�ด าเนินงานแทนบรษัทฯ เท�านั้น 
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ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า: แนวปฎบิตัเิรอ่งการรกัษาข�อมลูส�วนบคุคลของลูกค�า
TBR-CSV-W-SP06 Rev.0

บรษัทฯ ได�ก าหนดแนวปฏิบัติเร่องการรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า, คู�ค�า 
โดยแต�ละหน�วยงานที่เกี่ยวข�องน าข�อมูลของลูกค�าไปใช�งานได�เฉพาะ เพ่อวัตถุ 
ประสงค�ในการซื้อขายสินค�าและให�บรการแก�ลูกค�า การติดต�อ สื่อสารหรอ
แจ�ง ข�อมูลของบรษัทฯ รวมทั้งสามารถเป�ดเผยข�อมูลของลูกค�าให�แก�องค�กร, 
ห�างหุ�นส�วน หรอ บรษัท ที่ได�รับมอบหมายอย�างเป�นทางการให�ด าเนินงานแทน
บรษัทฯ เท�านั้น 
การน าข�อมูลไปใช�ในวัตถุประสงค�อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข�างต�นต�องได�รับการ
อนุมัติจากผู�จัดการฝ�าย และผู�บรหารระดับ 11 ของสายการตลาดในประเทศ
ก�อนทุกครั้ง หากพนักงานบรษัทฯ น าข�อมูลของลูกค�าไปเป�ดเผยให�กับบุคคล 
ภายนอก หรอไปใช�นอกเหนือจากที่ระบุข�างต�น จะถือเป�นการกระท าผิดกฏ
ระเบียบของบรษัทฯ ซึ่งจะถูกพจารณาด าเนินการลงโทษทางวนัยตามขั้นตอน 

การเก็บรักษาข�อมูลลูกค�า, คู�ค�า

ข�อมูลรายละเอียดส าคัญในการเป�ดธุรกรรมกับบรษัทฯ

ข�อมูลรายละเอียดเพมเติมจากฝ�ายขาย  เช�น  ข�อมูลส�วนตัววันเกิด  
อาหารที่นิยม  กีฬาที่สนใจ ฯลฯ

ข�อมูลส�วนบุคคลลูกค�าบันทึกในระบบ CRM Oracle

การบันทึกข�อมูลที่เกิดจากฝ�ายขาย/ตลาด  ท ากิจกรรมร�วมกับลูกค�า/
คู�ค�า  เพมเติมทุกครั้งที่ท ากิจกรรม  เป�นฐานข�อมูลส าคัญ
การบันทึกข�อมูลที่เกิดจากฝ�ายบัญชี  การเงน/สินเชื่อ  ในการท า
ธุรกรรมกับบรษัทฯ  ใช�ในการพจารณาเง่อนไขการขาย เป�นต�น
การขออนุมัติ

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
การรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า

สแกน QR codeตามนี้ 



การพัฒนาชุมชน/สังคม

ภาพประกอบจาก กิจกรรมของโรงงานพระประแดงสนบัสนนุนกัเรยนวดับางจากไปงานอ�นไอรักป� 2561เพอ่รู�จักถนิก าเนดิและรักความเป�นไทย
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การพัฒนาชมุชน/สงัคม
LOCAL COMMUNITY/SOCIAL DEVELOPMENT

ประเดน็ส าคญั: •การมสี�วนร�วม และการพฒันาชุมชน/สังคมGRI 413
•เพมการมสี�วนร�วมด�านสังคมและเศรษฐกจิของชมุชน  GRI 419
•การเคารพสิทธิชมุชน  GRI 411

เป�าหมายในป� 2563                        การด าเนนิงานในป� 2561 
•การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ: บรษัทฯ ได�มีร�วมมือกับ
พันธมิตร MTEC ในการพัฒนาสินค�ามะตอยผสม
ยางพารา ชนิดแอมโมเนียต ่ามาก  เพ่อลดป�ญหากลิน
รุนแรงรบกวนชุมชนใกล�เคียง

•การพฒันาด�านสิงแวดล�อม: บรษัทฯ ได�สรรหาพันธ-
มิตรที่สามารถร�วมพัฒนาระบบการติดตามการ
ขนส�ง  เพ่อมาพัฒนาต�อในการวางระบบเตือนภัยใน
การใช�ถนน  จากป�ญหาอันตรายจากสภาพผิวถนน

•การพัฒนาด�านสังคม: บรษัทฯ ได�มีพันธมิตรในการ
ท ากิจกรรมซ�อมผิวถนนชั่วคราว บรษัท น ้าตาลมิตร
ผล จ ากัด ซึ่งสามารถขยายการท ากิจกรรมเพ่อ
สังคม  ครอบคลุมพ้นที่ในจังหวัดอื่นๆ ได�ทั่วถึง

แนวโน�ม/ผลการด าเนินการส าคัญป� 2561

•การสร�างและขยายพนัธมติร CSV เพ่อสร�างเครอ 
ข�ายในการซ�อมแซมผวิถนนให�มคีวามปลอดภัยต�อ
การสญัจร

•สร�างวฒันธรรมบรการจตอาสาส าหรบัพนกังาน  
เพ่อความยั่งยนืในการพฒันาชมุชน

•ประเมนิโครงการกจิกรรมเพอ่สงัคมทัง้หมด และ
พจารณาปรบัปรงุหรอแก�ไข  ให�เกดิประโยชน�ตาม
เป�าหมาย

•เรมต�นประเมนิประสทิธภิาพการจดัท าโครงการ
กิจกรรมเพ่อสังคมอย�างเป�นระบบ (SROI)

•จัดท าการประเมนิความผกูพนัของชมุชนรอบ
โรงงานทกุโรงงานในประเทศไทย

ความพงพอใจต�อ
กิจกรรมเพ่อสังคม

ชั่วโมง ชั่วโมงจิตอาสา

บรษัทฯ ได�ด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคมใน 3กลยุทธ�หลัก 
•ด�านเศรษฐกิจ: นวัตกรรมน าสู�อนาคต (Innovation Leads to the Future)
•ด�านสิงแวดล�อม: ด าเนินการลดผลกระทบต�อธรรมชาติ(Low Environmental Impact)
•ด�านสังคม: ไม�ประมาท  ชีวตปลอดภัยไว�ก�อน(Safety First)

บรษัทฯ มุ�งมั่นพัฒนาสินค�าที่เน�นนวัตกรรมด�านความปลอดภัย  และรบกวนสิงแวดล�อมให�
น�อยที่สุด (Asphalt Cold Mix) โดยตระหนักเสมอในการบรหารจัดการธุรกิจด�วยจรยธรรม
และเคารพสิทธิชุมชนรอบบรเวณที่บรษัทฯ ด าเนินการเป�นส าคัญ

“ใส�ใจความเป�นอยู�ทีด่ขีองชมุชน  สนบัสนนุความปลอดภยัเป�นเรอ่งส าคญั”
จากเป�าหมาย 85%

จากเป�าหมาย 12,674 ชั่วโมง
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การพัฒนาชุมชน/สังคมของทปิโก�แอสฟลท�
จดประสงค�ของการพฒันาชุมชนมหีลายมติแิละครอบคลุม 3แกนหลักของการพัฒนาอย�างยั่งยนื 
อันได�แก�: เศรษฐกจิ, สิงแวดล�อมและสังคม, เพ่อน าไปสู�การยกระดบัคณุภาพชีวตในชุมชนและปรบัปรุงมาตรฐาน
ความเป�นอยู�ในพน้ทีช่มุชนทีเ่ราเข�าไปด าเนนิงาน

รวมทั้งบรษทัยงัได�สนบัสนนุกจิกรรมด�านส�งเสรมการศกึษาและวัฒนธรรม  ผ�านการร�วมท ากิจกรรมของพนกังาน
กับชุมชนในพน้ที ่ และยทุธศาสตร�การท าบญุ (Strategic Philanthropy)

194

“ทิปโก�แอสฟลท� ให�ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวตชุมชนรอบ
โรงงานเพ่อตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของชุมชน  รวม  
ทั้งการส�งเสริมความปลอดภัยในส�วนที่เป�นสาธารณูปโภคด�านถนน 
ซึ่งบรษัทฯ มีความรู�ความช านาญที่จะช�วยพัฒนาให�ถนนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร เพ่อชุมชน/สังคม มีความปลอดภัยเป�น
พ้นฐาน ในการเติบโตอย�างเข�มแข็งและยั่งยืน

พันธ�สิริ  สุตเธียรกุล
ผู�อ านวยการ –ฝ�ายบริหารภาพลักษณ�องม�กรและ

กิจกรรมเพ่อสังมม

“
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การพัฒนาชมุชน/สงัคม: นโยบายความรับผิดชอบต�อสงัคม
กลุ�มบรษัททิปโก�แอสฟลท� ให�ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม ซึ่งสอดคล�องกับแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมในระดับสากล โดย
ก าหนดกรอบการท างานเพ่อให�คณะกรรมการ ผู�บรหารและพนักงานยึดถือเป�นแนวปฏิบัติ เพ่อน าไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนในด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล�อม ดังนี้

1. บริหารงานตามหลักการก ากบักจิการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

2. เมารพ สนับสนุน ส�งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส�วน
พนักงานและผู�มีส�วนไดด�เสียในห�วงโซ�มุณม�า และไดม�สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

3. พัฒนาและปรับปรุง การด าเนินงานด�านทรัพยากรมนุษย�อย�างต�อเนือ่ง โดย
เฉพาะงานด�านมวามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล�อมของพนักงาน

4. มุ�งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงานด�านสิงแวดล�อมอย�างมกีลยุทธ�และ
ต�อเนื่อง เพ่อลดผลกระทบต�อสิงแวดล�อมอย�างยั่งยืน

5. ปฏิบัติอย�างเป�นธรรม โดยการน าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไดปใช�กับผู�มี
ส�วนไดด�เสีย

6. รับผิดชอบต�อลูกม�าและผู�บริโภมป�จจบันและอนามตโดยม านึงถึงมวามมาดหวัง
และด าเนินการอย�างเป�นธรรมต�อลูกม�าและผู�บริโภม

7. ด าเนินการให�มีส�วนร�วมและพัฒนาชุมชนเป�าหมาย โดยใช�มวามรู�มวามสามารถ 
พจารณาร�วมกับการด าเนินการด�านสิงแวดล�อมอย�างยั่งยืนของกลุ�มบริษัทฯ

การประชุมมณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13มกรามม 2558มณะกรรมการบริษัทฯ ไดด�
อนุมัติงบประมาณจ านวนไดม�น�อยกว�าร�อยละ 1ของม�าเฉลี่ยของก าไดรสุทธิในช�วงเวลา 3ป�
ก�อน

หน�านี้ส าหรับโมรงการและกิจกรรมที่เกีย่วกับมวามรับผดิชอบต�อของสังมม โดยมีผลบังมับ
ใช�ตั้งแต�ป� 2558  เพ่อให�บรรลุตามนโยบายของมณะกรรมการบริษัท กลุ�มบริษัทฯ  ไดด�
บูรณาการมวามรับผิดชอบต�อสังมมเข�าไดปไดว�ในระบบการบริหารงานที่เกี่ยวข�อง มือ ระบบ
มุณภาพ สิงแวดล�อม อาชีวอนามัยและมวามปลอดภัย เพ่อส�งเสริมมุณภาพชีวิตที่ดีข้น
ของผู�มีส�วนไดด�เสีย

8. บูรณาการมวามรับผิดชอบต�อสังมมในเชิงกลยุทธ� ในการตัดสินใจทางธุรกิจและ
ทุกกระบวนการของการท างาน  เพ่อให�เกิดการเชื่อมโยงทั้งห�วงโซ�มุณม�าของกลุ�ม
บริษัทฯ

9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการด าเนินธุรกจิและมวามมาดหวังของผู�มี
ส�วนไดด�เสีย อย�างสม ่าเสมอ  เพ่อให�สอดมล�องกับสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไดป

10. สื่อสารเกี่ยวกับมวามรับผิดชอบต�อสังมมอย�างมรบถ�วนทันเวลา ต�อเนื่องอย�าง
เป�นระบบ เพ่อยกระดับมวามตระหนัก มวามสมัมรใจในมวามรับผดิชอบต�อสังมม
ให�เกิดข้นในพนักงานและผู�มีส�วนไดด�เสียในห�วงโซ�มุณม�าของกลุ�มบริษัทฯ



บริษทั ทิปโก�แอสฟลท� จ ากดั (มหาชน)

การพฒันาชุมชน/สงัคม: วธีการท างานพฒันาชมุชน/สงัคมของทปิโก�แอสฟลท�
•ท างานร�วมกบัคนในชมุชนเพอ่ระบคุวามคาดหวงั รายบคุคลและของชมุชน รวมถงึแนวโน�มป�ญหาทีอ่าจจะเกดิข้น  ซึ่งจะร�วมพจารณาและค�นหาความต�องการร�วมกนั  
โดยจะน าไปพฒันาเป�นกจิกรรม

ท างานร�วมกบัคนในชุมชน
เพ่อระบคุวามคาดหวงั 

สร�างโอกาสให�กบัชมุชนเพ่อให�เกดิ 
การเรยนรู�และพฒันาทกัษะการจ�างงาน

•สร�างโอกาสให�กบัชมุชนเพอ่ให�เกดิ การเรยนรู�และพฒันาทกัษะการจ�างงาน ความรู�เชงิปฏบิตักิาร การเข�าถงึแหล�งเงนิทนุ  การส�งเสริมอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
การรเิรมิผลติภณัฑ�และบรกิารทีม่นีวตักรรม  โดยการส�งเสรมิให�คนในชมุชนได�แสดงออกร�วมกนั ทั้งนี้การพฒันาชุมชนจะต�องเข�าไปช�วยเพ่อให�เกดิความเท�าเทยีมทาง
สังคมและให�แน�ใจว�าไม�มกีารหลงลมืบคุคลใดไว�เบือ้งหลงั

•พัฒนากรอบการด าเนนิโครงการ การท าให�เกดิความโปร�งใสและการตดัสนิใจอย�างมหีลกัฐานประกอบในการพฒันาชมุชน และเป�ดเผยรายงานผลการด าเนินโครงการ
ไปยงัผู�มสี�วนได�เสยี

•ส�งเสรมิกจิกรรมการมสี�วนร�วมของพนกังานกบัชุมชนทีบ่รษิทัเข�าไปด าเนนิการ  ผ�านคณุค�าหลกัของทปิโก�แอสฟลท�  เพ่อให�กจิกรรมมปีระสทิธผิลและน าไปสู�ความ
ยั่งยนืร�วมกนัต�อไป

196

ส�งเสรมกจิกรรมการมสี�วนร�วมของ
พนักงานกบัชุมชนทีบ่รษทัเข�าไป

ด าเนนิการผ�านคณุค�าหลกัของทปิโก� 

พัฒนากรอบการด าเนนิโครงการ
การท าให�เกดิความโปร�งใสและ
การตดัสินใจอย�างมหีลักฐาน

อ�านรายละเอียดเพมเติมในเร่อง
รายงานวเิมราะห�ป�ญหา

มวามต�องการชมุชน/สงัมม
สแกน QR codeตามนี้ 



บริษทั ทิปโก�แอสฟลท� จ ากดั (มหาชน)

การพัฒนาชมุชน/สงัคม: แนวปฏบิตัิด�านความรับผดิชอบต�อสงัคม

เสริมสร�างความเช�มแขง็ของชุมชนด�วย
การสนับสนุนด�านความปลอดภยัและ
บริการด�านสุขภาพขัน้พ้นฐาน 05

การส�งเสรมิ ศักยภาพและความสามารถ
ชุมชน  โดยการขยายการเข�าถึงแหล�ง
ความรู�ที่จ าเป�นในการพฒันา 04

การพฒันาสาธารณูปโภคและโครงสร�าง
พ้นฐาน รวมทั้งสภาพแวดล�อมส าหรบั
คุณภาพชีวิตทีด่ขีน้ของชุมชน 03

การยกระดบั ความคิดด�านนวัตกรรมโดย
ใช�ทรัพยากรท�องถนิ ในการเพมโอกาสการ
พัฒนาด�านเศรษฐกจิ 02

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให�แขง็แรง  เพ่อ
การพฒันาชุมชนให�เติบโตอย�างยัง่ยืน 01

06
การร�วมมอืกับบรษิทัเอกชนอืน่ แลtหน�วยงาน
ราชการต�างๆ เพ่อให�ชุมชนท�องถนิสามารถ
พัฒนาธรุกิจโดยการรกัษาเอกลกัษณ�ที่ดงีาม
ไว�ได�197



4

ผลิตภัณฑ�
และ

การบรการ
กระบวนการ
ผลิตและการ
ส�งมอบ

ศักยภาพในการท างาน
CSR in-Process

ทิปโก�แอสฟลท�และการพัฒนาไปสู�การด าเนินธุรกิจเชิงคุณภาพ (Creating Share Values: CSV)

การ
ด าเนินการ

การ
เปลี่ยนแปลง /
ความรบัรู�

ชุมชน
ใกล�เคยีง

องค�กร
เอกชนเพอ่
สาธารณ
ประโยชน�

องค�กรรฐั

องค�กร
เอกชน

อาสาสมัคร
จตอาสา

5การท ากิจกรรมเพอ่
สังคมAfter Process

การใช�ความรู�
การร�วมท า
กิจกรรม

การยก
ระดับใน
องค�กร

2การสร�างความตระหนัก
ในการพฒันาอย�างยัง่ยืน

โอ
กา
สใ
นก
าร
ถ�า
ยท
อด
ข�อ
มูล
สู�ส
งัค
ม

(I
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o
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3

พันธมิตรร�วม

ทิปโก�แอสฟลท�ด าเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

ขั้นตอน

การพฒันา
ความรู�

1โอกาสในการแสวงหาความรู�ใน
การพฒันาอย�างยัง่ยืน

การอบรม
ตามแนวทาง
ตลาด

หลักทรัพย�ฯ
SET

การท า 
Workshop ใน
การบรหาร
โครงการเพ่อ

สังคม

การเสรมความรู�ในเรอ่งการพฒันาอย�างยั่งยนื

การอบรม
ตามแนวทาง
กรมส�งเสรม
อตสาหกรรม

DIW

การพัฒนาชมุชน/สงัคม:แนวปฏบิตัิด�านความรับผดิชอบต�อสงัคมที่ปรับเป�น CSV

หน�วยงานภายนอก หน�วยงานภายใน

การประกวด
นวัตกรรม
องค�กร
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การพัฒนาชมุชน/สงัคม: การเคารพสทิธิของชมุชน 
“สิทธิชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 หมวด 3ส�วนที่ 12ว�าด�วยสิทธิชุมชน  
มาตรา 66-67 ซึ่งให�ความส าคัญกับชุมชนท�องถินใน
การมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากร  อนุรักษ�
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  และสิทธิของบุคคลที่จะมีส�วนร�วมกับรัฐ
และชุมชนในการคุ�มครอง  รักษาคุณภาพสิงแวดล�อม 
เป�นต�น
การด าเนินโครงการต�างๆ  ที่อาจก�อให�เกิดผลกระทบ
ต�อชุมชนอย�างรุนแรง  จะด าเนินการไม�ได�  นอกจากได�
มีการศึกษาและผ�านกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนก�อน

แนวปฏิบัติเร่องการเคารพสิทธชิุมชนในการพฒันาสังคม/ชุมชน
การเข�าไปมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนของบรษัทฯ  ได�ค านึงถึงการเคารพสิทธิ
และปกป�องผลประโยชน�ของคนในชุมชน  และไม�ขัดต�อกฎหมาย  อีกทั้งผลักดันให�
เกิดการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน  โดบมีผังการด าเนินงานดังนี้  

โครงการพัฒนาชุมชน/สังคม
ที่มีผลกระทบต�อชุมชนในท�องถิน

ผู�น าชุมชน/ผู�มีอ านาจของรัฐในพ้นที่ เช�น อบต., อบจ.,  
เชิญประชุมประชาชนในพ้นที่สานเสวนา

1.)ชี้แจงโครงการโดยละเอียด
2.) ชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดข้นจากโครงการ
3.) ผลประโยชน�ที่เกิดข้นกับชุมชมส�วนรวม

บันทึกมวามเข�าใจ (อังกฤษ: memorandum of understanding, ย�อ: MoU) เป�นเอกสารที่
บันทึกข�อตกลงโดย มวามร�วมมือ หรอ มวามเข�าใจระหว�าง องม�กร หน�วยงาน รัฐ เมื่อทั้งสอง
ฝ�ายรับทราบและเข�าใจรายละเอียดในบันทึกมวามเข�าใจนั้นแล�ว ตัวแทนผู�มีอ านาจของทั้งสองฝ�าย
ก็จงจะลงนามในบันทึกมวามเข�าใจ 

ตัวอย�างโครงการที่บรษัทฯ ด าเนินการท าบันทึกความใจร�วมกับองค�กรท�องถิน คือ
-โครงการพัฒนาพ้นที่ ”บึงตะเครง” เพ่อการท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน  
ท าบันทึกความเข�าใจร�วมกับ อบต. บางระก าเมืองใหม� จ.พษณุโลก

-โครงการป�าชุมชนบางกระสอบ อ.ทรงคะนอง จ.สมุทรปราการ ท าหนังสือความ
เข�าใจร�วมกับกรมธนารักษ� เจ�าของพ้นที่ในการปลูกป�า 20 ไร� 2 งาน 11 ตร.วา

-โครงการป�าชุมชนหนองป�กใจ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  ท าหนังสือความเข�าใจ
การเข�าท าประโยชน�ป�าชุมชนในพ้นที่หนองป�กใจ กับ อบต. นากลาง

คนในชุมชนเห็นพ�องร�วมกัน ตกลงท ากิจกรรม
เพ่อสังคม และท าหนังสือบันทึกความเข�าใจโดย
ผู�มีอ านาจลงนาม รับทราบก�อนด าเนินการ



การพฒันาชุมชน/สงัคม: กลยุทธ�การพฒันาชุมชน/สงัคม

ตระหนักถึงความ
ปลอดภยั SAFETY AWARENESS

ผู�น าด�านนวตักรรม
INNOVATION LEADER

บรหารจดัการธุรกิจให�มี
ศักยภาพในการแข�งขนั
ECO-EFFICIENCY OPERATIONS

กลยุทธ�ด�านความยั่งยืนองค�กร

ไม�ประมาท
ชีวตปลอดภัยไว�ก�อน SAFETY FIRST

นวัตกรรมน าสู�อนาคต
INNOVATION LEADSTO THE FUTURE

ด าเนินการลดผลกระทบ
ต�อธรรมชาติ
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

กลยุทธ�ด�านการพัฒนาชุมชน/สังคม

200 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

โครงการระหว�างกระบวนการผลิต/ (In-Process)โครงการหลงั(AfterProcess)

การช�วยเหลือหลัง
เกิดอบัติเหตุทางถนน

แลกเปลี่ยนความรู�
สู�การพัฒนา

ถนนสู�ความ
ปลอดภัยของทุกชีวต

การสร�างคุณค�าร�วม
เพ่อการพัฒนาสังคม

ศูนย�การสอนขับ
รถบรรทุกอันตรายสู�

ความเป�นเลิศ
ระบบเตือนส าคัญ
เพ่อชีวตปลอดภัย

ระบบถนนปลอดภยัของชมุชนทีม่ีผลกระทบต�อสงิแวดล�อมต า่ ผู�น าด�านนวตักรรมโดยการสร�างคุณค�าร�วม

ส�งเสรมให�มีวัฒน-
ธรรมด�านนวัตกรรม

CSR in Process

เสรมสร�างอาชีพมั่นคง 
เพ่อเศรษฐกิจยั่งยืน

ส�งเสรมการพัฒนาร�วม  
เพ่อประโยชน�ต�อสังคม

ส�งเสรมวัฒนธรรม
นวัตกรรม

พัฒนาความสามารถ
พนักงานขับรถ ลด
ค�าใช�จ�ายในการขนส�ง

ลดอบัติเหตุจากการ
ขนส�งสินค�า 

และส�งสินค�าตรงเวลา

ลดการเสียชีวตจาก
อบัติเหตุทางถนน

ยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยทางถนน

การเป�นผู�น าด�านนวตักรรม
INNOVATION LEADER

นวัตกรรมน าสู�อนาคต
INNOVATION LEADSTO THE FUTURE

การบรหารจดัการธุรกจิให�มี
ศักยภาพสงูในการแข�งขนั
ECO-EFFICIENT OPERATIONS

ด าเนินการโดยลดผลกระทบ
ต�อธรรมชาติ
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

การตระหนกัถงึความ
ปลอดภยั
SAFETY AWARENESS

ไม�ประมาท
ชีวตปลอดภยัไว�ก�อน
SAFETY FIRST

การพฒันาชุมชน/สงัคม: แผนการพฒันาชมุชน/สงัคม

เป�าหมาย
โครงการ

201
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การเป�นผู�น าด�านนวตักรรม
INNOVATION LEADER

นวัตกรรมน าสู�อนาคต
INNOVATION LEADSTO THE FUTURE

การบรหารจดัการธุรกจิให�มี
ศักยภาพสงูในการแข�งขนั
ECO-EFFICIENT OPERATIONS

ด าเนินการโดยลดผลกระทบ
ต�อธรรมชาติ
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

การตระหนกัถงึความ
ปลอดภยั
SAFETY AWARENESS

ไม�ประมาท
ชีวตปลอดภยัไว�ก�อน
SAFETY FIRST

การพฒันาชุมชน/สงัคม: เป�าหมายการพฒันาชมุชน/สงัคม

เป�าหมาย

สอนพนักงานบริษัทฯ ใน
อาชีพด�านขนมหวาน 3
ประเภท ให�พนักงาน 15 มน 
เพ่อเป�นผู�ถ�ายทอดไดปยังรง.

พนักงานสนญ. ถ�ายทอด
ต�อไดปยังพนักงานโรงงาน 5
แห�ง โรงงานละไดม�ต ่ากว�า5 

มน เพ่อถ�ายทอดต�อ

ถ�ายทอดวิชาชีพให�ชุมชน
รอบโรงงานทั้ง 5 แห�ง  และ
ท ารายไดด�เริมต�น ไดม�ต ่ากว�า  
2,000 บาท/มน/เดือน

จัดการประกวดนวัตกรรม
ประจ าป� ในสถาบันการศึก-
ษา 5 สถาบัน  มักเลือก 15

นวัตกรรม  เพ่อพัฒนาต�อ

จัดประกวดนวัตกรรม
ประจ าป� และ เป�าหมาย 15 

นวัตกรรม  โดยพัฒนา
สินม�า/บริการจากป� 62

ร�วมกับมู�ม�าพัฒนาสินม�า 
ใหม�/หรอพัฒนาสินม�า 
อย�างน�อย 1โมรงการ และ
มีรายไดด�ภายใน 2ป�

ร�วมกับมู�ม�าพัฒนาสินม�า 
ใหม�/หรอพัฒนาสินม�า 
อย�างน�อย 1โมรงการ 

ร�วมกับมู�ม�าพัฒนาสินม�า 
ใหม�/หรอพัฒนาสินม�า 
อย�างน�อย 1โมรงการ 

ร�างหลักสูตรขับรถบรรทุก
อย�างมืออาชีพ  ฉบับแรก
เพ่อการน าเสนอต�อกรม
ฝ�มือแรงงานเพ่อท างานต�อ

พัฒนาเมร่องจ าลองการ
ขับรถบรรทุก (Truck 

Simulator) เพ่อทดสอบ
ก�อนขับในสถานการณ�จริง

อบรม CPR และการแก�ไดข
อาการส าลัก ให�พนักงาน 
96 มน และฝ�กผู�สอน CPR 

จ านวน 15 มน

อบรม CPR และการส าลักให�
พนักงาน 120 มน  และฝ�ก
ผู�สอน CPR จ านวน 15 มน
และร�วมสอนชุมชน 300 มน

อบรม CPR และการส าลักให�
พนักงาน 120 มน  และฝ�ก
ผู�สอน CPR จ านวน 15 มน
และร�วมสอนชุมชน 500 มน

โมรงการซ�อมถนนด�วยยาง
มะตอยผสมส าเร็จร�วมกับ
กรมทางหลวงชนบทและ
พันธมิตร 5 เส�นทาง

โมรงการซ�อมถนนด�วยยาง
มะตอยผสมส าเร็จร�วมกับ
พันธมิตรองม�กรเอกชน  ท า
การซ�อมถนน 10 เส�นทาง

โมรงการซ�อมถนนด�วยยาง
มะตอยผสมส าเร็จร�วมกับ
พันธมิตรองม�กรเอกชน  ท า
การซ�อมถนน 15 เส�นทาง

โมรงการทดลองที่โมราชใน
การส ารวจเส�นทางอันตราย
และทดลองระบบการเตือน
จดอันตรายด�วย GPS

พัฒนา application ส าหรับ
เตือนมนขับรถ  และรายงาน
ป�ญหาผิวถนนมีป�ญหา เช�น
เป�นหลุม บ�อ

ทดลองใช� application ส า-
หรับพนักงานขับรถบรรทุก
ส�งยางจนสมบูรณ�  และ
ขยายผลให�ประชาชนไดด�ใช�

การช�วยเหลือหลัง
เกิดอบัติเหตุทางถนน

แลกเปลี่ยนความรู�
สู�การพัฒนา

ถนนสู�ความ
ปลอดภัยของทุกชีวต

การสร�างคุณค�าร�วม
เพ่อการพัฒนาสังคม

ศูนย�การสอนขับ
รถบรรทุกอันตรายสู�

ความเป�นเลิศ
ระบบเตือนส าคัญ
เพ่อชีวตปลอดภัย

ส�งเสรมให�มีวัฒน-
ธรรมด�านนวัตกรรม
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การพฒันาชุมชน/สงัคม: เป�าหมายการพฒันาชมุชน/สงัคม

แลกเปลี่ยนความรู�สู�
การพัฒนา

ส�งเสรมิให�มีวฒันธรรม
ด�านนวัตกรรม

การสร�างคุณค�าร�วม
เพ่อการพัฒนาสังคม

ศูนย�การสอนขับรถ
บรรทุกสู�ความเป�นเลิศ

ระบบเตือนส าคัญเพ่อ
ชีวิตปลอดภัย

ถนนสู�ความปลอดภัย
ของทุกชีวิต

การช�วยเหลือหลังเกิด
อบัติเหตุทางถนน

จัดท า Truck Simulator

เป�ดใช�กับบุมมลทั่วไดป

เริมการประกวดนวัตกรรมประจ าป� โดยน าเอาป�ญหา
ในโรงงานหรอสังมมเป�นหัวข�อในการประกวด

ประเมนิผลโมรงการ

ปรับปรุงหลังประเมิน และประกาศเป�นกิจกรรมหลักประจ าป�ของบริษัทฯ

ประเมนิผลโมรงการ

ประเมนิผลโมรงการ

ประเมนิผลโมรงการ

ประเมนิผลโมรงการ

ประเมนิผลโมรงการ

จัดท าแผนประจ าป�ร�วมกับมู�ม�าหลักในการท ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ป�ละ 1โมรงการ

ประสานงานกับส านักงานมณะกรรมการการอาชีวะศึกษาในการพจารณาอนุมัติหลักสูตร

เป�ดสอนเต็มหลักสูตรให�พนักงานเป�ดสอนให�บุมมลทั่วไดป

เชื่อมโยงกับองม�กรสาธารณะที่ให�บริการด�านเดียวกัน

ด าเนินการสอนและฝ�กพนักงานให�มรบ 100% และชุมชนรอบโรงงาน

เป�นโมรงการหลักของบริษัทฯ โดยการขยายจากระดับชุมชนสู�ระดับสังมมและประเทศ โดยการขยายผ�านพันธมิตร

ท ากิจกรรมกับมู�ม�าหลัก 1ราย

วิทยากรร�วมกับสมามมแพทย�หัวใจ

ประกวดนวัตกรรมระดับประเทศ

เสร็จหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ ในการฝ�กอบรมภามปฏิบัติด�านอตสาห-
กรรมยางมะตอย ให�เกิดมวามเข�าใจในงานอย�างแท�จริง

ก าหนดการพัฒนาสินม�า/บริการ/กระบวนการท างาน
ร�วมกับมู�ม�าหลัก เพ่อเพมประสิทธิภาพในห�วงโซ�อปทาน

พัฒนาหลักสูตรพนักงานขับรถบรรทุกร�วม
กับกรมการขนส�งและกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ศึกษาระบบมวามปลอดภัยทางถนนร�วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพ่อเริมการส ารวจจดอันตรายและการเก็บข�อมูล

ร�วมขยายกิจกรรมซ�อมถนนด�วยยางมะตอยผสมส าเร็จไดปยังองม�กร
พันธมิตร เพ่อการขยายพ้นที่ให�มรอบมลุมมากข้น

จัดอบรมผู�เป�นวิทยากรฝ�กประจ าบริษัทฯ เพมเป�น
ทั้งหมด 42 มน พร�อมหุ�นฝ�ก 

เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

ท ากิจกรรมกับพันธมิตร 1ราย
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งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจตอาสาและจ านวนชั่วโมงจตอาสาเพ่อชุมชนป� 2561*กลุ�ม
บรษัทฯ ได�สนับสนุนตามตารางประกอบข�างล�างนี้

ประเภทของการสนบัสนนุหน�วยจ านวน

งบประมาณในโครงการ (Cash Contribution)บาท13,261,260

งบประมาณในการบรหารจัดการ (Management Overheads)บาท4,897,300

อื่นๆ(In-kind giving: product & service donation)บาท897,530

เวลา (Time: Employee volunteering during paid working hours)บาท3,879,900
สัดส�วนการร�วมกิจกรรมจตอาสาของพนักงาน จากจ านวนพนักงาน
ทั้งหมด 689 คน**(CSR Volunteer Engagement)

%95

ชั่วโมงกจิกรรมจตอาสา

ชั่วโมงท างานจตอาสาของพนักงาน (ชั่วโมง)

อัตราการท ากิจกรรม (ชั่งโมง/คน/ป�)

จ านวนพนักงานในป�ที่ท ากิจกรรม (คน)

การส ารวจความพงพอใจต�อกิจกรรมจตอาสา
Walk in 
her shoes

การพัฒนาชมุชน/สงัคม: งบประมาณค�าใช�จ�าย/ทรัพยากร
C

P
R

Bueng
Ta-Kreng

Safety Road
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หน�วยงานราชการ

องค�กรเอกชน

นักศึกษา

ชุมชน

พนักงานทิปโก�

N/A

ผู�ชาย

ผู�หญิง

N/A

การพฒันาชุมชน/สงัคม:ระดับความพงพอใจโดยรวมของชมุชน
COMMUNITY SATISFACTION

87.2%
ความพงพอใจโดยรวม

จากการสอบถามกิจกรรม จ านวน 18 โครงการ
เทียบเป�าหมายที่ก าหนด 85%

ผลการส ารวจความพงพอใจของชมุชนและ
สรุปข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถามเพศอายุผู�มีส�วนได�เสีย

ความพงพอใจแยกประเภทกิจกรรม จากการสอบถามกิจกรรม จ านวน 18 โครงการ
เทียบเป�าหมายที่ก าหนด 85%

82.00%83.00%84.00%85.00%86.00%87.00%88.00%89.00%90.00%

ด�านการบริจาค

ด�านสังคม

ด�านสิงแวดล�อม

ด�านเศรษฐกิจ

ป� 2561 บริษัทฯ ไดด�เริมท าการส ารวจมวามพงพอใจของชุมชนต�อโมรงการกิจกรรมเพ่อสังมม  
เพ่อเป�นการสอบทานผลกิจกรรมว�าตอบสนองมวามมาดหวังของผู�ร�วมกิจกรรมโดยป�นี้
ก าหนดเป�าหมายระดับพงพอใจอยู�ที่ 85% (ก าหนดจากมาตรฐานทั่วไดปช�วง  75%มือดี 
และ 85% มือดีเลิศ) ในป�นี้ไดด�ผลส ารวจโดยรวม 87.2% ซึ่งเกินกว�าเป�าหมาย  แต�ใน
รายละเอียดพบว�ากิจกรรมด�านสิงแวดล�อมและด�านการท าบุญบริจามยังมีมะแนนต ่ากว�า
เป�าหมายเล็กน�อย ซึ่งจะน าไดปปรับปรุงในส�วนกิจกรรมในป�ถัดไดปใหไดด�ผล ตรงตามมวาม
มาดหวังของชุมชนและผู�ร�วมกิจกรรมมากข้น

แผนป�ต�อไดป บริษัทฯ มุ�งเน�นโมรงการที่เป�น In-Process มากข้น  และมุ�งใช�ศักยภาพองม�กรเพ่อเป�นแรง
ขับงานโมรงการต�างๆ มากข้น  จดประสงม�ที่มวามยั่งยืนของโมรงการ  รวมทั้งบริษัทฯ  
จะวัดประสิทธิผลโมรงการในด�านงบประมาณและมวามเหมาะสมด�วยวิธ� SROIวัดการ
ท า งานในกระบวนการ  การวัดผลผลิต (Output) การวัดผลส าเร็จ (Outcome) และ
สุดท�ายการวัดผลกระทบที่เกิดข้น (Impact) 

บริษัทฯ ไดด�ปรับกิจกรรมให�เหมะสมกับมวามมาดหวังของชุมชนและอยู�ในมวามสามารถรวมทั้งมวาม
ช านาญขององม�กรเอง  เพ่อเกิดประโยชน�  มีมวามต�อเนื่องและมวามยั่งยืนต�อไดป

เป�าหมาย 85%
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การพฒันาชุมชน/สงัคม:จ านวนเหตกุารณ�/ข�อร�องเรยนผลกระทบ ESG
ESG COMPLAINTS

จ านวนข�อร�องเรยนผลกระทบ ESG 
ในป� 2561

เร่อง

เร่อง:“กลินรบกวนจากการผลิตสินค�า Para AC”
วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สถานะ: แก�ไขเรยบร�อยแล�ววันที่ 17 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชาวบ�านในชมุชนข�างโรงงานได�
แจ�ง รปภ. บรษัทฯ ว�า

”มกีลนิเหมน็มากจากโรงงาน”



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)207

ท าการลงพ้นที่และตรวจสอบหาสาเหตุ หรอมวาม
ผิดปกติที่เกิดข้นเพ่อแก�ไดขโดยทันที>>> พบว�า
เนื่องจากในเวลาดังกล�าวมีกิจกรรม Plant tour

ของ EN Function ซึ่ง Operatorเข�าใจผิดว�าต�อง
ท าการป�ดระบบ Wet scrubber ท าให�กลินจาก
กระบวนการผลิตระบายออกไดปสู�ชุมชนข�างโรงงาน

ท าการเป�ดระบบ Wet scrubberเพ่อลดกลินที่
เกิดจากกระบวนการผลิตโดยทันทีหลังจากที่ทราบ

การด าเนินการแก�ไขและป�องกันข�อร�องเรียนเรื่อง กลินจากกระบวนการผลิต PARA AC

เมื่อวันที่ 16/10/2561ชาวบ�านข�างโรงงาน
ไดด�เข�ามาแจ�งที่ รปภ. ว�ามีกลินเหม็นจาก
กระบวนการผลิตของโรงงาน จงขอให�เร�ง
ท าการตรวจสอบและแก�ไดข 

ป�ญหา/สถานการณ�ที่เกิดข้นการแก�ไขโดยทันทีการป�องกันการเกิดซ ้า

น าข�อร�องเรยนที่เกิดข้นเข�าสู�ระบบ  
CAR/PAR เพ่อหาสาเหตุของมวาม
บกพร�องที่เกิดข้น และก าหนดมาตรการใน
การป�องกัน

ชี้แจงให� Operator และพนักงานในหน�วย
ผลิตทุกมนทราบ ว�าทุกมรั้งที่มีการผลิต ให�
ท าการเป�ดระบบ Wet Scrubber ทุกมรั้ง

กรณีที่มีมวามจ าเป�นที่ต�องป�ดระบบ Wet 

Scrubber ในขณะที่มีการผลิต จะต�องแจ�ง
ต�อรองผู�จัดการโรงงาน เพ่อหารอและ
พจารณาอนุมัติก�อนทุกมรั้ง



กิจกรรม CSR/CSV 

มิติด�านสังคม
โครงการ 

“รักษ�ทาง-รกัถนิ” 
การซ�อมผิวถนนแอส
ฟลท�ร�วมกับกรมทาง
หลวงชนบทและมนใน

ชุมชน 

เป�นโมรงการที่ต�อ
ยอดจากโมรงการ
รักษ�ทาง-รักถิน”

โครงการ 
“ถนนปลอดภัย

ทั่วไทย” 
โครงการ 

“วันผู�ก�อตัง้
Founder’s Day” 
เป�นกิจกรรมประจ าป�
เน�นด�านมวาม

ปลอดภัย/การแพทย�
ช�วยชีวิต/การศึกษา

โครงการ 
“การสนบัสนนุห�อง
ฉุกเฉนิของรพ.” 
ให�มีอปกรณ�ช�วยชีวิต
ที่เหมาะสมถช�วยเหลือ

ชีวิตเมื่อเกิด
อบัติเหตุไดด�

โครงการ 
“ถนนในโรงเรยน
ปลอดภัย” 

การปรับสภาพผิว
จราจรในโรงเรยน/ทาง
เชื่อมถนนหลักให�

ปลอดภัย ในทุกฤดูกาล

โครงการ 
“บ�านบญุ” 

กล�อมเกลาจิตใจพนักงาน
ด�วยการเจริญสติ
การฟงเทศน� 
ฟงธรรมะ

โครงการ 
“วงมาราธอน 
ประจวบครีรนั” 
” เพ่อน ารายไดด�จัดซื้อ
อปกรณ�โรงพยาบาล
ประจวบมีรขนัต� 

โครงการ 
“ฝ�กอบรมการ
ช�วยชวีตขัน้
พ้นฐาน CPR” 
ให�พนักงานและมน
ในชุมชน/สังมม

โครงการ 
“ผู�สอนการฝ�ก 

CPR ร�วมกบักลุ�ม
เจรญโภคภัณฑ�”
ส�งผู�ฝ�กสอนร�วม

โมรงการ

โครงการ 
“ถนนปลอดภัย
ส าหรบัเดก็และ
เยาวชน” 

การร�วมให�มวามรู�/
กิจกรรมด�านการใช�
ถนนปลอดภัย 



ชีวิตปลอดภัยไว�ก�อน

เรมโครงการ อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสร็จสมบรูณ�

มุ�งมั่นในการสร�างสังมมที่ยั่งยืน โดยเน�นการสร�างจิตส านึก
ด�านมวามปลอดภัยในการใช�ถนนและการใช�มวามสามารถทาง
ธุรกิจองม�กรมาสนับสนุน เพ่อสร�างมวามปลอดภัยพ้นฐาน
ของมนในชุมชน/สังมม ให�เป�นชุมชน/สังมมที่น�าอยู� โดย
ตั้งเป�าหมายในป� 2570 จะลดอัตราผู�เสียชีวิตจากอบัติเหตุที่
เกิดบนถนนในพ้นที่ชุมชนบริเวณพ้นที่โรงงาน ให�ลดลง 20%  
โดยการใช�มวามรู�มวามสามารถขององม�กรในการพัฒนา
สินม�าและวิธีการซ�อมแซมสภาพผิวถนน เพ่อให�เป�นถนนสู�
มวามปลอดภัยของทุกชีวิต (Safety Road for All) ในพ้นที่
ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู�และขยายสู�ระดับประเทศต�อไดป



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)210

กิจกรรมเพ่อสังคมในกระบวนการ
ท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�าองค�กร
In-Process CSV/CSR Activities

กิจกรรมเพ่อสังคมหลังกระบวนการ
ท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�าองค�กร
After-Process CSV/CSR Activities

เราท ากิจกรรมด�านป� 2561เรามีผลงาน สังคม

โครงการ
เพ่อสังคม

โครงการ
เพ่อสังคม

สนง. กรุงเทพฯ

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ระยอง

สมุทรปราการ

สุราษฏร�ธานี
เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสรจ็สมบรูณ�

เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสรจ็สมบรูณ�

การด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคมสิงแวดล�อม และเศรษฐกิจ ของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

% ความพึงพอใจผู�ร�วม
กิจกรรม

•จ านวนองค�กรพันธ-
มิตรที่ร�วมกิจกรรม

•จ านวนพันธมิตรที่
ร�วมกิจกรรม

ความยาวถนนที่ซ�อม
ผิวให�เกิดความปลอด
ภัย (รักษ�ทาง รักถิน)

พนักงานที่ผ�านการ
อบรม 

คน

กม.

องค�กร

คน

96 

87.2  

57

780

8 สถานะกจิกรรมเพอ่สังคมใน
กระบวนการท างาน

สถานะกจิกรรมเพอ่สังคมภายหลัง
กระบวนการท างาน



211 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

การด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคมสิงแวดล�อม และเศรษฐกิจ ของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)          1/2

ล าดับโครงการกจิกรรมเพอ่สังคม
จ านวน
โครงการ

ประเภทสถานะโครงการการมสี�วนร�วม

เรมต�นอยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

สินสดุกรุงงเทพพษณโุลกนครราช
สีมาระยองพระ

ประแดงสุราษฏร�

1โครงการ “รักษ�ทาง-รักถิน” การซ�อมผิวถนนแอสฟลท�
ร�วมกับกรมทางหลวงชนบทและคนในชุมชน  เป�นการ
ชั่วคราวในการรองบประมาณประจ าป�  ด�วยยางมะตอย
ส าเร็จรูป ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เพ่อ
ป�องกันอบัติเหตุในพ้นที่ที่โรงงานตั้งอยู�

3

2โครงการ“ถนนปลอดภัยทั่วไทย” เป�นโครงการที่ต�อ
ยอดจากโครงการรักษ�ทาง-รักถิน” โดยพันธมิตรที่มี
ป�ญหาสภาพถนนรอบโรงงานมีป�ญหา  น าโครงการ
ซ�อมสภาพผิวถนนไปด าเนินการ  โดยได�รับความ
ร�วมมือจากกรมทางหลวงชนบท  และทิปโก�แอสฟลท�ให�
ความรู�ในการซ�อมถนนอย�างถูกวธี

1

3โครงการ“ถนนในโรงเรยนปลอดภัย” การปรับสภาพ
ผิวจราจรในโรงเรยน/ทางเชื่อมถนนหลักให�ปลอดภัยใน
ทุกฤดูกาล  โดยคัดเลือกโรงเรยนในเขตโรงงาน

5

4โครงการ“ถนนปลอดภัยส าหรับเด็กและเยาวชน” การ
ร�วมให�ความรู�/กิจกรรมด�านการใช�ถนนปลอดภัย
รวมทั้งการเสรมการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป�นใน
ชีวตประจ าวัน

1

5โครงการ “ช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุ–ฝ�กอบรมการ
ช�วยชีวตขั้นพ้นฐาน CPR” ให�พนักงานและคนในชุมชน/
สังคมรวมถึงการแก�ไขอาการการส าลักอาหาร  เพ่อเป�น
การเสรมความรู�  ป�องกัน/แก�ไขเมื่อเกิดเหตุการณ�วกฤติ

6



212 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

การด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคมสิงแวดล�อม และเศรษฐกิจ ของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)         2/2

ล าดับโครงการกจิกรรมเพอ่สังคม
จ านวน
โครงการ

ประเภทสถานะโครงการการมสี�วนร�วม

เรมต�นอยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

สินสดุกรุงงเทพพษณโุลกนครราช
สีมาระยองพระ

ประแดงสุราษฏร�

6โครงการ “ผู�สอนฝ�ก CPRร�วม”  เช�น กลุ�มซีพเป�น
เจ�าของโครงการอบรม CPR ร�วมกับสมาคมแพทย�
โรคหัวใจแห�งประเทศไทย  จัดการอบรมสาธิตให�
ข�าราชการท�องถินกระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศไทย
ทิปโก�แอสฟลท�ส�งผู�ฝ�กสอนร�วมโครงการ

1

7โครงการ”ช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุ–ด�วยการ
สนับสนุนห�องฉุกเฉินของรพ.ในพ้นที่” ให�มีอปกรณ�
ช�วยชีวตที่เหมาะสม  และสามารถช�วยเหลือชีวตเมื่อเกิด
อบัติเหตุได�

5

8โครงการ”วงมาราธอนการกศุล ประจวบคีรรัน” เพ่อน า
รายได�จัดซื้ออปกรณ�โรงพยาบาลประจวบคีรขันต� และ
พนักงานท ากิจกรรมร�วมส�งเสรมกิจกรรมกับทาง
โรงพยาบาล

1

9โครงการ “วันผู�ก�อตั้ง Founder’s Day” เป�นกิจกรรม
ประจ าป�ที่ท าต�อเนื่องในการที่พนักงานทุกคนร�วมใจท า
กิจกรรมเพ่อสังคมในพ้นที่ที่บรษัท/โรงงานตั้งอยู�  เน�น
ด�านความปลอดภัย/การแพทย�ช�วยชีวต/การศึกษา

6

10โครงการ “บ�านบุญ” เป�นกิจกรรมประจ าเดือนที่กล�อม
เกลาจตใจพนักงานด�วยการเจรญสติการฟงเทศน�จาก
พระอาจารย�ชยสาโร ณ สถานพ านักสงฆ�บ�านไร�ทอสี
อ าเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา

1



โครงการพัฒนาด�านความปลอดภัยทางถนนของทิปโก�แอสฟลท�

กิจกรรมที่เกี่ยวกับผิวถนนเพ่อความปลอดภัยในการสัญจร

กิจกรรมที่มีการพัฒนาด�วยนวัตกรรมเพ่อความปลอดภัยทางถนน

โครงการถนนในโรงเรียนปลอดภัย

โครงการซ�อมผิวถนนที่เป�นหลุมบ�อ  ที่อาจท าให�เกิดอันตราย
ต�อการสัญจร  ด�วยยางมะตอยผสมส าเร็จ ร�วมกับกรมทางหลวงชนบท
“รักษ�ทาง –รักถิน”

1)โครงการถนนปลอดภัยทัว่ไทย (เป�นโมรงการต�อยอดจากโมรงการรักษ�ทาง-รักถิน โดยมีพันธมิตรมาร�วมขยายโมรงการ)
2)โครงการถนนปลอดภัยส าหรับเด็กและเยาวชน
3)โครงการช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุ: ฝ�กอบรมการช�วยชีวิตขั้นพน้ฐาน CPR
4)โครงการผู�ฝ�กสอน CPR เพ่อเป�นวิทยากรให�ความรู�กับพนัธมิตร
5)โครงการช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุ: การสนับสนุนอปกรณ�ทางการแพทย�ในห�องฉกุเฉินโรงพยาบาลในชุมชน
6)โครงการศูนย�การสอนขับรถบรรทกุสินค�าอันตรายอย�างมอือาชีพ
7)โครงการระบบเตือนอันตรายการใช�ถนนปลอดภัย



โครงการ

รักษ�ทาง-รักถิน

กรมทางหลวงชนบทและกลุ�มบรษัททิปโก�แอสฟลท� ร�วม
สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท�องถนน จัดกิจกรรม
เพ่อพัฒนาอาสาชุมชนด�านทักษะการปรับปรุงแก�ไขถนนที่
ช ารุดด�วยยางมะตอยผสมส าเร็จ TIPCO Premix

ถนนแต�ละสายที่เข�าสู�ชุมชน ช�วยให�การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัยมาก
ยิงข้น แต�เมื่อผ�านระยะเวลาการใช�งานไปจะเริมเห็นความเสียหายของผิวถนน 
โดยเฉพาะการเสียหายที่เป�นลักษณะหลุมบ�อ ที่อาจจะเป�นอันตรายต�อผู�ขับข่และมี
โอกาสเกิดอบัติเหตุได�ตลอดเวลา ซึ่งในระหว�างการรองบประมาณของรัฐเรา
สามารถช�วยบรรเทาป�ญหานี้ได� ด�วยการซ�อมแซมหลุมบนถนนด�วยยางมะตอย
ผสมส าเร็จ ที่ทุกคนสามารถลงมือช�วยกันท าได�

นอกจากนี้โครงการมีแนวทางที่จะพัฒนาอาสาชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการ
ปรับปรุงแก�ไขถนนที่ช ารุดด�วยยางมะตอยผสมส าเร็จ เพ่อปรับปรุงถนนในชุมชนให�
มีความปลอดภัยมากยิงข้น และส�งเสริมให�ชุมชนมีความรู� ความสามารถในการซ�อม
ถนนด�วยตนเอง ตลอดจนสร�างจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการดูแล
รักษาถนนในชุมชน

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.ส�งเสริมความปลอดภัยบนท�องถนนในชุมชน
2.สร�างการมสี�วนร�วมในการรับผิดชอบต�อสังคมให�กับผู�มีส�วนได�เสีย
3.สร�างจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาถนนในชุมชน



นอกจากกิจกรรมจะช�วยให�ความปลอดภัยในชุมชน
เพมมากข้นแล�ว ยังได�การรับความร�วมมือจากผู�มี
ส�วนได�เสียเป�นอย�างดี ซึ่งจะเป�นจดเริมต�นที่กลุ�ม
บริษัททิปโก�แอสฟลท�เริมน าแนวคิด การสร�าง
ค�านิยมร�วม (CreatingSharedValue-CSV)เข�า
มาผสมผสานกับการท ากิจกรรม เกิดเป�นความ
ร�วมมือระหว�างกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียที่มองเห็นการท า
ประโยชน�ร�วมกัน

ไม�ว�าจะเป�นกรมทางหลวงชนบท และหน�วยงาน
อาสาสมัครท�องถินที่มีบทบาทเป�นผู�ดูแลถนนต�างๆ
ในชุมชน, กลุ�มบริษัททิปโก�แอสฟลท�ในฐานะผู�ผลิต
และจัดจ าหน�ายวัสดุยางมะตอยส าหรับท าถนน, 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ�าส� จ ากัด (มหาชน) ผู�จัด
จ าหน�ายสินค�าวัสดุก�อสร�างที่เป�นพันธมิตรที่มี
วิสัยทัศน�ด�านความรับผิดชอบต�อสังคมร�วมกัน, 
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทยที่มีส�วนผลักดันให�
นักศึกษาได�บูรณาการความรับผิดชอบต�อสังคม
อย�างต�อเนื่องนอกเหนือจากการศึกษาภายใน
หลักสูตรเพยงอย�างเดียว,AIESECเป�นองค�กร
ระดับสากลที่มีความตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนให�
เป�นผู�น าและมองเห็นความส าคัญของกิจกรรมนี้

ในป� 2019 นี้ โครงการ รักษ�ทาง-รักถิน ได�ส�งมอบ
คุณค�าไปยังผู�มีส�วนได�เสียในกลุ�มต�างๆมากยิงข้น 
ได�แก� กลุ�มบริษัทน ้าตาลมิตรผล ผู�ผลิตน ้าตาลราย
ใหญ� ได�เล็งเห็นถึงความส าคัญกับกระบวนการใน
ห�วงโซ�ธุรกิจจากกระบวนการขนส�ง ที่อาจจะส�งผล
กระทบให�ถนนเกิดความเสียหายข้นได� ท าให�กลุ�ม
บริษัทน ้าตาลมิตรผลขออาสาเข�ามาเป�นส�วนหนึ่ง
ของกิจกรรมนี้ อีกหนึ่งองค�กรที่เข�ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเครอข�ายและช�วยจัดการองค�ความรู�ที่
สามารถถ�ายทอดต�อชุมชนต�างๆได�เป�นอย�างดี คือ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ 
หรอ สสส. ที่มีเป�าหมายของการป�องกันแก�ไขป�ญหา
อบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยอย�างต�อเนื่อง
ทุกหน�วยงานต�างให�ความส าคัญและเข�ามาร�วมใน
โครงการ โดยหวังว�าจะสามารถสร�างความ
ปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนต�อไป



โครงการ

รักษ�ทาง-รักถินจ. นครราชสีมา



ดรูายละเอียดเพมเติมเร่อง
VDO กิจกรรมรักษ�ทาง-รักถิน 

จ.นครนายก วันที่ 11 กุมภาพันธ� 2561
ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้ 

โครงการรักษ�ทาง  –รักถิน  
จ.นครนายก
โมรงการด�านมวามรับผิดชอบต�อสังมม (CSR) 
กิจกรรมพัฒนาอ�สาชุมชนด�านทักษาการปรับปรุงแก�ไดข
ผิวถนนที่ช ารุดด�วยยางมะตอยผสมส าเร็จ  ในวัน
อาทิตย�ที่ 11กุมภาพันธ�2561  ณ บริเวณถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข นย.2011 (สายบายพาส) จังหวัด
นมรนายก  โดยเป�นการจัดกิจกรรมที่บริษัทฯ จัด
ร�วมกับ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 13(ฉะเชิงเทรา)  
อาสาทางหลวงชนบท  และมณะนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการม�าไดทย  รวมทั้งมณะนักศึกษาโมรงการ 
AIESEC* จ านวน 11มน 

รวมผู�ร�วมกิจกรรมทั้งสิน 197 มน
ซ�อมผิวถนนมวามยาวทั้งสิน 1.5 ก.ม.

*เป�นองม�กรนักศึกษานานาชาติที่ใหญ�ที่สุดในโลก มีเมรอข�ายกว�า 
124 ประเทศทั่วโลก มีจดมุ�งหมายในการพัฒนาศักยภาพมวาม
เป�นผู�น าของเยาวชนทั่วโลกและส�งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
เพ่อลดมวามขัดแย�งระหว�างประเทศ และน าสันติภาพมาสู�โลก ผ�าน
การแลกเปลี่ยนจิตอาสานานาชาติในโมรงการพัฒนาสังมม



บริษทั ทิปโก�แอสฟลท� จ ากดั (มหาชน)

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียPositive impactNegative Impactผลลบ ผลดี
•ได�เผยแพร�ความรู�สนิค�าและกรรมวธิีการใช�สนิค�าอย�างถูกต�อง  
ซึ่งให�ประสบการณ�ทีด่กีบัผู�ร�วมกจิกรรม

•ได�ขายสนิค�าเพมเตมิหลังจากกิจกรรม
•โอกาสในการพ�ฒนาต�อยอดสนิค�าและเทคโนโลยี
•ได�สร�างความสมัพนัธ�กบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี

1) ทิปโก�แอสฟลท� บมจ.

2) ชุมชนใกล�เคยีง

3) ผู�รับเหมาท าถนน / เอเย�นต�

4) หน�วยงานท าถนน
กรมทางหลวง, อบจ., อบต. 
กรมทางหลวงชนบท   ฯลฯ 

5) คู�แข�งขนั

•ความปลอดภัยและสะดวก (คุณภาพชวีติทีด่ี)
•ได�รับการเรยนรู�เรอ่งสนิค�าและการใช�งานอย�างถกูต�อง
•สร�างอาชพีเสรมิในชมุชน  เช�น การอาชีพการซ�อมถนน
•เกิดความสามคัคใีนชมุชนในการท ากจิกรรมร�วมกนั
•สร�างจิตส านกึดแูลถนนร�วมกนั

•ความสมัพนัธ�กบัคู�ค�า ภาครฐั และชุมชน 
(เกิดการยอมรบั)

•อาจใช�เป�นช�องทางในการโจมตี  หากเกิดการผดิพลาดใดๆ•คู�แข�งรายได�ลดลง  จากการท ากจิกรรมเพอ่สังคมทีค่นในชมุชน
อาจจดจ าตราสนิค�าทีใ่ช�ไปซือ้ท างาน

•สร�างความปลอดภยัซ�อมถนนทีม่ปี�ญหาแบบฉุกเฉนินอกงบ
ประจ าป�  และยังสามารถให�กรมทางฯ สามารถจดัสรรการซ�อม
ถนนทีจ่ าเป�นเร�งด�วนได�

•ชุมชนช�วยดูแลถนนซึ่งเป�ฯสาธารณะสมบตัิ  สร�างวฒันธรรม
ความปลอดภัยชมุชน

•มีโอกาสเกิดการทจุรติในกระบวนการเลอืกเส�นทางซ�อมถนน
•อาจเกดิการหลอกลวงในการสั่งของ

•ค�าใช�จ�ายทีเ่กิดขน้

•เกิดความขดัแย�งระหว�างชมุชนเนือ่งจากล าดับการท ากิจกรรม
ก�อน-หลงั

•ถ�ากิจกรรมเผยแพร�และให�ชมุชนด าเนนิการต�อเอง  อาจเกิด
ป�ญหาด�านคณุภาพการซ�อมถนน  

•เกิดค�าใช�จ�าย
•การใช�งานผดิวธิ ี ที่อาจไม�เข�าใจ
•เกิดความขดัแย�งในการล าดบัการไปจัดกิจกรรม
•อาจเป�ดโอกาสในการทจุรติ

โครงการถนนสู�ความปลอดภยัของทกุชวีต
Safety Road for AllProject

โครงการ “รักษ�ทาง –รักถิน”:วเคราะห�ผลที่คาดว�าชุมชน, บรษัท และผู�มีส�วนได�เสียส าคัญจะได�รบั



219 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

COMMUNITY & COMPANY IMPACT

ประโยชน�เชงิปรมาณ / 
มูลค�าตอบแทนทาง
เศรษฐกิจต�อบรษัท

ได�เผยแพร�ความรู�สินค�าและ
กรรมวธีการใช�สินค�าอย�าง
ถูกต�อง ให�ประสบการณ�ทีด่ี
กับผู�ร�วมกิจกรรม  รวมทั้ง
การขายสินค�าที่ได�จากการท า
กิจกรรม

การพัฒนาต�อยอดสินค�าและ
เทคโนโลยี เพ่อเกิดรายได�และ
ผลก าไร หรอการลดค�าใช�จ�าย/
ต�นทุนจากนวตักรรมสินค�า/
บรการใหม�

ประโยชน�/ผลตอบแทน
ทางสังคมที่เกิดขน้กับ

ชุมชน/สังคม

กิจกรรมเพอ่สงัคม
“ถนนสู�ความปลอดภยัของทกุชีวต”

เกิดความปลอดภัยและ
ความสะดวก เกิดความ
สามัคคีในชุมชน สร�าง

จตส านึกดูแลถนนร�วมกัน
รวมทั้งลดงบประมาณที่เกดิ

จากอบัติเหตุทางถนน 
เพ่อปรับปรุงมาตรฐาน
ความเป�นอยู�ของชุมชน/ 

สังคม    

การเรยนรู�เร่องสินค�าและ
การใช�งานอย�างถูกต�อง
เป�นการสร�างอาชีพเสรม 
เพ่อการยกระดับคุณภาพ

ชีวตในชุมชน

โครงการ “รักษ�ทาง –รักถิน”:ผลลพัธ�ทีช่มุชนและบรษัทได�รับจากโครงการ



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

Super Premix

03

02

04

การขายสินค�าหลงักจิกรรมสาธติ

เป�นการเพมมูลค�าสินค�าจากเดิมให�มี
คุณสมบัติดีข้น  คาดหวังยอดขายที่ดีข้น  
ก าไรต�อหน�วยสินค�าใหม�ดีข้นหรอไม�มีสินค�า
ประเภทเดียวกันในตลาด เช�น Super Premix

การพฒันาสนิค�าใหม�

การสร�างอาชพีเสรมในชมุชน

TipcoPremix

โอกาสในการรบัสมคัรพนกังาน

กลุ�มอาสาซ�อมทางจะมีองค�การบรหารส�วน
ต าบล/ อบจ. มาร�วม  รวมทั้งเอเย�นต�ขายยาง
มะตอยส าเร็จรูป  ภายหลังกิจกรรมที่มีการ
สาธิต จะมีการสั่งสินค�า เพ่อไปใช�ซ�อมถนนใน
พ้นที่ทุกครั้ง ประมาณครั้งละ 1,500/2000ถุง

คนในชุมชนที่เข�าร�วมกิจกรรมจะมีความรู�ชั้น
พ้นฐานในการท าการซ�อมถนนอย�างถูกวธี  
สามารถไปรับจ�างท าการซ�อมถนนในชุมชนเป�นงาน
เสรม หรอเป�นลูกจ�างรับเหมาซ�อมทาง

การท ากิจกรรมเพ่อสังคมของบรษัท  ท าให�
เป�นที่รู�จักของนักศึกษา  และสร�างความ
ผูกพันจากท ากิจกรรมร�วมกัน  ท าให�บรษัทฯ 
มีโอกาสมากข้นในการคัดเลือกพนักงานใหม�

01ราคาขาย ∼110 บาทราคาขาย ∼178 บาท

มูลค�าการซื้อหลังจากกิจกรรมประมาณครั้งละ 192,500 บาท (1,750 ถุง)

ค�าแรงในการซ�อมถนน  ไม�รวมวัสดุ ประมาณ 200 –500 บาท ต�อวัน

ลดการใช�บรการในการลงโฆษณารับพนักงานตามสื่อต�างๆ ∼ครั้งละ 4,500–6,000 บาท)

เพมมูลค�าสินค�าหลังจากการปรับปรุงคุณสมบัติได�กว�า 60%

โครงการ “รักษ�ทาง –รักถิน”:ประโยชน�เชงิปรมาณ/มูลค�าทางเศรษฐกจิที่บรษัทได�รบั



โครงการ

ถนนในโรงเรยน

การปรับสภาพผิวจราจรในรงเรยนที่เป�นถนนดิน หรอ
ผิวถนนแอสฟลท�ที่เสียหาย  เป�นป�ญหาต�อการสัญจร
ของเด็กนักเรยนในช�วงหน�าฝน  ทางบริษัทฯ จะเข�าไป
ติดต�อโรงเรยนในบริเวณรอบโรงงาน  ท าหนังสือ
ข�อตกลงในการพัฒนาถนนภายในโรงเรยนให�อยู�ใน
สภาพที่ดี  และสามารถสัญจรสะดวกในทุกฤดูกาล  เพ่อ
เป�นการอ านวยความสะดวกให�นักเรยน ครู และ
ผู�ปกครองในเดินทางเข�า-ออกโรงเรยน  ซึ่งป�ญหาเดิมคือ
ถนนจะเป�นโคลนในช�วงฤดูฝน  ท าให�เดินทางไปยังอาคาร
เรยนล าบากและเลอะเทอะมาก

ปลอดภัย



โครงการ

ช�วยเหลือหลังเกิดอบัตเิหตุ 
โครงการมอบรถและอปกรณ�การแพทย�เพ่อ
เยี่ยมผู�ป�วยตามบ�านที่ไม�สามารถมาโรงพยาบาล
ในป�จจบันผู�ป�วยเร้อรังนอนติดเตียงที่มีสาเหตุจากอบัติเหตุและ
อีกหลายสาเหตุ ท าให�ผู�ป�วยไม�สะดวกในการมาโรงพยาบาล  
บริษัทฯ ได�มอบรถและอปกรณ�ให�แพทย�สามารถไปเยี่ยมผู�ป�วย
ได�สะดวกและทั่วถึง ในบริเวณที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ

Medical Equipment for Emergency Room

บริษัทฯ ได�พจารณาตามกรอบด าเนินการกิจกรรมเพ่อสังคม มุ�งเน�นด�านความปลอดภัยทางถนน  โดยส�งเสริมการใช�นวัตกรรม 
รวมทั้งการรับผิดชอบต�อสิงแวดล�อม  ที่ยึดเสาหลักของแผนปฏิบัติการทศวรรษแห�งความปลอดภัยทางถนน 2555 –2563 ซึ่ง
เสาหลักที่ส าคัญสุดท�ายนอกเหนือจากด�านป�ญหาจากการบริหารจัดการความปลอดภัย คนขับรถ ถนน สภาพรถ จะเป�นเร่อง
การช�วยเหลือหลังเกิดเหตุ ซึ่งบริษัทฯ ได�พบว�าการพยายามลดอบัติเหตุทางถนนนั้นยังอยู�ในขั้นเริมต�นและยังไม�สามรถลดได�
ตามเป�าที่รัฐบาลได�ตั้งไว� ดังนั้นบริษัทฯ จงได�สนับสนุนในโครงการช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุ โดยจัดเป�น 2โครงการคือ โครงการ
สนับสนุนอปกรณ�เคร่องมือแพทย�ในการช�วยชีวิตที่ห�องฉุกเฉินประจ าโรงพยาบาลในพ้นที่ชุมชนรอบโรงงาน  และโครงการ
ฝ�กอบรมการช�วยชีวิตขั้นพ้นฐาน CPRซึ่งทางบริษัทฯ ได�จัดอบรมได�พนักงานที่เป�นระดับผู�ฝ�กสอน 12คนและผู�ผ�านการอบรม 
60 คน  โดยจะขยายผลในการอบรมชุมชนรอบโรงงานพร�อมกับการขยายผลในส�วนพนักงานไปพร�อมกัน



โครงการ
ช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุ 

โครงการอบรมพนักงานให�มีความรู�และทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องต�น ให�สามารถช�วยเหลือตนเองและเพ่อน
ร�วมงานได�อย�างปลอดภัยก�อนถึงโรงพยาบาล ช�วยลด
ความเสี่ยงต�อการเสียชีวต

ในป�จจบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส�วนใหญ�เกิดจาก โรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอบัติเหตุ ผู�ป�วย
หรอผู�ที่ได�รับบาดเจ็บเหล�านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดข้นกับร�างกาย หรอบางราย
อาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน หากปล�อยไว�นานเกิน 4 นาที แม�จะช�วยให�ฟน
คืนชีพกลับมาได� ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย�างถาวร ดังนั้นการได�รับการ
ช�วยเหลือเบื้องต�นอย�างทันท�วงทีและถูกต�อง และมีการส�งต�อผู�ป�วยหรอผู�บาดเจ็บ
ต�อไปยังแพทย�หรอสถานพยาบาลอย�างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะท าให�ผู�ป�วย
หรอผู�บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช�ชีวิตเป�นปกติได� ดังนั้นการอบรม
หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต�นและการช�วยชีวิตขั้นพ้นฐาน จงเป�นหลักสูตรที่
ส าคัญซึ่งจะท าให�ผู�เข�าอบรมได�รับความรู�ที่ถูกต�องและได�รับการฝ�กฝนอย�าง
ช านาญ สามารถน าไปใช�ประโยชน�ในการช�วยเหลือเพ่อนร�วมงานและผู�อื่นได�

กลุ�มบริษัททิปโก�แอสฟลท� ได�เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล�าวในข�างต�น จงจัด
ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต�นและการช�วยชีวิตขั้นพ้นฐานข้น โดย
ได�รับความร�วมมือจากสภากาชาดไทย เพ่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�และทักษะ
ในการปฐมพยาบาล สามารถช�วยเหลือในเบื้องต�นได�อย�างถูกต�องก�อนน าส�ง
สถานพยาบาลต�อไป

Basic Life SupportProvider Course
ForNon-healthcare Provider Course



กิจกรรมนี้จะช�วยกระตุ�นเตือนให�ผู�เข�ารับการอบรม
ตระหนักรู�และเข�าใจ ในการมีส�วนร�วมในการช�วยชีวิต
ขั้นพ้นฐาน และส�งเสริมให�ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต�น 
สามารถช�วยเหลือตนเองและบุคคลใกล�ตัวได�อย�าง
ถูกวิธีก�อนถึงโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต�อการ
เสียชีวิตและลดค�าใช�จ�ายทางด�านค�ารักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดข้นได� และมีเป�าหมายที่จะ
ส�งเสริมให�พนักงานทุกคนได�เข�าอบรมในหลักสูตรนี้
และกระจายความรู�โดยการอบรมให�แก�ชุมชนต�อไป

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.เพ่อให�ผู�ที่เข�ารับการอบรมมีความรู�และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต�น  สามารถช�วยเหลือตนเองและบุคคลใกล�ตัวได�อย�างปลอดภัยก�อนถึงโรงพยาบาล
2.เพ่อเป�นการลดความเสี่ยงต�อการเสียชีวิตและลดค�าใช�จ�ายทางด�านค�ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต�างๆ ให�แก�ผู�เข�ารับการอบรม

เริมต�นโครงการด�วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการช�วยชีวิตขั้น
พ้นฐานส าหรับประชาชน
ทั่วไปให�แก�พนักงาน
จ านวนกว�า 60 คน

เพมขดความสามารถด�วยการ
อบรมต�อเนื่องในหลักสูตร
ครูผู�สอนการช�วยชีวิตขั้น

พ้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไป
เพ่อสร�างพนักงานต�นแบบให�
เป�นผู�ฝ�กสอนพนักงานทุกคน
ขยายความรู�สู�สังคมต�อไป

ขยายเครอข�ายความร�วมมือ
กับเครอเจริญโภคภัณฑ�(CP 

Group) ส�งพนักงานเข�าร�วม
เป�นครูผู�สอนหลักสูตรการ
ช�วยชีวิตขั้นพ้นฐานให�แก�
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ



โครงการ
ช�วยเหลือหลังเกิดอบัตเิหตุ 

Basic Life SupportProvider Course
ForNon-healthcare Provider Course

บริษัทฯ ตระหนักเร่องมวามปลอดภัยเป�นเร่องส ามัญ  
และในส�วนของการช�วยเหลือหลังเกิดอบัติเหตุนั้น  
บริษัทฯ ไดด�ก าหนดให�มีกิจกรรมฝ�กอบรมการ
ช�วยชีวิตขั้นพ้นฐาน CPR ซึ่งมีเป�าหมายทีต่�องการให�
พนักงานมีมวามรู�มวามเข�าใจ และสามารถประเมิน
ผู�บาดเจ็บที่ต�องท า CPR และใช�เมร่อง AEDรวมทั้ง
สามารถท าการ CPR และใช�AEDส าหรับผู�บาดเจ็บ
ไดด�อย�างถูกต�องและปลอดภัย รวมทั้งสามารถขอ
มวามช�วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการ
แพทย� จนกระทั่งส�งต�อผู�บาดเจ็บไดด�
นอกจากนี้ยังให�พนักงานไดด�ฝ�กการช�วยเหลือการ
ส าลักในผู�ใหญ� ในเด็กโต และทารก เพ่อเป�นการ
เตรยมพร�อมเมื่อเกิดเหตุแล�วสามารถด าเนินการ
ช�วยชีวิตไดด�ทันท�วงที เพราะเวลาฉุกเฉินมีเพยงแม� 4 

นาทีในการช�วยชีวิต
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ตวั ตัวอย�างโครงการกจิกรรมส�งเสรมด�านสขุภาพและกฬีา 

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมด�าน
สุขภาพและกีฬามาโดยตลอด  
เพ่อให�พนักงานมีมวามสัมพันธ�ที่ดี
กับเยาวชนและมนในชุมชน  รวมทั้ง
เป�นการผลักดันให�พนักงานไดด�ออก
ก าลังกายเพ่อสุขภาพที่ดีด�วย
กิจกรรมนี้การด าเนินการในทุก
โรงงาน และส�งเสริมให�เยาวชนและ
มนในชุมชนหันมาใช�เวลาในการ
ออกก าลังกายมากข้น
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ตวั ตัวอย�างโครงการกจิกรรมส�งเสรมด�านวัฒนธรรม ขนมธรรมนยีม ประเพณี

.
.

บริษัทฯ สนับสนุนพนักงานให�เป�น
ผู�สืบสานขนบธรรมเนียม ประ-
เพณีของชุมชนที่ดี เข�าร�วม
กิจกรรมเพ่อการเรยนรู� และสืบ
ทอดสิงที่ดีงาม วัฒนธรรมของ
ท�องถินไดปยังมนรุ�นต�อไดป
บริษัทฯ ส�งเสริมให�พนักงานไดด�
ร�วมกิจกรรมที่เป�นวัฒนธรรมและ
ประเพณีหลักของในแต�ละชุมชน
เป�นการส�งเสริมให�พนักงานมี
มวามใกล�ชิดและมีส�วนร�วมใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
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ตัวอย�างโครงการกิจกรรมส�งเสรมจรยธรรมและคณุธรรม

การร�วมกิจกรรม Walk in Her Shoes ในการร�วมรณรงม�เพ่อสตรและเด็ก

ในส�วนการส�งเสริมจริยธรรมและ
มุณธรรมของพนักงาน ซึ่งเป�นมุณสมบัติ
หลักที่บริษัทฯ มาดหวังให�พนักงานเป�น
มนดีของสังมม และในกิจกรรมที่บริษัทฯ 
สนับสนุนอย�างต�อเนื่องไดด�แก� 
•กิจกรรม  Walk in Her Shoesซึ่งเป�น
โมรงการของมูลนิธิรักษ�ไดทย ที่มีวัตถุ 
ประสงม�ในการสนับสนุนเด็กและสตรให�
มีมุณภาพชีวิตที่ดีข้น โดยเฉพาะในเขต 
3 จังหวัดชายแดนภามใต�

•กิจกรรมต�อต�านมอร�รัปชั่น ซึ่งทุกโรง 
งาน รวมทั้งส านักงานใหญ� ไดด�ร�วม
กิจกรรมในแต�ละชุมชน เป�นการกระตุ�น
จิตส านึกพนักงานในด�านต�อต�าน
มอร�รัปชั่นที่เป�นหน�าที่ของมนไดทยทุกมน

•กิจกรรมต�อต�านยาเสพติด ซึ่งมีการ
เข�มงวดในทุกโรงงาน



มุ�งสู�ความเป�นเลิศในการส�งเสริมด�านถนนปลอดภัย
ส าหรับทุกชีวิตในชุมชน/สังคม

R P
CENTER OF 
EXCELLENCE S



มิติด�านสิงแวดล�อม
ENVIRONMENT
บริหารจัดการธุรกิจให�มีศักยภาพในการแข�งขันโดยค านึงถึง
ความรับผิดชอบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม 



“เราต�องการปรับเปลี่ยนวธีด าเนินการเพ่อลด
มลภาวะและผลกระทบที่เกิดตลอดทั้งห�วงโซ�คุณค�า
ที่ส�งผลกระทบต�อสิงแวดล�อม  โดยเน�นในส�วนการ
ผลิตและการขนส�งเป�นหลัก”

โครงการลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�จากการขนส�งสินค�าทางรถยนต�  ซึ่งบรษัทฯ มีรถบรรทกุขนส�งยางมะตอยจ านวนทั้งสิน 300 คัน โดยบรษัทฯ ได�ท าการเปลี่ยนหัวรถลากเป�นรุ�น
ใหม�ที่ประหยัดพลังงาน  บรษัทฯ มุ�งสร�างความสมดุลระหว�างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาสิงแวดล�อม บรษัทฯ จงใช�ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เป�นการแสดง
การเติบโตทางเศรษฐกิจเทียบกับผลกระทบสิงแวดล�อมที่เกิดข้นเป�นตัวชี้วัด โดยใช� EBITDAแสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และปรมาณการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�เป�นประเด็นด�าน
สิงแวดล�อม

เราควบคุมให�เกิดผลกระทบต�อสิงแวดล�อมต ่า



การจัดหาน ้ามันดิบการกลั่นและการจัดหา
ยางมะตอย

การวจัยและการผลิตสินค�า
ยางมะตอยพเศษการขนส�งการขายและ

การตลาด
การก�อสร�างและ

งานบรการหลงัขาย

เราได�ด าเนินการลดผลกระทบต�อสิงแวดล�อมโดยเน�นความส าคัญในส�วนการผลิตและการขนส�งของห�วงโซ�คุณค�าขององค�กร 

การลดการใช�พลังงานและ
ลดการปล�อยก�าซเรือน
กระจกจากการขนส�ง

การลดการใช�พลงังาน/น า้
และลดการปล�อยก�าซเรอน
กระจกจากการผลติ

การลดการใช�พลงังาน/น า้
และลดการปล�อยก�าซเรอน
กระจกจากการกลัน่



●การบรหารจัดการน ้า

มิติด�านสิงแวดล�อม

●การบรหารจัดการพลังงาน

●การบรหารจัดการก�าซเรอนกระจก

●การบรหารจัดการขยะ  ของเสีย  
และมลพษ
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การบรหารจดัการด�านสงิแวดล�อม: นโยบายและแนวปฎิบตัดิ�านสงิแวดล�อม

นโยบาย และมาตรฐานการปฎิบตัดิ�านสิงแวดล�อม
บรษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะปกป�องสภาพแวดล�อมของชุมชนและสังคม 
โดยการควบคุมมลพษจากการด าเนินงาน ที่อาจส�งผลกระทบต�อ
สิงแวดล�อม ทั้งทางอากาศ น ้าและพ้นดิน โดย มีการตรวจสอบและวัด
ค�าพารามิเตอร�ด�านสิงแวดล�อมทั้งหมดเป�นระยะๆ เพ่อให�มั่นใจว�า
เป�นไปตามกฎหมายและข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง
บรษัทฯจงได�มีการน าระบบการจัดการด�านสิงแวดล�อม ตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 มาประยุกต�ใช�ในองค�กรและมีการ
ประกาศนโยบายการจัดการแบบบูรณาการ ตามประกาศ ฉบับที่ 
7/2561 และ นโยบายอนุรักษ�พลังงาน ตามประกาศ ฉบับที่ 3/2553
เพ่อเป�นกรอบการด าเนินงานของบรษัทฯ

เอกสาร

อ�านเอกสารไดม�ชัดเจนในเร่อง
นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ

ท�านสามารถดูไดด�โดยการ
สแกน QR codeตามนี้ 

อ�านเอกสารไดม�ชัดเจนในเร่อง
นโยบายอนุรักษ�พลังงาน
ท�านสามารถดูไดด�โดยการ
สแกน QR codeตามนี้ 

สุพัฒน�  พพธวรรณ
ผู�อ านวยการ -ฝ�ายปฏิบัติการ

เรามุ�งหวังในการด าเนินการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ
เพ่อเกิดประโยชน�สูงสุดตามกลยุทธ� การบริหารจัดการธุรกิจ
ให�มีศักยภาพในการแข�งขัน  ที่มีผลกระทบต�อสิงแวดล�อมน�อย
ที่สุด  โดยมีความมุ�งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตและ
การขนส�งสินค�า เพ่อให�เกิดประโยชน�สุงสุดจากการใช�
ทรัพยากร ธรรมชาติและพลังงาน โดยให�มีผลกระทบน�อย
ที่สุด กับสิงแวดล�อมและชุมชนรอบข�าง 

“

“ 



การบริหารจัดการขยะ  ของเสีย  และมลพิษ
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ประเดน็ส าคญั: การจัดการของเสีย และการป�องกนัสารเคมหีกรั่วไหล
จากกระบวนการท างานหรอการขนส�ง (GRI 306)

การบรหารจดัการขยะ  ของเสยี  และมลพษ
EFFLUENTS, WASTE and POLLUTION

เป�าหมายในป� 2563การด าเนนิงานในป� 2561 

บรษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการของเสียและขยะ ดังนั้นบรษัทฯ จงมุ�งมั่นในการ
ปรับปรุงการจัดการของเสียให�ดียิงข้น  โดยใช�หลักการ 3Rs –ลดการใช� (Reduce) เพมการใช�ซ ้า 
(Reuse) และน ากลับมาใช�ใหม� (Recycle) ในโรงงานทั้ง 5 แห�ง  อีกทั้งปรับปรุงระบบการคัดแยก 
เพ่อให�สามารถจัดการ และก าจัดขยะให�มีประสิทธิภาพดียิงข้น เพ่อให�แน�ใจว�าจะสามารถลด
ผลกระทบต�อสิงแวดล�อม และลดค�าใช�จ�ายในการก าจัดของเสีย 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

•ลดปรมาณของเสียที่ส�งก าจัดด�วยวธีการฝ�ง
กลบลง 5%ของปรมาณของเสียทั้งหมดโดย
ใช� 2560เป�นป�ฐาน
•เพมการน าของเสียกลับมาใช�ประโยชน�ด�วย
การใช�ซ ้า (Reuse)และใช�ใหม� (Recycle) โดย
การใช�นวัตกรรม เช�น การน าเศษยางพารา
มาแปรรูปเป�นวัสดุปูพ้น

บริษัทไดด�รับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการขยะ จาก
กรมโรงงานอตสาหกรรม (DIW)จ านวน 4
รางวัล จาก 2โรงงาน ไดด�แก�

ปริมาณของเสียที่ส�งก าจัดด�วย
วิธีการฝ�งกลบ

โรงงานพิษณุโลก:
•รางวัล 3Rs Award: มวามส าเร็จด�านการ
ปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจดัการขยะ

•รางวัล 3R + Award: มวามส าเร็จด�าน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปฏิบัติ

•รางวัล Zero Waste Achievement 

Award: มวามส าเร็จในการลดขยะที่ฝ�งกลบ
เป�นศูนย�

โรงงานสุราษฎร�ธานี:
•รางวัล 3Rs Award: มวามส าเร็จด�านการ
ปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจดัการขยะ

ลดลง

ของปรมาณของเสียทั้งหมด โดยใช�ป�
2560เป�นป�ฐาน
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การบรหารจดัการขยะ  ของเสยี  และมลพษ:เป�าหมายป� 2561 การลดขยะ  ของเสยี  และมลพษ

ปรมาณขยะ และของเสีย รวมทุกประเภท และทกุวธกีารก าจัดปริมาณขยะ  และของเสีย จากฝ�ายปฏิบัติการ 
5โรงงาน (ทั้งขยะเทศบาล และ ขยะอตสาหกรรม) 
•ปรมาณขยะที่ส�งก าจัดโดยวธีการฝ�งกลบในป� 

2560 จ านวน 36.3 ตัน คิดเป�น 13.9% ของ
ปรมาณขยะทั้งหมด

•ปรมาณขยะที่ส�งก าจัดโดยวธีการฝ�งกลบในป� 
2561จ านวน38.9 ตัน คิดเป�น 12.4% ของ
ปรมาณขยะทั้งหมด

•สัดส�วนของขยะที่ส�งก าจัดโดยวิธีการฝ�งกลบ 
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด ในป� 2561
ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับฐานป� 2560

•นอกจากนี้ ยังมีปรมาณขยะที่สามารถใช�ซ า้ และน า
กลับมาใช�ใหม�ได�ปรมาณเพมมากข้นทุกป� นับจาก
ป� 2560

ปรมาณขยะ และของเสีย ที่ก าจัดโดยวธกีารฝ�งกลบ

ปรมาณขยะ และของเสีย ที่มีการใช�ซ า้ และน ากลับมาใช�ใหม�

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณ (ตัน)
เป�าหมาย:ลดปริมาณขยะ/ของเสียด�วยวิธีฝ�งกลบ  

ลง1% จากป� 2560 

ผล:ลดลง



การบริหารจัดการพลังงาน
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ประเดน็ส าคญั: การใช�พลังงานอย�างคุ�มค�า (กระบวนการผลิต, การขนส�ง, 
ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน, พลังงานทดแทน)

การบรหารจดัการพลงังาน
ENERGY MANAGEMENT

เป�าหมายในป� 2563                            การด าเนนิงานในป� 2561 

กลุ�มบรษัท ได�ส�งเสรมการสร�างนวัตกรรม ความคิดรเรมและสร�างสรรค� ด�าน
การใช�เชื้อเพลิงและการประหยัดพลังงานมาประยุกต�ใช�อย�างต�อเนื่อง ท าให�
ประสบความส าเร็จในการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตและการจัด
จ าหน�ายในโรงงานทั้ง 5แห�ง 

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

•การซื้อรถขนส�งยางมะตอยใหม� เพ่อลดอัตราการ
สินเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการลดม�าใช�จ�าย
น ้ามันเชื้อเพลิงในการขนส�งโดยใช�รถขนส�งขนาด
ใหญ�กว�าเดิม
•การใช�ระบบจัดการการส�งของ Oracle (Oracle 

Transportation Management (OTM) และน า
เทมโนโลยีระบบการติดตามรถขนส�งยางมะตอย 
(Truck Tracking System Technology) เพ่อ
เพมประสิทธิภาพการขนส�งโดยการลดทั้ง
ระยะทางและเวลา
•ปรับเปลี่ยนวิธีการให�มวามร�อนกับถังเก็บยางมะ
ตอยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�ยางมะตอย 
จากวิธีการถ�ายเทมวามร�อนผ�าน Hot oil แบบ
ดั้งเดิม เป�น เทมนิม " Direct fire"

ปริมาณการใช�พลังงานและเชื้อเพลิง
รวมทั้งหมด  ในป� 2561

ลดลง

เมื่อเทียบกับฐานป� 2560

ลดการใช�พลังงานในการอ�นสินม�า ของ
สายงานปฏิบัติการ (5 โรงงาน)ลงอย�าง
น�อย 5% เมื่อเทียบกับป� 2560

หมายเหตุเป�นเป�าหมายในระดับโรงงานซึ่งอาจมีการก าหนด
ไดว�แตกต�างกันในแต�ละโรงงาน
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การบรหารจดัการพลงังาน: เป�าหมายการลดการใช�พลงังาน (ไฟฟ�า/เชื้อเพลิง)

เป�าหมายการลดการใช�พลังงาน จิกะจล

จิกะจล/ตนัการผลติ

•ปริมาณการใช�พลังงานและเชื้อเพลิงรวมทั้งหมด

•ปริมาณการใช�พลังงานต�อตันการผลิต

ปรมาณการใช�พลังงานของสายงานปฏบิตักิาร (5
โรงงาน) ครอบคลุมกระบวนการเกบ็ การผลิตและ
การจัดส�งผลิตภณัฑ� 
•ปรมาณการใช�พลังงานรวมทั้งหมด ในป� 2561 

-ลดลง31.1% เมื่อเทยีบกบัป� 2559 
-ลดลง  26.9% เมื่อเทยีบกบัป� 2560 

•ปรมาณการใช�พลังงานต�อตันการผลิต ในป� 2561    
-ลดลง  25.4% เมื่อเทยีบกบัป� 2559
-ลดลง 29.6% เมื่อเทยีบกบัป� 2560



การบริหารจัดการน ้า
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ประเดน็ส าคญั: การบรหารจัดการน า้

การบรหารจดัการน ้า
WATERMANAGEMENT

เป�าหมายในป� 2563                       การด าเนนิงานในป� 2561 

แนวโน�ม/ผลการด าเนินการส าคัญ
ป� 2561

แม�ว�าที่จรงแล�ว โรงงานทั้ง 5 แห�งของเราในประเทศไทยตั้งอยู�ในพ้นที่ที่มีน ้าอดมสมบูรณ� 
และกระบวนการผลิตของเราใช�น ้าในปรมาณที่ค�อนข�างต ่า อย�างไรก็ตามบรษัทฯ ถือว�าน ้า
เป�นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอย�างยิงต�อการด าเนินชีวตประจ าวันและการด าเนิน
ธุรกิจรวมทั้งการที่โลกป�จจบันก าลังเผชิญกับวกฤตภัยแล�ง หรอแม�แต�อทกภัย ที่เกิดมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวความรุนแรงข้นเร่อยๆ  ดังนั้นบรษัทฯ จงได�
ด าเนินการและเพมประสิทธิภาพการใช�น ้าโดยใช�แนวคิด "3Rs" ได�แก� ลดการใช�น ากลับมา
ใช�ซ ้า และน ากลับมาใช�ใหม�  เพ่อให�การใช�น ้ามีประสิทธฺภาพสูงสุด

•โรงงานผลิตของเราสามแห�ง มีการรวบรวมน ้าฝน
ไดว�ในบ�อน ้าผิวดินในโรงงานเพ่อใช�ในการผลิตยาง
น ้าแอสฟลต�อิมัลชัน

•ในป� 2561 บริษัท ไดด�ด าเนิน “โมรงการโรงงาน
ปลอดน ้าเสีย”ที่โรงงานสุราษฎร�ธานี โมรงการนี้
เกี่ยวกับการแยกรางระบายน ้าฝนและน ้าเสีย และ
ปรับปรุงระบบบ าบัดน ้าเสีย เพ่อน าน ้าเสียที่ผ�าน
การบ าบัดแล�วกลับมาใช�ซ ้าในกระบวนการผลิต
ของเรา เป�าหมายสูงสุดมือการบรรลุถึง “การ
ปล�อยน ้าเสียออกสู�สิงแวดล�อมให�เป�นศูนย�”

เมื่อเทียบกับฐานป� 2560

ปริมาณการใช�น ้าจากแหล�ง
ต�างๆ รวมทั้งหมด ในป� 2561

ลดลง

ปรับปรุงระบบรางระบายน ้าฝนและระบบ
บ าบัดน ้าเสียจากกระบวนการผลิต เพ่อลด
การใช�น ้าจากแหล�งต�างๆ ภายนอก และมุ�งสู� 
โรงงานปลอดน ้าเสีย (Zero Waste Water 

DischargePlant) ทั้ง 4 โรงงานของทิปโก�
แอสฟลท� ไดด�แก�  โมราช ระยอง พษณุโลก 
และสุราษฎร�ธานี ภายในป� 2563
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การบรหารจดัการพลงังาน: เป�าหมายการลดการใช�น า้ 

เป�าหมายการลดการใช�น ้า 

เมกกะลติร

•ปริมาณการใช�น ้าจากแหล�งต�างๆรวมทั้งหมด

•ปริมาณการใช�น ้าที่มาจากการใช�ซ ้าและน ากลับมาใช�ใหม�

เมกกะลติร

ปรมาณการใช�น ้าจากฝ�ายปฏบิัตกิาร (5โรงงาน)
ปรมาณการใช�น ้าจากแหล�งต�างๆ รวมทัง้หมด ในป� 2561

-ลดลง36.8% เมื่อเทียบกับฐานป� 2559 
-ลดลง  32.9% เมื่อเทียบกับฐานป� 2560 

•ปรมาณการใช�น ้าทีม่าจากการใช�ซ า้ (reused water) และน า
กลับมาใช�ใหม� (recycle water) ในป� 2561
-เพมขน้  1.11% เมื่อเทียบกับฐานป� 2559
-ลดลง  7.87% เมื่อเทียบกับฐานป� 2560

ข�อมูลปริมาณการใช�น ้าที่มาจากการใช�ซ ้า (reused water) และน ากลับมาใช�ใหม� (recycle 

water) เพ่อการผลิต มาจากการม านวนจากผลิตภัณฑ� 

•ร�อยละของปริมาณน ้าทีน่ ากลับมาใช�ใหม�ต�อปรมิาณน ้าใช�
ทั้งหมด



การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก
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ประเดน็ส าคญั: การปล�อยก�าซเรอนกระจกจากกระบวนการผลิต
และการขนส�ง  (GRI 305)

การบรหารจดัการก�าซเรอนกระจก
EMISSIONS MANAGEMENT

เป�าหมายในป� 2563                      การด าเนนิงานในป� 2561 

ตั้งแต�เดือนกันยายน ป� 2561 บริษัท ไดด�ด าเนินการจัดการก�าซเรอนกระจก ตามมาตรฐานการ
จัดท าบัญชีและการรายงานก�าซเรอนกระจก ขององม�กร  (GHG Protocol -A Corporate 

Accounting and Reporting Standard) โดยมีขอบเขตส าหรับการด าเนินงานของโรงงานทั้ง 
5 แห�งในประเทศไดทย โดยรายงานการปลดปล�อยก�าซเรอนกระจกทางตรง (Scope 1) และการ
ปลดปล�อยก�าซเรอนกระจกทางอ�อมจากการใช�พลังงานไดฟฟ�า (Scope 2)

แนวโน�ม/ผลการด าเนนิการส าคญัป� 2561

•ตั้งแต�ป� 2559 ถึง 2561 บริษัทเปลี่ยนรถขนส�งยาง
มะตอยเก�าของโรงงานทั้ง 5 แห�งเป�นรถรุ�นใหม�ที่ใช�
เมร่องยนต�ประเภทยูโร 3 ซึ่งลดการใช�เชื้อเพลิง และ
เพมประสิทธิภาพการขนส�งอย�างมีนัยส ามัญ

•เพมสถานีขนส�งยางมะตอยระหว�างโรงงานระยอง
กับผู�ผลิต ท าให�ลดการใช�น ้ามันเชื้อเพลิงในการ
ขนส�งเพ่อกระจายวัตถุดิบที่สั้นลงประมาณ
10,000กิโลเมตรต�อเดือน

•การใช�ก�าซแอลพจในการให�มวามร�อนส าหรับรถ
ขนส�งยางมะตอยแทนการใช�ไดม�ฟน

•ปรับเปลี่ยนจากการใช�น ้ามันเตาก ามะถันสูง (high 

Sulphur fuel oil) เป�น น ้ามันดีเซล ส าหรับ เตา
น ้ามันร�อน (Hot oil boiler)ที่โรงงานพระประแดง
และสุราษฎร�ธานี

ลดลง

เมื่อเทียบกับฐานป� 2560

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก 
(ขอบเขตที่ 1และ 2) รวมทั้งหมด 
ในป� 2561

บริษัทฯ เพงไดด�มีการน าเสนอ GHG

Management มาประยกุต�ใช�เมือ่ปลายป� 
2561 จงยังไดม�ไดด�ตั้งเป�าหมายในป�2561 
แต�ไดด�มีการม านวนข�อมูลของป� 2559-
2561 เพ่อใช�เป�นป�ฐาน และตั้งเป�าหมาย
ส าหรับป� 2562 และต�อไดปในอนามต
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•ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

การบรหารจดัการก�าซเรอนกระจก: ปรมาณการปล�อยก�าซเรอนกระจกขอบเขตที ่1 และ 2

เป�าหมายการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก ตันมาร�บอนไดดออกไดซด�เทียบเท�า

ตันมาร�บอนไดดออกไดซด�เทียบเท�า ต�อตันการผลิต

•ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก ต�อตันการผลิต (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ปรมาณการปล�อยก�าซเรอนกระจกจากฝ�ายปฏิบัติการ 
(5โรงงาน) ครอบคลุมกระบวนการเก็บ ผลิตและจัดส�ง
ผลิตภัณฑ�
•ปรมาณการปล�อยก�าซเรอนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) 
รวมทั้งหมด ในป� 2561
-ลดลง11.5% เมื่อเทียบกับป� 2559 
-ลดลง  3.7% เมื่อเทียบกับป� 2560 

•ความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเรอนกระจก ต�อตันการผลิต 
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ในป� 2561 
-ลดลง  4.9% เมื่อเทียบกับป� 2559
-ลดลง  7.1% เมื่อเทียบกับป� 2560



กิจกรรม CSR/CSV 

มิติด�านสิงแวดล�อม
กิจกรรมเพ่อสังคม

เพ่อการลดมลพษและ

มุ�งเน�นด�านสิงแวดล�อม

ส าหรบัการส�งมอบสินม�า/บรกิารอย�างชาญฉลาด

โครงการ 
”บึงตะเครง”โครงการ “ป�าชุมชน”

โครงการ 
“ศูนย�การสอนขบัรถบรรทุก
สินค�าอนัตรายอย�างมอือาชีพ”

โครงการ 
“ระบบเตอืนอนัตราย

การใช�ถนน”

โครงการ “ถนนมา  ป�ายงัอยู�”

เป�นมิตรต�อสิงแวดล�อม

จากการด าเนินงานในห�วงโซ�
คุณค�าบรษัทฯ

In-Process

After-Process

โครงการ “รักษ�ปะการงั”

โครงการ”ต�นไม�ของฉัน…ป�าของเรา”

โครงการ “บึงตะเครง
รันนิง”



12
สร�างรปูแบบการ
ผลิตและการบรโภค
ที่ยั่งยืน

ด าเนินการโดยลดผลกระทบต�อธรรมชาติ

เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสร็จสมบรูณ�

จากการวเิมราะห�ในห�วงโซ�มณุม�าบรษิทัมีการขนส�งด�วยรถบรรทกุยางมะตอย (ซึ่งมีการให�พลงังาน
มวามร�อนทีถ่งับรรทุก  เพ่อรกัษาอณหภมูิพร�อมการใช�งาน) เป�นกระบวนการหลกัทีส่�งผลต�อสงิแวด-
ล�อม  ดังนั้นในป� 2558 บริษัทไดด�เรมิปรบัเปลี่ยนในส�วนตวัรถและเมรอ่งยนต�ให�มมีวามประหยดัและ
ส�งผลต�อสิงแวดล�อมน�อยสุด และในส�วนมนขบัรถซึง่ก็ป�นส�วนส ามญัทีจ่ะลดผลกระทบ  บริษัทฯ จง
ด าเนินโมรงการศนูย�การสอนขบัรถบรรทกุสู�มวามเป�นเลศิ เพ่อให�มนขบัเกดิมวามช านาญและลด
อบัติเหตกุารสูญเสยี ให�ขับรถแบบมีวนิัยถงึทีห่มายตามเวลาโดยปลอดภยัและประหยดัเชื้อเพลงิ ทั้ง
ยังเป�นการส�งเสรมิอาชพีของชมุชนในพน้ที่โรงงาน และท�ายสดุทดสอบรับใบขบัข่ทีก่รมการขนส�งโดย
มีเป�าหมายทีจ่ะฝ�กอบรมมนขบัรถทีจ่ะไดด�รบัวฒบิตัรจากกรมฝ�มอืแรงงานจ านวน 200 มน/ป� เพ่อให�
เกิดการด าเนินการส�งมอบสินม�าถงึทีห่มายตรงเวลาอย�างประหยดั ปลอดภยัและชาญฉลาด (Smart 

Operations)
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กิจกรรมเพ่อสังคมในกระบวนการ
ท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�าองค�กร
In-Process CSV/CSR Activities

กิจกรรมเพ่อสังคมหลังกระบวนการ
ท างานตลอดห�วงโซ�คุณค�าองค�กร
After-Process CSV/CSR Activities

เราท ากิจกรรมด�านป� 2561เรามีผลงาน สิงแวดล�อม

โครงการ
เพ่อสังคม

โครงการ
เพ่อสังคม

สนง. กรุงเทพฯ

พิษณุโลก

นครราชสีมา

ระยอง

สมุทรปราการ

สุราษฏร�ธานี
เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสรจ็สมบรูณ�

เรมโครงการ
ในป�รายงาน 

อยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

โครงการ
เสรจ็สมบรูณ�

ปลูกต�นไม�ทั้งสิน
ย�ายต�นไม�ทั้งสิน
สินป� 

การด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคม สิงแวดล�อมและเศรษฐกิจ ของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

ปล�อยปลาทั้งสิน
สินป� 

ความพึงพอใจผู�ร�วม
กิจกรรม

ต�น
ต�น
ต�น

ตัว
ตัว

% 

เฉพาะที่บึงตะเมรง

2,189 
35 

2,224 

10,780 
8,990 

84.3  

สถานะกจิกรรมเพอ่สังคมใน
กระบวนการท างาน

สถานะกจิกรรมเพอ่สังคมภายหลัง
กระบวนการท างาน
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การด าเนินกิจกรรมเพ่อสังคม สิงแวดล�อมและเศรษฐกิจของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

ล าดับโครงการกจิกรรมเพอ่สังคม
จ านวน
โครงการ

ประเภทสถานะโครงการการมสี�วนร�วม

เรมต�นอยู�ระหว�าง
ด าเนนิการ

สินสดุกรุงเทพฯพษณโุลกนครราช
สีมาระยองพระ

ประแดงสุราษฏร�

1โครงการพัฒนาพ้นที่ ”บึงตะเครง” เพ่อการท�องเที่ยว
แบบบูรณาการอย�างยั่งยืน1

2โครงการ”ต�นไม�ของฉัน…ป�าของเรา”เพ่อลดวกฤติ
การณ�ด�านภาวะโลกร�อน 1

3โครงการ“บึงตะเครงรันนิง” วงเพ่อเปลี่ยนสนับสนุน
การออกก าลังกายในพ้นที่บึงตะเครงซึ่งถือเป�นปอดและ
แหล�งท�องเที่ยวแห�งใหม�ของพษณุโลก

1

4โครงการ “ถนนมา…ป�ายังอยู�”เป�นการหาบ�านใหม�ให�
ต�นไม�รมทางที่อยู�ในแนวตัดถนนหลวง  ลดการตัดต�นไม�1

5โครงการ “รักษ�ปะการงั” เพ่ออนุรักษ�แนวปะการังน ้าตื้น
ที่มีความส าคัญเป�นอย�างมาก ไม�ว�าจะเป�นที่อยู�อาศัย
และที่อนุบาลของสัตว�น ้า และปลาทะเลต�างๆ 

1

6โครงการ “ป�าชุมชน” เป�นการสนับสนุนชุมชนลดโลก
ร�อนในบทบาทการดูดซับก�าซเรอนกระจก2

7โครงการ “ศูนย�การสอนขับรถบรรทุกสินค�าอันตราย
อย�างมืออาชีพ” มี 2โครงการย�อยคือ การสอนขับ
รถบรรทุกวัตถุอันตรายตามหลักสูตร และการทดสอบ
ขับด�วยเคร่องจ าลองการขับรถส าหรับพ้นที่อันตราย

2

8โครงการ “ระบบเตือนอันตรายการใช�ถนนปลอดภัย” 
ระบบที่สามารถเตือนป�ญหาบนพ้นผิวถนนให�กับผู�ขับข่
ได�ระวัง  รวมทั้งได�ข�อมูลป�ญหาของถนนด�วย 

1
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โครงการ

นอกเหนือจากเป�นพ้นที่แก�มลิง 1 ใน 3 ของบางระก าโมเดลแล�ว บึงตะเครง ยังถูกพัฒนาเป�นแหล�ง
ท�องเที่ยวแบบบูรณาการ รวมถึงการอนุรักษ�ฟนฟแหล�งน ้าและสิงแวดล�อม โดยทิปโก�แอสฟลท�ส�งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกป�าเพมพ้นที่สีเขยวอย�างต�อเนื่องให�แก�บึงตะเครง จังหวัดพษณุโลก

พัฒนาพ้นที่บึงตะเครง เพ่อการท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน
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ชีวิต ที่ดี
เริมต�นจาก

สภาพแวดล�อม
ที่ดี

“

”

พ้นที่แก�มลิงบึงตะเครง หมู�ที่ 12 บ�านหนองเขาควาย ต าบล
บางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษณุโลก เป�นพ้นที่ที่ทาง
กรมชลประทานได�พัฒนาขดลอกให�เป�นแก�มลิง ส าหรับกัก
เก็บน ้าประมาณ 13.54 ล�านลูกบาศก�เมตร มีพ้นที่รับ
ประโยชน�ประมาณ 14,000 ไร� ราษฎร 857 ครัวเรอน ขนาด
พ้นที่ขดลอก 1,340 ไร� ด าเนินงานโครงการแล�วเสร็จในป� 
2557 ส าหรับบึงตะเครง แห�งนี้ เป�นส�วนหนึ่งของโครงการ
แก�มลิงที่สามารถบรรเทาป�ญหาน ้าท�วม รองรับและแก�ไข
ป�ญหาภัยแล�งของพ้นที่ต าบลบางระก า จังหวัดพษณุโลก
นอกเหนือจากการใช�พ้นที่กักเก็บน ้าแล�ว โครงการบึงตะเครง
ถูกยกระดับ โดยการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน�พ้นที่
เพ่อพัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยวแบบบูรณาการ มูลค�ากว�า 
200 ล�านบาท โดยเน�นการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงกีฬา 
โดยเฉพาะการก�อสร�างไบค�เลน ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ� การอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น ้า
ลุ�มน ้ายม เป�นต�น ทั้งนี้จะก�อให�เกิดการสร�างรายแก�ประชาชน
และชุมชนในพ้นที่อย�างยั่งยืน
กลุ�มบริษัททิปโก�แอสฟลท� ได�เล็งเห็นถึงความส าคัญกับการ
พัฒนาพ้นที่สีเขยวอย�างยั่งยืน จงท าให�โครงการบึงตะเครงนี้ 
ถูกน าเสนอเพ่อพัฒนาเป�นพ้นที่สีเขยวที่มีต�นไม�ยืนต�นขนาด

ใหญ� เป�นองค�ประกอบหลักและได�รับการบ ารุงรักษาให�คงอยู�
อีกทั้งยังส�งเสริมให�โครงการเกิดการพัฒนาในเขตพ้นที่
จังหวัดพษณุโลก ให�มีสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติที่อดม
สมบูรณ�ยิงข้น เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรอองค�
ความรู� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู�ไปกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในพ้นที่ ซึ่งทางกลุ�มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
พัฒนาโครงการบึงตะเครงอย�างต�อเนื่อง ภายใต�การดูแล
อย�างใกล�ชิดของโรงงานทิปโก�แอสฟลท� จังหวัดพษณุโลก ซึ่ง
อยู�ห�างจากพ้นที่โครงการเพยงแค� 15 กิโลเมตร เท�านั้น
โครงการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงเพ่อการท�องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย�างยั่งยืนถือเป�นโครงการที่ต�องอาศัยความ
ร�วมมือจากหลายๆ ภาคส�วน เพ่อช�วยผลักดันและพัฒนา
โครงการนี้ให�เกิดข้นได� โดยกลุ�มบริษัททิปโก�แอสฟลท�ได�ให�
ความส าคัญและต�องการพัฒนาพ้นที่ในหลายๆด�าน จงเกิด
เป�นโครงการย�อย ดังนี้
1. โครงการออกแบบภูมิทัศน�
2. โครงการต�นไม�ของเราป�าของเรา (Our Tree Our Forest)

3. โครงการถนนมา..ป�ายังอยู�
4. โครงการวิงมินิมาราธอน บึงตะเครง รันนิง
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ออกแบบภูมิทัศน�

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.เพ่อพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงให�สอดรับกับแนวทางการท�องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย�างยั่งยืน

2.สามารถเห็นแนวทางและแผนการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง ได�อย�างชัดเจน
3.สร�างการมสี�วนร�วมในการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงให�กับผู�มสี�วนได�เสีย

ส�วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง
เพ่อการท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน

โครงการ

วสัยทัศน�ของกลุ�มบรษัททิปโก�แอสฟลท�ได�เสนอขั้นตอนการ
จัดท าการออกแบบภูมิทัศน�และการวางผังแม�บทโดย
ผู�เชี่ยวชาญด�านสถาป�ตยกรรมและผังเมือง ให�เกิดการใช�
ประโยชน�จากพ้นที่บึงตะเครงอย�างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการมีแนวทางพัฒนาให�สอดคล�องและเป�นไปตามหลักการที่เหมาะสมต�อไปใน
อนาคต โดยความเห็นชอบจากเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม� ซึ่งเป�นเจ�าของ
พ้นที่ สืบเนื่องจากป� พ.ศ. 2560 กลุ�มบริษัททิปโก�แอสฟลท� ได�ร�วมลงนามความ
ร�วมมือทางด�านการให�บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เป�นผลให�ทางคณะ
สถาป�ตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต�การด าเนินงานของสถานการ
ออกแบบทางศิลปะและสถาป�ตยกรรม ซึ่งมีศักยภาพเป�นผู�เชี่ยวชาญได�เข�าร�วมเป�น
ผู�ให�บริการวิชาการด�านการออกแบบภูมิทัศน�และการวางผังแม�บทโครงการบึงตะ
เครงของกลุ�มบริษัทฯ ในป� พ.ศ. 2561 เพ่อร�วมปรับปรุงภูมิทัศน�บึงตะเครงเพ่อการ
ท�องเที่ยว โดยมีเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม�เป�นผู�ก าหนดภาพรวมของแนว
ทางการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงดังกล�าว
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แนวทางการออกแบบภูมิทัศน�

การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน�บึงตะเครงมี
กระบวนการในการออกแบบผ��านการท างาน
ร�วมกันระหว�าง เทศบาลต าบลบางระก าเมือง
ใหม� ในบทบาทเจ�าของพ้นที่ซึ่งถือเป�นตัวแทน
จากชุมชนสถานการออกแบบทางศิลปะและ
สถาป�ตยกรรม คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในบทบาทผู�เชี่ยวชาญ
ด�านการออกแบบ และกลุ�มบริษัททิปโก�แอส
ฟลท� เพ่อท าการก าหนดเป�าหมายในการ
ออกแบบและการพัฒนาแบบร�วมกัน โดยการ
ออกแบบพจารณาประโยชน�ใช�สอยตามความ
ต�องการของพ้นที่ของทางเทศบาลต าบลบาง
ระก าเมืองใหม� ประกอบกับแนวทางการ
พัฒนาพ้นที่โดยมีแนวความคิดทางการ
ออกแบบผสมผสานกับบริบททางพ้นที่และ
น าเสนอเป�นแบบร�างและแบบจ าลอง ซึ่ง
ประกอบด�วยแนวความคิดในการออกแบบ 3 
ด�าน ประกอบไปด�วย ด�านอัตลักษณ�เชิง

สัญลักษณ�ของพ้นที่ ด�านอัตลักษณ�เชิงบริบท
และกิจกรรมในพ้นที่ และการออกแบบภูมิทัศน�
และลักษณะพันธุ�ไม�ในพ้นที่
โครงการออกแบบภูมิทัศน�นี้เป�นการก าหนด
แผนโดยรวม เพ่อประโยชน�ในการใช�เป�น
แนวทางในการพัฒนาพ้นที่ และการบริหาร
จัดการพ้นที่บึงตะเครงต�อไปในอนาคต 
แนวทางต�างๆ ที่ได�เสนออยู�ในผังแม�บท
สามารถน าไปปรับเป�นข�อเสนอแนะให�แก�
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องสามารถจะน าแนวทาง
ดังกล�าวไปประยุกต�ในการจัดท าโครงการ และ
สามารถปรับใช�ข�อมูลต�าง ๆ ตามความจ าเป�น
และความเหมาะสมในแต�ละช�วงเวลา ทั้งนี้สิง
เหล�านี้จะท าให�ประชาชนในพ้นที่และพ้นที่
ใกล�เคียงได�ใช�ประโยชน�จากบึงตะเครงอย�าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของการ
สร�างสรรค�การท�องเที่ยวอย�างยั่งยืนและ
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนต�อไป

ด�านอัตลักษณ�เชิงสัญลักษณ�ของพ้นที่

ด�านอัตลักษณ�เชิงบรบทและกิจกรรมในพ้นที่

การออกแบบภูมิทัศน�และลักษณะพันธุ�ไม�ในพ้นที่
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แนวคิดการวางผังเพ่อการออกแบบภูมิทศัน�พ้นที่บงึตะเครง
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วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.เพ่อสร�างการเรยนรู� และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ�ทรพัยากรธรรมชาติ
2.เพ่อฟนฟทรัพยากรป�าไม�ที่เสือ่มโทรมให�มีความอดมสมบูรณ�กลับคืนมา 
3.เพ่อลดภาวะวิกฤติการณ�ด�านภาวะโลกร�อน และภัยพบัติทางธรรมชาติ

กลุ�มบรษัททิปโก�แอสฟลท�ตระหนักถึงเร่องการรักษาสิงแวดล�อม
ภาวะโลกร�อนและการพัฒนาชุมชนมาอย�างต�อเนื่อง 

ได�เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง อันเป�นพ้นที่กักเก็บน ้าสาธารณะ
ของชุมชนให�เป�นสวนพฤกษชาติแหล�งพันธุ�ไม� สมุนไพรประจ าถิน และสวนผสมผสาน เพ่อ
คืนผืนป�ากลับสู�ธรรมชาติและชุมชน สร�างความอดมสมบูรณ�ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยง
ให�กับชุมชน พัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ที่อยู�ในพ้นที่ชุมชน โดยใช�แนวปรัชญาใน
การพัฒนาให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตความเป�นอยู�ของชุมชน และให�ชุมชนมีส�วนร�วม มี
ความรัก ความหวงแหน ควบคู�ไปกับการอนุรักษ�ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยกลุ�มบริษัท
ทิปโก�แอสฟลท�ได�ท าบันทึกข�อตกลงความร�วมมือในโครงการ “ต�นไม�ของเราป�าของเรา 
(OurTreeOur Forest)” โดยจะร�วมรับผิดชอบการปลูกต�นไม�ใหญ�ในส�วนที่เป�นพ้นที่เกาะ
หลักของบึงตะเครง เพ่อปรับปรุงภูมิทัศน�ในพ้นที่บึงตะเครง ซึ่งทางกลุ�มบริษัทฯ ได�
สนับสนุนการปลูกต�นไม�ไปแล�วเป�นตั้งแต�ป� พ.ศ.2559 จ านวนกว�า 2,224ต�นคิดเป�น
มูลค�ากว�า 3ล�านบาท

ต�นไม�ของเราป�าของเรา
โครงการ

ส�วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง
เพ่อการท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน
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2561

2560

2559

2558

Q.4 Q.2Q.3 Q.1 = 250
ต�น

ชะลอการปลูกต�นไดม�เพม  
เนื่องจากการรอการออกแบบ
ผังบริเวณและแบบภูมิสถาป�ตย�

ต�นไม�ของเราป�าของเรา
โครงการ

15
การจัดการระบบ
นิเวศทางบก

บริษัทฯ ได�สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง เพ่อการท�องเที่ยว
แบบบูรณาการอย�างยั่งยืน  โดยการสนับสนุนการปลูกต�นไม�ยืนต�น
จ านวนทั้งสิน  2,224ต�น  ซึ่งในช�วงแรกบริษัทฯ น าต�นมะฮอกกานี  ที่มี
ความคงทนต�อสภาพภูมิอากาศมาปลูก  และหลังจากนั้น  บริษัทฯได�น า
ต�นทองกวาวซึ่งเป�นไม�พ้นเมืองของจังหวัดพษณุโลก  ที่สามารถน าใบมา
ท าเป�นจานอาหาร (โครงการจานใบไม�)  ทางบริษัทฯ จงได�ปลูกต�น
ทองกวาวไว�รอบบริเวณบึงตะเครง
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บึงตะเครงรันนิง

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.เพ่อส�งเสริมให�ประชาชนได�ออกก าลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
2.เพ่อส�งเสริมการท�องเที่ยวและการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงให�เป�นแหล�งท�องเที่ยวที่
ส าคัญ

3.สร�างการมสี�วนร�วมในการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงให�กับผู�มสี�วนได�เสีย

ส�วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง
เพ่อการท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน

โครงการกิจกรรมการเดิน -วง มินิมาราธอนรอบบรเวณบึงตะเครง ถูกจัดข้น
เป�นครั้งแรก ภายใต�ชื่อ “บึงตะเครงรันนิง วงเพ่อเปลี่ยน” สนับสนุน
การออกก าลังกายในพ้นที่บึงตะเครงซึ่งถือเป�นปอดและแหล�ง
ท�องเที่ยวแห�งใหม�ของพษณุโลก

ส าหรับคนที่รักในการออกก าลังกาย วิง หรอ ป��น ในพ้นที่ปลอดภัยในบรรยากาศของบึงน ้ากึ่ง
ป�าชุมชน รายล�อมไปด�วยทุ�งนาข�าวของเกษตรกรชาวบางระก า ซึ่งในการพัฒนาเพมเติม เราได�
จัดกิจกรรมบึงตะเครงรันนิง วิงเพ่อเปลี่ยนให�ทุกคนได�สัมผัสธรรมชาติ ปลูกจิตส านึกในการ
ออกก าลังกาย โดยใช�บึงสาธารณะในการออกก าลังกาย ซึ่งที่ผ�านมาทางเทศบาลต าบลบาง
ระก าเมืองใหม� ได�มีการปล�อยปลาหลายชนิดหลายหมื่นตัวและปล�อยกุ�งก�ามกามอีกกว�า 
150,000 ตัว ปลาบึก ปลากะโห� เพ่อเพมความอดมสมบูรณ�ให�กับบึงสาธารณะ เป�นส�วนหนึ่งที่
ช�วยส�งเสริมให�บึงตะเคร็งเป�นสถานที่ท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืนอย�างสมบูรณ� อีกทั้ง
เพมการมีส�วนร�วมระหว�างหน�วยงานเอกชน หน�วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และชุมชน  รวมทั้ง
รายได�จากการขายบัตรวิงได�น าไปใช�ในโครงการการย�ายต�นไม�ตามแนวที่ถนนทางหลวงตัดผ�าน 
โครงการ “ถนนมา….ป�ายังอยู�”

วงเพ่อเปลี่ยน 
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ดูรายละเอียดเพมเติมจาก
VDO โมรงการ “บึงตะเครงรันนิง  

วิงเพ่อเปลี่ยน”
ท�านสามารถสแกน QR codeตามนี้ 

บึงตะเครงรันนิง
การพัฒนาบึงตะเครงให�เป�นแหล�งท�องเที่ยวแบบบูรณา
การอย�างยั่งยืนนั้น   จ าเป�นต�องใช�งบประมาณสูงและ
ระยะเวลาในการด าเนินการให�แล�วเสร็จทั้งโครงการจะใช�
เวลานาน  ดังนั้นเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม�  
ร�วมกับชุมชนในบริเวณรอบบงึตะเครงที่มคีวามเข�มแข็งและ
มุ�งมั่นในการพัฒนาโครงการบึงตะเครงอย�างจริงจัง  
เสนอความคิดในการจัดการวิงการกุศล  เพ่อน าเงินมา
พัฒนาโครงการต�าง ๆ ของบึงตะเครง  ในส�วนที่
งบประมาณรัฐยังไม�ได�ครอบคลุม  
ดังนั้นบริษัทฯ  จงร�วมจัดกิจกรรม ”บึงตะเครงรันนิง .. วิง
เพ่อเปลี่ยน “  เพ่อจดประสงค�ในการน าเงินมาย�ายต�นไม�
ในแนวตัดถนน  เข�ามาปลูกในพ้นที่บึงตะเครง  ซึ่งต�นไม�แต�
ละต�นมีอายุกว�า 10 ป�  ซึ่งจะท าให�ป�าบึงตะเครงมีความ
อดทสมบูรณ�ได�เร็วข้น  และขณะเดียวกันก็รักษาต�นไม�
ใหญ�ในแนวตัดถนนนได�ทั้งหมด
งานนี้ถูกก าหนดให�เป�นงานวิงการกุศลประจ าป�ซึ่ง
จดประสงค�จะยังเป�นการพัฒนาโครงการบึงตะเครง  ในป�
แรกที่จัดประสบความส าเร็จอย�างสูงที่มีผู�ร�วมวิงกว�า 
1,700 คน  โดยเฉพาะคนในชุมชนที่มาช�วยงานจัดงานใน
ฐานะเจ�าบ�านที่ดี  มีผู�สูงวัย  จนถึงสมาชิกรุ�นเยาว�มาร�วม
วิงและเดินการกุศลในครั้งนี้
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ถนนมา..ป�ายังอยู�

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1.เพ่อรักษาต�นไม�ใหญ�ริมถนนไม�ให�ถูกท าลายจากการขยายพ้นที่ของถนน
2.เกิดการกระตุ�นและสร�างการมีส�วนร�วมในการดูแลรกัษาต�นไม�ของชุมชน
3.สร�างการมสี�วนร�วมในการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครงให�กับผู�มสี�วนได�เสีย

ส�วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพ้นที่บึงตะเครง
เพ่อการท�องเที่ยวแบบบูรณาการอย�างยั่งยืน

โครงการ

“หาบ�านใหม�ให�ต�นไม�รมทาง” ตามโครงการถนนมาป�ายังอยู� รักษา
สิงแวดล�อม โดยน าต�นไม�ที่ต�องตัดรมถนนที่มีโครงการขยายเส�นทาง
กว�า 150 ต�น มาไว�บรเวณรอบพ้นที่บึงตะเครง

โครงการถนนมาป�ายังอยู�เกิดจากความร�วมมือของเทศบาลต าบลนิคมบางระก าเมืองใหม� 
กรมทางหลวง และกลุ�มบริษัททิปโก�แอสฟลท� โดยจะเห็นว�าที่ไหนก็ตามถนนมาก็จะตัดต�นไม�ริม
ทาง ซึ่งที่บางระก าก็เช�นกัน ที่จะมีโครงการขยายถนนเพ่อรองรับการจราจร โดยเฉพาะถนน
สาย 1065 พษณุโลก-ก าแพงเพชร ที่ต�องมีการตัดต�นไม�น�อยใหญ� ซึ่งทางเทศบาลต าบลบาง
ระก าเมืองใหม� ได�ท าหนังสือขอแขวงการทางพษณุโลก ในการน าต�นไม�ที่ต�องตัดโค�นย�ายมา
ปลูกไว�ที่บริเวณโดยรอบบึงตะเครง เพ่อเป�นการหาบ�านใหม�ให�กับต�นไม�เหล�านี้ โดยขณะนี้เราได�
ด าเนินการย�ายแล�ว 34 ต�น จากเป�าหมาย 150 ต�น ที่มีอายุตั้งแต� 5 ป�ข้นไป และที่ส าคัญต�นไม�
แต�ละต�นนั้นก็จะมีการบ�งบอกเร่องราวว�า ต�นไม�ต�นนี้มาจากไหน ผ�านคิวอาร�โค�ช ที่อธิบายถึง
ใครเป�นเจ�าของเดิมมาก�อน ซึ่งจะท าให�นักท�องเที่ยวหรอผู�ที่มาออกก าลังกาย ได�มาเที่ยวชมและ
ศึกษาต�นไม�แต�ละต�นไม�ว�าจะเป�น แคนา ประดู� ทองกวาว เป�นต�น ซึ่งถือว�าเป�นการรักษา
สิงแวดล�อม ไม�ท าลายต�นไม�ริมทาง 
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ดูรายละเอียดเพมเติมจาก
VDO โครงการ ถนนมา ป�ายังอยู�

โดยสแกน QR codeตามนี้ 

ถนนมา..ป�ายังอยู�
โมรงการดีๆ ที่ทางเทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม�ไดด�
น าเสนอ  เพ่อเป�นการรักษาต�นไดม�ขนาดใหญ�ริมแนวทาง
ที่ถนนทางหลวงตัดผ�าน  เป�นการรักษาต�นไดม�ที่มีอายุ
การเจริญเติบโตหลายสิบป�ไดว� 

ในโมรงการนี้  พนักงานทิปโก�ไดด�เสนอการเล�าประวัติ
ของต�นไดม�แต�ละต�นที่ย�ายมา  โดยมีประวัติที่อยู�เดิม  เจ�า
ของเดิม  ลักษณะพันธุ�ไดม�  โดยการน าเสนอเป�น QR 

Code ที่มีเสียงเล�ารายละเอียด  ที่สามารถให�มนรุ�นหลัง
ไดด�ทราบประวัติมวามเป�นมา  ลูกหลานเจ�าของเดิมไดด�มี
มวามภามภูมิใจที่เป�นส�วนหนึ่งของการปลูกป�าที่บึงตะ
เมรงให�สมบูรณ�
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รักษ�ปะการัง
โครงการ

ป�าชุมชน
โครงการ

พนักงานโรงงานนมรราชสีมาและโรงงานพระประแดง ไดด�ร�วม 
กันปลูกต�นไดม�กับชุมชน  ในพ้นที่ป�าชุมชนที่อยู�ใกล�โรงงาน
•ป�าชุมชนหนองป�กใจ มีพ้นที่ป�าเสื่อมโทรมประมาณ80 ไดร�  
จากพ้นที่ทั้งหมด 367 ไดร� โดยบริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด 
(มหาชน) โรงงานนมรราชสีมา ไดด�ด าเนินโมรงการเป�นเวลา
ต�อเนื่อง 5 ป� (2014-2018) บนพ้นที่ 26 ไดร� และไดด�มืนต�นไดม�
ให�กับป�าชุมชนหนองป�กใจ เป�นจ านวนทั้งสินกว�า5,270ต�น

•ป�าชุมชนบางกระสอบ อ.พระประแดง  ซึ่งทางโรงงานพระ
ประแดงไดด�ขอรับสิทธิ์จากกรมธนารักษ�ในการพัฒนาพ้นที่
เป�นป�าชุมชนจ านวนพ้นที่ 30 ไดร� เป�นเวลา 5 ป� และป�จจบันไดด�
ปลูกต�นไดม�ทั้งสิน 2,500ต�น 

บริษัทฯ เห็นว�าการปลูกปะการังเป�นกิจกรรมเพ่อสังมมและ
สิงแวดล�อมที่มวรสนับสนุน  จงไดด�เริมจัดกิจกรรมปลูกปะการัง
ที่เพาะพันธุ�ยาก เช�น ปะการังเขากวาง ฯลฯ โดยต�องการสร�าง
จิตส านึกการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  ในการรักษาชีวิตใต�
ทะเลที่ต�องโดนรบกวนจากเรอเดินทะเลขนาดใหญ�  และเป�นการ
สนับสนุนโมรงการวิจัยทางทะเลของภามวิชาวิทยาศาตร�ทาง
ทะเล มณะวิทยาศาสตร� จฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  และมูลนิธิ
กิจกรรมวิทยาศาสตร�ทางทะเลและการอนุรักษ� ซึ่งท าการวิจัย
ที่เกาะแสมสาร จ.ชลบุร  
วัตถุประสงม�เพ่ออนุรักษ�แนวปะการังน า้ตื้นที่มีมวามส ามัญเป�น
อย�างมาก ไดม�ว�าจะเป�นที่อยู�อาศัยและที่อนุบาลของสัตว�น ้า และ
ปลาทะเลต�างๆ ช�วยลดมวามรุนแรงของมลื่นป�องกันการกัด
เซาะพังทลายของชายฝ��งไดด� และยังเป�นแหล�งท�องเที่ยวทางทะเล

อ�านรายละเอียดเพมเติมใน
โครงการป�าชุมชน

โดยสแกน QR codeตามนี้ 
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โครงการ

โครงการ

ศูนย�การสอนขับรถบรรทุก
วัคถุอันตรายอย�างมืออาชีพ

ระบบเตือนอันตราย การใช�ถนน

โครงการศูนย�การสอนขับข่รถบรรทุกวัตถุอันตรายใบขับข่ประเภทที่ 4เนื่องจากรถ 
บรรทุกยางมะตอยของบริษัทมีทั้งสิน 300 มัน และการที่มีมนขับรถที่มีมวามสามารถใน
การขับข่ที่ปลอดภัย แก�ป�ญหาต�าง ๆ ที่ประสบอย�างทันท�วงที เพราะป�ญหาทางถนนที่เกิด
มวามเสียหายมากเกิดจากมนขับรถรถบรรทุกขนาดใหญ� บริษัทฯ ไดด�ร�วมพัฒนากับ
กรมการขนส�งทางบก กองบังมับการต ารวจทางหลวง และส านักงานนโยบายแผนการ
ขนส�งและจราจร ในการจัดท าหลักสูตรและโมรงการนี้จะช�วยเร่องพัฒนาให�เกิดงานใน
ชุมชนด�วย มีการเริมโมรงการในป� 2560 ในการจัดท าร�างโมรงการและพัฒนาในระดับ
มวามร�วมมือต�อไดป

โครงการระบบเตือนส าคัญเพ่อชีวตปลอดภัย (Safe Driving Alerting App.)  
โมรงการพัฒนาระบบการเตือนผู�ขับข่เพ่อการขับข่ที่ปลอดภัย  โมรงการนี้เป�น
โมรงการระยะยาวร�วมกับหลายองม�กร  โดยริเริมร�วมกับกรมทางหลวงชนบทในการ
พัฒนาระบบที่สามารถเตือนป�ญหาบนพ้นผิวถนนให�กับผู�ขับข่ไดด�ระวัง  รวมทั้งไดด�ข�อมูล
ป�ญหาของถนนด�วย  บริษัทไดด�น ามาท าเป�นโมรงการร�วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรโดย
บุมมลากรที่ท างานด�านมวามปลอดภัยทางถนนของรัฐ  โดยป� 2560 เป�นป�แรก  โดยมี
การเก็บข�อมูลจดอันตรายในพ้นที่ตัวอย�างในจังหวัดพษณุโลก  และเป�นการร�วมของ
ชุมชนในการรายงานจดอันตรายในแต�ละพ้นที่  ขณะนี้อยู�ระหว�างพัฒนอย�างต�อเนื่อง
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การส ารวจเส�นทาง
(RTS)

การส ารวจเส�นทางและ
พ้นทีแ่พลนท�ลกูค�า

Office 365

ข�อมูล

อปกรณ�/เคร่องมือ

โครงการกิจกรรมเพ่อสงัคม

ระบบเตือนอันตราย
การใช�ถนน

โครงการโครงการ

ศูนย�ความรู�ด�านความปลอดภยั
การจัดส�งสนิค�า

ระบบการเตอืนอนัตราย
ผ�านระบบ GPS 

โครงการกิจกรรมเพ่อสงัคม

พัฒนาและขยายการอบรมคนขบัรถบรรทกุภายนอกองค�กร

ประกาศนยีบตัรให�พนกังานขับ
รถที่สอบผ�านหลกัสตูร

งานธรุการ/ งานพฒันาหลกัสตูร

หลักสูตรการอบรม เคร่องจ าลองการขบั
รถบรรทุกเสมอืนจรง

โครงการโครงการ

ศูนย�บรหารการจดัส�งสนิค�าหลักสูตรสอนการขบัรถบรรทกุ
วัคถุอันตรายอย�างมอือาชพี

การพฒันาความสามารถและให�คนขบัรถบรรทกุสอบรบัประกาศนยีบตัร

ADR**
คณะวศวกรรมศาสตร�
มหาวทยาลยันเรศวรDDC*

หมายเหต:ุ

*  Defensive Driving Course(developed by Phitsanulok plant and Department of Skill Development)

* *  Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ทีมบรหารการจดัส�ง
(Logistic Team)

CSR IN PROCESS

CSR AFTER PROCESS

การน าเสนอสู�สงัคมให�ได�ใช�ระบบ
เพ่อความปลอดภยัในการใช�ถนน

ข�อมูลจาก กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท

โครงการ

ศูนย�การสอนขับรถบรรทกุ
วัตถุอันตรายอย�างมอือาชีพ

นวัตกรรมน าสู�อนาคตด าเนนิการลดผล
กระทบต�อธรรมชาติ

ไม�ประมาท  
ชีวตปลอดภยัไว�ก�อน

แผนผังความสัมพันธ�โครงการกิจกรรมเพ่อสังคมที่ต�อยอดจากโครงการพัฒนาศักยภาพงาน



มุ�งสู�ความเป�นเลิศในการด าเนินธุรกิจและการส�งมอบ 
โดยมีการรบกวนสิงแวดล�อมน�อยที่สุด

O A
CENTER OF 
EXCELLENCE D

While CreatingLeast Environmental Impacts



ตารางข�อมูลด�านความยั่งยืนเพิมเติม
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GRIPage No. 
2016 / 25592017 / 25602018 / 2561Standardsor URL

E1การจัดการก�าซE1.1Cนโยบายและแนวปฎิบัติเร่องการจัดการEmissions: Policy and Practicesมี ●●
เรอนกระจกสิงแวดล�อมในประเด็นด�านก�าซเรอน234
(Emissions กระจก

Management)E1.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to emissions มี ●●
สิงแวดล�อมที่บรษัทอ�างอิงmanagement-related principles, 234

standards or guidelines

E1.2Cแผนการลดปรมาณการปล�อยก�าซเรอนReduction of GHG emissions: มี ●●
กระจกinitiatives

E1.3Cเป�าหมายการลดปรมาณการปล�อยก�าซReduction of GHG emissions:มี ●●
เรอนกระจก targets

E1.4Cปรมาณการปล�อยก�าซเรอนกระจกGross direct (Scope 1) GHG ตันคาร�บอนGRI 305-1

ขอบเขตที่ 1 และ 2emissions and Gross energy ไดออกไซด�GRI 305-2244-246
indirect (Scope 2) GHG emissionsเทียบเท�า

E1.4Oปรมาณการปล�อยก�าซเรอนกระจกGHG emissions intensity ratio - ตันคาร�บอนได-เรมด าเนินการ 1/2019 (มค. 2562)
ขอบเขตที่ 1 และ 2 ต�อหน�วยการผลิตgross direct (Scope 1) GHG ออกไซด�เทียบเท�า244-246

emissions per production unitหน�วยหน�วยการผลิต

E2การจัดการE2.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการจัดการEnergy: policy and practicesมี ●●●
พลังงานสิงแวดล�อมในประเด็นด�านพลังงาน

 (Energy E2.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to energy management-มี ●●●
  Management)สิงแวดล�อมที่บรษัทอ�างอิงrelated principles, standards or 234

guidelines

E2.2Cแผนการลดการใช�ไฟฟ�าและ/หรอน ้ามันReduction of energy and/or fuel มี ●●●GRI 302SDG 7238-240
เชื้อเพลิงconsumption: initiatives

E2.3Cเป�าหมายการลดการใช�ไฟฟ�าและ/หรอReduction of energy and/or fuel มี ●●●
น ้ามันเชื้อเพลิงconsumption: targets

E2.4Cปรมาณการใช�ไฟฟ�าและ/หรอน ้ามันTotal energy and/or fuel 

เชื้อเพลิงconsumption

E2.5Oปรมาณการใช�ไฟฟ�าและ/หรอน ้ามันEnergy intensity ratio: total energy จกาจล

เชื้อเพลิงต�อหน�วยการผลิตconsumption per production unit/ หน�วยการผลิต

E3การจัดการน ้าE3.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการจัดการWater: policy and practicesมี ●●●GRI 303SDG 6234
(Water สิงแวดล�อมในประเด็นด�านน ้า

 Management)E3.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to water management-มี ●●●GRI 303SDG 6234
สิงแวดล�อมที่บรษัทอ�างอิงrelated principles, standards or 

guidelines

E3.2Cแผนการลดการใช�น ้าReduction of water consumption: มี ●●●GRI 303SDG 6241-243
initiatives

E3.3Cเป�าหมายการลดการใช�น ้าReduction of water consumption: มี ●●●GRI 303SDG 6241-243
targets

E3.4Cปรมาณการใช�น ้าTotal water withdrawalเมกะลิตรGRI 303-1SDG 6241-243
E3.4Oปรมาณของน ้าทิงที่ผ�านการบ าบัดและTotal volume of treated and reused เมกะลิตร

น ากลับมาใช�ใหม�water

244-246

244-246

234

238-240

238-240

238-240

241-243

SDG 13

GRI 305SDG 13

GRI 305SDG 13

Note (s)

รักษ�สิงแวดล�อม - SAVE ENVIRONMENT
ก�าซเรอนกระจก - EMISSIONS

SDGs

GRI 302SDG 7

GRI 302SDG 7

GRI 302SDG 7

GRI 305-4SDG 13

SDG 13

GRI 305SDG 13

GRI 305

Disclosure
Index Codeตัวชี้วัดระดับ Core และ Optional (Indicators)UnitPerformance

จกาจล

พลังงาน - ENERGY

น ้า - WATER

GRI 302-3SDG 7

GRI 302-1SDG 7

GRI 303-3SDG 6

ตารางที่ 1)  การรายงานข�อมูลตามดชันีชีว้ดัของ GRI และ SDGs
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ตารางที่ 1)  การรายงานข�อมูลตามดชันีชีว้ดัของ GRI และ SDGs
GRIPage No. 

2016 / 25592017 / 25602018 / 2561Standardsor URL

E4การจัดการขยะE4.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการจัดการEffluents, waste and pollution: มี ●●●GRI 306SDG 12234
ของเสียและมลพษสิงแวดล�อมในประเด็นด�านขยะ ของเสียpolicy and practices

(Effluents, และมลพษ

Waste and E4.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to waste and pollution มี ●●●GRI 306SDG 12234
Pollution สิงแวดล�อมที่บรษัทอ�างอิงmanagement-related principles, 

Management)standards or guidelines

E4.2Cแผนการลดขยะ ของเสีย และมลพษReduction of effluents, waste and มี ●●●GRI 306SDG 12235-237
pollution: initiatives

E4.3Cเป�าหมายการลดขยะ ของเสีย และมลพษReduction of effluents, waste and มี ●●●GRI 306SDG 12235-237
pollution: targets

E4.4Cปรมาณขยะ ของเสีย และมลพษ แยกTotal volume of effluents, waste ตันGRI 306-2SDG 12235-237
ตามประเภท เช�น ขยะอันตราย/ไม�and pollution (by type), e.g., 

อันตราย ขยะที่รไซเคิลได�/ไม�ได�hazardous/non-hazardous waste 

and recyclable/non-recyclabl waste

E4.4Oปรมาณขยะหรอของเสียที่ถูกนากลับมาTotal volume of reused effluentsตันGRI 306-2SDG 12235-237
ใช�ใหม� and waste

S1สิทธิมนุษยชนของS1.1Cเร่องสิทธิมนุษยชนของแรงงานที่Human rights and labor rights,มี●●●GRI 412SDG 8160-161-บรษัทไม�เลือกปฏิบัติและให�โอกาสแก�ทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน ประกาศที่ 08/2554 
แรงงานครอบคลุมประเด็นดังนี้policy and practices, highlighting:นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย และเอกสารควบคุม เร่อง มาตรฐานแรงงานไทย
Human rights    - การจ�างงานอย�างเป�นธรรม   - Employment  (TBR-QLB-M-06) ข�อ 5.6การเลือกปฏิบัติ ข�อย�อย 5.6.1 บรษัทฯ ไม�กระท าหรอ
and labor rights   - การจ�ายค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม   - Compensation สนับสนุนให�มีการเลือกปฏิบัติในการจ�างงาน หน�า 6

   - การฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงาน   - Training and education - บรษัทไม�เลือกปฏิบัติและให�โอกาสแก�ทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน  เอกสารควบคุม 
   - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ   - Safety, occupational health เร่อง มาตรฐานแรงงานไทย (TBR-QLB-M-06) ข�อ 5.6 การเลือกปฏิบัติ 
      สภาพแวดล�อมการท างาน      and working environment    ข�อ 5.6 การเลือกปฏิบัติ ข�อย�อย 5.6.1 หน�า 6 
   - การดูแลพนักงาน   - Engagement

S1.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to labor rights-related มี●●●GRI 412SDG 8161-บรษัทอ�างอิงตาม มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) และได�รับการรับรองรับรอง
การปฏิบัติต�อพนักงานและลูกจ�างprinciples, standards or guidelinesมรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ� ตั้งแต�ป� 2014 จนถึงป�จจบัน

S1.2Oการติดตามให�ปฏิบัติตามนโยบายและHuman rights and labor rights of มี●●●GRI 412SDG 8162-มีการติดตามผลการด าเนินงานผ�านกิจกรรม การตรวจติดตามภายใน และ
แนวปฏิบัติด�านแรงงานของบรษัทที่ค านึงcompany’s labor: due diligenceภายนอกของระบบมาตรฐาน มรท. 8001 และมาตรฐาน ISO 26000
ถึงสิทธิมนุษยชน

S1.3Oการติดตามให�ปฏิบัติตามนโยบายและHuman rights and labor rights of มี●●●GRI 412SDG 8162
แนวปฏิบัติด�านแรงงานของคู�ค�าที่ค านึงsuppliers’ labor: due diligence

ถึงสิทธิมนุษยชน

S2การจ�างงานS2.1Cจ านวนพนักงานหรอลูกจ�างประจ าและTotal number of full-time and part-คนGRI 401SDG 5164-แจ�งในรายงานประจ าเดือน  การประชุมคณะผู�บรหารบรษัทฯ
Employmentชั่วคราวแยกตามเพศ อายุ และ ระดับtime employees (by gender, ageGRI 405-1SDG10

ต าแหน�ง group and position)

S2.1Oจ านวนพนักงานหรอลูกจ�างผู�พการหรอTotal number of employees with คนGRI 401SDG 5163-แจ�งในที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนรายไตรมาส
กลุ�มผู�ด�อยโอกาสอื่นๆdisabilities, indigenous peoples, or GRI 405-1SDG10-ป�จจบันมีพนักงานผู�ด�อยโอกาส 1 คน ท างานด�านการตลาดที่หน�วยงานการขาย

ethnic minoritiesและการตลาดในประเทศ
S3การจ�ายค�าS3.1Cสัดส�วนค�าตอบแทนระหว�างหญิงต�อชายRatio of basic salary and %GRI 405-2SDG 5166

ตอบแทนremuneration of women to men

Compensation

S4การฝ�กอบรมและS4.1Cแผนการพัฒนาพนักงานหรอลูกจ�างEmployee training and education: มี●●●GRI 404-2SDG 4173-แผนพัฒนาพนักงานแผนที่ 1) Leadership Development Framework 2015-2018
พัฒนาพนักงานinitiativesแผนที่ 2) จากการพัฒนา Job Competency Profile 2018 จงได�ด าเนินการปรับแผน
Training and Leadership Development Framework 2019 - 2021
EducationS4.1Oค�าใช�จ�ายเพ่อการพัฒนาพนักงานTotal investment in employee บาทGRI 404SDG 4172-ค�าใช�จ�ายพัฒนาพนักงานเต็มป� 2559 = 6,740,808.40 บาท

training and education-ค�าใช�จ�ายพัฒนาพนักงานเต็มป� 2560 = 7,262,432.50 บาท
-ค�าใช�จ�ายพัฒนาพนักงานเต็มป� 2561 = 5,990,529.20 บาท

S4.2Cเป�าหมายการพัฒนาพนักงานหรอลูกจ�างEmployee training and education:มี●●●GRI 404SDG 4172
 targets

S4.2Oประโยชน�ที่พนักงานและ/หรอองค�กรได�Benefits from employee training มี●●●GRI 404SDG 4174
รับจากการพัฒนาand education for the employees 

and/or the organization

S4.3Cจ านวนชั่วโมงอบรมหรอกิจกรรมพัฒนาAverage hours of training per year ชั่วโมง/คน/ป�GRI 404-1SDG 4173
ความรู�เฉลี่ยของพนักงานหรอลูกจ�างper employee

SDGs Index Codeตัวชี้วัดระดับ Core และ Optional (Indicators)Note (s) DisclosureUnitPerformance

สังคมปลอดภัย - SAFE SOCIAL
การปฏิบัติต�อแรงงาน/พนักงาน - LABOR PRACTICES

ขยะ ของเสีย และมลพษ - EFFLUENTS,WASTE and POLLUTION
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ตารางที่ 1)  การรายงานข�อมูลตามดชันีชีว้ดัของ GRI และ SDGs
GRIPage No. 

2016 / 25592017 / 25602018 / 2561Standardsor URL

S5ความปลอดภัยS5.1Cแผนการพัฒนาความปลอดภัย อาชีว-Safety, occupational health and มี●●●GRI 403SDG 3178
อาชีวอนามัย และอนามัย และสภาพแวดล�อมในการท างานworking environment: initiatives

สภาพแวดล�อมในS5.1Oแนวปฏิบัติด�านความปลอดภัยและสภาพOccupational health and safety มี●●●GRI 403SDG 3178
การท างานแวดล�อมในการท างานของคู�ค�าpractices for suppliers

Safety, S5.2Cเป�าหมายการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวSafety, occupational health and มี●●●GRI 403SDG 3176-177
occupational อนามัย และสภาพแวดล�อมในการท างานworking environment: targets

health & working S5.3Cสถิติเกี่ยวกับการเจ็บป�วย บาดเจ็บ  เสียType and rate of incidents of injury, ครั้ง/1 ล�านGRI 403-9SDG 3179-เป�าหมายไม�เกิน 2 ครั้งต�อ หนึ่งล�านชั่วโมงท างาน
environmentชีวตจากการท างานของพนักงาน/ลูกจ�างoccupational diseases, work-ชั่วโมงท างานGRI 403-10

related fatalitiesครั้ง/1 ล�านGRI 403-9SDG 3179-เป�าหมายไม�เกิน 0.37 ครั้งต�อ หนึ่งล�านกิโลเมตรขนส�ง
กิโลเมตรขนส�ง

S5.3OอัตราการเกิดอบัติเหตุในSevere operation accident frequencyครั้ง/1 ล�านGRI 403-9SDG 3179
การปฏิบัติงานขั้นร�ายแรง rateชั่วโมงท างาน

S5.3OอัตราการเกิดอบัติเหตุจากSevere truck accident frequency ครั้ง/1 ล�านGRI 403-9SDG 3179
รถขนส�งสินค�าขั้นร�ายแรงrateกิโลเมตรขนส�ง

S6การดูแลพนักงานS6.1CแผนการพัฒนาความผูกพันของEmployee engagement: initiativesมี●●●GRI 402SDG 8167
Engagementพนักงานต�อองค�กรGRI 407

S6.2Cเป�าหมายการพัฒนาความผูกพันของEmployee engagement: targetsมี●●●GRI 402SDG 8168
พนักงานต�อองค�กรGRI 407

S6.3Cผลประเมินความผูกพันของพนักงานต�อEmployee engagement survey คะแนน หรอ %GRI 402SDG 8168-บรษัทฯ ก าหนดให�มีการประเมินความผูกพันของพนักงานต�อองค�กร เป�นประจ า
องค�กรresultsGRI 407ทุก 3 ป�  โดยผลการประเมินในป� 2559 = 71%

S6.4Cอัตราพนักงานที่ลาออกEmployee turnover rate%GRI 401-1SDG 8163
S6.5Cจ านวนพนักงานลาคลอดที่กลับเข�ามาTotal number of employees that %GRI 401-3SDG 8163

ท างานreturned to work after parental 

leave

S6.6Cวธีการส�งเสรมให�พนักงานรวมกลุ�มเพ่อMeasures to support rights to มี●●●GRI 402SDG 8171-บรษัทอนุญาตให�พนักงาน/ลูกจ�างรวมกลุ�มหรอร�วมเจรจาต�อรองกับบรษัท เอกสาร
ร�วมเจรจาหรอหารอกับบรษัท เช�น การexercise freedom of association GRI 407ควบคุม เร่อง มาตรฐานแรงงานไทย (TBR-QLB-M-06) หัวข�อ 5.10 
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการand collective bargaining-ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ

S7ความพงพอใจของS7.1Cแผนการพัฒนาความพงพอใจของลูกค�าCustomer satisfaction มี●●●GRI 102-43-183
ลูกค�าimprovement: initiatives

Customer S7.1Oช�องทางที่บรษัทรับข�อร�องเรยนที่เกิดจากChannel to manage complaints มี●●●GRI 102-43-186
Satisfactionความบกพร�องในการบรการลูกค�าabout customer services

S7.2Cเป�าหมายการพัฒนาความพงพอใจของCustomer satisfaction มี●●●GRI 102-43-182
ลูกค�าimprovement: targets

S7.3Cผลประเมินความพงพอใจของลูกค�าCustomer satisfaction survey results %184-185
 - ลูกค�าในประเทศ - Domestic CustomerGRI 102-43

 - ลูกค�าต�างประเทศ - International Business CustomerGRI 102-44

S7.3Oจ านวนเหตุการณ�หรอข�อร�องเรยนที่เกิดTotal number of incidents or กรณีGRI 102-43187
จากความบกพร�องในการบรการลูกค�าcomplaints about customer service, ในประเทศGRI 417-2

พร�อมอธิบายเหตุการณ�ที่เกิดข้นwith explanation of the management ต�างประเทศGRI 417-3

ผลกระทบ และแนวทางจัดการของบรษัทapproach of incidents/ complaints

DisclosureUnitPerformanceSDGs Index Codeตัวชี้วัดระดับ Core และ Optional (Indicators)Note (s)

การปฏิบัติต�อแรงงาน/พนักงาน - LABOR PRACTICES

ความรับผิดชอบต�อลูกค�า - RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS
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ตารางที่ 1)  การรายงานข�อมูลตามดชันีชีว้ดัของ GRI และ SDGs
GRIPage No. 

2016 / 25592017 / 25602018 / 2561Standardsor URL

S8การสื่อสารผลกระ-S8.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการเป�ดเผยPolicy and practices of responsible มี●●●GRI 417SDG 3188-189
ทบจากสินค�าหรอข�อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสินค�าหรอmarketing communications on 

บรการต�อลูกค�าบรการที่ลูกค�าควรทราบproduct and service information

Responsible 

marketing 

communications

S9การรักษาข�อมูลส�วนS9.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการรักษาProtection of customer privacy มี●●●GRI 418SDG 16190
บุคคลของลูกค�าข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าpolicy and practices

Protection of S9.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to customer privacy-มี●●●GRI 418SDG 16191
customer privacyการรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าที่related principles, standards or 

บรษัทอ�างอิงguidelines

S10การพัฒนาสังคม/S10.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการพัฒนาCommunity development: policy มี●●●GRI 413SDG 8194-198
ชุมชนสังคม/ชุมชนand practices

CommunityS10.2Cแผนการพัฒนาสังคม/ชุมชนCommunity development: initiativesมี●●●GRI 413SDG 8201-202
DevelopmentS10.2Oค�าใช�จ�ายหรอทรัพยากรเพ่อการพัฒนาInvestment in local communityชั่วโมงGRI 413SDG 8203

สังคม/ชุมชน เช�น งบประมาณ จ านวนdevelopment programs (e.g., budget ล�านบาท

พนักงานที่ร�วมโครงการand volunteer hours)

S10.3Cเป�าหมายการพัฒนาสังคม/ชุมชนCommunity development: targetsมี●●●GRI 413SDG 8193
S10.3Oผลลัพธ�ที่ชุมชนและบรษัทได�รับจากการOutcome and impact from GRI 413SDG 8218-219

ด าเนินโครงการทั้งเชิงปรมาณและinvestment in local community 

คุณภาพdevelopment programs

S10.4Oระดับความพงพอใจของชุมชนที่มีต�อธุรกิจCommunity engagement survey  %N/AN/A95*GRI 413SDG 8204เรมด าเนินการวัดผลในป� 2561
results

S10.5Oจ านวนเหตุการณ�หรอข�อร�องเรยนเกี่ยวTotal number of incidents or กรณีGRI 413SDG 8205-206
กับผลกระทบด�านสิงแวดล�อม หรอสิทธิcomplaints concerning environmental 

มนุษยชนต�อชุมชน พร�อมแนวทางจัดการimpact or breaches of human rights 

ของบรษัทin the community

G1ผลการด าเนินงานG1.1Cผลการด าเนินงานของคณะกรรมการActual performance of board and มี●●●GRI 102-31SDG 1685
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย ที่เป�นไปเพ่อcommittee in driving corporate 

ความยั่งยืนของกิจการ ในมิติสิงแวดล�อมsustainability

สังคม และบรรษัทภิบาล

G2องค�ประกอบคณะG2.1Cสัดส�วนกรรมการอิสระต�อกรรมการBoard composition: proportion of %-87
กรรมการทั้งหมดindependent directors on board

Board G2.2Cสัดส�วนกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บรหารต�อBoard composition: proportion of %-87
composition and กรรมการทั้งหมดnon-executive directors on board

diversityG2.2Oสัดส�วนกรรมการที่ไม�เป�นผู�บรหารที่มีProportion of non-executive -87
ประสบการณ�ในธุรกิจหลักที่บรษัทdirectors with expertise in the 

ด าเนินการอยู�company's core business

G2.3Cสัดส�วนกรรมการหญิงต�อกรรมการชายBoard diversity of gender: proportion คน หรอ %GRI 102-18-87
of women on board

G2.4Cองค�ประกอบความรู�ความช านาญของBoard diversity of expertise: board มี●●●GRI 102-18-93
กรรมการ (board skill) ที่จ าเป�นส าหรับskill assessment

กิจการ ซึ่งกาหนดไว�ล�วงหน�า และการ

วเคราะห�ทักษะให�เป�นไปตามที่ก าหนด

DisclosureUnitPerformance

การก ากับดูแลกิจการที่ดี - GOOD CORPORATE GOVERNANCE

SDGsNote (s) Index Codeตัวชี้วัดระดับ Core และ Optional (Indicators)

ความรับผิดชอบต�อลูกค�า - RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

บรรษัทภิบาล - GOVERNANCE

การพัฒนาสังคม/ชุมชน - COMMUNITY DEVELOPMENT 

%GRI 102-18

GRI 102-18

GRI 102-18
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ตารางที ่1)  การรายงานข�อมูลตามดชันีชีว้ดัของ GRI และ SDGs
GRIPage No. 

2016 / 25592017 / 25602018 / 2561Standardsor URL

G3การประเมินผลงานG3.1Cหลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติBoard assessment criteriaมี●●●GRI 102-18-94
ของคณะกรรมการหน�าที่ของกรรมการ

Board G3.1Oผลประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของคณะBoard assessment resultsคะแนนเฉลี่ย94
Assessmentกรรมการรายบุคคล เช�น ระดับคะแนนจากคะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย4.00

G3.2OแนวทางการพัฒนากรรมการและการBoard performance developmentมี●●●GRI 102-18-95
ปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ

G4การปฏิบัติตามG4.1Cการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณส าหรับCode of conduct training and มี●●●GRI 102-17-96
จรรยาบรรณธุรกิจกรรมการ พนักงาน และผู�ที่เกี่ยวข�อง เช�นeducation

Code of conduct  คู�ค�า  บรษัทร�วมทุน

and compliance

G5การบรหารความG5.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการบรหารESG risk management: policy and มี●●●GRI 102-15SDG 1-17107
เสี่ยงด�าน ESGความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด�านสิง-practices

ESG Risk แวดล�อม สังคม หรอบรรษัทภิบาล

Management

G5.1Oหลักการ มาตรฐาน หรอแนวปฏิบัติด�านReference to risk management-มี●●●GRI 102-15SDG 1-17107
การบรหารความเสี่ยงที่บรษัทอ�างอิงrelated principles, standards or 

guidelines

G5.2Cความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสจากCurrent and emerging ESG risk มี●●●GRI 102-15SDG 1-17

ความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด�านสิง-assessment: impact and likelihood

แวดล�อม สังคม หรอบรรษัทภิบาล รวม

ถึงระบุความเสี่ยงใหม�ที่อาจมีผลกระทบ

ต�อธุรกิจในอนาคตอันใกล� (emerging

 risk)

G5.3Cความถี่ในการซ�อมแผนรับมือกับเหตุ-Frequency of testing of an ครั้งGRI 102-15SDG 1-17120
การณ�ที่ไม�คาดคิด เช�น แผนฉุกเฉินemergency plan, a crisis 

(Emergency Plan) แผนการจัดการภาวะmanagement plan, or a business 

วกฤต (Crisis Management Plan)continuity plan

แผนบรหารความต�อเนื่องในการด าเนิน

ธุรกิจ (Business Continuity Plan)

G6การบรหารห�วงโซ�G6.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการจัดการคู�Supply chain management (including มี●●●GRI 308SDG 12138
อปทานค�าที่ครอบคลุมประเด็นด�านสิงแวดล�อมESG issues): policy and practicesGRI 414SDG 16

Supply Chain สังคม หรอบรรษัทภิบาล

Management

G6.2Cแผนการบรหารห�วงโซ�อปทานSupply chain management: initiativesมี●●●GRI 308SDG 12139
GRI 414SDG 16

G6.3Cเป�าหมายการบรหารห�วงโซ�อปทานSupply chain management: targetsมี●●●GRI 308SDG 12137
GRI 414SDG 16

G6.3Oสัดส�วนของคู�ค�ารายใหม�ที่ผ�านการคัดProportion of new suppliers that %GRI 308-1SDG 12140
กรองเง่อนไขด�านสิงแวดล�อม หรอ สังคมwere screened using ESG criteria* เฉพาะวัตถุดิบ/GRI 414-1SDG 16

หรอ บรรษัทภิบาลบรรจภัณฑ�

G6.4Cประเด็นด�านสิงแวดล�อม สังคม หรอA list of ESG criteria used to screen มี●●●GRI 308SDG 12138
บรรษัทภิบาลในเง่อนไขการจัดซื้อจัดจ�างnew suppliersGRI 414SDG 16

G7การพัฒนาG7.1Cนโยบายและแนวปฏิบัติเร่องการพัฒนาInnovation management: policy and มี●●●-SDG 9123
นวัตกรรมนวัตกรรมในระดับองค�กรpractices

InnovationG7.2Cแผนการพัฒนานวัตกรรม และประโยชน�Innovation management: initiativesมี●●●-SDG 9125-128
Managementจากการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจand benefits

 สังคม หรอสิงแวดล�อม

G7.2Oข�อมูลนวัตกรรมด�านกระบวนการExplanation of eco-friendly มี●●●-SDG 9129-132
สินค�า/บรการ หรอโมเดลธุรกิจที่เป�นมิตรinnovations (including process, 

ต�อสังคมหรอสิงแวดล�อมproduct/business model innovation)

G7.3Cเป�าหมายการพัฒนานวัตกรรมInnovation management: targetsมี●●●-SDG 9122, 135
G7.3Oประโยชน�ในเชิงปรมาณจากการพัฒนาQuantifiable benefits from มี●●●-SDG 9134

นวัตกรรม เช�น ต�นทุนที่ลดลง ยอดขายinnovation management (e.g., 

สินค�าหรอบรการจากการนวัตกรรมที่reduced cost from process 

เป�นมิตรต�อสังคมและสิงแวดล�อมinnovation, sales from eco-friendly 

innovations)

การก ากับดูแลกิจการที่ดี - GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DisclosureUnitPerformanceSDGsNote (s) Index Codeตัวชี้วัดระดับ Core และ Optional (Indicators)

108-109

111

113-119

นวัตกรรม - INNOVATION

GRI 102-18-

การบรหารความเสี่ยงด�าน ESG - ESG RISK MANAGEMENT

ห�วงโซ�อปทาน - SUPPLY CHAIN
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ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั Sustainable Development Performance Summary
   GRI 

   Standard

GRI 201-1การสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจโดยตรงDirect Economic Value Generated

สินทรัพย�รวมTotal Assetsล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

รายได�จากการขายและการให�บรการTotal Revenueล�านบาทหนา้  ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

การกระจายมูลค�าทางเศรษฐกิจEconomic Value Distributed

ค�าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานSalary, wages and employees' benefitsล�านบาท

ต�นทุนในการด าเนินการOperating Expensesล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

การจ�ายส าหรับผลการด าเนินการPayment to Providers of Capital

ภาษีที่จ�ายให�รัฐบาล (เงนได�)Tax Payment to governmentsล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

การจ�ายดอกเบี้ยInterest Paymentsล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

การจ�ายเงนป�นผลDividen Paymentsล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

งบก าไรขาดทุนConsolidated Income Statement

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิNet Profitล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

ก าไรก�อนดอกเบี้ยภาษีค�าเสื่อม/ค�าตัดจ าหน�ายEBITDAล�านบาทหนา้ ในหนังสือรายงานประจ าป� 2561

การกระจายรายได�ไปยังผู�มีส�วนได�เสียIncome Distribution to Stakeholders

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่อสังคมFunding for CSR Project Contributionsบาทป� 2559-60 เป�นงบรวมทั้งค�าสินค�า

งบประมาณในการบรหารจัดการManagement Overheadsบาท

มูลค�าชั่วโมงการท าจตอาสาคิดเป�นมูลค�าEmployee Volunteering during Paid Workingบาท
Hours

มูลค�าสิงของและบรการ ส าหรับกิจกรรมเพ่อIn-kind Giving: Product or Service Donation, บาท

สังคมProjects/Partnership

การบรหารจัดการห�วงโซ�อปทานSupply Chain Management
GRI 204-1การจัดซื้อสินค�าและบรการภายในท�องถินLocal products and services Purchasing บาทในป� 2561 มีการเปลี่ยนระบบปฎิบัติการ  ข�อ-

มูลที่มีค�าเบี่ยงเบนสูง  จะติดตามในป� 2562

GRI 204-1สัดส�วนการจัดซื้อสินค�าและบรการภายในท�องถินProportion of Purchasing Local Products and %
Services

GRI 308-1คู�ค�ารายใหม�/คู�ค�าส าคัญที่ได�รับการค�ดกรองNew Suppliers / Key partners who have been %ยังไม�มีคู�ค�ารายใหม�ที่ผ�านเกณฑ� ESG

GRI 414-1 ด�วยเกณฑ�สิงแวดล�อม  ความยั่งยืนWith Environmental Criteriaอยู�ระหว�างให�คู�ค�ารายใหม�ปรับปรุง

ปรมาณการใช�พลังงานEnergy Consumption

GRI 302-1ปรมาณการใช�ไฟฟ�าและ/หรอน ้ามันEnergy consumption within organizationจกาจล

เชื้อเพลิง
GRI 302-3ปรมาณการใช�ไฟฟ�าและ/หรอน ้ามันEnergy intensityจกาจล

เชื้อเพลิงต�อหน�วยการผลิตต�อตันการผลิต

ปรมาณการใช�น ้าWater consumption

GRI 303-1ปรมาณการใช�น ้าTotal volume of water withdrawal เมกกะลิตร

GRI 303-3น ้าที่น ากลับมาใช�ใหม�Recycle consumptionเมกกะลิตร

ปรมาณของเสียWaste

GRI 306-2ปรมาณขยะรวมทุกประเภท (ขยะอันตราย/ไม�อันตราย)Total  weight of waste (hazardous / non-hazardous waste)ตัน

GRI 306-2ปรมาณขยะที่ก าจัดด�วยวธีการฝ�งกลบ (ขยะอันตราย/Total  weight of waste to landfill (hazardous / ตัน

ไม�อันตราย)non-hazardous waste)

GRI 306-2ปรมาณขยะหรอของเสียที่ถูกนากลับมาใช�ซ ้าและใช�ใหม�Total  weight of reused and recycled wasteตัน

Notes Required Data in ThaiRequire DataUnit
SD Performance
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ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั
   GRI 

   Standard

ก�าซเรอนกระจกthan 100 tons / time)

GRI 305-1ปรมาณการปล�อยก�าซเรอนกระจกGHG emissions (Scope 1 & 2) ตันคาร�บอน

GRI 305-2(ขอบเขตที่ 1 และ 2)ไดออกไซด�

GRI 305-4ความเข�มข�นการปล�อยก�าซเรอนกระจกต�อหน�วยGHG emissions intensity (Scope 1 & 2) ตันคาร�บอนได
การผลิต (ขอบเขตที่ 1 และ 2)ออกไซด�เทียบเท�า

ต�อตันการผลิต

การปฏิบัติตามกฎหมายสิงแวดล�อม

GRI 307-1จ านวน/มูลค�าการถูกปรับอย�างมีนัยส าคัญ  กรณีThe amount/value being adjusted significantly บาท / ครั้งไม�มีการถูกปรับอย�างมีนัยส าคัญ

ละเมิดกฏหมายสิงแวดล�อมIn case of violation of Environmental Laws

GRI 419-1จ านวน/มูลค�าการถูกปรับอย�างมีนัยส าคัญ  กรณีThe amount/value being adjusted significantly บาท / ครั้งไม�มีการถูกปรับอย�างมีนัยส าคัญ

ละเมิดกฏหมายด�านเศรษฐกิจและสังคมIn case of violation of Economic&Social Laws

GRI 405-1จ านวนพนักงานแยกตามเพศTotal number of employeesคน

แยกตามเพศ ชายMaleคน

แยกตามเพศ หญิงFemaleคน

รวมTotalคน

GRI 405-1จ านวนพนักงานที่เป�นผู�พการEmployees with disabilitiesคน

แยกตามเพศ ชายMaleคน

แยกตามเพศ หญิงFemaleคน

รวมTotalคน

GRI 405-1จ านวนพนักงานแยกตามระดับTotal number of employees by levelคน

คณะกรรมการบรษัท Board of DirectorsBoard of Directors / Supervisory Boardคน

    - แยกตามเพศ ชาย       - Maleคน

    - แยกตามเพศ หญิง       - Femaleคน

ระดับสูงกว�าผู�อ านวยการ (Level E/C)Director Level up (Level E & C)คน

    - แยกตามเพศ ชาย       - Maleคน

    - แยกตามเพศ หญิง       - Femaleคน

ระดับผู�อ านวยการ (Level B)Director Level (Level B)คน

    - แยกตามเพศ ชาย       - Maleคน

    - แยกตามเพศ หญิง       - Femaleคน

ระดับผู�จัดการ (Level M1-4)Manager Level (Level M1-4)คน

    - แยกตามเพศ ชาย       - Maleคน

    - แยกตามเพศ หญิง       - Femaleคน

ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Level O1 - P4)Operation Level (Level O1 - P4)คน

    - แยกตามเพศ ชาย       - Maleคน

    - แยกตามเพศ หญิง       - Femaleคน

SD Performance
Notes Required Data in ThaiRequire DataUnit
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ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั
   GRI 

   Standard

GRI 405-1จ านวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาTotal number of employees by employment 
จ�างcontract

พนักงานประจ าPermanent employeesคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

ลูกจ�างชั่วคราวTemporary employeesคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

GRI 405-1จ านวนพนักงานแยกตามพ้นที่Total number of employees by region

    - ส านักงานใหญ�, กรุงเทพฯ       - Head Quarter, Bangkokคน

    - โรงงานพษณุโลก       - Phitsanulok Plantคน

    - โรงงานนครราชสีมา       - Nakornratsima Plantคน

    - โรงงานระยอง       - Rayong Plantคน

    - โรงงานพระประแดง       - Phapradaeng Plantคน

    - โรงงานสุราษฏร�ธานี       - Surat Thani Plantคน
GRI 405-1

พนักงานประจ าPermanent employeesคน

    - ในกรุงเทพฯ       - Maleคน

    - นอกกรุงเทพฯ       - Femaleคน

ลูกจ�างชั่วคราวTemporary employeesคน

    - ในกรุงเทพฯ       - Maleคน

    - นอกกรุงเทพฯ       - Femaleคน

พนักงานประจ าPermanent employeesคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

ลูกจ�างชั่วคราวTemporary employeesคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

GRI 405-1จ านวนพนักงานแยกตามประเภทการว�าจ�างTotal number of employees by employment type

จ�างเต็มเวลาคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

จ�างไม�เต็มเวลาคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

จ านวนพนักงานแยกตามประเภทการว�าจ�างTotal number of employees by employment type

Required Data in ThaiRequire DataUnit
SD Performance

Notes
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ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั
   GRI 

   Standard

GRI 405-1จ านวนพนักงานแบ�งตามช�วงอายุTotal Employees by age

< 30 ป�< 30 Yearsคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

30-50 ป�30-50 Yearsคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

> 50 ป�> 50 Yearsคน

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

GRI 405-1จ านวนพนักงานแบ�งตามช�วงอายุPercentage Employees by age

< 30 ป�< 30 Years

     - พนักงาน ชาย       - Male%

     - พนักงาน หญิง       - Female%

30-50 ป�30-50 Years

     - พนักงาน ชาย       - Male%

     - พนักงาน หญิง       - Female%

> 50 ป�> 50 Years

     - พนักงาน ชาย       - Male%

     - พนักงาน หญิง       - Female%

GRI 401-1การว�าจ�างพนักงานRecruitment

ค�าใช�จ�ายในการสรรหาพนักงานAverage hiring ค�าใช�จ�ายสรรหา

โดยเฉลี่ยเทียบกับพนักงานประจ าทั้งหมด/ จ านวนพนักงาน

GRI 401-1จ านวนและอัตราการจ�างงานใหม�New Hire

จ านวนการจ�างงานใหม�New hireคน

อัตราการจ�างงานใหม�New hire rate%

GRI 401-1แยกตามเพศBy gender

ชายMaleคน

%

หญิงFemaleคน

%

GRI 401-1แยกตามอายุBy age

น�อยกว�า 30< 30 yearsคน

%

30 - 50 ป�30-50 yearsคน

%

มากกว�า 50 ป�>50 yearsคน

%

Required Data in ThaiRequire DataUnit
SD Performance

Notes



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)276

ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั
   GRI 

   Standard

GRI 405-2ความหลากหลายระหว�างเพศชาย/หญิงGender Diversity

ต าแหน�งผู�บรหารหญิงระดับรองกรรมการWomen in top leadership positionsคน

ผู�จัดการและสูงกว�า (C-E Level up)(C-Suite level up to Managing Director level)%

ต าแหน�งผู�บรหารหญิงระดับผู�อ านวยการและสูงWomen in director positions and aboveคน

กว�า  (B Level to C Level)(Director level to C-Suite Level)%

ต าแหน�งผู�บรหารหญิงระดับผู�จัดการWomen in management positionsคน

(M Level to B Level)(Manager level up to Director level)%

ต าแหน�งพนักงานระดับปฏิบัติการหญิงWomen in workforceคน

(Operations)%

การพัฒนาพนักงานEmployee Development

แยกตามระดับBy Levelชั่วโมง / คน

     - ผู�บรหาร     - Executive Levelชั่วโมง / คน

     - พนักงานทั่วไป     - Staff Levelชั่วโมง / คน

จ านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝ�กอบรมต�อAverage hours per FTE on training and ชั่วโมง / คน / ป�

ป�ต�อพนักงานหนึ่งคนdevelopment

    - แยกตามเพศ ชาย       - Maleชั่วโมง / คน / ป�

    - แยกตามเพศ หญิง       - Femaleชั่วโมง / คน / ป�

GRI 404-3การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานIndividual Performance Appraisal

การใช�เป�าหมายที่สามารถวัดได�และที่ได�รับการSystematic use of agreed measurable targets %เรมใช�ระบบ i-HR ในป� 2561 และ
ลงร�วมกันกับผู�บังคับบัญชา/หัวหน�างานby line superior (% of all employees)ตั้งเป�าหมายโดยได�รับการอนุมัติ
(ร�อยละของพนักงานทั้งหมด)จาหผู�บังคับบัญชา

GRI 403-2อัตรการเจ็บป�วยจากการท างานOccupational disease rate

จ านวนพนักงานที่เจ็บป�วยจากการท างานNo. of employees with work-related illnesses

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

อัตราพนักงานที่เจ็บป�วยจากการท างานOccupational disease rate

     - พนักงาน ชาย       - Male%

     - พนักงาน หญิง       - Female%

GRI 403-2อัตราการบาดเจ็บInjury rate Employees

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานLost time injury frequency rate employees

     - พนักงาน ชาย       - Male

     - พนักงาน หญิง       - Female

GRI 403-2การเสียชีวตFatalities

พนักงานที่เสียชีวตเนื่องจากอบัติเหตุ(ในงาน)Employee

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

ผู�รับเหมาที่เสียชีวตเนื่องจากอบัติเหตุ(ในงาน)Contractor

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

จ านวนรายที่เสียชีวตโรคจากการท างานDeath from work-related illnesses

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

จ านวนรายที่เสียชีวตเนื่องจากอบัติเหตุ (ในงาน)Death from work-related accidents

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน
จ านวนรายที่เสียชีวตเนื่องจากอบัติเหตุรถยนต�Death from work-related automobile accidents
(ในงาน)
     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

ครั้ง / 

1 ล�าน ชม.ท างาน

Required Data in ThaiRequire DataUnit
SD Performance

Notes



บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)277

ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั
   GRI 

   Standard

GRI 403-2อัตราพนักงานการบาดเจ็บจากการท างานInjury rate Employees

จ านวนรายบาดเจ็บ (ไม�หยุดงาน)Injured employees (no workday lost)

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

จ านวนรายบาดเจ็บ (หยุดงาน)Injured employees (with workday lost)

     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน
ทุพพลภาพEmployees Severe injuries resulting in disabilities
     - พนักงาน ชาย       - Maleคน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleคน

GRI 403-2การขาดงานInjury Severity rate

จ านวนวันที่ขาดงานTotal lost daysDays

     - พนักงาน ชาย       - MaleDays

     - พนักงาน หญิง       - FemaleDays

อัตราความรุนแรงจากอบัติเหตุการท างานInjuries Severity Rate (ISR) base 1,000,000 HrsDays

GRI 403-2การลาป�วยSick Leave

จ านวนวันลาป�วยโดยเฉลี่ยของพนักงานAverage sick days per employeeวัน

การลาป�วยของพนักงานกลุ�มทิปโก�แอสฟลท�Tipco Asphalt Group Total Number of Sick Daysวันจ านวนวันลาทั้งหมด

GRI 403-2การขาดงานAbsentee Rate

อัตราการลาAbsentee Rateวัน

     - พนักงาน ชาย       - Maleวัน

     - พนักงาน หญิง       - Femaleวัน

GRI 402การส ารวจความผูกพันของพนักงานRecruitment

คะแนนกลุ�มทิปโก�แอสฟลท� (รวมมาเลเซีย)Tipco Asphalt Group (Include Malaysia)%บรษัท ทิปโก�แอสฟลท�ก าหนดการส า-

ความผูกพันของพนักงาน ทิปโก�แอสฟลท� Employee satisfaction rate (Thailand)%รวจความผูกพันพนักงานทุก 3 ป�

เป�าหมายความผูกผันของพนักงานTarget of employee satisfaction rate%โดยป�ก�อนหน�าท าในป� 2558 *

ร�อยละของพนักงานที่เข�าร�วมการส ารวจผูกผันEmployees participating in employee %ผู�ตอบแบบสอบถาม 623 คน

satisfaction surveyจากจ านวนพนักงาน 679 คน

GRI 401-1จ านวนและอัตราการลาออกจากงานTurnover (Permanent)

จ านวนการลาออกEmployee Turnoverคน

อัตราการพ�นสภาพของพนักงานEmployee Turnover Rate%

จ านวนการลาออก (ไม�รวม พขร. ขนส�งสินค�า)Employee Turnover Rate (Exclude Truck Driver)คน

อัตราการพ�นสภาพของพนักงาน (ไม�รวม พขร.)Employee Turnover Rate (Exclude Truck Driver)%

จ านวนการลาออก (เฉพาะ พขร. ขนส�งสินค�า)Employee Turnover (Only Truck Driver)คน

อัตราการพ�นสภาพของพนักงาน (เฉพาะ พขร)Employee Turnover Rate (Only Truck Driver)%

GRI 401-1แยกตามเพศ (ไม�รวม พขร. ขนส�งสินค�า)By gender (Exclude Truck Driver)

ชายMaleคน

%

หญิงFemaleคน

%

Required Data in ThaiRequire DataUnit
SD Performance

Notes
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ตารางที่ 2) ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตวัชีว้ดั
   GRI 

   Standard

GRI 401-1แยกตามอายุ (ไม�รวม พขร. ขนส�งสินค�า)By age  (Exclude Truck Driver)

น�อยกว�า 30< 30 yearsคน

%

30 - 50 ป�30-50 yearsคน

%

มากกว�า 50 ป�>50 yearsคน

%

GRI 401-1แยกตามระดับ (ไม�รวม พขร. ขนส�งสินค�า)By level  (Exclude Truck Driver)

ระดับสูงกว�าผู�อ านวยการ (Level E/C)Director Level up (Level E & C)คน

%

ระดับผู�อ านวยการ (Level B)Director Level (Level B)คน

%

ระดับผู�จัดการ (Level M1-4)Manager Level (Level M1-4)คน

%

ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Level O1 - P4)Operation Level (Level O1 - P4)คน

%

GRI 401-1อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยVoluntary employee turnover

สมัครใจ
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจVoluntary employee turnover rateคน

%

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจVoluntary employee turnover rate (Exclude Truck Driver)คน

(ม�รวม พขร. ขนส�งสินค�า)%

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจVoluntary employee turnover rate Zonly Truck Driver)คน

(เฉพาะ พขร. ขนส�งสินค�า)%

GRI 401-3การใช�สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตรParental Leave

จ านวนพนักงานที่ได�รับสิทธิ์ลาคลอด/เลี้ยงดูบุตรNumber of employees entitled to parental leaveคน

จ านวนพนักงานที่ใช�สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตรNumber of employees taking parental leaveคน

จ านวนพนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากNumber of employees returning to work after คน
ใช�สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตรparental leave who are still employed for the 

next 12 months 10

จ านวนพนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช�Number of employees returning to work after คน
สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตรและยังท างานต�อparental leave who are still employed for the 
หลังจากนั้นอีก 1 ป� 12 months
อัตราพนักงานกลับมาท างานหลังใช�สิทธิ์ลาคลอด/Employees returned to work after parental leave%
ลาเลี้ยงดูบุตร (retention rate)

GRI 102-43ความพงพอใจของลูกค�าCustomer Satisfaction Rate%
     - ความพงพอใจของลูกค�าในประเทศ     - Cutomer Satisfaction Rate: Domestic%
     - ความพงพอใจของลูกค�าต�างประเทศ     - Cutomer Satisfaction Rate: International%

Notes Required Data in ThaiRequire DataUnit
SD Performance
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ตารางที่ 3)  การรายงานข�อมูลตามดชันีชีว้ดัของ UN SDGs
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ตารางที่ 4) รายงานกิจกรรมเพอ่สงัคม
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ตารางที่ 4) รายงานกิจกรรมเพอ่สงัคม
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ตารางที่ 4) รายงานกิจกรรมเพอ่สงัคม
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ตารางที่ 4) รายงานกิจกรรมเพอ่สงัคม



กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้เป�นรายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืนฉบับแรกของบริษัทฯ และได�รับแรงสนับสนุน
แรงผลักดันจากศูนย�พัฒนาความรับผิดชอบต�อสังคม ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยในการ
เข�าร�วมโครงการพัฒนาการรายงานความยั่งยืนส าหรับบริษัทจดทะเบียนตาม SET 

Sustainability Reporting Guidelines

รวมทั้งการได�เข�าร�วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ P01, S01-S06ของตลาดหลักทรัพย�ฯ 
เพ่อเสรมิสร�างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาธุรกิจสู�ความยั่งยืน โดย อาจารย� 
อนันตชยั  ยูรประถม  ซึ่งท าให�คณะจัดท ามคีวามเข�าใจและใช�เป�นแนวทางในการด าเนนิงานจนส าเรจ็
ในป�นี ้ คณะผู�จดัท าขอขอบคณุอาจารย� อนันตชยั และ คณะท างานของตลาดหลกัทรพัย�มา ณ ที่นี้
อีกทั้งคณะผู�จัดท ายังได�รับการสนับสนุนด�านข�อมูลที่เกี่ยวข�องทั้งหมดจากผู�บริหารระดับสูง และ
หน�วยงานที่เป�นต�นทางข�อมูลเป�นอย�างดี ซึ่งท าให�ทุกคนเห็นความส าคัญของการเก็บข�อมูลอย�าง
เป�นระบบ การเป�ดเผยข�อมลูทีจ่ าเป�นเพ่อให�สามารถรายงานการพฒันาอย�างยัง่ยนืตามแบบสากล
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1

แบบส ารวจความคิดเห็น
ผู�อ�านรายงาน

ขอบพระมุณที่อ�านรายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)   เพ่อที่จะท าให�รายงานและ
รูปแบบการเป�ดเผยข�อมูลดีข้นในอนามต   บริษัทฯ ขอต�อนรับเข�าสู�รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืนประจ าป� 2561 ซึ่งเป�น
ฉบับแรกที่จัดท า  โดยจะน าข�อมูลจากแบบส ารวจมวามมิดเห็นนี้  ไดปใช�ในการปรับปรุงเนื้อหาและข�อแก�ไดขต�าง ๆ  ท�านสามารถ
จัดท าแบบส ารวจมวามมิดเห็น  โดยสแกน QR Code    ขอขอบพระมุณ เป�นอย�างยิงส าหรับมวามร�วมมือของท�าน

ท�านเป�น

ลูกม�าทั่วไดป/
ผู�ใช�ถนน

ถือหุ�น/นักลงทุน

พนักงาน/ผู�บริหารหน�วยงาน
ภามรัฐ

มู�ม�า/พันธมิตรชุมชน/สังมม
ใกล� เมียง

สื่อมวลชน/
ประชาสังมม

อื่นๆ

ท�านเป�น

2
ท�านอ�านรายงานความยัง่ยนื ป� 2561 เพ่อ

ต�องการข�อมูลจากทปิโก�
แอสฟลท�

การวิจัย/
การศึกษา

เตรยมจัดท ารายงาน
ของตนเอง

เพ่อเข�าใจกิจกรรมเพอ่
สังมมของทิปโก�แอสฟลท�

ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน

อื่นๆ

3
ความสมบรูณ�และความน�าเชือ่ถอืของรายงานความยัง่ยนืป� 2561

มากที่สุดมากปานกลางน�อยน�อยมาก

•ท�านเข�าใจประเด็นด�านมวาม รับผิดชอบต�อสังมมของทปิ
โก�แอสฟลท� เพยงใด
•ผลด าเนินงานสอดมล�องกล-
ยุทธ�มวามยั่งยืนหรอไดม�

•เนื้อหามมวามเหมาะสมและ น�าเชื่อถือ
•เนื่อหาตรงกับสิงที่ท�าน ต�องการทราบเพยงใด

4
กรุณาเลือกประเดน็ความยัง่ยนืทีม่คีวามส าคญัตอิท�าน 
(สามารถเลือกได�มากกว�า 1ประเด็น)

5
กรุณาระบขุ�อเสนอแนะเพอ่น าไปปรบัปรงุ  รายงานความยัง่ยนืในป� 2562 ต�อไป

อื่นๆ….ระบุ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

การก ากับดูแล
องม�กร
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ
การบริหารมวาม
เสี่ยง
การต�อต�านการ
ทุจริต
การมีส�วนร�วม
ของผู�มีส�วนไดด�เสีย

........................................................................................................................................

งานส�งเสริมด�าน
นวัตกรรม
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ใหม�
การบริหารจัดการ
ห�วงโซ�อปทาน
การพัฒนามู�ม�า

การลดมลภาวะใน
การด าเนินงาน

การประหยัดน ้า
และพลังงาน
การอบรม/พัฒนา
พนักงาน
สิทธิมนุษยชน

การดูแลพนักงาน

มวามมั่นมง 
ปลอดภัย  อาชีว-
อนามัยและ
สิงแวดล�อม

องม�กรที่ดีของ
ชุมชน/สังมม

การรายงานผล
ด าเนินการ

........................
........................



อาคารทิปโก� เลขที่ 118/1ถนนพระราม 6แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� +662273 6000 Ext. 6580

อีเมล�: sustainability@tipcoasphalt.com

เวปไซต�: www.tipcoasphalt.com

หากมีข�อสงสัยหรอข�อแนะน าเพมเติมกรุณาติดต�อ

บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)
(GRI 102-53)
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ห�วงโซ�คุณค�า  ผู�มีส�วนได�เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ
หัวข�อ

ด�านเศรษฐกจิ

ด�านสังคม

ด�านสิงแวดล�อม

ผู�มีส�วนได�เสยี
ห�วงโซ�คณุ

ค�า

-การจ ากัดด�านทรัพยากร 
ธรรมชาติ (น ้ามันดิบ)

-คุณภาพน า้มนัดบิ
-ราคาต�นทุนวัตถดุิบ

-การขาดแคลนน า้มนัดิบในบาง
เวลา

-คุณภาพยางมะตอยที่ได�

-พนักงานทิปโก�
-คู�ค�า (น ้ามันดิบ)
-คู�ค�า (เรอขนส�งน ้ามันดิบ)
-หน�วยงานภาครัฐ 
(คมนาคม)

-NGO (ด�านทะเล)

การจดัหาน า้มนัดบิ
งาน

ส�วนไหน

อะไร

ใคร

การกลั่นยางมะตอยการวจยัและการผลิตการขายและการตลาดการก�อสร�างและ
งานบรการหลังขาย

การขนส�ง

-พนักงานทิปโก�
-คู�ค�า (ขนส�งน ้ามันดิบ)
-ชุมชนและสงัคมใกล�เคยีง

-พนักงานทิปโก�
-คู�ค�า (วัตถุดิบ)
-นักวชาการ/
สถาบันการศกึษา

-หน�วยงานภาครัฐ
-ชุมชนและสงัคมใกล�เคยีง

-พนักงานทิปโก�
-คู�ค�า (ขนส�ง)
-ชุมชนและสงัคม ใกล�เคยีง/
ภาคไกล

-หน�วยงานภาครัฐ
-ลูกค�า

-พนักงานทิปโก�
-ลูกค�า (ผรม.ท าถนน)
-หน�วยงานภาครัฐ
-คู�แข�งทางการค�า

-พนักงานทิปโก�
-ถนนใช�ถนนทัว่ไป
-ชุมชนและสงัคม 
ใกล�เคยีง/ภาคไกล

-การลงทุนด�านนวัตกรรม
-การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
-วัสดุใหม� / วัสดทุดแทนทีม่ี
คุณภาพดี

-การไว�วางใจ/ความเชือ่ถอื
-กฏหมาย/เกณฑ�ใหม�ๆ
-ต�องพักทุกระยะการขับยาว
-ความช านาญในการขับรถ

-คุณภาพสนิค�าทีท่ าถนน
-การแข�งขันสูงและรุนแรง
-ถนนเสียหายจากการบรรทกุ
น ้าหนักเกนิ  และหลังน ้าท�วม

-คุณภาพสนิค�าทีท่ าถนน
-การรบัผดิชอบผลงาน
-เศรษฐกิจมหภาพและจลภาพ

-ความปลอดภยั
-การขาดแคลนนกัวจัย/พัฒนา
ในการผลักดันนวัตกรรม

-ความรู�ในด�านการพฒันา
สินค�า/บรการ

-การเกดิอบตัเิหตุ
-ป�ญหาด�านจราจร
-การจ�างงานพนกังานท�องถนิ
-กฏหมายระหว�างประเทศและการ
บังคบัใช�

-ความปลอดภยั
-ความรู�คนแนะน าการใช�
-การเกิดข�อร�องเรยน
-การเกิดการกระทบกระทัง่

-ความปลอดภยั
-คุณภาพถนน
-การเกิดข�อร�องเรยน
-ความรู�ในการใช�สนิค�าและการ
ท าถนน

-การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ

-การเกิดมลภาวะจากการ
สร�างถนน เช�น ฝุ�น เสียง

-การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ

-การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

-การเกิดมลภาวะจากการขนส�ง
และระบบการเพมอณหภมูสิินค�า
ระหว�างขนส�ง

-ของเสียที่เกิดจากการผลิต
-มลภาวะต�างๆ เช�น ฝุ�นละออง 
ความร�อน  เสียงดัง กลินเหม็น 
และคาร�บอนไดออกไซด�

-ของเสียที่เกิดจากการกลั่น
-มลภาวะต�างๆ เช�น ฝุ�นละออง 
ความร�อน  เสียงดัง กลินเหม็น 
และคาร�บอนไดออกไซด�

-การจ ากัดด�านทรัพยากร 
ธรรมชาติ (น ้ามันดิบ)

-ผลกระทบทีเ่กิดกบัชีวตใต�ทะเล
-ผลกระทบทีเ่กิดกบัชีวตบนดิน

-ความปลอดภยั
-คนในชมุชนมคีวามรู�มากขน้
-การง�ายต�อการเข�าถงึข�อมลู  
ความรู�ต�างๆ

-สิทธิมนุษยชน

หัวข�อกิจกรรมในกระบวนการผลิตกิจกรรมหลังกระบวนการผลิต ก�อนกระบวนการผลิต

-สิทธิมนุษยชน
-ความปลอดภยั
-การจ�างงาน
-แผนรองรับกรณฉีกุเฉิน

มลภาวะ
มลภาวะ

มลภาวะ

ความปลอดภยั

ความรู�
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ล าดับความส าคญัของผู�มีส�วนได�เสยีภายนอกต�อการด าเนินงานของบรษัท 

การตระหนักด�านสิงแวดล�อม

มุ�งเน�นไปที่ก าไรและการเติบโตการมีส�วนร�วมของชมุชน

หน�วยงานภาครฐัชุมชนและสังคมใกล�เคยีง ผู�รับเหมาท าถนน
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เศรษฐกิจยั่งยืน

อนุรักษ�ธรรมชาติ/
สิงแวดล�อม

พัฒนาชุมชน/
ชุมชน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ
เชิงสังคม

สังคม/สิงแวดล�อม

sustainability

•การจัดการของเสีย ขยะ

•การจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย
•การบริหารจัดการคน

•คุณภาพและความรับผิดชอบต�อ สินค�า
•การเคารพสิทธิชุมชน •สุขภาพและความปลอดภัยของ ลูกค�า

•การใช�พลังงาน •การปล�อยก�าซเรือนกระจก •การบริหารจัดการน ้า

•การสร�างสรรค�นวัตกรรม ที่เป�นมิตรกับสิงแวดล�อม

ผลประเมินประเด็นส าคัญด�านความยั่งยืนที่ส าคัญ ป�2561
•การก ากับดูแลกิจการที่ดี
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สร�างสรรค�
นวัตกรรม

G7

สรุปข�อคิดเหน็เพมเตมิด�านเศรษฐกจิทีผู่�มีส�วนได�ส�วนเสยีให�ความส าคัญ

ประเดน็ความยั่งยืน
ด�านเศรษฐกิจ

Gก าหนดนโยบายป�องกันการทุจรต

มีความโปร�งใสตรวจสอบได�

ยึดหลักการด าเนินธุรกิจอย�าง
เป�นธรรม

การก ากบัดแูล
กิจการทีด่ี

G5
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ประเดน็ความยั่งยืน

ด�านสิงแวดล�อม
E

สรุปข�อคิดเหน็เพมเตมิด�านสงิแวดล�อมทีผู่�มีส�วนได�ส�วนเสยีให�ความส าคัญ

ใช�ทรพัยากรอย�างคุ�มค�า

ลดการใช�พลงังาน

ลดผลประทบต�อสงิแวดล�อม
EN6.2

พัฒนาสินค�า
และ

กระบวนการ
E2

ข�อก าหนดด�าน
สิงแวดล�อม

E1

ลดการปล�อบก�าซเรอนกระจก
EN2.2

การจดัการของเสยีEN5.2 
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ชุมชนและ
สังคม
S10

ประเดน็ความยั่งยืน

ด�านสังคม
S

สรุปข�อคิดเหน็เพมเตมิด�านสงัคมทีผู่�มีส�วนได�ส�วนเสยีให�ความส าคัญ

เคารพสทิธชิุมชน

พัฒนาชุมชน
ด�านสังคม

ด�านเศรษฐกิจ

สุขภาพและความปลอดภัย

พัฒนาศักยภาพ/ความรู�

การบรหารจดัการคน

มีความเสมอภาค

กฏระเบียบด�านความ
ปลอดภยั

พนักงาน
S6

คู�ค�า
G6

พัฒนาเป�นพนัธมิตรทางธุรกิจ

ห�วงโซ�
อปทาน

G

ลูกค�า
S7สุขภาพและความปลอดภัย

คุณภาพและความรับผดิชอบS7
ความเป�นส�วนตัวของลกูค�าS9
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Corporate Citizenship
Management Framework

Values Mission 
Principle Policies: 

Response to Social Need 
by Products/Services

Productivity
Raw Material

Workforce
Etc.

Health
Education

Human Rights
Etc.

The Connection between 
Corporate Success and Social 

Well Being

Product & Market
Productivity

Cluster 
Development Structure

Framework
Business Model
Management

Communication
Stakeholder

Initiatives
Evaluation

Balance between Social, 
Environment and Corporate Benefit

Triple Bottom line 

CSV

The Natural Step

Less Impact on Environment /    High 
Standards and Assurance

Creating Shared 
Value 

2

13

4

Cr. เอกสารประกอบการสอนเร่องมวามยั่งยืนของSET
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•
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Creating Share 
Value (CSV)DefinedKeywordExisting InitiativesKey Aspects 

(KA)
Proposed New 

INITIATIVES 
Sustainable 
Aspects(SA)

Sustainability
Initiative **

Re-Conceiving  
Needs, Products 

& Customers

•Initiate & develop new 
(green) products ahead 
of competitors for travel 
safe & construction save.

•Stepping to new business 
for road furniture & 
related businesses

INNOVATION

•Green Road to 
School

•KnowledgeSharing
•Safety Journey

•Safety road
•Smooth asphalt
road
•Technology & 
knowledge sharing

•Human 
Development: 
Employee: R&D, 
Technical Service 
Team, NPD Team.

•Academic Institutes  
Co-Value Projects 
Partnership 

•Innovative products & 
Technology
•Product Responsibility
•Product Quality
•Rapidly transforming  
technology
•Solutions & Accessibility

Redefining
Productivityin 

the Value Chain

•Provide training to 
employees to create their 
awareness on eco-
efficiency process 
according to 
international Standards.

•Cooperate with suppliers 
to apply the same 
strategy

SAVE

•Care for the World
•Our Trees, Our 

Forest

•Plant trees
•Greenery
•Land Development
•Teamwork

•Operational 
Excellence to use 
resources efficiently

•Minimal impact on 
environment

•Operational Eco-
Efficiency & Low 
Carbon Emission 
•Lower production cost
•Supply chain 
•Working Place & close 
by community
•Energy Saving

Enabling Local 
Cluster 

Development

•Collaboration among key 
partners activities on 
safety issues

•Develop and enhance 
local products for 
communities

•Improve community life 
quality on safety and 
health.

•Knowledge sharing and 
co-working.

SAFE

•One Plant, One
Product

•Good Citizen 
(Meditation)

•Moradokmai
•One Plant, 

One Hospital

•Technology support
•Meditation
•Health
•Education
•WellBeing

•Local Safety 
Development  & 
joint  Activities(on 
road & bridge 
concerning issues)

•Unmatched co-
learning with key 
business partners 
knowledgesharing 
program

•Community Safety & 
Security
•Knowledge Sharing
•Demonstration and 
example for the safety 
road issue

4



300 บริษัท ทิปโก�แอสฟลท� จ ากัด (มหาชน)

Safe DrivingAlerting App.

Truck Driver Excellence 
Training Center

Safety Road for All

Foster Innovation Culture

Survival After a Crash

Co-Value Creation

Knowledge 
Sharing

HEAVY
TRUCK

แลกเปลียนความรู้
สู่การพัฒนา

ฟังคาํเตือนสักนิด......
ชีวิตปลอดภัย

ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

รักษาชีวิตหลังเกดิอุบัตเิหตุ

ถนนสู่ความปลอดภัยของ
ทกุชีวิต

ศูนย์การสอนขับรถบรรทกุสู่ความเป็นเลิศ




