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ถนนชุุมชุนทุุกสายชุ่วยให้้การเดิินทุางของชุาวบ้้านมีความสะดิวกและปลอดิภััยมากข้�น แต่่เม่�อเวลาผ่่านไป การชุำารุดิและเสียห้ายของผิ่วถนนจะปรากฏข้�นโดิยมีลักษณะเป็นห้ลุมบ่้อ ส่งผ่ลให้้มีโอกาสเกิดิอันต่รายต่่อ 
ผ่้้ใชุ้ถนน ซึ่่�งอาจส่งผ่ลให้้เกิดิอุบั้ต่ิเห้ตุ่รุนแรงถ่งขั�นเสียชุีวิต่ไดิ้ ดิังนั�นในระห้ว่างการรอการจัดิสรรงบ้ประมาณของรัฐบ้าล เราสามารถชุ่วยบ้รรเทุาปัญห้านี�ไดิ้ด้ิวยการซึ่่อมแซึ่มห้ลุมถนนดิ้วยยางมะต่อยผ่สมสำาเร็จ  
ซึ่่�งกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ไดิ้เล็งเห้็นความสำาคัญของความปลอดิภััยในการใชุ้ถนน จ้งไดิ้เริ�มโครงการซึ่่อมถนนดิ้วยยางมะต่อยสำาเร็จร้ป โดิยมุ่งส่งเสริมความปลอดิภััยบ้นถนนในชุุมชุน สร้างการมีส่วนร่วมกับ้ผ่้้มีส่วน
ไดิ้เสีย สร้างจิต่สำาน่ก และสร้างความต่ระห้นักให้้เห้็นถ่งความสำาคัญในการดิ้แลรักษาถนนในชุุมชุนให้้เกิดิความปลอดิภััย ซึ่่�งโครงการดิังกล่าวเกิดิจากความร่วมม่อของพนักงาน ชุุมชุนทุ้องถิ�น องค์กรภัาครัฐ สถาบ้ันการ
ศึ่กษา และองค์กรเอกชุน ห้รือคิดิเป็นจำานวนผ่้้ร่วมดิำาเนินโครงการมากกว่า 1,500 คน โดิยนับ้ต่ั�งแต่่ปี 2559 จนถ่งปี 2564 ไดิ้ดิำาเนินโครงการซึ่่อมถนนดิ้วยยางมะต่อยสำาเร็จร้ปไปแล้วมากกว่า 31 โครงการ

โครงการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยสำาเร็จรูป
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นับ้ตั่�งแต่่ปี  2558 โรงงานพิษณุโลก ไดิ้จัดิกิจกรรมการสานเสวนาร่วมกับ้ต่ัวแทุนชุุมชุน และเทุศึบ้าลต่ำาบ้ลบ้างระกำาเม่องให้ม่ จากกิจกรรมดิังกล่าวปรากฏว่าทุางชุุมชุนมีความคาดิห้วังให้้ทุาง 
กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีส่วนร่วมพัฒนาบ่้งต่ะเคร็งของชุุมชุนให้้สามารถใชุ้ประโยชุน์ร่วมกันไดิ้  ซึ่่�งในขณะนั�น พ้�นทุี�บ่้งต่ะเคร็ง ห้ม่้ทุี� 12 บ้้านห้นองเขาควาย ต่ำาบ้ลบ้างระกำา อำาเภัอบ้างระกำา จังห้วัดิพิษณุโลก กรมชุลประทุานไดิ้ 
ขุดิลอกเป็นแก้มลิงเพ้�อกักเก็บ้นำ�า และบ้รรเทุาปัญห้านำ�าทุ่วมของพ้�นทีุ�ต่ำาบ้ลบ้างระกำา นับ้เป็นพ้�นทีุ�ทีุ�ได้ิรับ้ประโยชุน์กว่า 14,000 ไร่ ชุุมชุน 857 ครัวเรือน และครอบ้คลุมถ่งโรงงานพิษณุโลกดิ้วย จากการสำารวจพ้�นทีุ� 
ดิังกล่าว กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ได้ิต่ระห้นักถ่งความสำาคัญของการรักษาระบ้บ้นิเวศึ การอนุรักษ์และฟั้�นฟูัแห้ล่งนำ�า และพ้�นทีุ�สีเขียวอย่างยั�งย่น จ้งไดิ้ริเริ�มโครงการขุดิล้อมย้ายต้่นไม้ให้ญ่ ทีุ�ได้ิรับ้ผ่ลกระทุบ้ 
จากการขยายถนนในเขต่จังห้วัดิพิษณุโลก นำาไปปล้กบ้นพ้�นทีุ�บ่้งต่ะเคร็ง เพ้�ออนุรักษ์พันธุ์ุ์ ไม้ทุ้องถิ�นให้้ยังคงอย่้ โดิยปัจจุบ้ันไดิ้มีการขุดิล้อมย้ายปล้กต่้นไม้ไปปล้กในพ้�นทีุ�โครงการแล้วทัุ�งสิ�น 348 ต่้น  ซึ่่�งผ่ลจากการ 
ดิำาเนินงานโครงการพบ้ว่าในแต่่ละปีมีชุาวบ้้านและนักทุ่องเทุี�ยวกว่า 3,500 คนโดิยเฉลี�ย เข้ามาใชุ้พ้�นทุี�บ้่งต่ะเคร็งเพ้�อจัดิกิจกรรมร่วมกับ้ผ่้้คนในชุุมชุน เชุ่น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธุ์รรมทุ้องถิ�น การทุำาประมงชุุมชุน เป็นต่้น 
จากการดิำาเนินโครงการดิังกล่าว กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้สำารวจความพึงพอใจของชุุมชุน ในการจัดิทุำาโครงการ พบ้ว่าค่าเฉลี�ยความพึงพอใจของชุุมชุนเทุ่ากับ้ 91.40% ซึ่่�งอย้่เกณฑ์์ทุี�เป็นไปต่ามเป้าห้มายทุี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ วางไว้

โครงการพัฒนาพื้นที่บึงตะเคร็งแบบบูรณาการ



รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

4     |   รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สารจากประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

รู้จักกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้นำาด้านนวัตกรรม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

การตระหนักด้านความปลอดภัย

บรรษัทภิบาล

คุณค่าเพื่ออนาคต

ข้อมูลผลการดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4

6

8

16

24

50

74

112

130

202

218

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้สารบัญ
 กลุ่มบ้รษิทัุ ทุปิโกแ้อสฟัลัท์ุ จำากดัิ (มห้าชุน) ไดิจ้ดัิทุำารายงานความยั�งย่นประจำาป ี2564 ซึ่่�งเปน็
ฉบ้บั้ทีุ� 4  โดิยเปน็การรายงานต่ามแผ่นกลยุทุธุ์ด์ิา้นความยั�งยน่ของกลุ่มบ้รษิทัุฯ โดิยนำาเสนอแก่ผ่้ม้สีว่น
ไดิ้เสียทุุกกลุ่มเพ้�อสร้างความเข้าใจในการดิำาเนินธุ์ุรกิจของกลุ่มบ้ริษัทุฯต่ามแนวทุางการพัฒนา 
อย่างยั�งย่น พร้อมส่�อสารดิ้านกลยุทุธุ์์ แนวทุางการบ้ริห้ารจัดิการ กระบ้วนการดิำาเนินงาน 
ในประเด็ินสำาคญัทีุ�สง่ผ่ลต่่อการดิำาเนนิธุ์รุกจิและผ้้่มสีว่นได้ิเสียทุุกกลุ่มต่ามห่้วงโซึ่ค่ณุคา่ในรอบ้ปี 2564 
พร้อมกับ้รายงานความค่บ้ห้น้าและผ่ลการดิำาเนินงานดิ้านการพัฒนาอย่างยั�งย่นต่ามเป้าห้มาย 
การพัฒนาทุี�ยั�งย่นขององค์การสห้ประชุาชุาต่ิ (Sustainable Development Goals – SDGs)
 โดิยในปีก่อนห้น้านี� รายงานความยั�งย่นของกลุ่มบ้ริษัทุฯ จะมุ่งเน้นการสร้างพ้�นฐานดิ้านการ 
พัฒนาอย่างยั�งย่นให้้กลุ่มพนักงานและกลุ่มผ่้้มีส่วนได้ิเสีย ให้้มีความเข้าใจในทุิศึทุางการดิำาเนินงาน 
ดิ้านความยั�งย่นของกลุ่มบ้ริษัทุฯโดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้กำาห้นดิให้้มีการรายงานการพัฒนาความยั�งย่นใน
แผ่นกลยุทุธุ์์องค์กรวิสัยทุัศึน์ปี 2568 พร้อมกับ้รายละเอียดิต่่าง ๆ เพ้�อให้้กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียเข้าใจถ่ง
การดิำาเนินงาน รวมถ่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่่าง ๆ ของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ซึ่่�งแผ่นกลยุทุธ์ุ์องค์กร 
วิสัยทุัศึน์ปี 2568 ไดิ้เริ�มใชุ้แล้วต่ั�งแต่่ปี 2564
 สำาห้รับ้รายงานความยั�งย่นประจำาปี 2564 ฉบ้ับ้นี�  กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้มีการทุบ้ทุวนเน่�อห้าโดิย 
ผ่้บ้้รหิ้ารระดิบั้ส้้งของแต่่ละสายงาน พรอ้มกับ้กำาห้นดิให้้ต่รวจสอบ้ผ่ลการดิำานนิงานดิา้นสิ�งแวดิลอ้มและ 
ความปลอดิภััยทุุกปี โดิยไดิ้รับ้การต่รวจสอบ้ความถ้กต่้องและให้้ความเชุ่�อมั�นจากสถาบ้ันรับ้รอง
มาต่รฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute(Thailand) - MASCI) ซึ่่�งเอกสาร
รับ้รองความน่าเชุ่�อถ่อของข้อม้ล  จะปรากฏอย้่ในหั้วข้อการรับ้รองจากห้น่วยงานภัายนอกในรายงาน
ฉบ้ับ้นี� ห้น้า 251

 รายงานฉบั้บ้นี� จัดิข้� น โดิยอ้าง อิงต่ามมาต่รฐานกรอบ้การรายงานสากล ห้รือ 
Global Reporting Initiative (GRI Standard) ในระดิับ้ต่ัวชุี�วัดิห้ลัก (Core Optional) รวมถ่งต่ัวชุี�วัดิ
เพิ�มเต่มิสำาห้รบั้บ้ริษทัุในกลุ่มอสังห้าริมทุรพัย์และก่อสร้าง (Property and Construction) ซึ่่�งเป็นแนวทุาง 
ทุี�ยอมรับ้ในระดิับ้สากล สรุป GRI พร้อมรายละเอียดิ สามารถดิ้ไดิ้ จากรายงานห้น้า 39

กรอบการรายงานสากล [Disclosure  102-54]

[Disclosure  102-32, 102-52, 102-56]
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 รายงานฉบั้บ้นี�ไดิ้นำาเสนอข้อม้ลเกี�ยวกับ้ผ่ลประกอบ้การรวมด้ิานเศึรษฐกิจ ครอบ้คลุุมกลุ่่ม
บ้ริษัทุฯ ในประเทุศึไทุยและต่่่างประเทุศึ พร้อมการนำาเสนอแผ่นการขับ้เคล่�่อนกลยุทุธุ์์ดิ้านความยั�งย่น
เพ้�อไปส้่การปฏิบ้ัต่ิต่ามแผ่นกลยุทุธุ์์องค์กรวิสัยทุััศึน์์ 2568 
 ขอบ้เขต่การรายงานผ่ลการดิำาเนินิงานต่ามกลยทุุธุ์ค์วามยั�งยน่ ดิ้า้นนวตั่กรรม (มติ่เิศึรษฐกจิ)  
ดิ้านบ้ริห้ารแบ้บ้ประสิทุธุ์ิภัาพเชิุงนิเวศึเศึรษฐกิจ (มิต่ิสิ�งแวดิล้อม) และดิ้านความปลอดิภััย (มิต่ิสังคม)  
ครอบ้คลุุมระยะเวลา ต่ั�งแต่่วันทุี� 1 มกราคม ถ่งวันทุี� 31 ธุ์ันวาคม 2564 โดิยทุำาการรวบ้รวมข้้อม้ลจาก 
กลุ่มบ้ริษัทุฯในประเทุศึไทุย โดิยเน้นการพิจารณาบ้ริบ้ทุแห่้งความยั�งย่น  การประเมินประเด็ินทุี�มี 
สาระสำาคญั ความครบ้ถ้วนสมบ้้รณ์ของข้อม้ล และการมีสว่นร่วมของผ้้่มสีว่นได้ิเสียในการจัดิทุำารายงาน
 ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้กำาห้นดิแผ่นงานในการสร้างและพัฒนาองค์ความร้้ดิ้านการพัฒนาอย่าง
ยั�งย่นแกก่ลุ่มบ้รษิทัุล้กในต่่างประเทุศึ โดิยมแีผ่นในการสรา้งทุมีบ้คุลากรเพ้�อถา่ยทุอดิแนวคดิิการพฒันา
อย่างยั�งย่นแก่กลุ่มบ้ริษัทุในเครือดิังกล่าว พร้อมกับ้การจัดิเก็บ้และการผ่นวกข้อม้ลจากบ้ริษัทุใน 
ต่่างประเทุศึดิ้านกิจกรรมเพ้�อสังคม รวมถ่งโครงการดิ้านความยั�งย่นต่่าง ๆ ในอนาคต่

 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มุ่งมั�นเป็นส่วนห้น่�งของประชุาคมโลกในการสนับ้สนุนการพัฒนาอย่างยั�งย่น โดิยปรับ้
เปลี�ยนการดิำาเนินงานของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ต่ลอดิห่้วงโซ่ึ่คุณค่าของธุุ์รกิจ ให้้สอดิคล้องกับ้เป้าห้มายการพัฒนา
อย่างยั�งย่นขององค์การสห้ประชุาชุาต่ิ (UN SDGs) โดิยทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้เริ�มการรายงานต่ามข้อต่กลง 
พันธุ์สัญญาแห้่งสห้ประชุาชุาต่ิ (UN Global Compact) ซึ่่�งเป็นห้ลักการทีุ�เกี�ยวกับ้สิทุธิุ์มนุษยชุน แรงงาน  
สิ�งแวดิล้อม และการต่่อต่้านการทุุจริต่ 

 กลุ่มบ้รษิทัุฯมกีารดิำาเนนิงานด้ิานความรบั้ผ่ดิิชุอบ้ต่่อสังคม ภัายใต่ ้“ISO 26000” ซึ่่�งเป็นแนวปฏิบ้ตั่ิ 
(Guidance)ในเรื�องความรับ้ผิ่ดิชุอบ้ต่่อสังคม ขององค์การระห้ว่างประเทุศึว่าดิ้วยการมาต่รฐาน  
(InternationalOrganization for Standardization: ISO) และได้ิทุำาการต่รวจแนวทุาง/กระบ้วนการ 
ปฏิบ้ัต่ิงานต่ามความสมัครใจ โดิยไม่ใชุ่การขอการรับ้รอง อย่างต่่อเน่�องมาต่ั�งแต่่ปี 2553

เรายินดิีรับ้ฟัังความคิดิเห้็นและข้อเสนอแนะจากผ่้้มีส่วนไดิ้เสียต่่อการจัดิทุำา 
รายงานความยั�งย่นฉบั้บ้นี�เพ้�อเป็นแนวทุางในการปรับ้ปรุงรายงานในปีต่่อๆไป 
โปรดิแสดิงความคดิิเห้น็และข้อเสนอแนะในแบ้บ้สอบ้ถาม โดินสแกน QR Code ทีุ�นี�

โทุร: +662 273 6742
โทุรสาร: +662 2713363
อีเมล์: sustainability@tipcoasphalt.com

ฝ่่ายพััฒนาเพั่�อความยั�งยืน บริิษััท ทิปโก้้แอสฟััลท์ จำำาก้ัด (มหาชน)
118/1 อาคารทุิปโก้ 1 ชุั�น 25 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไทุ เขต่พญาไทุ กรุงเทุพฯ 10400

 สำาห้รับ้รายงานฉบ้ับ้ปี 2564 นี� ไดิ้มีการปรับ้ปรุงกระบ้วนการระบุ้และประเมินประเดิ็นทุี�มีสาระ
สำาคัญ (Materiality Topic) โดิยเริ�มจากการระบุ้กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย ขยายและสำารวจกลุ่มต่ัวอย่างให้้มี
ขอบ้เขต่ทุี�กว้างข้�น ทุำาให้้สามารถระบุ้ประเดิ็นสำาคัญไดิ้มากข้�น
 นอกจากนี� เน่�องจากผ่ลกระทุบ้การแพร่ระบ้าดิของโควิดิ-19 ทีุ�ยังคงส่งผ่ลอย่างต่่อเน่�องใน 
ปีนี� ทุำาให้้คณะผ้้่จัดิทุำารายงานให้้ความสำาคัญกับ้ชุ่องทุางการส่�อสารด้ิานความยั�งย่นของกลุ่มบ้ริษัทุฯ
มากข้�น โดิยไดิร้เิริ�มโครงการการรายงานขอ้ม้ลผ่ลการดิำาเนนิงานดิา้นความยั�งย่นบ้างสว่นผ่่านชุอ่งทุาง
เว็บ้ไซึ่ต่์ของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ซึ่่�งคาดิว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใชุ้งานในปี 2565

ขอบเขตการรายงาน แนวทางการดำาเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบองค์การ
สหประชาชาติและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

แบบสอบถามความคิดเห็น

สอบถามข้้อมูลเพั่�มเติิมได้ท่�:

เนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ [Disclosure  102-49]
[Disclosure  103-53]

[Disclosure  102-16]

[Disclosure  102-45, 102-46, 102-50]
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สารจากประธานกรรมการ
 ก้าวส่้ปีทีุ� 4 ทีุ�กลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ ดิำาเนินงานด้ิานการพัฒนาอย่างยั�งย่นมาตั่�งแต่่ปี 2560 โดิยในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิขยายขอบ้เขต่การพัฒนาอย่างยั�งย่นไปในธุุ์รกิจอ่�นๆ ทีุ�อย้่ในห่้วงโซ่ึ่คุณค่า 
ของธุ์ุรกิจมากข้�น มุ่งมั�นดิำาเนินงานต่ามวิสัยทุัศึน์ 2568 โดิยมีกลยุทุธุ์์องค์กรทุี�สำาคัญค่อ “การเป็นองค์กรทุี�ยั�งย่น (Sustainable Organization)” และการกำากับ้ดิ้แลทุี�ดิีจะเป็นสิ�งทุี�ทุำาให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ บ้รรลุเป้าห้มายทุี�ต่ั�งไว้

	 “แม้้ว่่าในปีี	 2564	 เราจะได้้รับผลกระทบจากคว่าม้ท้าทายทาง 
ธุุรกิจต่่างๆรว่ม้ถึึงสถึานการณ์์การแพร่ระบาด้ของเชื้้�อโคว่ิด้-19	 
กลุ่ม้บริษััทฯ	 ยังคงมุ่้งมั้�นต่่อการพัฒนาอย่างยั�งย้นอย่างต่่อเน้�อง	 
เพ่�อการด้ำาเนินธุุรกิจในระยะยาว่	 โด้ยยึด้หลัก	 จริยธุรรม้ทางธุุรกิจ 
พร้อม้สร้างปีระโยชื้น์ต่่อเศรษัฐกิจ	 สังคม้และสิ�งแว่ด้ล้อม้	 และเปี็น 
พลเม้้องบรรษััทท่�ด้่ของชืุ้ม้ชื้น”

[Disclosure  102-14]
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 ผ่มมีความยินดีิทีุ�จะแจ้งให้้ทุราบ้ว่า ปี 2564 นับ้เป็นอีกปีห้น่�งทุี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ประสบ้ความสำาเร็จ 
ในการดิำาเนินงานดิ้านการพัฒนาอย่างยั�งย่น  แม้ว่าธุ์ุรกิจของบ้ริษัทุฯจะไดิ้รับ้ผ่ลกระทุบ้จากความทุ้าทุาย 
ด้ิานต่่างๆรวมถง่สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของไวรสั COVID-19 กต็่าม  ในปี 2564 กลุม่บ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ 
ไดิ้รับ้รางวัลเกียรต่ิยศึต่่าง ๆ มากมาย ไดิ้แก่

 กลุ่มบ้ริษัทุฯจะยังคงมุ่งมั�นในการดิำาเนินการอย่างต่่อเน่�องเพ้�อให้้บ้รรลุเป้าห้มายการพัฒนา 
อย่างยั�งย่น โดิยย่ดิห้ลักการดิำาเนินธุ์ุรกิจทุี�คำาน่งต่่อสังคม สิ�งแวดิล้อม และการกำากับ้ดิ้แลกิจการทุี�ดิี พร้อม 
สรรค์สร้างประโยชุน์ร่วมเพ้�อต่อบ้สนองความคาดิห้วังของกลุ่มผ้้่มีส่วนได้ิเสีย ต่ามคำามั�นสัญญาของกลุ่ม 
บ้ริษัทุฯทุี�จะ “ส่งมอบ้ความเป็นอย้่ทุี�ยั�งย่นให้้กับ้ทุุกคนในสังคมดิ้วยนวัต่กรรมทุี�สร้างสรรค์”

 นับ้ตั่�งแต่่ปี 2546 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุ ไดิ้ริเริ�มการดิำาเนินงานด้ิานการพัฒนาอย่างยั�งย่น 
โดิยการนำาแนวคิดิดิ้านการพัฒนาอย่างยั�งย่นผ่นวกเข้าเป็นแนวทุางการประกอบ้ธุ์ุรกิจ และเป็น 
เป้าห้มายห้ลักในการจัดิทุำาแผ่นกลยุทุธุ์์ระยะยาวขององค์กร ซึ่่�งเห้็นไดิ้จากการทีุ�โรงงานยางมะต่อยทุุกแห้่ง 
ในไทุยของกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบ้การรวมพลังสร้างความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อ 
สงัคมเป็นสุขอย่างยั�งย่น (Corporate Social Responsibility) ในชุ่วงปี 2551-2552 และได้ิรบั้รางวลัเกยีรติ่ยศึ 
CSR-DIW Continuous Awards จากกรมโรงงานอุต่สาห้กรรม  ต่ิดิต่่อกันเป็นเวลาห้ลายปี ต่่อมา 
ในปี 2555 กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้นำามาต่รฐานแนวทุางความรับ้ผิ่ดิชุอบ้ต่่อสังคม ISO 26000 มาใชุ้ในองค์กร 
พร้อมกับ้กำาห้นดินโยบ้ายต่่างๆขององค์กรทุี�เกี�ยวข้องกับ้แนวทุางการพัฒนาอย่างยั�งย่น อาทุิ เชุ่น นโยบ้าย 
ความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมและการมีส่วนร่วมกับ้ชุุมชุน (Policy on Social Responsibility and 
Community Engagement) นโยบ้ายสิ�งแวดิล้อม (Environmental Policy) และนโยบ้ายการพัฒนาอย่างยั�งย่น 
(Policy on Sustainable Development) นอกจากนี� กลุ่มบ้ริษทัุฯยังได้ิจดัิทุำาโครงการต่า่ง ๆ  ทีุ�เกี�ยวกับ้การ 
พฒันาอย่างยั�งย่นซึ่่�งประสบ้ความสำาเรจ็อยา่งดิ ีรวมถง่การจัดิทุำารายงานความยั�งย่นประจำาป ีตั่�งแต่่ป ี2561 
เป็นต่้นมา

นายชุายน้อย เผ่่�อนโกสุม
ประธุ์านกรรมการ

• รางวัลการพัฒนาอย่างยั�งย่นประเภัทุโดิดิเด่ิน (Sustainability Excellence Award: Highly 
Commended) สำาห้รบั้กลุ่มบ้ริษทัุจดิทุะเบ้ยีนทีุ�มม้ีลค่าห้ลกัทุรพัย์ต่ามราคาต่ลาดิส้งกว่า 10,000 ล้านบ้าทุ 
แต่่ไม่เกิน 30,000 ล้านบ้าทุ จากต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย (The Stock Exchange of Thailand)

• กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังไดิ้รับ้การจัดิอันดิับ้ในระดิับ้ “ดิีเลิศึ 5 ดิาว” (5-star “Excellent” rating) จาก 
โครงการสำารวจการกำากบั้ดิแ้ลกิจการบ้ริษทัุจดิทุะเบี้ยน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR) โดิยสมาคมสง่เสริมสถาบั้นกรรมการบ้รษิทัุไทุย (Thai Institute of Directors: IOD) 
ต่ิดิต่่อกันเป็นปีทุี� 4  

• หุ้้นของบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ได้ิรับ้เล่อกให้้อย้่ในดิัชุนีหุ้้นเพ้�อความยั�งย่น (Thailand Sustainability  
Investment Index: THSI) ต่ิดิต่่อกันเป็นปีทุี� 4  

• กลุ่มบ้ริษัทุฯยังไดิ้รับ้รางวัลเกียรต่ิคุณ ดิ้านการเปิดิเผ่ยข้อม้ลความยั� ง ย่นประจำาปี  2564 
(The 2021 Sustainability Disclosure Award) จากสถาบ้นัไทุยพัฒน์ (Thaipat Institute) ต่ดิิต่่อกันเป็นปีทีุ� 3 

• ความสำาเร็จเห้ล่านี�เป็นเครื�องสะทุ้อนให้้เห็้นถ่งความมุ่งมั�นขององค์กรต่่อการพัฒนาอย่างยั�งย่น 
และการดิำาเนนิธุ์รุกจิ โดิยย่ดิห้ลกั ธุ์รรมาภับิ้าล เพ้�อให้้บ้รษิทัุฯเป็นส่วนทีุ�ดิขีองสังคมทุี�จะสรา้งประโยชุนต่์่อ 
เศึรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดิล้อม ในระยะยาว
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	 “กลุ่ม้บริษััทฯ	 เร่งปีรับแนว่ทางการปีระกอบธุุรกิจท่�ยั�งย้น	 ม่้
ปีระสิทธุิภาพ	พร้อม้การด้ำาเนินงานท่�ย้ด้หยุ่น	 สาม้ารถึรับม้้อกับ 
สถึานการณ์์คว่าม้ท้าทายเหล่าน่� ได้้เป็ีนอย่างด่้	 โด้ยมุ่้งเน้นท่�กลยุทธุ ์
การพัฒนาด้้านคว่าม้ยั�งย้นซึ่ึ�งเปี็นหัว่ใจของการด้ำาเนินธุุรกิจของเรา 
ในระยะยาว่”

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
 รายงานความยั�งย่นประจำาปี 2564 ฉบ้ับ้สมบ้้รณ์นี� ยังคงให้้ความสำาคัญในเรื�องของการปรับ้ต่ัวและสร้างความย่ดิห้ยุ่น ซึ่่�งเป็นส่วนสำาคัญในการลงม่อปฏิบ้ัต่ิจริงของทุุกคนในองค์กร (in-Process Sustainable 
Development) เพ้�อให้้สามารถ “ส่งมอบ้ความเป็นอย้่ทุี�ยั�งย่นให้้กับ้ทุุกสังคม ดิ้วยนวัต่กรรมทุี�สร้างสรรค์” อันเป็นความมุ่งมั�นของกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ผ่้้บ้ริห้าร และพนักงานทุุกคน

[Disclosure  102-14]
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นายชุัยวัฒน์ ศึรีวรรณวัฒน์
กรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่

 ปี 2564 เป็นอีกปีห้น่�งทุี�โลกต่้องเผ่ชุิญกับ้ภัาวะการชุะลอต่ัวทุางเศึรษฐกิจ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ซึ่่�งเป็นสิ�งทีุ�ทุ้าทุายระบ้บ้สาธุ์ารณสุขของ
ประเทุศึไทุยเป็นอยา่งยิ�งใน ขณะทีุ�รฐับ้าลได้ิดิำาเนนิมาต่รการในการควบ้คุมการระบ้าดิของเชุ่�อ
โควิดิ-19 ห้ลายมาต่รการ ภัาคธุุ์รกิจส่วนให้ญ่ต่่างได้ิรับ้ผ่ลกระทุบ้เป็นวงกว้างจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบ้าดิครั�งนี�และต่อ้งเรง่ปรบั้ต่วัอยา่งรวดิเรว็เพ้�อให้้สามารถดิำาเนินธุุ์รกิจ
ไปไดิ้อย่างต่่อเน่�อง

 ห้น่�งในกลยุทุธ์ุ์การพัฒนาดิ้านความยั�งย่นของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ค่อการสนับ้สนุน 
การสรา้งนวตั่กรรมให้ม่ ๆ  ให้้เกิดิข้�นในองค์กร ทัุ�งในด้ิานผ่ลิต่ภัณัฑ์ ์บ้รกิาร ห้รือกระบ้วนการ 
ทุำางานให้ม่ ๆ  นบั้ตั่�งแต่่ป ี2561 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโกแ้อสฟัลัทุ์ไดิร้วมปรชัุญาการสรา้งนวตั่กรรม 
เข้าไปเป็นส่วนห้น่�งของกลยุทุธุ์์องค์กร โดิยมีวัต่ถุประสงค์ห้ลักเพ้�อเสริมสร้างองค์ความร้ ้
ความเข้าใจ และแนวทุางความเป็นไปไดิ้ในการสร้างนวัต่กรรมผ่่านโครงการความคิดิริเริ�ม 
ต่่าง ๆ  ในปี 2563 นวัต่กรรมไดิ้เข้ามาเป็นองค์ประกอบ้สำาคัญของแผ่นกลยุทุธุ์์องค์กร Vision 
2025 พร้อมการเสริมสร้างวัฒนธุ์รรมนวัต่กรรม (innovation culture) ให้้เป็นวัฒนธุ์รรม 
องค์กรของกลุ่มฯ
 ในปี 2564 ทุี�ผ่่านมา กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ดิำาเนินการพัฒนาแผ่นงานดิ้านนวัต่กรรม 
ไปจนถ่งปี 2568 (Innovation Roadmap 2025) และเริ�มนำามาใชุ้ในองค์กรเพ้�อเป็นแนวทุาง 
สำาห้รับ้การพัฒนากรอบ้แนวคิดิการสร้างนวัต่กรรมอย่างเป็นระบ้บ้ โดิยแผ่นงานนี�มุ่งเน้น 
กระบ้วนการสนับ้สนุนการพัฒนาต่นเองของพนักงานโดิยการโค้ชุ การสร้างแรงบ้ันดิาลใจ 
และจูงใจพนักงานให้้ริเริ�มและสร้างสรรค์นวัต่กรรม นอกจากนี� แผ่นงานดิังกล่าวยังรวม
กจิกรรมการประกวดินวตั่กรรมทีุ�มาจากความคดิิรเิริ�มของพนกังาน (Innovative Solutions 
Award) ทุี�จัดิข้�นเพ้�อส่งเสริมและสนับ้สนุนโครงการนวัต่กรรมภัายในองค์กร
 ในปี 2564 โครงการบ้่มเพาะนวัต่กรรม (Innovation Bootcamp) ยังคงมีการ
ดิำาเนินการอย่างต่่อเน่�อง กับ้แนวคิดิโครงการนวัต่กรรม 18 โครงการจากห้น่วยงานใน 
ประเทุศึไทุยและบ้ริษัทุในเครือต่่างประเทุศึ นอกจากนี� เรายังไดิ้มีการออกแบ้บ้โปรแกรม 
พัฒนานวัต่กรรม (Innovation Accelerator Program) ซึ่่�งมีระยะเวลาทุั�งสิ�น 8 เดิ่อน เพ้�อ 
เสริมศัึกยภัาพของพนักงานผ่่านการให้้คำาปร้กษา (mentoring) และฝึึกอบ้รม ซึ่่�งโครงการ
เห้ล่านี�มีส่วนชุ่วยเพิ�มโอกาสให้้โครงการนวัต่กรรมสามารถดิำาเนินการไดิ้จริง พร้อมสร้าง
ม้ลค่าเชุิงธุ์ุรกิจส้่ต่ลาดิ
 นอกจากนี� โครงการบ้ำารุงรกัษาทุวผี่ลแบ้บ้ทุุกคนมสีว่นรว่ม (Total Productive 
Maintenance ห้รือ TPM) มีส่วนชุ่วยสนับ้สนุนดิ้านนวัต่กรรมของพนักงานในทุุกระดิับ้จาก 
โรงงานและคลังเก็บ้ยางมะต่อยของกลุ่มฯ ทุุกแห้่งในไทุย ซึ่่�งในปี 2564 ระบ้บ้ TPM สามารถ
ชุ่วยองค์กรลดิต่้นทุุนค่าใชุ้จ่ายและเวลาในการทุำางานลงไดิ้ คิดิเป็นม้ลค่ากว่า 16.8 ล้านบ้าทุ

 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์มุ่งเน้นประสิทุธุ์ิภัาพการดิำาเนินงานขององค์กร 
โดิยคำาน่งถ่งการสร้างผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมให้้น้อยทีุ�สุดิ โดิยในปี 2564 ทีุ�ผ่่านมากลุ่ม
บ้ริษัทุฯมีผ่ลการดิำาเนินงานดิ้านสิ�งแวดิล้อมทุี�สำาคัญดิังนี�
 การประกาศึใชุ้นโยบ้ายด้ิานสิ�งแวดิล้อม (Environmental  Pol icy) 
ฉบ้ับ้ให้ม่ทุี�สอดิคล้องกับ้แผ่นกลยุทุธุ์์การพัฒนาดิ้านความยั�งย่นขององค์กร โดิยมีแผ่นห้ลัก 
ซึ่่�งกล่าวถ่ง การสนับ้สนุนการค้นคว้า พัฒนา การสร้างนวัต่กรรมทุี�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม 
ลดิปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก (ทัุ�งทุางต่รงและทุางอ้อม) การสนับ้สนุนการใชุ้งาน
พลังงานทุางเล่อกสนับ้สนุนระบ้บ้เศึรษฐกิจห้มุนเวียน(circular economy) รวมถ่งแนวทุาง 
การเปิดิเผ่ยข้อม้ลการดิำาเนินงานดิ้านสิ�งแวดิล้อมแก่สาธุ์ารณชุนผ่่านรายงานความยั�งย่น
 การลดิปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก: กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีการนำาระบ้บ้ 
บ้ริห้ารจัดิการก๊าซึ่เรือนกระจก (Greenhouse Gas (GHG) Management) มาใชุ้ในโรงงานทัุ�ง 
5 แห่้งของประเทุศึและในปี 2564 ได้ิขยายขอบ้ข่ายการจัดิเก็บ้ข้อม้ลการปล่อยก๊าซึ่ 
เรอืนกระจกมายงัสำานกังานให้ญก่รงุเทุพมห้านคร ครอบ้คลมุขอบ้เขต่ทีุ� 1 และ 2 (GHG scope 
1 and 2) โดิยมีโครงการการปรับ้ปรุงระบ้บ้การบ้ริห้ารโลจิสต่ิกส์แบ้บ้รวมศึ้นย์ ณ โรงงาน 
พระประแดิง สำาห้รับ้จัดิส่งสินค้าสำาห้รับ้ของโรงงานในประเทุศึทัุ�ง 5 แห้่ง เพ้�อลดิการใชุ ้
นำ�ามันเชุ่�อเพลิง และเพิ�มประสิทุธิุ์ภัาพการใชุ้รถขนส่งสินค้า ผ่ลปรากฏว่ากลุ่มบ้ริษัทุฯ  
ประสบ้ความสำาเรจ็ในการลดิอตั่ราการปลอ่ยกา๊ซึ่เรอืนกระจก (GHG emissions intensity) 
ไปได้ิกว่า 9.81% เม่�อเทีุยบ้กับ้ปี 2563 นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิรับ้การดิำาเนินการ 
ทุวนสอบ้และรับ้รองผ่ล การเปิดิเผ่ยข้อม้ลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกจากห้น่วยงานรับ้รอง 
มาต่รฐานภัายนอก (สถาบ้ันรับ้รองมาต่รฐานไอเอสโอ : MASCI)
 การประห้ยัดิพลังงาน: ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มุ่งเน้นการบ้ริห้ารจัดิการด้ิาน 
พลังงานในด้ิานของการเปลี�ยนประเภัทุพลังงานทีุ�ใชุ้  จากพลังงานฟัอสซิึ่ลมาเป็น 
พลังงานทุดิแทุนอาทุ ิเชุน่การเปลี�ยนมาใชุเ้ชุ่�อเพลิงไบ้โอดิเีซึ่ล (B10) สำาห้รับ้ห้ม้อต้่มนำ�ามันร้อน 
(hot oil boiler) ในกระบ้วนการผ่ลิต่ยางมะต่อย และสำาห้รับ้ใชุ้ในรถบ้รรทุุกขนส่งยางมะต่อย 
ของกลุ่มฯ นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯยังปรับ้ปรุงประสิทุธิุ์ภัาพการใชุ้พลังงานในกระบ้วนการ 
ผ่ลิต่ผ่่านทุางการต่ิดิตั่�งห้ม้อต่้มนำ�ามันร้อนต่ัวให้ม่ รวมถ่งการปรับ้ตั่�งเวลาการเดิินเครื�อง 
เพ้�อให้้เห้มาะกับ้การผ่ลิต่ในชุ่วงนั�น ผ่ลทีุ�ไดิ้จากการดิำาเนินการทัุ�งห้มดิ พบ้ว่า กลุ่มบ้ริษัทุฯ 
สามารถลดิอัต่ราการใชุ้พลังงานต่่อห้น่วยผ่ลิต่ภััณฑ์์ ไปไดิ้กว่า 9.06% เม่�อเทุียบ้กับ้ปีก่อน
 การใชุ้นำ�าและการปล่อยนำ�าเสีย: กลุ่มบ้ริษัทุฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาการใชุ ้
ทุรัพยากรนำ�าอย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพและรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อชุุมชุนสังคม ต่ัวอย่างเชุ่นภัายในโรงงาน 
ของเราบ้างแห่้งมีการกักเก็บ้นำ�าฝึนไว้ในอ่างเก็บ้นำ�าผ่ิวดิิน เพ้�อลดิปริมาณการใชุ้นำ�าจาก 
แห้ล่งนำ�าของชุุมชุน โครงการปรับ้ปรุงระบ้บ้ทุ่อส่งนำ�าของโรงงานระยองเพ้�อลดิการส้ญเสียใน 
ระบ้บ้ นอกจากนี�โรงงานของเรามีการออกแบ้บ้ระบ้บ้การบ้ริห้ารจัดิการนำ�าเสียแบ้บ้ระบ้บ้ปิดิ 
ทีุ�มีการนำานำ�าเสียจากกระบ้วนการต่่าง ๆ มาบ้ำาบั้ดิและนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ในกระบ้วนการผ่ลิต่ 
ยางมะต่อยนำ�า จ้งไม่มีนำ�าเสียทุี�ต่้องปล่อยออกไปภัายนอกโรงงาน 

 แผ่นกลยุทุธ์ุ์การพัฒนาดิ้านความยั�งย่นขององค์กรให้้ความสำาคัญกับ้ความ 
เป็นอย่้ทีุ�ดีิของสังคมและความปลอดิภััย โดิยมุ่งเน้นทีุ�การสร้างความต่ระห้นักในเรื�องของ 
ความปลอดิภััยสิทุธุ์ิมนุษยชุนและการปกป้องข้อม้ลส่วนบุ้คคล
 ในป ี2564 กลุ่มบ้ริษทัุฯ ดิำาเนนิโครงการต่่าง ๆ  เพ้�อสร้างความต่ระห้นักถง่ความ 
ปลอดิภััยในการใชุ้ถนน อาทุิ เชุ่น โครงการซึ่่อมห้ลุมถนนดิ้วยยางมะต่อยสำาเร็จร้ปเพ้�อความ 
ปลอดิภััย โครงการให้้ความร้้ดิ้านการใชุ้ถนนอย่างปลอดิภััยสำาห้รับ้เดิ็กนักเรียน
 ด้ิานความปลอดิภััยของพนักงาน ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้ต่ระห้นัก 
ถ่งความสำาคัญของการดิำาเนินงานเพ้�อรับ้ม่อกับ้สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อไวรัส 
โควิดิ-19 จ้งนำาระบ้บ้ ISO/PAS 45005:2020 มาต่รฐานระบ้บ้การจัดิการอาชุีวอนามัยและ 
ความปลอดิภัยัวา่ดิว้ยแนวทุางการทุำางานอยา่งปลอดิภัยัในชุว่งการแพรร่ะบ้าดิของโควดิิ-19 
มาประยุกต่์ใชุ้ เพ้�อปกป้องสุขภัาพความปลอดิภััยและความเป็นอย่้ทีุ�ดีิจากการทุำางานของ 
พนักงานและกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุี�เกี�ยวข้อง
 ด้ิานสิทุธิุ์มนุษยชุน: ภัายใต้่กรอบ้ห้ลักการของสห้ประชุาชุาติ่ว่าด้ิวยธุุ์รกิจกับ้ 
สิทุธุ์ิมนุษยชุน ในปีนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีการทุบ้ทุวนนโยบ้ายสิทุธุ์ิมนุษยชุน เพ้�อให้้ครอบ้คลุม 
การไม่เล่อกปฏิบ้ัต่ิต่่อบุ้คคลใดิ ๆ การจ้างงานและอาชุีพ เพราะเห้ตุ่แห้่งความแต่กต่่างในเรื�อง 
สัญชุาต่ิ เชุ่�อชุาต่ิ สีผ่ิว เพศึ อายุ ศึาสนา ความคิดิเห้็นทุางการเม่อง ถิ�นกำาเนิดิและวงศึ์วาน 
พ้�นฐานทุางสงัคม ภัาษาสถานภัาพสมรสทัุศึนคต่ส่ิวนต่วั ในเรื�องเพศึ ความพิการ การติ่ดิเชุ่�อ 
เอชุไอวี การเป็นผ่้้ป่วยเอดิส์สถานะการตั่�งครรภั์การเป็นกรรมการล้กจ้าง แนวความคิดิ 
ส่วนบุ้คคลอ่�น ๆ ห้รือสถานภัาพอ่�นใดิทุี�ถ่อว่าเป็นสิทุธุ์ิมนุษยชุน
 การคุม้ครองข้อม้ลส่วนบุ้คคล: ต่ามพระราชุบั้ญญตั่ ิคุม้ครองข้อม้ลส่วนบุ้คคล 
พ.ศึ. 2562 (Personal Data Protection Act (PDPA)) ซึ่่�งคาดิว่าจะเริ�มมผี่ลบ้งัคบั้ใชุ้ในชุ่วง
เดิอ่นมิถุนายน ปี 2565 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้มีการประกาศึนโยบ้ายองค์กรเกี�ยวกับ้การคุ้มครอง
ขอ้ม้ลสว่นบ้คุคลพรอ้มทัุ�งแต่ง่ตั่�งเจา้ห้น้าทีุ�คุม้ครองขอ้ม้ล (Data Protection Officer: DPO) 
และประกาศึความเป็นส่วนต่ัว (Privacy Notices) ให้้กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุี�เกี�ยวข้องทุราบ้

 รายงานความยั�งย่นประจำาปี 2564 ฉบั้บ้นี� ไดิ้สรุปผ่ลการดิำาเนินงานและ 
ความสำาเร็จดิา้นการพฒันาอยา่งยั�งย่นของกลุม่บ้รษิทัุฯ โดิยรวมบ้ทุวเิคราะห้ป์ระเดิน็สำาคญั
ดิ้านความยั�งย่นและการต่อบ้สนองความคาดิห้วังของกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทีุ�เกี�ยวข้องในแต่่ละ 
ประเดิ็น รวมถ่งการรับ้ม่อกับ้สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ19 และ 
ความทุ้าทุายดิ้านธุ์ุรกิจอ่�น ๆ กว่า 40 ปีในธุ์ุรกิจทุี�ผ่่านมา กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ดิำาเนิน 
ธุ์ุรกิจโดิยมีความมุ่งมั�นทุี�จะขับ้เคล่�อนองค์กรไปส้่ความสำาเร็จ พร้อมการพัฒนาอย่างยั�งย่น 
ทัุ�งในดิา้นธุ์รุกจิ เปน็มติ่รต่อ่สิ�งแวดิลอ้ม คณุภัาพชุวีติ่ทีุ�ดิขีองสงัคม พรอ้มสรา้งประโยชุนต่์่อ 
กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียต่ลอดิไป

ก้ลยุทธ์ด้านเศริษัฐก้ิจำ
นวัติก้ริริมเป็นติัวข้ับเคลื�อนธุริก้ิจำ

ก้ลยุทธ์ด้านสิ�งแวดล้อม
ปริะสิทธิภาพัเชิงนิเวศเศริษัฐก้ิจำ ก้าริติริะหนัก้ด้านความปลอดภัย

ก้ลยุทธ์ด้านสังคม

[Disclosure  102-26]

[Disclosure  102-26] [Disclosure  102-26]
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นำาด้านนวัตกรรม ผู้นำาด้านนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัยบรรษัทภิบาล บรรษัทภิบาลคุณค่าเพื่ออนาคต คุณค่าเพื่ออนาคตภาคผนวก ภาคผนวก

กลยุทธ์องค์กรตามวิสัยทัศน์ 2568

พันธกิจ
เราคือพันธมิตร

ในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ 2568
มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการ

ด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืน
ผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาระดับโลก

นำาเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลาย

ส่งมอบนวัตกรรมที่เหนือผลิตภัณฑ์

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

องค์กรยั่งยืน

ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมพร้อมมาตรฐาน 
ระดับสากล

นำาเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทำางานและการให้บริการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในกระบวนการตัดสินใจ

ตอบสนองได้เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยคำานึงถึง
ความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วย

ส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
และความปลอดภัยในองค์กรที่ยั่งยืน

S1

S2

S3

S4

S5

S6
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
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การตระหนัก
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T
I
P
C
O

ค่านิยมหลักองค์กรที่เป็นวิถีแห่งกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ 
และการผสานด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรม

 กลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ ย่่ดิมั�น่ใน “ค่านยิมห้ลกัองค์กร T I P C O” ทัุ�ง 5 ประการทีุ�ใ่ชุ้ในการดิำาเนินิธุ์ุรุกิจิอย่่างต่่่อเน่�อ่งต่ามห้ลัักธุ์รรมาภัิบิ้าล พร้อมกับ้ความรับั้ผ่ิดิิชุอบ้ต่่่อสัังคมและสิ�ง่แวดิล้้อม ซึ่่�ง่คณะกรรมการ 
บ้ริิษัทัุฝึ่่ายบ้ริห้าร ต่ลอดิจนพนัักงานทุุุกระดิัับ้ไดิ้้ย่่ดิถ่่อและปฏิิบ้ััต่ิต่ามค่านิยมห้ลักองค์กรนี�้มาอย่่างต่่อเน่�องและเคร่งครัดิ ส่่งผ่ลให้้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้้รัับ้ความเชุ่�่อมั�นในฐานะองค์์กรทุี�่ดิำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างเปิิดิเผ่ย โปร่่งใส ต่รวจ
สอบ้ไดิ้้และปฏิิบ้ััต่ิต่่่อผ่้้้มีส่วนไดิ้เสียทุุกฝึ่่ายอย่่างเป็็นธุ์รรม รวมถ่งการปล้กฝึังแนวความคิดิดิ้านนวัต่กรรมเข้าไปในทุุกกระบ้วนการทุำางานอย่างต่่อเน่�อง  เพ้�อให้้เกิดิเป็นวัฒนธุ์รรมขององค์กรทุี�พนักงานทุุกคนมีส่วนร่วม
ในการสร้างความเปลี�ยนแปลง ชุ่วยเพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพในการทุำางาน  สร้างม้ลค่าเพิ�มพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้้องค์กร  ซึ่่�งทุำาให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ พร้อมรับ้ม่อสำาห้รับ้การเปลี�ยนแปลงต่่างๆ ของโลกทุี�เกิดิข้�นอย่างรวดิเร็วและ
รนุแรง รวมทัุ�งสง่เสรมิให้้พนกังานเปดิิรบั้เทุคโนโลยสีมยัให้ม ่ ปรับ้ปรงุกระบ้วนการทุำางานอยา่งสมำ�าเสมอ เพิ�มศึกัยภัาพในการแขง่ขนั  กระตุ้่นความคดิิและการสรา้งสรรคน์วตั่กรรมเพ้�อนำาไปส้ก่ารเกดิิวฒันธุ์รรมนวตั่กรรม  
ทุี�ชุ่วยขับ้เคล่�อนองค์กรสร้างรากฐานทุี�แข็งแกร่งและเต่ิบ้โต่อย่างก้าวกระโดิดิอย่างมั�นคงและยั�งย่น

สมาชุกิในทุมีรบั้ผ่ดิิชุอบ้ผ่ลการต่ดัิสนิใจ และการดิำาเนนิงาน
ร่วมกัน โดิยใชุ้องค์ความร้้และเทุคโนโลยีห้ลากห้ลาย  
เพ้�อนำาเสนอนวัต่กรรมอย้่เสมอ

Teamwork

Integrity

Prudence

Commitment

Open-mind

ก้าริทำางานเป็นท่ม

ความซื�อติริง

ความริอบคอบ

มั�นสัญญา

ก้าริเปิดความคิดเห็น
ท่�แติก้ติ่าง

นำาเสนอนวัต่กรรมดิ้วยความใส่ใจ เคารพต่่อความร้้
ประสบ้การณ์ของทีุมงานและล้กค้า มีความซ่ึ่�อสัต่ย์ต่่อ 
ความต่้องการของล้กค้าโดิยคำาน่งถ่งคุณภัาพมาต่รฐาน 
จริยธุ์รรมและผ่ลกระทุบ้ต่่อสังคมและสิ�งแวดิล้อม

วิเคราะห์้ความเสี�ยงและผ่ลกระทุบ้จากนวัต่กรรมในทุุกมิต่ิ  
มีแผ่นป้องกันและแผ่นรับ้ม่อ มองเห้็นโอกาสจากการ 
นำานวัต่กรรมไปใชุ้ในแต่่ละสถานการณ์

กำาห้นดิเปา้ห้มายทุี�ทุา้ทุายในการสร้างนวตั่กรรม ทุุ่มเทุเวลา 
และทุรัพยากรทีุ�จำาเปน็ในการพัฒนา และสนับ้สนุนการสร้าง
นวัต่กรรมให้้บ้รรลุต่ามเป้าห้มายและมีประโยชุน์ส้งสุดิ

รับ้ฟัังข้อเสนอแนะ ยอมรับ้ความคิดิเห้็นทีุ�แต่กต่่าง เข้าใจ
ความต่้องการทีุ�แทุ้จริงของผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย และห้าข้อสรุป 
ร่วมกันเพ้�อนำาไปสร้างนวัต่กรรม

[Disclosure  102-16]
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นิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ 

 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ มีความ 
มุ่งมั�นและผ่ลักดิันให้้เกิดิการพัฒนาอย่าง
ยั�งย่น เพ้�อต่อบ้สนองความคาดิห้วังของ 
กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียต่ลอดิห้่วงโซึ่่คุณค่าทุาง
ธุ์ุรกิจต่ามแนวทุางของการสร้างคุณค่าร่วม
ทุั�งดิ้านเศึรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดิล้อม โดิย
มีการบ้ริห้ารความเสี�ยงองค์กร การกำากับ้
ดิ้แลกิจการทีุ�ดิีและการพัฒนาบุ้คลากร  
เพ้�อให้้พนักงานมีความพร้อมต่่อสภัาพ 
การเปลี�ยนแปลงทีุ� เกิดิข้�นอย่้เสมอ และ 
สร้างนวัต่กรรมขับ้เคล่�อนองค์กรให้้เติ่บ้โต่
และสามารถดิำาเนินธุ์ุรกิจอย่างยั�งย่นได้ิใน
ระยะยาว

[Disclosure  102-16]
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24,270

ข้อมูลสำาคัญของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ด้านเศรษฐกิจ: ข้อมูลทางการเงิน รายได้ (จำาแนกตามประเภทธุรกิจ)

Highlight ข้อมูลปี 2564

สัดส่วนรายได้ (จำาแนกตามประเภทธุรกิจ) ปี2564

 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯมียอดิขายผ่ลิต่ภััณฑ์์ยางมะต่อยทัุ�งสิ�น 1.24 ล้านต่ัน ลดิลง
จากปทีีุ�ผ่่านมา ต่ามยอดิขายต่่างประเทุศึทีุ�ลดิลงอนัเน่�องมาจากผ่ลกระทุบ้จากการแพรร่ะบ้าดิ
ของเชุ่�อโควิดิ-19
 อย่างไรก็ต่าม ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังสามารถเพิ�มรายได้ิรวมจำานวน 27.21  
พันล้านบ้าทุและมีกำาไรสุทุธุ์ิ 2.22 พันล้านบ้าทุ  ส่บ้เน่�องมาจากราคายางมะต่อยทีุ�ปรับ้ต่ัว 
ส้งข้�นต่ามอุปสงค์ยางมะต่อยต่ลาดิในประเทุศึทีุ�เพิ�มมากข้�น และการรับ้ร้้รายได้ิจากธุ์ุรกิจ
ก่อสร้างในปี 2564

ยอดข้ายผลิติภัณฑ์
ยางมะติอยริวม

1.24

ริายได้ริวม

27,210

89%

1%
9%

0.01%

ก้ำาไริสุทธิ

2,220

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

2563

2563

2563

2563

2564

2564

2564

2564

ล้านติัน ล้านบาท ล้านบาท
29% 15%

3.49%

ธุ์ุรกิจก่อสร้าง

ธุริก้ิจำก้่อสริ้าง

ธุ์ุรกิจเรือขนส่งยางมะต่อย

ธุ์ุรกิจอ่�นๆ

ธุริก้ิจำอื�นๆ
ธุ์ุรกิจยางมะต่อย

ธุริก้ิจำยางมะติอย

28,110
27,630

36,893

26,145

ธุริก้ิจำเริือข้นส่งยาง
มะติอย

157
136133110

338

131

2 11 9

2,773

[Disclosure  102-45]
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ก้ำาไริก้่อนภาษั่ ดอก้เบ่้ย และค่าเสื�อม (EBITDA)
(ล้านบาท)

EBITDA ยังคงอย่้ในระดิับ้ส้ง แม้ยอดิขายลดิลง โดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯ 
สามารถปรับ้สัดิส่วนการขายสินค้า รวมทัุ�งการควบ้คุมต่้นทุุนการ 
ผ่ลิต่ไดิ้อย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพ

กลุ่มบ้ริษัทุฯยังคงสามารถสร้างผ่ลต่อบ้แทุนแก่ผ่้้ถ่อหุ้้นและมีการ 
ลงทุุนในธุ์ุรกิจก่อสร้าง เพ้�อการเต่ิบ้โต่ในอนาคต่อย่างต่่อเน่�อง

กลุ่มบ้ริษัทุฯยังสามารถทุำากำาไรสุทุธุ์ิ ในขณะทุี�ต่ลาดิมีภัาวะชุะลอต่ัว

กระแสเงินสดิอาจลดิลงบ้้างต่ามสภัาวะต่ลาดิทีุ�ชุะลอต่ัว แต่่ยังคง 
มีความแข็งแกร่ง สามารถรองรับ้การลงทุุนและขยายธุ์ุรกิจไดิ ้
อย่างต่่อเน่�อง

บ้ริษัทุฯยังคงจ่ายเงินปันผ่ลไดิ้ในอัต่รา 1.5 บ้าทุ/หุ้้น คิดิเป็นอัต่รา 
การจ่ายปันผ่ล 75%

สัดิส่วนของห้นี�สินต่่อกำาไรยังอย้่ในระดิับ้ทีุ�ดิี สะทุ้อนความคล่องต่ัว 
ดิ้านการเงินทุี�ดิีของกลุมบ้ริษัทุฯ

อัติริาผลติอบแทนข้องส่วนผู้ถือหุ้น
(ริ้อยละ)

ก้ำาไริสุทธ ิและอตัิริาก้ำาไริสุทธต่ิิอริายได้ริวม
(ล้านบาท, ร้ิอยละ)

ก้ริะแสเงินสดสุทธิจำาก้ก้าริดำาเนินงาน
(ล้านบาท)

เงินปันผลและอัติริาก้าริจำ่ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น, ริ้อยละ)

หน่้สินสุทธิติ่อ EBITDA
(เท่า)

2562

2562

2562
2562

2,443

24.2%

3,123

6,476

1.50

3.0

2561

2561

2561
2561

4,491

4.5%

564

-2,621

0.30

4.8

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2563

2563

2560

2560

2560
2560

20.3%

2,537

8.8%

2.0%

8.3%

13.6%
74%

83%
76%

70% 74%

8.0%

2,355

1.20

1.5

2563

2563

2563
2563

3,940

5,591

25.4%

3,591

5,553

1.60

1.1

2564

2564
2564

2564

2564
2564

4,009

14.7%

2,220

744

1.05

2.2
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์: ผู้นำาธุรกิจยางมะตอย
 ก ลุ่มบริษัททิปโก้ แอสฟััลท์  ก่อตั� ง โดยคุณประสิทธิ�  ทรัพสาคร  เริ่ม ต้นธุรกิจปิ โตรเคมีจากธุรกิจตัวแทน 
จำาหน่ายนำ�ามันเชื�อเพลิงและกิจการสถานีบริการนำ�ามัน จากนั�นเริ่มเข้าสู่ธุรกิจยางมะตอยเป็นผู้ขนส่งยางมะตอยบรรจุถังให้กับกรม
ทางหลวง กลุ่มบริษัทฯเล็งเห็นว่ายางมะตอยเป็นวัสดุท่ีสำาคัญในการสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื�นฐานท่ีสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศ ทั�งในด้านการผลิต ขนส่ง ส่งออก และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณประสิทธิ� จึงตัดสินใจก่อสร้างโรงงานผลิตยางมะตอย
นำ�าแห่งแรกขึ�นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังในปี พ.ศ. 2522 
 นับตั�งแต่ช่วงเริ่มก่อตั�ง กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผ่านความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการนำาเสนอและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์์ยางมะตอยนำ�า(Emulsion Asphalt) ในการก่อสร้างและบำารุง
ผิวถนน เนื่องจากยางมะตอยนำ�าใช้นำ�าเป็นส่วนผสมจึงไม่จำาเป็นต้องใช้ความร้อนสูงขณะใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ จึงเป็นยางมะตอย
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ายางมะตอยแบบเดิม
 กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนนิธรุกิจมาอยา่งต่อเน่ืองและประสบความสำาเรจ็จนเป็นผู้นำาตลาดในประเทศไทย มโีรงงานในทกุภมูภิาคของ
ประเทศ เพื่อการจัดส่งสินค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีโรงงานตั�งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ระยอง พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี 
และคลัง/จุดกระจายสินค้าที่พระประแดง สามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อลูกค้า
 การเปน็ผู้นำาตลาดและผู้เช่ียวชาญทางด้านธรุกิจยางมะตอบของกลุ่มบรษิทัฯ ทำาใหก้ลุ่มบรษิทัโคลาส ประเทศฝรัง่เศส ซ่ึึ่งเปน็
บริษัทชั�นนำาของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างถนน ให้ความสนใจร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
 ในช่วงปี พ.ศ. 2533 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก้าวสู่การจัดจำาหน่ายยางมะตอยในตลาดต่างประเทศ และขยายการลงทุนธุรกิจด้าน
การผลติและจำาหนา่ยยางมะตอยในตา่งประเทศ โดยเริม่จากประเทศอนิเดยี และขยายการตั�งโรงงานในหลายภมิูภาคของประเทศจนี และ
เพ่ือใหก้ารขนสง่สนิคา้ในตา่งประเทศมปีระสทิธภิาพพรอ้มการบรกิารขนสง่ท่ีครบวงจร กลุม่บรษัิทฯ ไดตั้�งบรษัิท ทปิโกม้ารีไทม ์ในการ
ดำาเนินธุรกิจด้านบริการขนส่งยางมะตอยทางเรือในปี พ.ศ. 2538
 และเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรกลุ่มบริษัทโคลาสได้
กอ่สรา้งโรงกล่ันกล่ันยางมะตอยท่ีจงัหวดั Kemaman ประเทศมาเลเซึ่ยีเพือ่ดำาเนนิธรุกจิตั�งแตอ่ตุสาหกรรมตน้นำ�า ซึ่ึง่ทำาใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
สามารถขยายตลาดทั�งในและต่างประเทศ จนครอบคลุมตลาดเอเซึ่ยีตะวันออกเฉียีงใต้ รวมถงึสาธารณรฐัประชาชนจนีและประเทศอินเดีย
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯได้ก่อตั�งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท SK Energy  ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ผลิตยางมะตอยลำาดับต้น ๆ ของ
ภูมิภาคเอเซึ่ียตะวันออก เพื่อความร่วมมือด้านการขนส่งและการตลาดและก้าวสู่การเป็นผู้จำาหน่ายยางมะตอยอันดับหนึ่งของเอเซึ่ีย
 บริษัท ทิปโก้แอสฟััลท์ จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั�งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีแผนกลยุทธ์
วสัิยทัศน์ในปี 2568 ท่ีมุ่งมัน่ในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอยา่งย่ังยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรมพันธกิจคือการสรา้ง
พันธมติรในธรุกจิยางมะตอยแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และกลุม่บริษทัฯ ใหพ้ันธะสญัญาดา้นความยั่งยนืในการ
ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคม ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ผ่านการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

โรงกล่ันยางมะตอยของกลุ่มบรษัิทฯ(KBC) เปน็โรงกล่ันท่ีถกูออกแบบมาเพือ่การกล่ันนำ�ามนัดบิแนฟัทานคิชนดิหนักเพือ่
ให้ได้ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพหลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์์Atmospheric Gas Oil (AGO) VacuumGas Oil 
(VGO) Kerosine และ Naphthaโดยมกีำาลงัการผลติท่ี 30,000 บารเ์รลตอ่วนั และบรหิารจดัการโดยผู้บรหิารและพนกังาน
ที่มีประสบการณ์จำานวนกว่า 200 คน 
ในปี 2564 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายสำาหรับโรงกลั่นเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19 ที่ส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจและอุปทานนำ�ามันดิบหรือ Feedstock ที่เหมาะสมกับการกลั่นที่โรงกลั่นที่มีอยู่อย่างจำากัด แต่ KBC 
ยังคงดำาเนินการภายใต้มาตรฐานจึงส่งผลให้โรงกลั่นมีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู่ที่ร้อยละ 99.66 และยัง
คงดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล ที่ได้การรับรองทั�งISO 9001 ISO 14001 และISO 45001:2018 ซึ่ึ่งทางโรงกลั่นได้
รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเหล่านี�จนถึง ปี2567
ทางโรงกล่ันยังคงให้ความสำาคญัต่อการบริหารความเส่ียงของการดำาเนินงานการจัดการ Feedstock สำาหรับการผลิต
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติพร้อมสร้างสมดุลในการขายยางมะตอยไป
ยังแต่ละตลาดในต่างประเทศ ภายใต้อุปทานยางมะตอยที่มีอยู่อย่างจำากัดของโรงกลั่น

ธุรกิจโรงกลั่น

ธุรกิจเรือขนส่ง

ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในประเทศ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในต่างประเทศ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางมะตอยระหว่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัฯ มเีรือบรรทกุยางมะตอยท่ีมีประสิทธภิาพท่ีอยู่ภายใต้การบริหารและดำาเนนิงาน รวมขนาดบรรทุกทั�งหมดเท่ากบั 
42,902 เมตริกตัน (DWT)และมอีายุเรือเฉีล่ียท่ี 13 ปีโดยกลุ่มธรุกจิเรือมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการบริหารจัดการระบบจดั
ส่งผลติภัณฑ์์ของกลุ่มบริษทัฯ โดยการนำาเสนอแนวทางเชิงนวตักรรมและนำามาปรับใช้
บริษทั ทปิโก้มารีไทม์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยดำาเนินธรุกจิด้านการบริหารจดัการเรือ ถกูจดัตั�งขึ�นเพ่ือบริหารสินทรพัย์กอง
เรือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีส่วนสำาคัญทำาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมกจิกรรมการเดนิเรือ คณุภาพการซ่ึ่อมบำารุง และ
ควบคมุค่าใช้จ่ายของกองเรือได้อย่างมีประสทิธภิาพ ในด้านความปลอดภัย บริษัท ทปิโก้มารีไทม์ จำากัด ได้รบัการประเมนิ
ท่ีระดบัคะแนนเฉีล่ีย OCIMF/VIQ ท่ี 3.5 observationต่อลำาเรือ และคะแนน TMSA (TankerManagement and Self-As-
sessment)ท่ี 2.5 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19 ในปี 2564 การบริหารลกูเรือถอืเป็นปัจจยัทีท้่าทาย
เป็นอย่างย่ิง กลุ่มธุรกจิเรือตระหนักถงึความสำาคัญในการดแูลลกูเรือ จากการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
กลุ่มบริษทัฯสามารถผลัดเปล่ียนคนประจำาเรือได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีวางไว้ และไม่มลีกูเรือรายใดติดเชื�อไวรัสโควิด-19 
ส่งผลให้สามารถจดัการผลกระทบด้านความล่าช้าจากการดำาเนนิงานให้อยู่ในขอบเขตทีจ่ำากดัได้ นอกจากนี�กลุ่มบริษทัฯได้
ดำาเนินการมฉีีีดวคัซีึ่นโควิด-19ให้กับลกูเรือ โดยลูกเรือกว่าร้อยละ 80ได้รับวคัซีึ่นจำานวน 2 โดส เหนือส่ิงอ่ืนใดไม่มีลกูเรือ
คนใดท่ีประสบปัญหาขาดอายุสญัญาว่าจ้างจากมาตรการต่าง ๆ ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซึ่ิล จำากัด (TSS) ซึ่ึ่งเป็นผู้รับเหมาฟั้�นฟัูถนนชั�น
นำา และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด(TWS) ซึ่ึ่งเป็นผู้รับเหมาชั�นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมงานทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำารุงรักษาถนน รวมถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับภูมิภาค โดยท่ีผ่านมา 
กลุ่มบริษัทฯยังได้รับประโยชน์จากการนำาเสนอผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์์มูลค่าเพิ่ม (Value Added Products) และ
เทคโนโลยใีหมท่ี่กลุ่มบรษัิทฯคดิคน้และพฒันาขึ�นเขา้สูต่ลาดผู้ใช้งานผา่นการดำาเนนิธรุกจิของ TSS และ TWS ซึ่ึง่สง่ผลใหอั้ตรากำาไร
สุทธิของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มสูงขึ�น โดยบริษัททั�ง 2 แห่งได้มีการดำาเนินโครงการหลายโครงการกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทย 
จำากัด(มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน อาทิเช่น โครงการบำารุงรักษาทางวิ่งของสนามบินหรือการสร้างทางวิ่งสนามบินใหม่ การ
กอ่สร้างรันเวย์ที ่3 ในสนามบนิสวุรรณภูมทิีบ่ริษทั TWS โดยการรว่มทุนกับ บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จำากัด(มหาชน) ซ่ึึ่งโครงการ
นี�มีระยะเวลา 3 ปี
ในปี 2564 ภาพรวมของธุรกิจก่อสร้างมีอัตราการเติบโตสูง โดยได้รับอานิสงส์จากโครงการก่อสร้างในภาคเหนือและโครงการ 
สนามบินใหม ่การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจกับทั�งภาครัฐและเอกชนมีความต่อเน่ืองและธุรกิจมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตตอ่ยา่งต่อเน่ือง โดย
ในปี 2565 ธุรกิจก่อสร้างยังคงพัฒนาศักยภาพทั�งด้านของเครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากร ซึ่ึ่งช่วยให้บริษัทมีความ
พร้อมท่ีจะรองรับโครงการทุกขนาดและมีความซึ่ับซึ่้อนในอนาคต ด้วยความเช่ียวชาญ ความรู้ ช่ือเสียงท่ีดี เครือข่ายพันธมิตรท่ีมี
ส่วนสำาคัญสำาหรับโครงการขนาดใหญ่ การลงทุนอย่างต่อเนื่องทั�งในเครื่องจักรและบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทฯ 
ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นผู้เล่นหลักของธุรกิจการก่อสร้างถนน

ปี 2564 นับเป็นปีที่อุตสาหกรรมยางมะตอยในประเทศเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  ได้แก่ ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19 และนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นมาที่การใช้ยางมะตอย ACสูงขึ�น อย่างไรก็ตาม 
อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์์ยางมะตอยของประเทศในปี 2564 มีจำานวนทั�งสิ�น 1.4 ล้านตัน ปรับตัวสูงขึ�นเล็กน้อยจากปี 2563 อัน
เนื่องมาจากสภาวะความผันผวนของอุปสงค์ยางมะตอยท่ีเกิดขึ�นจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลปี 
2564 รวมถึงการท่ีบุคลากรของฝ่ายปฎบิตักิารและการจดัส่งสามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ในอัตราร้อยละ 50 ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปฏิิบัติการยังคงปฎิบัติงานตามมาตรฐานสูงสุด สะท้อน
จากกำาลังการผลิตที่สูง การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและแผนการผลิตที่มีความสมดุล การควบคุมต้นทุนการผลิตและ
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์์ให้ถึงมือลูกค้าตรงเวลา นอกจากนี� ยังมีความท้าทายด้านการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ยางมะตอย AC40/50 จากเดมิทีส่นบัสนนุการใช้ยางมะตอยNatural Latex 
Modified โดยสำานักงานควบคุมการจัดส่งสินค้าส่วนกลางของกลุ่มบริษัทฯ (Centralized Logistic Office) ร่วมกับทีม
จัดส่งของผู้ให้บริการจากภายนอกบริหารจัดการรถบรรทุก รถพ่วงรวมถึงคนขับรถ สำาหรับโรงงานทั�ง 5 แห่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการจัดส่งลดลง ทั�งนี� ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ
สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์์ให้แก่ลูกค้าได้สูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์

Indonesia: การนำาเข้ายางมะตอยของประเทศอินโดนีเซึ่ียสูงขึ�นร้อยละ 8 สืบเน่ืองจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
สำาหรับโครงสร้างพื�นฐานท่ีเล่ือนมาจากปีก่อนหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ท่ียังคงเต็มไปด้วยความยากลำาบาก ในขณะนี� 
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม
Vietnam: การนำาเข้ายางมะตอยในประเทศเวียดนามลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 4 ในปี 2564 เน่ืองด้วยความล่าช้าของโครงการ
ทางด่วนต่าง ๆ และแม้ว่ายอดนำาเข้าของบริษัทย่อยจะลดลงไปถึงร้อยละ 12 แต่บริษัทย่อยยังคงสามารถรักษาผลประกอบ
การได้อย่างยอดเย่ียมเป็นอันดบัสามในปี 2564
China: การนำาเข้ายางมะตอยในประเทศจีนโดยรวมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8 โดยคิดเป็นการนำาเข้าทางเรือลดลงร้อยละ 35 ใน
ส่วนของธุรกิจขายปลีกในประเทศยังคงสามารถรักษายอดขายและผลประกอบการได้เป็นอย่างดี
Cambodia: เนือ่งดว้ยความลา่ชา้ของโครงการทางหลวงในหลายเสน้ทาง ทำาใหก้ารนำาเขา้ยางมะตอยในประเทศกมัพชูาลด
ลงอยู่ท่ีร้อยละ16 ถงึแมส้ถานการณ์จะเปน็ไปดว้ยความยากลำาบาก อยา่งไรก็ตาม ทางกลุ่มบรษัิทฯยังคงสามารถรับมอืและ
แยง่ชงิสว่นแบง่ทางการตลาดขึ�นเปน็ผูน้ำาได ้แม้วา่จะมคีูแ่ขง่จากประเทศเพือ่นบ้านอย่างเชน่ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ก็ตาม 
Philippines: ด้วยอุปสงค์ยางมะตอยที่เพิ่มขึ�น ทำาให้ธุรกิจยางมะตอยในประเทศโดยรวมโตขึ�นร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนหน้า โดยมีบริษัทร่วมทุนPhoenix Petroleum และ Phil Asphalt(PAPI) เติบโตขึ�นถึงร้อยละ 48จึงทำาให้ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของ PAPIเพิ่มขึ�นร้อยละ 2 ทำาให้บริษัทกลายเป็นผู้นำาเข้ายางมะตอยอันดับ 3 ของประเทศ

ป ี2564 ยงัคงเปน็อีกหน่ึงปท่ีีกลุม่บรษิทัฯเผชญิกบัความทา้ทาย เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อโควดิ-19 ยงั
คงสง่ผลกระทบอยา่งตอ่เนือ่งในหลายประเทศปรมิาณความตอ้งการการใชย้างมะตอยลดนอ้ยลง โดยเฉีพาะในภมูภิาคเอเซึ่ยี
ซึ่ึง่อยูท่ี่ร้อยละ 15 จากปีกอ่นหน้าทา่มกลางสภาวะอุปทานยางมะตอยท่ีมีอยา่งจำากดั จงึสง่ผลให้กลุม่บริษทัฯตอ้งพจิารณา
การขายผลิตภัณฑ์์ยางมะตอยไปยังตลาดต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ โดยภาพรวมในปี 2564 ยอดขายยังคงมาจากกลุ่ม
ลูกค้าหลักในประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย และจีน แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายของตลาดต่างประเทศโดยรวมยังคงก็ยังคง
ลดลงถึงร้อยละ40 จากยอดขายในปีก่อนหน้า
ในทางกลับกันยอดขายไปยังประเทศนิวซึ่ีแลนด์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 
นอกจากปญัหาแพรร่ะบาดของเชื�อโควดิ-19 แลว้ การเปลีย่นแปลงทางดา้เศรษฐกจิยงัคงสง่ผลกระทบตอ่ความผนัผวนของ
ราคาต้นทุนนำ�ามันดิบและราคายางมะตอยทั�งในทวีปเอเซึ่ียและทวีปอื่น ๆ ทั่วโลก
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ธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
แบบครบวงจรในเอเชียแปซิฟิก และ ภูมิภาคอื่นทั่วโลก

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟััลท์เป็นผู้นำาในการผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ยางมะตอยอย่างครบ 
วงจรสำาหรับนำาไปใช้ในการก่่อสร้างถนนและซึ่่อมบำารุงผิวจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ�นลง 
ของสนามบินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซึ่ิฟิัก โดยผลิตจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ 
ในประเทศมาเลเซีึ่ยและจากโรงกล่ันอ่ืน ๆ  ในภมูภิาคไปยงัลูกคา้และบรษิทัในเครือท่ีประเทศต่าง ๆ  
เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซึ่ีย จีน ฟัิลิปปินส์ มาเลเซึ่ีย อินเดีย ผ่านทางรถบรรทุกและ 
เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯเป็นหลัก โดยบริษัทในเครือจะทำาการผลิตและส่งมอบ 
สินค้ายางมะตอยที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศนั�น ๆ

นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯยังมีการส่งออกสินค้ายางมะตอยไปยังผู้นำาเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง
และซึ่่อมบำารุงถนนจากภูมิภาคอ่ืน เช่น ออสเตรเลีย นิวซึ่ีแลนด์ การ์ตา  มอรีเชียส รียูเนียน 
อเมริกา แอฟัริกาใต้ เป็นต้น

โรงกลั่นมีกำาลัง
การผลิตยางมะตอย

ตันต่อปี

1,200,000

กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน 10 ประเทศ

คลังเก็บยางมะตอย
ความจุรวมกว่า

เมตริกตัน

โรงงานผลิต
ยางมะตอยนำ้า

และโพลิเมอร์โมดอิฟายด์

โรง

คลังสินค้า
ยางมะตอย

แห่ง

ท่าเรือรับ
ยางมะตอย

แห่ง

จัดส่งและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยกว่า

ประเทศทั่วโลก

308,000 45 35 22 20

   Tipco Asphalt Public Company Limited
   Raycol Asphalt Co., Ltd. 
   Thai Bitumen Co., Ltd. 
ผู้เชีย่วชาญในอตุสาหกรรมยางมะตอยและเทคนคิ 
การใช้งานของประเทศไทย เพื่อถนนท่ีมีอายุ 
การใช้งานยาวนาน

   Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. 
บริษัทร่วมลงทุนกับคู่ค้าแสงอุดม ซึ่ึ่งดำาเนินธุรกิจ 
กันมานานเพื่อสร้างโรงงานผลิตยางมะตอย 
แห่งแรกและจำาหน่ายภายในประเทศลาว

ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

   Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd. 
   Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. 
   Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd. 
ดำาเนินงานใน 3 ภูมิภาค (เหนือ กลาง ใต้) ด้วยการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์์และเทคนิคการใช้งานพิเศษ 
เพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศแต่ละพื�นที่

   Phoenix Asphalt Philippines, Inc. 
บริษัทร่วมลงทุนกับ Phoenix Petroleum 
ประเทศฟัิลิปปินส์ เพื่อจำาหน่ายยางมะตอยและ 
การใช้ยางมะตอยชนิดพิเศษ

ประเทศจีน

ประเทศฟลิปิปนิส์

   Hindustan Colas Private Limited (HINCOL)
การลงทุนร่วมระหว่างทิปโก้แอสฟััลท์ โคลาส และ 
Hindustan Petroleum ในนาม Hincol เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตยางมะตอยในประเทศอินเดีย 
ที่มีโรงงานครอบคลุมทั่วประเทศ

   Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 
บริษัทร่วมลงทุนกับ SK Energy ประเทศเกาหลีใต ้
ตั�งสำานักงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสนับสนุน 
การค้าและการส่งออกระหว่างประเทศ เพ่ือการใช้ 
ทรัพยากรร่วมกันและเพ่ือความแข็งแกร่งในการ 
ส่งมอบผลิตภณัฑ์์ยางมะตอยในตลาดของภูมภิาคนี�

ประเทศอินเดีย

ประเทศสิงคโปร์

   PT Asphalt Bangun Sarana
เป็นท่ียอมรบัในผลติภณัฑ์์ระดบัพิเศษ และมคีวามรู้ 
ในการก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื�นฐานของ 
ประเทศ

   Asphalt Distribution Co., Ltd. 
ในฐานะเป็นผู้ผลติขนาดใหญใ่นเวยีดนาม ADCo มี 
ศกัยภาพในการสง่มอบและจดัจำาหนา่ยครอบคลมุ 
การขยายตัวและการเติบโตของถนนในอนาคต

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศเวียดนาม

   Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd
ผู้นำาการผลิตยางมะตอยและการจัดจำาหน่ายใน 
ประเทศกัมพูชา เป็นผู้นำาการผสมและเทคนิค 
การปูผิวทางเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง 
สาธารณูปโภคของประเทศ

   Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
   Borneo Asphalt Sdn. Bhd. 
ตั�งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ู่บริเวณชายฝั�งตะวันออก 
ของประเทศมาเลเซีึ่ย เป็นโรงกล่ันยางมะตอยจาก 
นำ�ามันแนฟัทานิกนแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉีียงใต้ที่มีท่าเรือนำ�าลึกเหมาะสำาหรับ 
การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศกัมพูชา

ประเทศมาเลเซีย
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

Outstanding Company Performance Awards กลุ่มรางวัล 
Business Excellence บ้ริษัทุจดิทุะเบี้ยนในต่ลาดิห้ลักทุรัพย ์
ทีุ�มีม้ลค่าห้ลักทุรัพย์ต่ามราคาต่ลาดิส้งกว่า 10,000 ล้านบ้าทุ 
แต่่ไม่เกิน 30,000 ล้านบ้าทุ  จัดิโดิยต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่ง
ประเทุศึไทุย

ไดิ้รับ้การประเมินคะแนนจากโครงการสำารวจการ
กำากับ้ดิ้แลกิจการบ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียนประจำาปี 2564 
(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2021 : CGR) ภัายใต่้การดิ้แลของ
สมาคมส่งเสริมสถาบ้ันกรรมการบ้ริษัทุไทุย(IOD) 
โดิยการสนับ้สนุนจากต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห่้ง
ประเทุศึไทุยในระดิับ้ดิีเลิศึ (Excellent)ห้รือระดิับ้ 5 
ดิาว ต่ิดิต่่อกันเป็นปีทุี� 4 ดิ้วยคะแนน ส้งถ่ง 92%

Sustainability Disclosure Award ต่่อเน่�องเป็น
ปีทุี� 3 จากสถาบ้ันไทุยพัฒน์ โดิยทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ 
ไดิ้นำากรอบ้มาต่รฐานการจัดิทุำารายงานความ
ยั�งย่น GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่่�งไดิ้
รับ้การยอมรับ้ในระดัิบ้สากลมาเป็นแนวทุางการ
ดิำาเนนิงานขององค์กร พรอ้มทัุ�งการพฒันาองค์กร
ส้่ความยั�งย่นในระยะยาว

ไดิ้รับ้การจัดิอันดิับ้ในรายชุ่�อหุ้้นยั�งย่นอย่างต่่อเน่�องเป็นปีทีุ� 4 
(2561-2564) ซึ่่�งสะทุ้อนผ่ลการดิำาเนนิงานสิ�งแวดิล้อม สงัคม และ
บ้รรษัทุภิับ้าล (Environmental, Social and Governance ห้รอื 
ESG) ทีุ�เป็นไปต่ามเกณฑ์์การประเมินดิ้านความยั�งย่นจาก
ต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย

Highly Commended in Sustainability กลุม่รางวัล Sustain-
ability Excellence บ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียนในต่ลาดิห้ลักทุรัพย์ทีุ�มี
ม้ลค่าห้ลักทุรัพย์ต่ามราคาต่ลาดิส้งกว่า 10,000 ล้านบ้าทุ แต่่ 
ไมเ่กนิ 30,000 ลา้นบ้าทุ จดัิโดิยต่ลาดิห้ลักทุรพัยแ์ห้ง่ประเทุศึไทุย 
แสดิงให้้เห้็นว่ากลุ่มบ้ริษัทุฯมีความโดิดิเดิ่นในการดิำาเนินธุ์ุรกิจ
อย่างยั�งย่นในภัาพรวมโดิยคำาน่งถ่งสิ�งแวดิล้อม สังคม และ 
บ้รรษทัุภับิ้าล (Environmental, Social and Governance ห้รือ ESG)

SET Awards 2021

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ 
ในระดับ”ดีเลิศ” ปี 2564

รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูล
ความย่ังยืน ประจำาปี 2564

Thailand Sustainability Investment 
(THSI) 2021 

Highly Commended in Sustainability 
Awards 2021

[Disclosure  102-13]
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ไดิ้รับ้รางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรม
โรงงานอุต่สาห้กรรม แสดิงถง่ความรับ้ผิ่ดิชุอบ้ต่่อกจิกรรม
พัฒนาสังคม  ชุุมชุน  และสิ�งแวดิล้อมอย่างต่่อเน่�อง
• โรงงานพระประแดิง ไดิ้รับ้รางวัลเป็นปีทุี� 14
• โรงงานพิษณุโลกและโรงงานนครราชุสีมาไดิ้รับ้รางวัล

เป็นปีทุี� 13
• โรงงานระยอง และ โรงงานสรุาษฎรธ์ุ์าน ีได้ิรบั้รางวัลเปน็

ปีทุี� 12

กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้รับ้รางวัล  อุต่สาห้กรรมสีเขียว (Green 
Industry) จากกระทุรวงอตุ่สาห้กรรม โดิยไดิร้บั้รางวลัทุกุ
โรงงานในประเทุศึไทุย ซึ่่�งแสดิงถง่การประกอบ้กิจการทีุ�เปน็
มติ่รกับ้สิ�งแวดิล้อม พร้อมกับ้ย่ดิมั�นในการประกอบ้กิจการ
ดิ้วยความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมทัุ�งภัายในและภัายนอก
องค์กร รวมถ่งมุ่งส่้การพัฒนาอุต่สาห้กรรมอย่างยั�งย่น
ต่ลอดิห้่วงโซึ่่อุปทุาน
• โรงงานพระประแดิงและโรงงานระยองไดิ้รับ้รางวัล

อุต่สาห้กรรม สีเขียว  ระดิับ้ 4 เป็นปีทุี� 1

กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้รับ้รางวัลจากกรมสวัสดิิการและคุ้มครอง
แรงงาน  ซึ่่�งเป็นรางวัลสถานประกอบ้กิจการต่้นแบ้บ้ดิีเดิ่น
ดิ้านความปลอดิภััยอาชุีวอนามัย และสภัาพแวดิล้อมใน
การทุำางาน  และรางวัลเชุิดิชุ้เกียรต่ิสถานประกอบ้กิจการ
ทุี�ธุ์ำารงรักษาระบ้บ้มาต่รฐานแรงงานไทุย
• โรงงานสุราษฎร์ธุ์านี ได้ิรบั้รางวัลต่่อเน่�องเป็นปีทีุ� 10

กลุ่มบ้ริษัทุฯ ให้้ความสำาคัญและใส่ใจด้ิานความปลอดิภััย 
อาชุีวอนามัย และสภัาพแวดิล้อมในการดิำาเนินงานอย่าง
ต่่อเน่�อง โดิยผ่นวกการบ้รหิ้ารงานดิา้นความปลอดิภััยและ
ผ่่านการรับ้รองต่ามมาต่รฐานสากล ISO-45001: 2018 
จัดิโดิยกรมสวัสดิิการคุ้มครองแรงงาน กระทุรวงแรงงาน
• โรงงานพระประแดิง ได้ิรบั้รางวลัระดิบั้ทุองเป็นปีทีุ� 1 และ

โรงงานพิษณโุลกได้ิรบั้รางวลัระดิบั้ทุองเป็นปีทีุ� 4
• โรงงานสรุาษฎร์ธุ์านี  ได้ิรบั้รางวลัระดิบั้เพชุร เป็นปีทุี� 9
• โรงงานระยอง ได้ิรบั้รางวลัระดิบั้แพลทุนิมั เป็นปีทีุ� 15 

เปน็รางวลัทีุ�จดัิโดิยสถาบ้นัสง่เสรมิความปลอดิภัยั อาชุวี
อนามัย และสภัาพแวดิล้อมในการทุำางาน (องค์การ
มห้าชุน) เป็นการลดิสถิต่ิการประสบ้อันต่รายโดิยนับ้
ชุั�วโมงสะสมของล้กจ้างทุี�ไม่มีอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากการทุำางานถ่ง
ขั�นส้ญเสียวันทุำางาน
• โรงงานสุราษฎร์ธุ์านี ระดิับ้ทุองแดิง ทุำางานสะสม ของ

ล้กจ้าง  1,000,000 – 2,999,999 ชุั�วโมง
• โรงงานระยอง ระดัิบ้ต้่น ปีทีุ� 2 สะสมน้อยกว่าล้านชุั�วโมง

CSR-DIW CONTINUOUS 
AWARD 2564

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
GREEN INDUSTRY

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดี
เด่นด้านความปลอดภัยฯ 

ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการ
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทำางานให้เป็นศูนย์ประจำาปี 2564
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มาตรฐานที่ได้รับการรับรองใหม่ในปี 2564
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ประยุกต่์ใชุ้ระบ้บ้การบ้ริห้ารจัดิการต่ามมาต่รฐานสากลต่่าง ๆ ในการดิำาเนินงาน โดิยบ้้รณาการแนวทุางปฏิบ้ัต่ิ ห้ลักเกณฑ์์ และข้อกำาห้นดิในดิ้านต่่าง ๆ ทุั�งดิ้านคุณภัาพ สิ�งแวดิล้อม 
อาชุีวอนามัยและความปลอดิภััย และความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคม ครอบ้คลุมในทุุกกระบ้วนการและกิจกรรมขององค์กร เพ้�อให้้พนักงานสามารถทุำางานไดิ้อย่างเป็นระบ้บ้และอย้่ในสภัาพแวดิล้อมทุี�เห้มาะสม
ต่่อการทุำางาน ทุำาให้เ้กดิิประสทิุธุ์ภิัาพและประสทิุธุ์ผิ่ล นำาไปส่้การสง่มอบ้ผ่ลติ่ภัณัฑ์แ์ละบ้รกิารทีุ�ต่รงกบั้ความต่อ้งการและความคาดิห้วงัของผ่้ม้สีว่นไดิส้ว่นเสยี เกดิิความเชุ่�อมั�นในชุ่�อเสยีงของกลุม่บ้รษิทัุ ฯ
ลดิความเสี�ยงและเพิ�มโอกาสในการดิำาเนินธุ์ุรกิจ เพ้�อมุ่งส้่การพัฒนาอย่างยั�งย่น

ห้มายเห้ตุ่ :   *  - ประเทุศึไทุย ห้้องปฏิบ้ัต่ิการทุดิสอบ้ ฝึ่ายวิจัยและพัฒนา (พระประแดิง), ห้้องปฏิบ้ัต่ิการทุดิสอบ้และสอบ้เทุียบ้ โรงงานนครราชุสีมา
                        - ประเทุศึมาเลเซึ่ีย  โรงกลั�นยางมะต่อย KBC      
                     **   ไดิ้รับ้การรับ้รองระบ้บ้ทุี�สำานักงานให้ญ่  และมีผ่ลบ้ังคับ้ใชุ้ทุี�โรงงานสาขาในประเทุศึทุั�ง 5 แห้่ง

ISO9001:2015
คุณภาพ

ISO14001:2015
สิ่งแวดล้อม

ISO45001:2018
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

IMS
การจัดการแบบ

บูรณาการ

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

กลุ่มธุรกิจ/บริษัท

กล
ุ่ม

เร
ือ

กลุ่
ม

ก่อ
สร้

าง
ธุร

กิจ
ยา

งม
ะต

อย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ 
จำากัด

โรงกล่ันยางมะตอย KBC

บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ 
จำากัด

บริษัท ไทยสเลอร่ีซีล 
จำากัด

ISO17025:2017
ห้องปฏิบัติการ* **

ISO39001:2012
ความปลอดภัย
การจราจรทาง

ถนน

ISO26000:2010
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

TLS8001:2020
มาตรฐาน

แรงงานไทย

[Disclosure  102-13]



รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำาด้านนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก
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มาตรฐานที่ได้รับการรับรองใหม่ ในปี 2564
 กลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลท์ุมีความมุ่งมั�นทีุ�จะพัฒนาอย่างต่่อเน่�องเพ้�อก้าวไปส่้มาต่รฐานสากล  สร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบ้ผ่ลิต่ภััณฑ์์ทีุ�มีคุณภัาพและบ้ริการทีุ�เชุ่�อถ่อได้ิ โดิยเม่�อวันทีุ� 24 
ธุ์ันวาคม 2564 บ้ริษัทุ ไทุยสเลอรี� ซึ่ิล จำากัดิ (โรงงานบ้างปะกง) ไดิ้รับ้การรับ้รองระบ้บ้บ้ริห้ารงานคุณภัาพต่ามมาต่รฐานสากล ISO 9001 : 2015 จากสถาบ้ันรับ้รองมาต่รฐานไอเอสโอ ทุั�งนี�ถ่อเป็นโรงงาน
ผ่ลิต่แอสฟััลต่์ต่ิคคอนกรีต่รายแรกของประเทุศึไทุยทุี�ไดิ้รับ้การรับ้รองในมาต่รฐานนี� ต่ามขอบ้ข่ายการผ่ลิต่แอสฟััลต่์ต่ิคคอนกรีต่โดิยใชุ้แอสฟััลต่์ซึ่ีเมนต่์และมอดิิฟัายดิ์แอสฟััลต่์ซึ่ีเมนต่์ 



รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นำาด้านนวัตกรรม ผู้นำาด้านนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัยบรรษัทภิบาล บรรษัทภิบาลคุณค่าเพื่ออนาคต คุณค่าเพื่ออนาคตภาคผนวก ภาคผนวก
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“การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการบริหาร
จัดการองค์กรโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ภาย
ใต้การบริหารความเสี่ยง และสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรในระยะยาว…”

“…เพื่อส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกคนในสังคม ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์”

นวัตกรรม

การกำากับ
ดูแลกิจการ

ที่ดี

การปลด
ปล่อย
มลพิษ

ความ
ปลอดภัย

ทางไซเบอร์

การบริหาร
ความเสี่ยง

อาชีวะอนามัย
ความ

ปลอดภัย

การปลด
ปล่อย

ก๊าซเรือน
กระจก

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิ
อากาศ



• ขยะท่ัวไป
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัยบรรษัทภิบ�ล บรรษัทภิบ�ลคุณค่�เพื่ออน�คต คุณค่�เพื่ออน�คตภ�คผนวก ภ�คผนวก

ธุรกิจกลางนำ้าธุรกิจต้นนำ้า

ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
 ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินกลยุทธ์ “มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ดังนั�นในห่วงโซึ่่คุณค่านี�จึงได้มีการ
แสดงแนวทางปฏิิบัติให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว โดยใช้ความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และ
เสริม“นวัตกรรม”ลงในกระบวนการคิดหาแนวทางตอบสนอง  เพ่ือให้สนิค้าหรือบริการ นอกจากจะตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้าแล้ว ยงัช่วยปรบัปรงุ

การจัดซื�อจัดหา
ยางมะตอยและวัตถุดิบ
จากคู่ค้าท้องถิ่น

การกลั่น
จากโรงกล่ันประเทศ
มาเลเซีย

การผลิต

นวัตกรรม

ปัจจัยนำาเข้า

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

134.2 207 3481.00

5,591 11.3 24.9
กำาไรก่อนค่าเสื่อม

ต้นทุน / ภาษี  EBITDA
งบประมาณลงทุนด้านสิ่ง
แวดล้อมปรับปรุงโรงงาน

ล้านบาทในปี 2564

งบประมาณด้านกิจกรรมเพื่อ
สังคม

ล้านบาทในปี 2564

มูลค่าเฉพาะสินค้า
ใหมท่ี่ระบุรายการ

ในปี2561

จำานวนต้นไม้ที่กลุ่มบริษัทปลูกไว้ พนักงานอาสาสมัคร
ทำางานร่วมกับชุมชน

คน (63%)

เงินปันผล
ต่อหุ้น

ล้านบาท

ล้านบาท ในปี 2563
ต้น ในปี 2564

คนบาท/หุ้น ชั่วโมง

ด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนา

597190,249 105
การใช้พลังงานรวม จำานวนพนักงานกลุ่ม บริษัททิป

โก้แอสฟััลท์ (ไทย)
การอบรมพนักงาน  

Innovation Bootcamp

จิกะจูล ในปี 2564 คน ในปี 2564 คน ในปี 2564

50 1.06 21
การใช้น�ำารวม ค่าใช้จ่ายเพื่อการ

พัฒนาพนักงาน
จำานวนโครงการความคิด 

เชิงนวัตกรรม

เมกะลิตร ในปี 2564 ล้านบาท ในปี 2564 โครงการ ในปี 2564
ธรุกจิปลายนำ้า

 กลุ่มบริษัทฯใช้จุดแข็งขององค์กรในด้านการปรับเปล่ียนกระบวนการทำางานให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งใน
ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การนำาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลมาลดความเส่ียงด้านการจัดซึ่ื�อจัดหา พร้อมกับการพัฒนา
ระบบดังกล่าวเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องใช้งานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และสามารถกำาหนดเงื่อนไข 
ต่าง ๆ ได้ภายใต้กรอบการควบคุมที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูง

วางแผนการตลาด
/การขาย

การจัดส่ง

การบริการ

การก่อสร้าง

เริ่มจากความต้องการ
ของลูกค้า การสร้างคุณค่าเพิ่ม

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

0.8 0 651.05 0 2,716

4,009 88% 91%
กำาไรก่อนค่าเสื่อม

ต้นทุน / ภาษี  EBITDA
อัตราการนำาของเสียหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ (Recycle)

ผลสำารวจความพึงพอใจของ
ชุมชนที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ

มูลค่าเฉพาะสินค้า
ใหมท่ี่ระบุรายการ

ในปี2564

การร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การอบรม CPR 
และการใช้เครื่อง 
AED ช่วยชีวิต

เงินปันผล
ต่อหุ้น

ข้อพิพาทประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม

เวลาอาสาสมัคร
ทำางานร่วมกับ
ชุมชนทั�งหมด

ล้านบาท

ล้านบาท ในปี 2564 การร้องเรียน เรื่องพิพาท คนบาท/หุ้น ชั่วโมง

ด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนา

8.4%9.8% 2.0
อัตราการลาออกของพนักงาน 

(สมัครใจ)
ลดอัตราการปล่อย

ก๊าซึ่เรือนกระจก
มูลค่าสินค้าด้านนวัตกรรม
จากการประกวดปี 2563

ล้านบาท

9.1% 25 2,8122.6 0% 27.8

ลดการใช้
พลังงาน

ชั่วโมงการอบรม
ของพนักงาน

ลดเวลาทำา 
งานจากการใช้

นวัตกรรม

ปริมาณน�ำาที่
นำามาใช้ใหม่

การเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจาก

การทำางานของ
พนักงาน

ลดค่าใช้จ่ายใน
การทำางานจาก

การใช้นวัตกรรม

เมกะลิตร ล้านบาทชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมง

การจัดซื�อ
จัดหา

[Disclosure  102-2, 102-9]
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

ปัจจัยความเสี่ยงหลักขององค์กรและความเสี่ยงอุบัติใหม่
 กลุ่มบ้ริษัทุฯมีกระบ้วนการวิเคราะห์้ความเสี�ยงจากปัจจัยภัายในธุุ์รกิจอย่างครอบ้คลุมเพ้�อการพิจารณาประสิทุธิุ์ภัาพของการดิำาเนินงานภัายใน และพิจารณาปัจจัยภัายนอกทีุ�มีผ่ลกระทุบ้ต่่อการดิำาเนิน 
ธุ์ุรกิจ รวมถ่งความเปลี�ยนแปลงในธุุ์รกิจยางมะต่อยและปิโต่รเลียมในประเทุศึและต่่างประเทุศึ และปัจจัยอ่�นทีุ�มีผ่ลกระทุบ้อย่างมีนัยสำาคัญไดิ้แก่ การเปลี�ยนแปลงทุางเศึรษฐกิจ การเม่อง กฏห้มาย สิ�งแวดิล้อม สังคม 
และเทุคโนโลยี  

 ผ่ลจากกการวิเคราะห้์ปัจจัยภัายในและภัายนอกเห้ล่านี�จะนำาไปพิจารณาและบ้้รณาการให้้สอดิคล้องกับ้กลยุทุธุ์์ และแนวการดิำาเนินงานอย่างต่่อเน่�อง

ความเส่�ยงหลัก้ติ่อองค์ก้ริ ผลก้ริะทบ มาติริก้าริริองริับความเส่�ยง

ความไม่แน่นอนข้องอุปทานน้ำามันดิบ
และความผันผวนข้องริาคาน้ำามัน

ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อการดิำาเนินงานของโรงกลั�นและ
ธุ์ุรกิจค้าส่งในต่่างประเทุศึเน่�องจากปริมาณนำ�ามัน
ดิิบ้มีปริมาณจำากัดิและความไม่สมดุิลของอุปสงค์
และอุปทุานยางมะต่อยในต่ลาดิ

การจัดิห้านำ�ามันดิิบ้จากแห้ล่งอ่�น การบ้ริห้ารจัดิการนำาเข้านำ�ามันดิิบ้และการขนส่งทุางเรืออย่าง
รอบ้คอบ้

ความผันผวนข้องอุปสงค์และ
ริาคายางมะติอยในติลาดค้าปล่ก้
ติ่างปริะเทศเนื�องจำาก้ก้าริปริับ
ลดก้าริจำัดสริริงบปริะมาณข้อง
ริัฐบาลท้องถิ�น

สง่ผ่ลกระทุบ้ต่่ออปุสงคย์างมะต่อยมปีรมิาณลดิลง
ในบ้างประเทุศึ เชุ่น จีน กัมพูชุา ลาว เวียดินาม และ
อินโดินีเซึ่ีย 

ส่งเสริมโครงการก่อสร้างพิเศึษระห้ว่างรัฐและเอกชุน ส่งเสริมการใชุ้ยางมะต่อยชุนิดิพิเศึษ และ 
มาต่รการดิำาเนินงานภัายในดิ้านการจัดิส่งสินค้า

จำัดหายางแอสฟััลติ์ซ่เมนติ์ กระทุบ้ความต่่อเน่�องของการกลั�นและผ่ลิต่ 
ยางมะต่อยเพ้�อป้อนส้่ต่ลาดิ

• จัดิห้าแห้ล่งยางมะต่อบ้ทุี�เป็นวัต่ถุดิิบ้จากแห้ล่งอ่�น ๆ ในภั้มิภัาค
• รักษาความสัมพันธ์ุ์ระยะยาวทีุ�ดิีกับ้โรงกลั�นในทุวีปเอเซึ่ีย โดิยมีการทุำาสัญญาการจัดิส่ง

ผ่ลิต่ภััณฑ์์อย่างสมำ�าเสมอ
• จัดิห้ายางแอสฟััลต่์ซึ่ีเมนต่์โดิยต่รงจากโรงกลั�นของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ในประเทุศึมาเลเซึ่ีย 
• การบ้ริห้ารจัดิการการผ่ลิต่และเก็บ้ยางแอสฟัลัต่ซ์ึ่เีมนต่ข์องโรงกลั�นของกลุ่มบ้รษิทัุฯ ในประเทุศึ

มาเลเซึ่ีย

[Disclosure  102-15]
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ความเส่�ยงอุบัติิใหม่ ผลก้ริะทบ มาติริก้าริริองริับความเส่�ยง

ภัยคุก้คามทางไซเบอริ์ การนำาเทุคโนโลยีสารสนเทุศึมาใชุ้ ในการเพิ�ม
ประสทิุธุ์ภิัาพการดิำาเนนิงานมากทุำาให้้มคีวามเสี�ยง
ต่่อการถ้กโจมต่ีทุางไซึ่เบ้อร์ในห้ลายร้ปแบ้บ้ เชุ่น 
อเีมล์ห้ลอกลวง มลัแวร์เรียกค่าไค ่ซึ่่�งส่งผ่ลกระทุบ้
ต่่อการส้ญเสียข้อม้ลทีุ�สำาคัญของบ้ริษัทุและผ่้้มี
ส่วนได้ิเสียทีุ�เกี�ยวข้องและการห้ยุดิชุะงักของการ
ดิำาเนินธุ์ุรกิจชุั�วคราว

• การทุบ้ทุวนประสิทุธุ์ิภัาพของโครงสร้างการบ้ริห้ารจัดิการ IT และทุบ้ทุวนกิจกรรมการดิำาเนิน
งานทุี�อาจมีความเสี�ยงต่่อการโจมต่ีทุางไซึ่เบ้อร์ต่ามนโยบ้ายและแนวทุางปฏิบ้ัต่ิของบ้ริษัทุ

• เปลี�ยนมาใชุ้ระบ้บ้ Cloud-based platform ทุี�มีความปลอดิภััยมากข้�น
• วางแผ่นและดิำาเนินงานต่ามห้ลัก Disaster Recover Plan (DRP) เพ้�อความต่่อเน่�องของการ

ให้้บ้ริการระบ้บ้ ITในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ไม่กระทุบ้ต่่อการดิำาเนินกิจกรรมห้ลักของธุ์ุรกิจ  
เชุ่น การผ่ลิต่ การขนส่ง การจัดิซึ่่�อ การเงินและการบ้ัญชุี เป็นต่้น

ความปลอดภัยข้องข้้อมูล ข้อม้ลทุี�อ่อนไห้ว ข้อม้ลทุี�สำาคัญอาจรั�วไห้ล และถ้ก
นำาไปใชุ้ห้รือนำาไปเปิดิเผ่ย ซึ่่�งสร้างความเสียห้าย 
และ การส้ญเสียต่่อธุ์ุรกิจและผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย

• แผ่นเพ้�อสร้างความต่ระห้นักดิา้นการความปลอดิภัยัทุางสารสนเทุศึแก่พนักงานและผ้้่ทีุ�เกี�ยวขอ้ง
เพ้�อสร้างความเข้าใจในห้น้าทีุ�และความรับ้ผิ่ดิชุอบ้ และ ให้้พนักงานปฏิบ้ัต่ิต่ามนโยบ้ายและ
แนวทุางปฏิบ้ัต่ิของบ้ริษัทุ

• บ้ริห้ารจดัิการเพ้�อปกปอ้งขอ้มล้สว่นบ้คุคล โดิยการ ออกนโยบ้ายปกป้องขอ้มล้สว่นบ้คุคล  การ
แต่่งตั่�งเจ้าห้น้าทีุ�ผ่้้รับ้ผ่ิดิชุอบ้ ทุบ้ทุวนและปรับ้ปรุงการดิำาเนินงานห้น่วยงานทีุ�เกี�ยวข้องต่าม
นโยบ้ายดิังกล่าวและส่�อสารแก่ผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุี�เกี�ยวข้อง เป็นต่้น

ก้าริแพัริ่ริะบาดข้องเชื้อโควิด-19 ความปลอดิภััยของชุวีติ่ความเปน็อย่้ของพนกังาน 
ล้กค้า กระทุบ้ต่่อความต่่อเน่�องในการดิำาเนินงาน
และการให้้บ้ริการกับ้ลก้คา้ ค้ค้่า และ ผ่้ม้สีว่นได้ิเสีย
ทุี�เกี�ยวข้อง

• จัดิแนวทุางการปฏิบ้ัต่ิงานอย่างปลอดิภััยต่ามมาต่รฐาน  ISO/PAS 45005  
• มาต่รการการป้องกันการแพร่ระบ้าดิและส่�อสารแนวทุางการดิำาเนินงานให้้พนักงานทุราบ้
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การบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงสภาวะวิกฤติโควิด-19
 ปี 2564 เป็นปีแห้่งความทุ้าทุายเน่�องจากสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ยังคงเป็นความเสี�ยงห้ลักของกลุ่มบ้ริษัทุฯและส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อกระบ้วนการทุำางานเป็นห้ลัก เน่�องจากร้ปแบ้บ้การทุำาธุ์ุรกิจ  
เป็นการต่ิดิต่่อซึ่่�อขายและจัดิส่งกับ้ล้กค้าทุี�เป็นผ่้้ประกอบ้การ พนักงานส่วนให้ญ่ไม่จำาเป็นต่้องมีการสัมผ่ัสทุางกายภัาพกับ้ล้กค้า ห้รือห้น่วยงานภัายนอก
 อย่างไรก็ต่ามกลุ่มบ้ริษัทุฯให้้ความสำาคัญกับ้ความปลอดิภััยของพนักงานและผ้้่มีส่วนไดิ้เสียทุุกฝึ่าย เน่�องจากพนักงานในบ้างห้น่วยงานมีความจำาเป็นต่้องเดิินทุาง เชุ่น พนักงานขับ้รถส่งสินค้ายางมะต่อย  
และพนักงานขาย เป็นต่้น ทุั�งนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯปฏิบ้ัต่ิต่ามคำาแนะนำาของกรมควบ้คุมโรคและมาต่รการจากภัาครัฐอย่างเคร่งครัดิ และต่ามแนวปฏิบ้ัต่ิงานอย่างปลอดิภััยต่ามมาต่รฐาน (ISO/PAS 45005) เพ้�อความปลอดิภััย 
และสุขอนามัยของพนักงานและผ่้้ทุี�เกี�ยวข้อง โดิยครอบ้คลุมถ่งธุ์ุรกิจในประเทุศึไทุย รวมถ่งสำานักงานให้ญ่ โรงงานผ่ลิต่และธุ์ุรกิจก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทฯมีการดำาเนินการเพื่อบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยสรุปดังนี้

ติิดติามและบริิหาริ
สถานก้าริณ์

ปริะเมินความเส่�ยง
ข้องโริคโควิด-19

ก้ำาหนดมาติริก้าริ
จำัดก้าริความเส่�ยง

ปริับก้ริะบวนก้าริทำางาน
เพั่�อลดความเส่�ยง

โดิยแต่่งตั่�งคณะกรรมการการจัดิการใน 
สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อ 
โ ค วิ ดิ - 1 9  เ พ้� อ ติ่ ดิ ต่ า ม แ ล ะ 
รายงานสถานการณ์ภัายในและภัายนอก 
กำาห้นดิและแนวปฏิบ้ตั่แิละการดิำาเนินการใน 
ภัาพรวมเพ้�อการบ้ริห้ารจัดิการทีุ�รวดิเร็ว
และมีประสิทุธุ์ิภัาพ

โดิยแต่่งตั่�งคณะกรรมการการจัดิการใน 
สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อ 
โควิดิ-19 ซึ่่�งประเมินจากโอกาสและความ
รุนแรงของแต่่ละพ้�นทุี�การทุำางาน

ทีุ� เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ้ ก ร ะ บ้ ว น ก า ร ทุำา ง า น 
ความปลอดิภััย และความเป็นอย่้ของ 
พนักงานเและผ่้้ มีส่วนได้ิส่วนเสีย โดิย 
พิจารณาจากระดัิบ้ความเสี�ยงในสถานทีุ� 
ต่่างๆ เชุ่น สถานทีุ�แออัดิ สถานทีุ�สัมผ่ัส 
ใกล้ชุิดิ และสถานทุี�แคบ้และปิดิ

เชุ่น
• จำากัดิจำานวนพนักงานทีุ�จำาเป็นต้่องเข้า 

ปฏิบ้ัต่ิงาน การทุำางานจากทุี�บ้้าน
• จัดิสรรให้้พนักงานสามารถงานในบ้าง 

ลักษณะแทุนกันไดิ้
• การคัดิกรองบุ้คคลภัายนอกทีุ�ต้่องเข้า 

พ้�นทุี�ทุำางาน
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• คณะกรรมการและผ้้่บ้ริห้ารสนับ้สนุนและมอบ้แนวทุางการบ้ริห้าร 
จัดิการเพ้�อความปลอดิภััยของพนักงานและผ้้่มีส่วนไดิ้เสีย 
และยังคงไว้ซึ่่�งการดิำาเนินธุ์ุรกิจให้้เป็นไปอย่างต่่อเน่�อง

• แต่่งตั่�งคณะกรรมการการจัดิการในสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิ
ของเชุ่�อโควดิิ-19 เพ้�อต่ดิิต่าม บ้ริห้าร และรายงานสถานการณต์่อ่
คณะกรรมการและผ่้้บ้ริห้ารอย่างสมำ�าเสมอ

• ส่�อสารข้อแนะนำาและแนวทุางปฏิบั้ต่ิและการดิ้แลสุขภัาพกายและ 
สุขภัาพจิต่ใจของพนักงานผ่่านชุ่องทุาง Tipco Connect และ 
Message from CEO อย่างสมำ�าเสมอ

• วางแผ่นและบ้ริห้ารจัดิการขนส่งสินค้าในภัาวะวิกฤต่เพ้�อให้้ล้กค้า 
ไดิร้บั้สินค้าทีุ�ต่รงต่อ่เวลา มกีารกำาห้นดิมาต่รการต่า่ง ๆ  โดิยมีการ 
จดัิอปุกรณป์อ้งกนัเพ้�อให้้พนกังานขนสง่สนิคา้และล้กคา้ปลอดิภัยั 
และมีความมั�นใจต่ลอดิระยะเวลาการปฏิบ้ัต่ิงาน

• นำาระบ้บ้ Digital Platform มาใชุ้เพ้�อเพิ�มความสะดิวกสบ้ายและ 
ประสิทุธิุ์ภัาพในการบ้ริการให้้แก่ล้กค้าสำาห้รับ้การขายและการ 
ต่ิดิต่ามสถานะการขนส่ง และแจ้งเห้ตุ่ฉุกเฉินไดิ้ผ่่านระบ้บ้ทัุนทุ ี
โดิยลดิการสัมผ่ัส ไม่จำาเป็นต่้องต่ิดิต่่อพนักงานโดิยต่รง

กลุ่มบ้ริษัทุฯ ดิำาเนินการต่ามประกาศึ และกฎห้มายให้ม่เกี�ยวเน่�องกับ้ 
โควิดิ-19 อย่างเคร่งครัดิ
• ปรับ้มาต่รการของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ให้้สอดิคล้องกับ้กฎห้มายห้รือ 

มาต่รการของทุางภัาครัฐ
• มีการรายงานสถานการณ์โควิดิ-19 ประจำาวัน

• จัดิสรรอุปกรณ์เพ้�อป้องกันความเสี�ยงให้้แก่พนักงาน เชุ่น 
ห้น้ากากอนามัย แอลกฮอล์ เจล อุปกรณ์ทุำาความสะอาดิ 
สนับ้สนุนการต่รวจ Antigen Test Kit ให้้กับ้พนักงาน 

• ฝึึกฝึนทุักษะ Multi Skill เพ้�อให้้พนักงานสามารถทุำางานแทุนกัน 
ไดิ้ เชุ่น โรงงานสาขา เป็นต่้น

• มีชุ่องทุางการแจ้งเห้ตุ่และประสานภัายในเกี�ยวกับ้การแพร่ระบ้าดิ
ของเชุ่�อโควิดิ-19โดิยฝึ่ายบุ้คคล

• พนักงานปฏิบ้ัต่ิต่ามแนวทุางการดิำาเนินงานเพ้�อลดิความเสี�ยง 
โดิยเฉพาะพนักงานทีุ�ต่้องเข้าไปปฏิบ้ัต่ิทีุ�ทุำางานห้รือต่้องติ่ดิต่่อกับ้ 
ล้กค้าและบุ้คคลภัายนอก และแนะนำาการเต่รียมพร้อมกลับ้มาทุำา 
งานห้ลังจากการ Work from Home

จัดิห้าวัต่ถุดิิบ้จากห้ลายแห้ล่งเพ้�อลดิความเสี�ยงจากการขาดิแคลน
วัต่ถุดิิบ้ โดิยเน้นการจัดิซึ่่�อห้รือการใชุ้บ้ริการห้รือจากแห้ล่ง 
ทุ้องถิ�นภัายในประเทุศึเพ้�อการขนส่งทุี�ใชุ้ระยะเวลาสั�น ๆ

สนับ้สนุนและให้้ความชุ่วยเห้ล่อแก่ห้น่วยงานห้รือภัาคส่วนทีุ�ไดิ้รับ้ 
ผ่ลกระทุบ้ เชุ่น อุปกรณ์ทุางการแพทุย์ทีุ�จำาเป็น อาห้ารและนำ�าดิ่�ม 
เป็นต่้น

• บ้ริษัทุฯ ดิำาเนินการจัดิประชุุมสามัญผ่้้ถ่อหุ้้นประจำาปี ภัายใต่้
แนวทุางการจัดิประชุุมภัายใต่้สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของโรค
โควิดิ-19

• บ้ริษทัุฯ เขา้รว่มกจิกรรม Opportunity Day ห้รือ บ้ริษทัุจดิทุะเบ้ยีน
พบ้ผ่้้งทุุน ผ่่านชุ่องทุางออนไลน์ของต่ลาดิห้ลักทุรัพย์อย่าง
สมำ�าเสมอ

ก้าริปริับติัวและดูแลผู้ม่ส่วนได้เส่ยเพั่�อให้สามาริถดำาเนินธุริก้ิจำได้อย่างติ่อเนื�อง

คณะก้ริริมก้าริ ผู้บริิหาริ และ
พันัก้งาน ลูก้ค้า หน่วยงานก้ำาก้ับดูแล

ผู้ถือหุ้น/ นัก้ลงทุน

คู่ค้า

ชุมชนและผู้ใช้ถนน
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ประกาศึนโยบ้ายการมีส่วนร่วมของผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย ซึ่่�งผ่่านความเห้็นชุอบ้และลงนามโดิยประธุ์านกรรมการบ้ริษัทุ เม่�อวันทุี� 12 พฤษภัาคม 
2564 เพราะต่ระห้นกัถง่ความสำาคญัของกลุ่มผ่้ม้สีว่นไดิเ้สยีต่่อการดิำาเนนิงานขององคก์ร โดิยเชุ่�อมั�นวา่ความสมัพนัธุ์ที์ุ�ดิบี้นพ้�นฐานของความไวว้างใจ ต่ลอดิจนความคดิิเห้น็ 
และข้อเสนอแนะของผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทีุ�มีต่่อองค์กรเป็นทุรัพย์สินอันมีค่าทุี�จะส่งผ่ลต่่อการบ้รรลุเป้าห้มายในการเป็นองค์กรทีุ�พัฒนาและเต่ิบ้โต่ไดิ้อย่างยั�งย่น อีกทุั�งการบ้ริห้าร 
จัดิการผ่้้มีส่วนได้ิเสียจะชุ่วยให้้องค์กรสามารถต่อบ้สนองต่่อความคาดิห้วังของผ้้่มีส่วนได้ิเสียอย่างมีประสิทุธิุ์ภัาพ รวมถ่งลดิความเสี�ยงอันจะก่อให้้เกิดิความเสียห้ายต่่อ 
ภัาพลักษณ์และโอกาสในการห้ยุดิชุะงักทุางธุ์ุรกิจ พร้อมทุั�งสามารถสร้างคุณประโยชุน์ส้งสุดิแก่ผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุุกภัาคส่วน สามาริถ Scan QR Code

เพั่�อเข้้าดู นโยบาย
ก้าริม่ส่วนริ่วมข้อง

ผู้ม่ส่วนได้เส่ย

การต่ลาดิ/
พัฒนาธุ์ุรกิจ

เทุคโนโลยี/
นวัต่กรรม

การจัดิห้า การกลั�น การผ่ลิต่ การขาย การขนส่ง การบ้ริการเทุคนิค การก่อสร้าง

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)

ลูกค้า คู่ค้า/พันธมิตร ผู้ใช้ถนน/ชุมชน หน่วยงานกำากับดูแล ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ภาคประชาสังคม/นัก
วิชาการ/สื่อมวลชน

คู่แข่งการค้า
คณะกรรมการบริษัท

/พนักงาน

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ก้ล
ุม่บ

ริษั
ททิ

ปโ
ก้แ

อส
ฟัลท์

 ECOSYSTEM

[Disclosure  102-40]
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

 กลุ่มบ้ริษัทุฯ กำาห้นดิค้่ม่อปฏิบ้ัต่ิการบ้ริห้ารจัดิการผ้้่มีส่วนได้ิเสีย 
เพ้�อเป็นแนวทุางในการกำาห้นดิผ้้่มีส่วนได้ิเสียทีุ�สาคัญ และแนวทุางการจัดิการ 
และต่อบ้สนองต่่อความต่้องการห้รือลดิความกังวลของผ้้่มีส่วนได้ิเสีย รวมทัุ�ง
ประเมินแนวทุางการต่อบ้สนองของกลุ่มบ้ริษทัุฯ ให้้มีความเห้มาะสมและเพียงพอ
ต่่อการรักษาความสัมพันธุ์์ทีุ�ดิีระห้ว่างกลุ่มบ้ริษัทุฯ และกลุ่มผ่้้มีส่วนได้ิเสียทีุ�
สำาคัญทุุกกลุ่ม เพ้�อสร้างการมีส่วนร่วมกับ้ผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย โดิยใชุ้วิธุ์ีการทีุ�แต่ก
ต่่างกันออกไปต่ามความต้่องการและในชุ่องทุางทีุ�เห้มาะสมโดิยมรีายละเอียดิในห้น้า
ถดัิไป

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

สามาริถ Scan QR Code
เพั่�อเข้้าดู คู่มือปฏิบัติิก้าริบริิหาริ
จำัดก้าริผู้ม่ส่วนได้เส่ย

การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ
(Stakeholder Identification and Prioritization)

ระ
ดิับ้

ขอ
งก

าร
มีอ

ิทุธุ์
ิพ

ลข
อง

ผ่้้ม
ีส่ว

นไ
ดิ้เ

สีย
ต่่อ

กิจ
กร

รม
ขอ

งอ
งค

์กร

ระดิับ้ของผ่ลกระทุบ้ของผ่้้มีส่วนไดิ้เสียต่่อกิจกรรมขององค์กร

  ผู้ก้ำาหนดบริิบท (ม่อิทธิพัลสูง/ผลก้ริะทบน้อย)

  ให้ข้้อมูล (ม่อิทธิพัลติ�ำา/ผลก้ริะทบน้อย)   เก้ณฑ์ความจำำาเป็น (ม่อิทธิพัลน้อย/ผลก้ริะทบสูง)

  ม่ส่วนริ่วมอย่างมาก้  (ม่อิทธิพัลสูง/ผลก้ริะทบสูง)

คณะกรรมการบ้ริษัทุ/
พนักงาน

ผู้บริิหาริและพันัก้งาน

ผ่้้ถ่อหุ้้น/นักลงทุุน

ผู้ถือหุ้น/นัก้ลงทุน

 ผ่้้ใชุ้ถนน/ชุุมชุน

ผู้ใช้ถนน/ชุมชน

ล้กค้า
(ผ่้้รับ้เห้มาก่อสร้าง)

ลูก้ค้า

ค้่แข่งการค้า

คู่แข้่ง

ภัาคประชุาสังคม/นักวิชุาการ/ส่�อมวลชุน

สื�อมวลชน

ค้่ค้า/พันธุ์มิต่ร

พัันธมิติริ

ห้น่วยงาน
กำากับ้ดิ้แล

หน่วยงาน
ก้ำากั้บดูแล

ติำ�า

ผู้ม่ส่วนได้เส่ย

สูง

สูง

องค์กร
มีส่วนร่วมอย่างมาก
ผ่้้กำาห้นดิบ้ริบ้ทุ
เกณฑ์์ความจำาเป็น
การให้้ข้อม้ล

ก้ล
ุม่บ

ริษั
ททิ

ปโ
ก้แ

อส
ฟัลท์
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[Disclosure  102-42]
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัยบรรษัทภิบ�ล บรรษัทภิบ�ลคุณค่�เพื่ออน�คต คุณค่�เพื่ออน�คตภ�คผนวก ภ�คผนวก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• ดำาเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปฏิิบัติงานอย่างโปร่งใส บนความถูก
ต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ

• ดำาเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ และจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
• เคารพสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

• การกำากับดูแลด้านความย่ังยนืผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 ครั�งต่อปี
• การประชุมพนักงานเพื่อรับฟัังนโยบายและผลประกอบการจากกรรมการผู้จัดการใหญ่   

2 ครั�ง/ปี และผ่านระบบออนไลน์
• การแจง้ข้อมลูขา่วสารเพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละตระหนกัถงึการดแูลสุขภาพในชว่งการระบาด

ของเชื�อโควิด-19 ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในเช่น TIPCO Connect และ Intranet เปน็ตน้

• กลุ่มบริษัทฯ มีการการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• ผนวกความยั่งยืนไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
• มีสถานที่ทำางานปลอดภัยและมีความสุข พร้อมการรักษาสมดุลชีวิตการทำางานและการใช้ชีวิตประจำาวัน
• พัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• ความก้าวหน้าในอาชีพและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

• ไดร้บัการประเมนิระดบั 5 ดาว – ดเีลศิจากการประเมนิการปฏิบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทยตอ่เนือ่งเปน็
ปีที่ 4

• ได้รับการรับรองรวมถึงการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET THSI เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
• อุบัติเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงานหรือเสียชีวิตเป็นศูนย์ (0)
• อัตราการเลื่อนตำาแหน่งของพนักงานที่มีศักยภาพสูง คิดเป็น 22.2%

• มุ่งการดำาเนินธุรกิจและการค้าด้วยความเป็นธรรม
• เคารพต่อสิทธิของคู่ค้า/ พันธมิตร
• ส่งเสริมคูค้่าและพนัธมติรให้มกีารปรบัปรงุระบบการทำางานให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง 
• สนับสนุนคู่ค้าและพันธมิตรให้เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมสีเขียว

• ให้ขอ้เสนอแนะต่อการดำานินงานของคูค้่าผา่นระบบ Online รวมทั�งการใหค้ำาปรกึษา การ
สื่อสารกับคู่ค้าทางโทรศัพท์อย่างสมำ่าเสมอ 

• การเยีย่มคูค้่าประจำาปี เยีย่มสถานประกอบการของคูค้่า และผ่านระบบ Online อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง  
• การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
• การเปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง website หรือช่องทางการติดต่อของบริษัท 

• คู่ค้ามีสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย
• ไดร้บัการแบง่ปนัและการแลกเปล่ียนขอ้มลู ความรู ้แนวทางการดำาเนนิงาน และการดำาเนนิธรุกจิท่ีเปน็ไปตามมาตรฐานสากล 
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารธุรกิจที่ดี
• คู่ค้าและพันธมิตรสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

• จัดซึ่ื�อจัดหาวัตถุดิบและภาชนะบรรจุได้ภายในเวลาที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 94.16 ของปริมาณการซึ่ื�อต่อปี 
• มูลค่าการจัดซึ่ื�อจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 153 ล้านบาท 
• มูลค่าการจัดซึ่ื�อท้องถิ่นในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 62.95 ล้านบาท
• มีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของคู่ค้าจำานวน 2 ราย และมีการตรวจเยี่ยมคู่ค้าผ่านระบบ Online จำานวน 1 ราย 
• เกิดอุบัติเหตุถึงขั�นเสียชีวิตของผู้รับเหมาขนส่ง จำานวน 1 ครั�ง 

• สามารถปฏิิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิ�ต่าง ๆ

• เข้าร่วมในการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฏิเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้อง
• การประชุม/กิจกรรมร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• การเยี่ยมชมโรงงาน

• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน
• ชำาระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและมุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น

• สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาต ิโดยจัดทำาโครงการกิจกรรมหลักเพือ่สงัคมของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

• เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำากับอื่น ๆ 
• Press release ของบริษัท
• การประชุม Opportunity Day
• เบอร์โทรและอีเมลล์ นักลงทุนสัมพันธ์ สำาหรับสอบถามข้อมูล

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลา • เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำากับอื่น ๆ ตามที่กฏิหมายกำาหนด
• จัดทำา Press release อย่างสมำ่าเสมอ
• เข้าร่วมการประชุม Opportunity day 4 ครั�งต่อปี
• ดำาเนินการตอบข้อมูลแก่ผู้ลงทุนผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์อย่างทันท่วงที

• ตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์์และบริการตามที่ลูกค้าคาดหวัง
• รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า
• เคารพสิทธิและปฏิิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม

• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า และช่องทาง
รับข้อร้องเรียนทางระบบ Zoom

• การฝกึอบรมและจดัสมัมนาใหค้วามรู ้ในป ี2564 ใชเ้ปน็ระบบ Zoom ใหก้ารใหค้วามรูเ้ปน็
แต่ละบริษัทลูกค้าที่มีความพร้อม

• ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์์คุณภาพสูง ตรงเวลา และครบจำานวน 
• ตอบสนองความคาดหวังพร้อมกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการแนะนำาผลิตภัณฑ์์

• ผลการสำารวจความพึงพอใจลูกค้าอยู่ที่ระดับ 87.4%
• จำานวนข้อร้องเรียนของลูกค้าจำานวน 33 เรื่องได้รับการแก้ไขและสื่อสารไปยังลูกค้า 100%
• จำานวนการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่กำาหนดแป็น 0

• มีการเดินทางบนท้องถนนที่ปลอดภัย
• สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ปราศจากมลพิษ
• สร้างโอกาสทางศึกษาและอาชีพให้กับคนในชุมชน
• ส่งเสริมด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19

• สานเสวนารับฟัังความคิดเห็นชุมชนและผู้ใช้ถนน
• สำารวจความพึงพอใจโดยรวมผ่านกิจกรรมที่ทำาร่วมกับชุมชน
• โครงการปิดบ้านเยี่ยมชมโรงงาน
• ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

• ความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อแบ่งปันความรู้ความชำานาญ
• รับฟัังความต้องการและข้อร้องเรียนของชุมชนด้วยความจริงใจ
• สร้างนวัตกรรมการทำาถนนที่มีคุณภาพสูง

• ค่าเฉีลี่ยของผลการสำารวจความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของชุมชนอยู่ที่ระดับ 93%
• ข้อร้องเรียนด้าน ESG จากชุมชน และผู้ใช้ถนนเป็นศูนย์ (0)
• มีกิจกรรรมเพื่อสังคมจำานวน 7 โครงการหลัก และมีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องใช้ท่ีจำาเป็น 

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19 แก่ชุมชนและโรงพยาบาล

•  โอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนและความยั่งยืนของธุรกิจ
•  การกำากับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของทิศทางการดำาเนินธุรกิจ 

•  จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั�ง/ปี ภายใต้มาตรการทางสังคม
•  จัดประชุมนักวิเคราะห์จำานวน 4 ครั�งต่อปี
•  สื่อสารผลการดำาเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ผ่านรายงานประจำาปีและรายงานการพัฒนา

ความยั่งยืนบนเว็บไซึ่ต์ของบริษัท
•  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)

•  ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
•  บริหารการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ อย่างรอบคอบ 
•  สามารถควบคุมการบริหารความเสี่ยงภายในได้
•  ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใสเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

• จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 1.05 บาท
• มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 9.74 บาท เติบโตจาก 9.40 ในปี 2563

•  ปฏิิบัติในด้านการค้าอย่างเป็นธรรม
•  มีความโปร่งใส

•  นิทรรศการ / การประชุมทางวิชาการ
•  เว็บไซึ่ต์  สื่อสังคมออนไลน์

• การแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ • ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
• ปฏิิบัติตามนโยบายการขาย

ลูกค้า

คู่่ค้าและพันธมิตร

ผู้ใช้ถนน / ชุมชน

หน่วยงานกำากับดูแล

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

คู่แข่งการค้า

ความต้องการ / ความคาดหวัง ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถี่ ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ การดำาเนินการที่สำาคัญในปี 2564กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ 
บริิษััทและพนักงาน

ภาคประชาสังคม/นัก
วิชาการ/ สื่อมวลชน

[Disclosure  102-43]
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

การประเมินประเด็นสำาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

การเปลี่ยนแปลงในประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญของปี 2564-2565

	 กลุ่่�มบริิษััททิปโก้แอสฟััลุ่ท์ได้้ด้ำ�เนิินิก�ริทบทวนิก�ริเปิด้เผยข้้อมูลุ่ในิริ�ยง�นิคว�มยั�งยืนิอย��งต่�อ
เนิื�อง	โด้ยในิปี	2564	ได้้มีก�ริพิิจ�ริณ�ปริะเมินิแลุ่ะจัด้ลุ่ำ�ด้ับคว�มสำ�คัญปริะเด้็นิก�ริพิัฒนิ�อย��งยั�งยืนิใหม�	
โด้ยอ้�งอิงปริะเด้็นิก�ริพิัฒนิ�อย��งยั�งยืนิที�จัด้ทำ�ข้้�นิในิปี	 2563	 แลุ่ะยังคงนิำ�ปัจจัยที�เป็นิคว�มเสี�ยงจ�ก
ภ�ยนิอกทั�งริะด้ับโลุ่กแลุ่ะริะด้ับภูมิภ�คม�พิิจ�ริณ�	ซึ่่�งในิปี	 2564	สถ�นิก�ริณ์ก�ริแพิริ�ริะบ�ด้ข้องเชื้ื�อโค
วิด้-19	ยังคงส�งผลุ่แลุ่ะทวีคว�มริ่นิแริงไปทั�วโลุ่กอย��งต่�อเนิื�อง	 โด้ยหลุ่�ยปริะเทศได้้มีก�ริพิัฒนิ�วัคซึ่ีนิเพิ่�อ
ปอ้งกนัิเชืื้�อไวรัิสที�มกี�ริกลุ่�ยพินัิธุ์่อ์ย��งต่�อเนืิ�อง	นิอกจ�กนีิ�ยงัมปีจัจยัภ�ยนิอกที�ริฐับ�ลุ่สหรัิฐฯ	ใชื้ม้�ต่ริก�ริ
ควำ��บ�ต่ริท�งก�ริค้�กับปริะเทศเวเนิซึ่เ่อลุ่�	ซึ่่�งส�งผลุ่กริะทบโด้ยต่ริงต่�อกริะบวนิก�ริจัด้ห�นิำ��มนัิดิ้บ	เพิ่�อกลัุ่�นิ
ย�งมะต่อยที�โริงกลัุ่�นิที�ปริะเทศม�เลุ่เซีึ่ยโด้ยม�ต่ริก�ริดั้งกลุ่��วยังส�งผลุ่กริะทบถ่งปัจจุบันิ	 	 ในิข้ณะเด้ียวกันิ
ทั�วโลุ่กหันิม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่งสภ�พิภูมิอ�ก�ศที�มีส�วนิทำ�ให้เกิด้สภ�พิอ�ก�ศริ่นิแริง 
ต่��ง	ๆ	ม�กข้้�นิ	เนิื�องจ�กก�ริปลุ่�อยมลุ่พิิษัข้องเชื้ื�อเพิลุ่ิงฟัอสซึ่ิลุ่	เชื้�นิ	ถ��นิหินิ	นิำ��มันิ	แลุ่ะแก๊ส	จ�กกิจกริริม
ท�งเศริษัฐกิจข้องมนิ่ษัย์	โด้ยนิอกจ�กก�ริพิิจ�ริณ�ปัจจัยท�งด้้�นิคว�มเสี�ยงแลุ่้วกลุ่่�มบริิษััทฯ	ยังนิำ�ข้้อมูลุ่ 
แนิวโน้ิมก�ริเปลีุ่�ยนิแปลุ่งแลุ่ะพิัฒนิ�ก�ริข้องปริะเด็้นิท�งด้้�นิคว�มยั�งยืนิม�พิิจ�ริณ�ปริะกอบ	 เชื้�นิ	 เกณฑ์์
ด้ชัื้นิคีว�มยั�งยนืิข้องต่ลุ่�ด้หลัุ่กทรัิพิยแ์ห�งปริะเทศไทย	เป้�หม�ยก�ริพัิฒนิ�อย��งยั�งยนืิข้องโลุ่ก	(SDGs)	แลุ่ะ
ยงัมปีจัจยัภ�ยในิต่��ง	ๆ 	ที�อ�จส�งผลุ่ต่�อก�ริกำ�หนิด้ทศิท�งก�ริด้ำ�เนิินิง�นิแลุ่ะเป�้หม�ยท�งด้�้นิคว�มยั�งยนืิ	
ได้้แก�	กลุ่ย่ทธุ์์	วิสัยทัศนิ์	ปริะเด้็นิต่��ง	ๆ	ที�ได้้จ�กก�ริสัมภ�ษัณ์ผู้บริิห�ริในิเชื้ิงลุ่่ก	เชื้�นิ	ก�ริให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�ริพิัฒนิ�คนิ	ริวมทั�งก�ริบริิห�ริจัด้ก�ริคว�มเสี�ยงแลุ่ะโอก�สที�อ�จส�งผลุ่ต่�อคว�มยั�งยืนิข้ององค์กริทั�งในิ
ริะยะสั�นิแลุ่ะริะยะย�ว	เป็นิต่้นิ

	 จ�กก�ริเปลุ่ี�ยนิแปลุ่งต่��ง	ๆ	ที�เกิด้ข้้�นิได้้ส�งผลุ่ต่�อก�ริด้ำ�เนิินิก�ริโด้ยต่ริง		แลุ่ะอ�จทวีคว�มริ่นิแริง
ม�กข้้�นิ	ด้ังนิั�นิกลุ่่�มบริิษััทฯจ้งได้้ทำ�ก�ริปริะเมินิปริะเด้็นิสำ�คัญด้้�นิคว�มยั�งยืนิต่�มข้ั�นิต่อนิด้ังต่�อไปนิี�		
1.ระบุุประเด็นสำาคัญ	 วิเคริ�ะห์ปริะเด้็นิคว�มยั�งยืนิต่ลุ่อด้ห�วงโซึ่�ค่ณค��	 โด้ยนิำ�ปัจจัยทั�งภ�ยนิอกแลุ่ะภ�ยในิ 
ม�ริ�วมพิิจ�ริณ�โด้ยก�ริสัมภ�ษัณ์คว�มคิด้เห็นิเชื้ิงลุ่่กข้องผู้บริิห�ริแลุ่ะพินิักง�นิที�เกี�ยวข้้อง	 ริวมทั�งปริะเด้็นิที� 
ผู้มีส�วนิได้้เสียให้คว�มสำ�คัญให้มีคว�มคริอบคลุ่่มปริะเด้็นิท�งด้้�นิ	ESG	แลุ่ะสริ่ปเป็นิแบบสอบถ�ม
2.สอบุถามความคิดเห็นจ�กกลุ่่�มต่ัวอย��งผู้มีส�วนิได้้เสียภ�ยในิ/ภ�ยนิอกองค์กริ	กลุ่่�มลุ่ะ	27	ต่ัวอย��งผ��นิ
ก�ริสมัภ�ษัณค์ว�มคดิ้เหน็ิเชื้งิลุ่่ก	โด้ยท�งโทริศพัิท์,	email,	Microsoft	Team,	แลุ่ะก�ริปริะชื้ม่พิบปะโด้ยต่ริง
3.ประเมินความสำาคัญ	 ปริะเมินิผลุ่	 แลุ่ะจัด้ลุ่ำ�ด้ับคว�มสำ�คัญข้องปริะเด็้นิก�ริพัิฒนิ�อย��งยั�งยืนิที�มี 
คว�มสำ�คญัต่�อผู้มีส�วนิได้เ้สยีแลุ่ะกลุ่่�มบริษัิัทฯ	โด้ยพิจิ�ริณ�จ�กผลุ่กริะทบแลุ่ะคว�มสำ�คญั	เพิ่�อนิำ�ปริะเด้น็ิ 
สำ�คัญม�ใชื้้ในิลุ่ำ�ด้ับก�ริว�งแผนิแลุ่ะด้ำ�เนิินิก�ริตั่�งริับ	 ริวมทั�งบริิห�ริจัด้ก�ริปริะเด้็นิสำ�คัญอย��งมี 
ปริะสิทธุ์ภิ�พิแลุ่ะทันิเวลุ่�เพ่ิ�อให้เกิด้ปริะโยชื้น์ิสงูส่ด้	ริวมถง่ใช้ื้เป็นิข้อ้มูลุ่ในิก�ริทำ�ง�นิริ�วมกันิข้องคู�ค�้	ลูุ่กค้� 
แลุ่ะผู้มีส�วนิได้้เสียหลุ่ักให้เป็นิปริะโยชื้นิ์ต่�อท่กฝ่่�ย
4.การรับุรองผล	 โด้ยส�ยง�นิก�ริพิัฒนิ�อย��งยั�งยืนิเป็นิผู้สริ่ปผลุ่ก�ริปริะเมินิปริะเด้็นิสำ�คัญ	แลุ่ะนิำ�เสนิอ
ต่�อกริริมก�ริผู้จัด้ก�ริใหญ�เพิ่�อพิิจ�ริณ�	จ�กนิั�นินิำ�เสนิอต่�อคณะอนิ่กริริมก�ริบริิษััทเพิ่�อให้คว�มเห็นิชื้อบ
แลุ่ะอนิ่มัต่ิ

	 ในิชื้�วงต่้นิปี	2564	คณะผู้บริิห�ริแลุ่ะคณะทำ�ง�นิด้้�นิคว�มยั�งยืนิได้้สริ่ปแลุ่ะกำ�หนิด้ปริะเด้็นิสำ�คัญสำ�หริับก�ริพิัฒนิ�อย��งยั�งยืนิข้องกลุ่่�มบริิษััทฯ	(Materiality	issues)	โด้ยก�ริอธุ์ิบ�ยแลุ่ะกำ�หนิด้เกณฑ์์ที�ชื้ัด้เจนิ 
เพิ่�อก�ริพิิจ�ริณ�ปัจจัยที�เป็นิคว�มเสี�ยงจ�กภ�ยนิอกทั�งในิริะด้ับภูมิภ�คแลุ่ะริะด้ับโลุ่ก	สอบถ�มคว�มคิด้เห็นิจ�กผู้มีส�วนิได้้เสียท่กกลุ่่�มที�มีคว�มเกี�ยวข้้องท�งธุ์่ริกิจ		ซึ่่�งจ�กก�ริสอบถ�มในิชื้�วงต่้นิปี	2564	นิี�	ผลุ่ปริ�กฏ
ว��มีหัวข้้อปริะเด้็นิสำ�คัญในิกลุ่่�มสูง-สูงม�กจำ�นิวนิทั�งสิ�นิ	21	ปริะเด้็นิด้ังนิี�
	 ผลุ่ก�ริปริะเมินิพิบว��กลุ่่�มหัวข้อ้”บริหิ�ริง�นิแบบปริะสิทธุ์ภิ�พิเชื้งินิิเวศเศริษัฐกจิ	”	มีปริะเด้น็ิสำ�คญัได้้แก�	ก�ริบริกิ�ริจดั้ก�ริมลุ่พิษิัแลุ่ะก�ริป้องกันิก�ริหกริั�วไหลุ่จ�กกริะบวนิก�ริทำ�ง�นิหริอืก�ริข้นิส��ง	ก�ริจดั้ก�ริ
ข้องเสีย	แลุ่ะก�ริใชื้้พิลุ่ังง�นิอย��งค่้มค��
	 นิอกจ�กนีิ�หวัข้้อที�ยงัเป็นิปริะเด็้นิสำ�คัญสืบเนืิ�องจ�กปี	2563	ได้้แก�	ด้้�นินิวตั่กริริม	ด้้�นิคว�มปลุ่อด้ภัยข้องพินัิกง�นิ	ลูุ่กค้�	แลุ่ะในิก�ริข้นิส�ง	ด้้�นิก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง	ก�ริบริิห�ริทริพัิย�กริบ่คคลุ่	ในิด้้�นิก�ริรัิกษั�บค่ลุ่�กริ 
แลุ่ะมีปริะเด้็นิใหม�เกิด้ข้้�นิ	3	ปริะเด้็นิ	ได้้แก�	ก�ริสื�อส�ริแลุ่ะภ�พิลุ่ักษัณ์องค์กริ		นิโยบ�ยแลุ่ะงบปริะม�ณข้องท�งภ�คริัฐ	แลุ่ะก�ริปกป้องสิ�งแวด้ลุ่้อม	คว�มหลุ่�กหลุ่�ยท�งชื้ีวภ�พิ	แลุ่ะก�ริฟั้�นิฟัูสภ�พิแวด้ลุ่้อมท�งธุ์ริริมชื้�ต่ิ	
	 กลุ่่�มบริิษััทฯ	ได้้ทำ�ก�ริปริะเมินิอ้�งอิงต่�มกริอบก�ริริ�ยง�นิคว�มยั�งยืนิส�กลุ่	Global	Reporting	Initiatives	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standards
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ก�รตระหนัก
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ผลก้าริปริะเมินปริะเด็นก้าริพััฒนาด้านความยั�งยืน ปี 2564-2565

ประเดิ็นการพัฒนาอย่างยั�งย่นทุี�สำาคัญของกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ (Materiality issues)
- เป็นประเด็ินสำาคัญทีุ�ผ้้่มีส่วนได้ิเสียทัุ�งภัายนอกและภัายในเห็้นร่วมกันว่ามีความสำาคัญและผ่ลกระทุบ้ส้ง 
ซึ่่�งประเดิ็นต่่าง ๆ ดิังกล่าวจะมีการนำาไปพิจารณาในการจัดิทุำาแผ่นธุ์ุรกิจทุั�งในระยะสั�นและระยะยาว

ข้อบเข้ติข้องริายงาน: จะพิจารณาจากความเกี�ยวข้องทุางธุ์ุรกิจ ความพร้อมของข้อม้ล และผ่ลกระทุบ้ต่่อ
ก า ร ดิำา เ นิ น ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม บ้ ริ ษั ทุ ฯ  ภั า ย ใ ต่้ ธุ์ุ ร กิ จ ห้ ลั ก  ไ ดิ้ แ ก่  ธุ์ุ ร กิ จ ย า ง ม ะ ต่ อ ย ธุ์ุ ร กิ จ 
ยางมะต่อยสำาเร็จร้ป นำ�ามันห้ล่อล่�นพ้�นฐาน ธุ์ุรกิจขนส่ง ธุ์ุรกิจก่อสร้าง และธุุ์รกิจสนับ้สนุนอ่�น ๆ 
โดิยสำาห้รับ้ขอบ้เขต่การรายงานข้อม้ล ผ่ลการดิำาเนินงาน ดิ้านอาชุีวอนามัย ความปลอดิภััยและสิ�งแวดิล้อม
นั�นจะครอบ้คลุมเฉพาะธุ์ุรกิจของบ้ริษัทุ ทุิปโก้แอสฟััลทุ์ จำากัดิ (มห้าชุน)

ผู้นำาด้านนวัติก้ริริม เพั่�อก้าริพััฒนาด้านเศริษัฐก้ิจำแบบก้้าวก้ริะโดด 10X

บริิหาริงานแบบปริะสิทธิภาพัเชิงนิเวศเศริษัฐก้ิจำเพั่�อโลก้ท่�น่าอยู่มาก้ข้้้น

ก้าริติริะหนัก้ด้านความปลอดภัย เพั่�อความปลอดภัย ด่ก้ว่าเส่ยใจำภายหลัง

ความโปริ่งใสในก้าริก้ำาก้ับดูแลก้ิจำก้าริท่�ด่ เพั่�อสริ้างพั่้นฐานธุริก้ิจำท่�แข้็งแก้ริ่ง

คณุคา่เพั่�ออนาคติ โดยก้าริพัฒันาพันกั้งานใหพ้ัริอ้มริบัก้าริเปล่�ยนแปลงข้องโลก้

8) ก้าริส่งเสริิมและสริ้างสริริค์เพั่�อไปสู่ก้าริเป็นผู้นำาด้านนวัติก้ริริม
10) ความเป็นเลิศด้านพั่้นผิวถนนยางมะติอย
18) ก้าริพััฒนาสินค้าและบริิก้าริท่�เป็นมิติริติ่อสิ�งแวดล้อม

2) การบ้ริการจัดิการมลพิษ
3) การจัดิการของเสีย และการป้องกันการห้กรั�วไห้ล
    จากกระบ้วนการทุำางานห้รือการขนส่ง
5) การใชุ้พลังงานอย่างคุ้มค่า
7) โอกาสและความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลง

15) การใชุ้ทุรัพยากรและวัต่ถุดิิบ้อย่างมีคุณค่า
21) การปกป้องสิ�งแวดิล้อมความห้ลากห้ลายทุาง
      ชุีวภัาพและการฟั้�นฟัูสภัาพแวดิล้อมทุางธุ์รรมชุาต่ิ 
30) การบ้ริห้ารจัดิการนำ�า

11) สุขภัาพและความปลอดิภััยของพนักงาน
13) ความปลอดิภััยในการขนส่งสินค้าทุางถนน
19) สุขภัาพและความปลอดิภััยของล้กค้าและผ่้้ใชุ้ถนน

4) การบ้ริห้ารความเสี�ยงในภัาวะวิกฤต่ 
6) การกำากับ้ดิ้แลกิจการทุี�ดิี มีความโปร่งใส
    และต่่อต่้านการทุุจริต่
9) การส่�อสารและภัาพลักษณ์องค์กร
12) นโยบ้ายและงบ้ประมาณของทุางภัาครัฐ
16) ความปลอดิภััยทุางไซึ่เบ้อร์
17) คุณภัาพและความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสินค้าและบ้ริการ
20) การย่ดิล้กค้าป็นศึ้นย์กลาง
22) การปกป้องข้อม้ลและความเป็นส่วนต่ัวของผ่้้บ้ริโภัค
23) การปฏิบ้ัต่ิต่่อแรงงานอย่างเป็นธุ์รรม

24) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุุมชุน สังคม
26) สานเสวนากับ้ผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย
27) การดิำาเนินธุ์ุรกิจอย่างเป็นธุ์รรม
28) การประเมินประเดิ็นดิ้านสังคม สิ�งแวดิล้อม
      จรรยาบ้รรณ ของห้่วงโซึ่่อุปทุาน
29) การบ้ริห้ารห้่วงโซึ่่อุปทุานอย่างยั�งย่น
32) การจัดิซึ่่�ออย่างยั�งย่น
33) การเคารพสิทุธุ์ิมนุษยชุน
34) การจัดิซึ่่�อจัดิจ้างกับ้ผ่้้ประกอบ้การทุ้องถิ�น

ระดิับ้ผ่ลกระทุบ้
ประเดิ็นให้ม่ในปี 2564
#9,#12,#21

ต่ำ�า ปานกลาง ส้ง ส้งมาก

1) การบ้ริห้ารจัดิการคน การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานทุี�มีความสามารถ
14) ส่งเสริมการฝึึกอบ้รมและการศึ่กษาของพนักงาน
25) ส่งเสริมความห้ลากห้ลายและโอกาสทุี�เทุ่าเทุียมกันของพนักงาน
31) การบ้ริห้ารพนักงานเป็นห้ลัก

[Disclosure  102-44]
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ประเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2564 และการมีส่วนร่วมกับผู้้้มีส่วนได้เสีย
	 กลุ่่�มบริิษััททิปโก้แอสฟััลุ่ท์	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�ริมีส�วนิริ�วมกับผู้มีส�วนิได้้เสียแต่�ลุ่ะกลุ่่�มที�มีคว�ม
เกี�ยวข้อ้งกับก�ริด้ำ�เนิินิง�นิทั�งท�งต่ริงแลุ่ะท�งอ้อม	เพิ่�อใหพ้ินิกัง�นิส�ม�ริถทำ�ง�นิได้เ้ต่ม็ปริะสทิธุ์ภิ�พิ	มีคว�ม
ส่ข้	 	 แลุ่ะส�ม�ริถสริ้�งคว�มผูกพัินิกับลูุ่กค้�ได้้ด้้วยก�ริดู้แลุ่แลุ่ะริักษั�คว�มสัมพิันิธุ์์อันิด้ี	 เนิื�องจ�กคว�มคิด้
เห็นิที�เป็นิปริะเด็้นิสำ�คัญนัิ�นิเป็นิองค์ปริะกอบหลัุ่กในิก�ริกำ�หนิด้ทิศท�งก�ริด้ำ�เนิินิง�นิเพ่ิ�อพิัฒนิ�ด้้�นิคว�ม
ยั�งยนืิข้ององค์กริ	โด้ยกลุ่่�มบริษิัทัฯ	ได้้สื�อส�ริกับผู้มสี�วนิได้เ้สียเพิ่�อริบัทริ�บถง่ปริะเด็้นิสำ�คญัที�อยู�ในิคว�มสนิใจ
ข้องผู้มสี�วนิได้เ้สยีแต่�ลุ่ะกลุ่่�ม	แลุ่ะนิำ�ม�ใชื้้ในิกริะบวนิก�ริต่ดั้สนิิใจแลุ่ะว�งแผนิ	ริวมทั�งก�ริด้ำ�เนิินิธุ่์ริกจิข้องกลุ่่�ม
บริิษััทฯ

 ตารางด้านล่างเป็นประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 ประเด็นสำาคัญหลัก และ 12 ประเด็นรอง 
ที่เกี่ยวข้องกับุการดำาเนินงานของกลุ่มบุริษัททิปโก้แอสฟััลท์ในปี 2564 โดยเป็นการจัดกลุ่มตามกลยุทธิ ์
ด้านความย่ังยืนทั�ง 3 ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรม บุริหารงานแบุบุประสิทธิิภาพเชิิงนิเวศเศรษฐกิจ 
และความปลอดภยั  โดยผนวกประเดน็ดา้นการบุริหารองคก์รซ่่ึ่งเปน็การกำากับุองคก์รท่ีดี และการพฒันา 
ศักยภาพของพนักงาน ให้สอดคล้องกับุทิศทางกลยุทธิ์ขององค์กรและเหมาะสมกับุการดำาเนินธิุรกิจที่ม ี
การแข่งขันส้ง

   ด้านนวัตกรรม (เศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม)

   ด้านบุริหารงานแบุบุประสิทธิิภาพเชิิงนิเวศเศรษฐกิจ (สิ่งแวดล้อม)

   ด้านความปลอดภัย (สังคม)

   ด้านการบุริหารองค์กรที่ดี (การกำากับุองค์กรที่ดีและการพัฒนาพนักงาน)

• ก�รินิำ�ปริะเด้็นิปัญห�ที�ลุู่กค้�แลุ่ะผู้มีส�วนิได้้เสียที� เกี�ยวข้้องม�ด้ำ�เนิินิก�ริต่อบสนิองด้้วย 
ผลุ่ิต่ภัณฑ์์	ก�ริบริิก�ริ	หริือจ�กกริะบวนิก�ริผลุ่ิต่ด้้วยนิวัต่กริริม	 โด้ยก�ริปริะส�นิคว�มริ�วมมือ 
ในิองค์กริ	นิักวิชื้�ก�ริ	นิักเริียนิ/นิักศ่กษั�	แลุ่ะผู้มีส�วนิได้้เสียที�เกี�ยวข้้อง	เพิ่�อเป็นิก�ริเพิิ�มศักยภ�พิ	 
ปริะสิทธุ์ิภ�พิองค์กริแลุ่ะเต่ิบโต่มั�นิคงบนิริ�กฐ�นิข้องคว�มยั�งยืนิ

• มีก�ริบริิห�ริจัด้ก�ริคว�มเสี�ยงเพิ่�อป้องกันิแลุ่ะควบค่มมลุ่พิิษัต่��ง	 ๆ	 ที�เกิด้จ�กกริะบวนิก�ริท�ง
ธุ์ร่ิกิจ	แลุ่ะด้ำ�เนิินิก�ริเชื้งิริก่เกี�ยวกบัข้อ้กำ�หนิด้	กฏหม�ยแลุ่ะข้อ้ต่กลุ่งด้�้นิสิ�งแวด้ลุ้่อมอย��งเคริ�งคริดั้

• ควบค่มก�ริใช้ื้ทรัิพิย�กริ	ลุ่ด้ก�ริเกิด้ข้องเสีย	ส�งเสริิมก�รินิำ�กลัุ่บม�ใช้ื้ปริะโยชื้น์ิแลุ่ะก�ริลุ่ด้ก�ริ 
กำ�จัด้ข้องเสียข้ั�นิส่ด้ท้�ย

• เพิิ�มปริะสิทธุ์ิภ�พิก�ริใชื้้พิลุ่ังง�นิแลุ่ะสนิับสนิ่นิก�ริใชื้้พิลุ่ังง�นิท�งเลุ่ือกในิกริะบวนิก�ริท�งธุ์่ริกิจ

• สร้ิ�งริะบบสถ�นิที�ทำ�ง�นิแลุ่ะกริะบวนิก�ริทำ�ง�นิที�มีคว�มปลุ่อด้ภัยแลุ่ะส�งเสริิมส่ข้ภ�พิดี้ที�ส่ด้ 
ในิอุต่ส�หกริริม	โด้ยด้ำ�เนิินิก�ริสริ้�งสภ�พิแวด้ลุ่้อมที�เหม�ะสม	เพิ่�อให้พินิักง�นิแลุ่ะผู้มีส�วนิได้้เสีย 
ส�ม�ริถสริ้�งเสริิมศักยภ�พิได้้เต่็มที�

• ม่�งมั�นิปกป้องพินัิกง�นิ	 ลูุ่กค้�	 แลุ่ะชื้่มชื้นิผ��นิก�ริบริิห�ริจัด้ก�ริคว�มเสี�ยงด้้�นิก�ริต่ริวจสอบ 
สถ�นิะคว�มปลุ่อด้ภัยท�งไซึ่เบอริ์

• ม่�งมั�นิในิก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงข้ององค์กริ	ริวมถ่งบริิห�ริจัด้ก�ริคว�มเสี�ยงที�อ�จส�งผลุ่กริะทบต่�อ 
กลุ่ย่ทธุ์์แลุ่ะก�ริด้ำ�เนิินิกิจก�ริ	พิริ้อมกับก�ริสริ้�งค่ณค��ให้เศริษัฐกิจ	สังคม	ชื้่มชื้นิ	แลุ่ะสิ�งแวด้ลุ่้อม

• ม่�งมั�นิที�จะเต่ิบโต่ด้้วยก�ริบริิห�ริโด้ยให้ลุู่กค้�แลุ่ะพินัิกง�นิเป็นิศูนิย์กลุ่�ง	 เพิ่�อให้พินิักง�นิส�ม�ริถ
ทำ�ง�นิได้้เต่็มปริะสิทธุ์ิภ�พิ	มีคว�มส่ข้		แลุ่ะส�ม�ริถสริ้�งคว�มผูกพิันิกับลุู่กค้�ได้้ด้้วยก�ริดู้แลุ่แลุ่ะ
ริักษั�คว�มสัมพิันิธุ์์อันิด้ี

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก
• การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต่
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุุมชุน สังคม
• การบริหารจัดการคน การสร้างแรงจูงใจและ 

การรักษาพนักงานที่ี่มีความสามารถ
• ส่ง เสริมการฝึึกอบรมและการศึึกษาของ

พนักงาน

• การบริการจัดการมลพิษ และการป้องกันการ 
หกรั่วไหลจากกระบวนการที่ำางานหรือการขนส่ง

• การจัดการของเสีย 
• การใชุ้พลังงานอย่างคุ้มค่า

• สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ประเด็นรอง
• ก�ริกำ�กับดู้แลุ่กิจก�ริที�ด้ี	มีคว�มโปริ�งใส	แลุ่ะต่�อต่้�นิก�ริท่จริิต่
• คว�มปลุ่อด้ภัยท�งไซึ่เบอริ์
• นิโยบ�ยแลุ่ะงบปริะม�ณข้องท�งภ�คริัฐ
• ก�ริสื�อส�ริแลุ่ะภ�พิลุ่ักษัณ์องค์กริ
• ค่ณภ�พิแลุ่ะคว�มริับผิด้ชื้อบต่�อสินิค้�แลุ่ะบริิก�ริ
• ก�ริย่ด้ลุู่กค้�ป็นิศูนิย์กลุ่�ง

• ความเป็นเลิศึด้านพ้�นผู้ิวถนนยางมะต่อย

ประเด็นรอง
• ก�ริส�งเสริิมแลุ่ะสริ้�งสริริค์เพิ่�อไปสู�ก�ริเป็นิผู้นิำ�ด้้�นินิวัต่กริริม
• ผลุ่ิต่ภัณฑ์์แลุ่ะบริิก�ริที�เป็นิมิต่ริต่�อสิ�งแวด้ลุ่้อมแลุ่ะสังคม

ประเด็นรอง
• โอก�สแลุ่ะคว�มเสี�ยงจ�กก�ริเปลุ่ี�ยนิแปลุ่งสภ�พิภูมิอ�ก�ศ
• ก�ริใชื้้ทริัพิย�กริแลุ่ะวัต่ถ่ด้ิบอย��งมีค่ณค��

ประเด็นรอง
• ก�ริดู้แลุ่ด้้�นิคว�มปลุ่อด้ภัยในิก�ริข้นิส�งสินิค้�ท�งถนินิ
• ก�ริดู้แลุ่ด้้�นิส่ข้ภ�พิแลุ่ะคว�มปลุ่อด้ภัยข้องลุู่กค้�
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นสำาคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ข้อบเข้ติข้องผลก้ริะทบ

ภายในองค์ก้ริ ภายนอก้องค์ก้ริ

มาติริฐานท่�ใช้
ในก้าริริายงาน

ความเป็นเลิศึดิ้านพ้�นผ่ิวถนนยางมะต่อย

สุขภัาพและความปลอดิภััยของพนักงาน

การบ้ริการจัดิการมลพิษ และการป้องกันการห้กรั�วไห้ล

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุุมชุน สังคม

การจัดิการของเสีย

การบ้ริห้ารความเสี�ยงในภัาวะวิกฤต่

ส่งเสริมการฝึึกอบ้รมและการศึ่กษาของพนักงาน

การใชุ้พลังงานอย่างคุ้มค่า

การบ้ริห้ารจัดิการคน การสร้างแรงจูงใจและ
การรักษาพนักงานทุี�มีความสามารถ

GRI Standard SDGs หน้า

ปริะเด็นสำาคัญหลัก้
ด้านก้าริพััฒนาอย่างยั�งยืน

52

76

82

88

114

132

142

205

214

SDG 9,12

SDG 12,13

SDG 12,13

SDG 7

SDG 3

SDG 3

SDG 1-17

SDG 5,8

SDG 4

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 26000

ISO 31000

TLS 8001

TLS 8001

GRI 201

GRI 305

GRI 306

GRI 302

GRI 403

GRI 413

GRI 102

GRI 401

GRI 404

ก้ริริมก้าริ
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

 จากพันธุ์กิจและวิสัยทุัศึน์ 2568 องค์กรไดิ้กำาห้นดิ 
เป้าห้มายกลยุทุธุ์์ 6 เรื�องซึ่่�งการพัฒนาความยั�งย่นไดิ้ถ้กนำาเข้ามา
ประกอบ้ในการกำาห้นดิทุิศึทุางการทุำาธุ์ุรกิจของกลุ่มบ้ริษัทุฯโดิยมี
การกำาห้นดิเปา้ห้มาย มุ่งส่้การเปน็องคก์รพฒันาอยา่งยั�งย่น ไว้ใน
เป้าห้มายกลยุทุธุ์์ขององค์กร
 กรอบ้การพัฒนาความยั�งย่นของกลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้ 
แอสฟััลทุ์เป็นห้ลักการดิำาเนินงานพ้�นฐานทีุ�ระบุ้ถ่งแนวปฏิบ้ัต่ิทีุ�
เห้มาะสมต่ามห้ลักการและมาต่รฐานสากล เพ้�อให้้บ้รรลุวิสัยทัุศึน์
ดิ้านการพัฒนาความยั�งย่น โดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯมีความมุ่งมั�นในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทุางศัึกยภัาพและการดิำาเนินงานในระยะ
ยาวด้ิวยการพัฒนาอย่างยั�งย่น ดิว้ยยุทุธุ์ศึาศึต่ร์และห้ลักการด้ิาน
ความยั�งย่น 3 ประการดิังนี�
      1) การเป็นผ่้้นำาดิ้านนวัต่กรรม (Innovation Leader) 
    2) การดิำาเนินการแบ้บ้ประสิทุธุ์ิภัาพเชุิงนิเวศึเศึรษฐกิจ (Eco- 
efficiency Operations) 
   3) การสร้างความต่ระห้นักดิ้านความปลอดิภััย (Safety  
Awareness) 
โดิยขบั้เคล่�อนบ้นพ้�นฐานห้ลักของการพัฒนาอย่างยั�งยน่ทีุ�สำาคญั 
2 ประการ ค่อ 
    1) ความโปร่งใสและการกำากับ้ดิ้้แลกิจการทุี�ดิี (Transparency 
and Good corporate governance) 
    2) การสร้างม้้ลค่าเพ้�ออนาคต่และการพัฒนาบุุ้คลากร (Value 
for the Future – People Development

ส่งมอบ้นวัต่กรรมผ่ลิต่ภััณฑ์์ยางมะต่อย
และบ้ริการ ดิ้วยเทุคโนโลยี

การป้ผ่ิวถนนทุี�ให้้
“ความปลอดิภััยและคุ้มค่า”

ปรับ้ปรุงกระบ้วนการผ่ลิต่อย่าง 
ต่่อเน่�องเพ้�อให้้เกิดิ

ประสิทุธุ์ิภัาพส้งสุดิมีความปลอดิภััย
ต่่อสภัาพแวดิล้อมและชุุมชุน

ส่งเสริมการพัฒนาทุักษะของสมาชุิกใน
ชุุมชุนอบ้รมให้้ความร้้ดิ้าน

“ความปลอดิภััย” และสุขภัาพเพ้�อ
คุณภัาพชุีวิต่ทุี�ดิีข้�น

ผู้นำาด้าน
นวัติก้ริริม

ก้าริดำาเนินก้าริ
แบบปริะสิทธิภาพั
เชิงนิเวศเศริษัฐก้ิจำ

สร้ิางก้าริติริะหนกั้
ด้านความปลอดภัย

มีความโปร่งใส การกำากับดูแลกิจการที่ดี

สร้างคุณค่าเพื่ออนาคต ด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาชุมชน

มุ่งสู่ก้าริเป็นบริิษััทชั้นนำาริะดับโลก้

มุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลางนำาเสนอทางออก้ทางธรุิก้จิำท่�หลาก้หลาย

ข้ับเคลื�อนองค์ก้ริโดยอาศัยข้้อมูลธุริก้ิจำส่งมอบนวัติก้ริริมเหนือผลิติภัณฑ์

เป็นองค์ก้ริท่�ยั�งยืน

ก้าริเป็นพัันธมิติริในธุริก้ิจำยางมะติอยแบบคริบวงจำริท่�ได้ริับก้าริยอมริับในริะดับสาก้ล

6 เป้าหมายกลยุทธ์องค์กร

มุ่งมั�นในก้าริส่งมอบบริิก้าริด้านธุริก้ิจำยางมะติอยอย่างยั�งยืนผ่านทางวัฒนธริริมนวัติก้ริริม
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พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
2568

ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์



นโยบายและการกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการขับเคลื่อนความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

 กลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลทุ์ ไดิ้พัฒนากรอบ้แนวทุางการพัฒนาอย่างยั�งย่นโดิยไดิ้มีการอนุมัต่ิและประกาศึกลยุทุธ์ุ์ รวมถ่งเป้าห้มายการพัฒนา
ตั่�งแต่่ปี 2560 เป็นต้่นมา โดิยได้ิมกีารเผ่ยแพร่คณุคา่องค์กรด้ิานความยั�งย่นผ่่านห้ลักการ “การส่งมอบ้ความเป็นอย่้ทีุ�ยั�งย่นให้้กับ้ทุุกสังคมด้ิวยนวัต่กรรม
ทีุ�สร้างสรรค์” เพ้�อใชุ้ในการส่�อสารให้้พนักงานและผ้้่มีส่วนไดิ้เสียของกลุ่มบ้ริษัทุฯมีความเข้าใจ และร่วมกันพัฒนาองค์กรไปยังเป้าห้มายเดีิยวกัน พร้อม
กบั้กำาห้นดิโครงสรา้งการกำากบั้ดิแ้ลทีุ�สามารถต่รวจสอบ้ผ่ลการปฏบิ้ตั่งิานดิา้นความยั�งยน่ไดิอ้ยา่งเปน็ระบ้บ้ และมปีระสทิุธุ์ภิัาพในการต่ดิิต่ามการดิำาเนนิ
งานดิ้านความยั�งย่นทีุ�ได้ิผ่สานกับ้การดิำาเนินธุ์ุรกิจ โดิยมีเป้าห้มายเพ้�อให้้พนักงานทุุกคนไดิ้นำาแผ่นกลยุทุธุ์์มาปฏิบ้ัต่ิต่ามเพ้�อให้้เกิดิการพัฒนาอย่างต่่อ
เน่�อง และเกิดิความสำาเร็จทุี�เป็นประโยชุน์ต่่อองค์กรและสังคม รวมทุั�งมีการส่�อสารทุี�ชุัดิเจนกับ้พนักงานและกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย เพ้�อให้้เกิดิความเข้าใจและมี
ส่วนร่วม

ความถ่�บทบาทและความริับผิดชอบ

คณะกรรมการบ้ริษัทุ
รายไต่รมาส

(4 ครั�ง)
อนุมัต่ิกลยุทุธุ์์ เป้าห้มาย และงบ้ประมาณดิ้านการพัฒนาอย่างยั�งย่น

กลั�นกรองกลยุทุธุ์์ เป้าห้มาย แผ่นการดิำาเนินงาน และนโยบ้ายดิ้านการพัฒนาอย่างยั�งย่น
ต่ิดิต่ามผ่ลดิำาเนินงานดิ้านความยั�งย่น พร้อมรายงานต่่อคณะกรรมการบ้ริษัทุ
ทุบ้ทุวนนโยบ้ายดิ้านความยั�งย่นของกลุ่มบ้ริษัทุฯและนำาเสนอนโยบ้ายต่่อคณะกรรมการบ้ริษัทุ
เพ้�อพิจารณาอนุมัต่ิ

• พิจารณาผ่ลการดิำาเนนิงานทีุ�ไม่เป็นไปต่ามแผ่นและเป้าห้มาย รวมทัุ�งพิจารณาแนวทุางแก้ไขห้รือการ
ปรบั้เปลี�ยน
• ทุบ้ทุวนและกำาห้นดิทุศิึทุางกรอบ้การดิำาเนนิงาน นโยบ้าย กลยุทุธ์ุ์ เป้าห้มาย และแผ่นดิำาเนนิงาน

• ส่�อสารกรอบ้การดิำาเนินงาน นโยบ้าย กลยุทุธ์ุ์ เป้าห้มาย และแผ่นดิำาเนินงานให้้พนักงานและ 
ผ่้้มีส่วนไดิ้เสียรับ้ทุราบ้และเข้าใจ
• ส่งเสริมและประสานงานทุั�งภัายในและภัายนอกองค์กร

• นำาแผ่นงานไปปฏิบ้ัต่ิ เพ้�อบ้รรลุเป้าห้มายห้ลักดิ้านความยั�งย่นขององค์กรร่วมกัน

ต่ิดิต่ามผ่ลการดิำาเนินงานผ่่านการประชุุมทุบ้ทุวนฝึ่ายบ้ริห้าร (Management Review) 
ดิ้านการพัฒนาความยั�งย่น และดิ้านระบ้บ้งานมาต่รฐานไอเอสโอ
ประสานงาน ห้าขอ้ม้ลให้้คำาแนะนำา เพ้�อปรบั้ปรงุในกรณทีีุ�ผ่ลการดิำาเนนิงานทีุ�ไม่ไดิต้่ามเปา้ห้มาย 
โดิยเทุียบ้กับ้เกณฑ์์มาต่รฐานทุั�งภัายในและภัายนอกองค์กร
จัดิทุำารายงานรายไต่รมาส

คณะกรรมการ
กำากับ้ดิ้แลกิจการทุี�ดิี

รายไต่รมาส
(4 ครั�ง)

คณะผ่้้บ้ริห้ารบ้ริษัทุ
• ระดิับ้ผ่้้อำานวยการ

ประจำาเดิ่อน
(12 ครั�ง)

ผ่้้บ้ริห้ารกลุ่มบ้ริษัทุ
ทุิปโก้แอสฟััลทุ์
• ระดิับ้ห้ัวห้น้าฝึ่าย
• ระดิับ้ห้ัวห้น้า ห้น่วยงาน

ทุุก 4 เดิ่อน
(3 ครั�ง)

ฝึ่ายพัฒนาความยั�งย่น
และคณะทุำางานดิ้านความยั�งย่น
• เจ้าห้น้าทีุ�พฒันาเพ้�อความยั�งย่น
• พนักงานจิต่อาสา

รายเดิ่อน
(12 ครั�ง)

พนักงานทุุกคน

1

1

2

2

3

3

สามารถ Scan QR Code
เพ้�อเข้าดิ้ นโยบ้าย

การพัฒนาเพ้�อความยั�งย่น

สามารถ Scan QR Code
เพ้�อเข้าดิ้ ข้อม้ล

การกำากับ้ดิ้แลดิ้านความยั�งย่น

ก้า
ริป

ริะ
ก้า

ศน
โย

บา
ยแ

ละ
ก้ำา

ก้ับ
ดูแ

ลจำ
าก้

ก้ริ
ริม

ก้า
ริบ

ริิษั
ัท

ก้าริริายงานผลก้าริดำาเนินก้าริด้านความยั�งยืน

จำาก้ผู้ปฏิบัติงานไปจำนถ่งคณ
ะก้ริริมก้าริบริิษัท
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ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

[Disclosure  102-19, 102-20]
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ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำาเนินงาน

   ผู้นำานวัตกรรม

   ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

   ตระหนักความปลอดภัย

ก้ลยุทธ์ความยั�งยืน เป้าหมายท่�สำาคัญปี 2568 เป้าหมายท่�สำาคัญปี 2564 ผลก้าริดำาเนินงานปี 2564

เพั่�อก้าริพััฒนาด้านเศริษัฐก้ิจำ
แบบก้้าวก้ริะโดด

เพั่�อโลก้ท่�ด่และน่าอยู่มาก้ข้้้น

เพั่�อความปลอดภัย ด่ก้ว่าเส่ยใจำภายหลัง

• ผ่นวก “นวัต่กรรม” ไว้ในวัฒนธุ์รรมองค์กร และ 
มผี่ลกำาไรเพิ�มจากนวัต่กรรม >25% จากปีฐาน 2561

• ลดิอัต่ราการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อต่ันการผ่ลิต่ 
ลงไม่น้อยกว่า 6% จากฐานปี 2563 ครอบ้คลุม 
ขอบ้เขต่ทุี� 1 และ 2

• จำานวนอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ถ่งขั�นห้ยุดิงานและเสียชุีวิต่เป็นศึ้นย์
• อตั่ราความถี�การบ้าดิเจบ็้จากอบุ้ตั่เิห้ต่จุากการปฏบิ้ตั่ิ 

งานและการจัดิส่งสินค้าถ่งขั�นห้ยุดิงานเป็นศึ้นย์

• พนักงานเข้าร่วมโครงการ Innovation Bootcamp 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

• เกิดินวัต่กรรมดิ้านสิ�งแวดิล้อมและสังคมไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ

• ลดิอัต่ราการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อต่ันการผ่ลิต่ 
ลงไม่น้อยกว่า 2% จากฐานปี 2563 ครอบ้คลุม 
ขอบ้เขต่ทุี� 1 และ 2

• จำานวนอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ร้ายแรงถ่งขั�นเสียชีุวิต่ของพนักงาน 
เป็นศึ้นย์

• อตั่ราความถี�การบ้าดิเจบ็้จากอบุ้ตั่เิห้ตุ่จากการปฏบิ้ตั่ิ
งาน ถ่งขั�นห้ยุดิงาน ไม่เกิน 0.74 ครั�งต่่อห้น่�งล้าน 
ชุั�วโมงทุำางาน

• โครงการ Innovation Bootcamp มีผ่้้เข้าร่วม
ทุั�งห้มดิ105 คน คิดิเป็นร้อยละ 8.5

• เกิดิโครงการนวัต่กรรมเพ้�อสังคมและสิ�งแวดิล้อม 
จำานวน 1 โครงการ

• ลดิอัต่ราการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อต่นัการผ่ลิต่ 
ลงไดิ้ 9.81% จากฐานปี 2563

• เกิดิอุบ้ัติ่เห้ตุ่ขั�นเสียชีุวิต่จากการขนส่งสินค้าของ 
ผ่้้รับ้เห้มา 1 ครั�ง

• อัต่ราความถี�การบ้าดิเจ็บ้จากอุบั้ติ่เห้ตุ่จากการ
ปฏิบ้ัต่ิงานและการจัดิส่งถ่งขั�นห้ยุดิงาน 0.00 ครั�ง
ต่่อห้น่�งล้านชุั�วโมงทุำางาน

[Disclosure  102-14]
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ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

   การกำากับดูแลกิจการที่ดี

   การพัฒนาคุณค่าเพื่ออนาคต

ริาก้ฐานความยั�งยืน เป้าหมายท่�สำาคัญปี 2568 เป้าหมายท่�สำาคัญปี 2564 ผลก้าริดำาเนินงานปี 2564

เพั่�อสริ้างพั่้นฐานธุริก้ิจำท่�แข้็งแก้ริ่ง

เพั่�อให้พัริ้อมริับก้าริเปล่�ยนแปลงข้องโลก้

• บ้ริษัทุไดิ้รับ้การจัดิอันดิับ้ในระดัิบ้ส้งสุดิภัายใต้่ 
ห้ลักเกณฑ์์การกำากับ้ดิ้กิจการทุี�ดิี

• การวางแผ่นความก้าวห้น้าทุางอาชุีพทีุ�วัดิจากความ 
สำาเร็จต่ามแผ่นพัฒนารายบุ้คคลของกลุ่มพนักงานทุี� 
มีศึักยภัาพส้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

• มีผ้้่ส่บ้ทุอดิต่ำาแห้น่งทีุ�มีศึักยภัาพครบ้ทุุกต่ำาแห้น่งงาน 
เป้าห้มาย

• เป็นองค์กรต่้นแบ้บ้ด้ิานบ้รรษัทุภิับ้าล โดิยรักษา 
ระดิับ้ไม่น้อยกว่าระดิับ้ 5 ดิาว

• โครงการประเมิินคุณภัาพการจัดิการประชุุมผ้้่ถ่อหุ้้น 
ประจำาปี (AGM checklist) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

• การฝึกึอบ้รมด้ิานเทุคนิคและบ้ริห้ารจดัิการ 24 ชุั�วโมง 
ต่่อคนต่่อปี

• คะแนน CGR Score : 5 ดิาว เป็นปีทุี�สี�ต่ิดิต่่อกัน 
รวมถง่เปน็ 1 ใน 100 บ้รษัิทุไทุยทีุ�ได้ิรบั้เชุญิเข้ารว่ม 
โครงการ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard 2021

• ผ่ลการประเมินคุณภัาพการจัดิการประชุมุผ้้่ถอ่หุ้้น 
ประจำาปีเทุ่ากับ้ร้อยละ 98

• จำานวนชุั�วโมงเฉลี�ยสำาห้รับ้ทุุกประเภัทุหั้วข้อ 25.20 
ชุั�วโมงต่่อคนต่่อปี

• ฝึึกอบ้รมดิ้านเทุคนิคและบ้ริห้ารจัดิการมีจำานวน
ชุั�วโมงเฉลี�ย 18 ชุั�วโมงต่่อคนต่่อปี



ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 3 ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 4

ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 5 ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 6

ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 9 ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 12

ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 7 ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 8

ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 13 ผลดำาเนินงานปี 2564 : SDG 16

• อัต่ราความรุนแรงของการเกิดิอุบั้ติ่เห้ตุ่ 
ถ่งขั�นห้ยุดิงาน (LTISR) ของพนักงาน

• อตั่ราความถี�การเกดิิอบุ้ตั่เิห้ต่ถุง่ขั�นห้ยุดิ
งาน (LTIFR) ของพนักงาน 

• อตั่ราความถี�การเกดิิอบุ้ตั่เิห้ต่ถุง่ขั�นห้ยุดิ
งาน (LTIFR) ของผ่้้รับ้เห้มาขนส่งสินค้า 

• จำานวนพนักงานห้ญิงต่่อพนักงานชุาย

• สดัิสว่นคา่ต่อบ้แทุนระห้ว่างห้ญงิต่่อชุาย

• สัดิส่วนผ้้่บ้ริห้ารตั่�งแต่่ระดิับ้ต่้น (M1) 

ข้�นไปทุี�เป็นผ่้้ห้ญิง

• ปริมาณการใชุ้นำ�า
• การลดิปรมิาณการใชุน้ำ�าต่่อต่นัการผ่ลติ่ 

เปรียบ้เทุียบ้จากฐานปี 2563
• ปริมาณของนำ�าทิุ�งทีุ�ผ่่านการบ้ำาบั้ดิและ 

นำากลับ้มาใชุ้ให้ม่

• ปริมาณขยะและของเสียทุั�งห้มดิ

• การกำาจัดิขยะดิ้วยการฝึังกลบ้

• ปริมาณขยะห้รือของเสียทีุ�ถ้กนำากลับ้มา 

ใชุ้ให้ม่ ห้รือรีไซึ่เคิล

• การร้องเรียนดิ้านการรักษาข้อม้ลส่วน 
บุ้คคลของล้กค้า

• ข้อร้องเรียนในประเด็ินด้ิานสิ�งแวดิล้อม 
สังคม ห้รือบ้รรษัทุภัิบ้าล

• ข้อร้องเรียนผ่ลกระทุบ้ทีุ�เกี�ยวกับ้สินค้า 
และบ้ริการจากล้กค้า

• ค่าใชุ้จ่ายในการพัฒนาสังคม/ชุุมชุน 
กิจกรรมในโครงการ SD/CSR

• สัดิส่วนระดิับ้ความพึงพอใจของชุุมชุน 
ทุี�มีต่่อองค์กร 

• อัต่ราการลาออกของพนักงาน

• ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ชุ้ พ ลั ง ง า น 
(Energy consumption)

• ปรมิาณการใชุ้พลังงานต่่อปริมาณ 
การผ่ลิต่ (Energy intensity)

• สัดิส่วนการลดิปริมาณพลังงาน 
เม่�อเปรียบ้เทุียบ้จากฐานปี 2563

• ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
ขอบ้เขต่ทุี� 1 และ 2 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
ขอบ้เขต่ทุี� 1 และ 2 ต่่อห้น่วยการผ่ลิต่

• ก า ร ล ดิ ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซึ่ 
เ รื อ น ก ร ะ จ ก โ ดิ ย เ ป รี ย บ้ เ ทุี ย บ้ จ า ก 
ปีฐาน 2563

• ต่้นทุุนทุี�ลดิในกระบ้วนการทุำางานทุี�ใชุ้ 
นวตั่กรรมจากโครงการประกวดินวัต่กรรม 

• เวลาทีุ�ลดิในกระบ้วนการทุำางานโดิยใชุ้ 
น วั ต่ ก ร ร ม จ า ก โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ดิ 
นวัต่กรรม (2,812 ชุั�วโมง คิดิค่าแรง 
เฉลี�ยระดิับ้ปฏิบ้ัต่ิการ)

• ม้ลค่าการขายสินค้าให้ม่ทีุ� ได้ิจากการ 
พัฒนานวัต่กรรมทัุ�งรายการเดิิมทีุ� 
รายงานต่่อจากปี 2561-2562 และ 
สินค้าให้ม่ในปี 63

• จำานวนชัุ�วโมงอบ้รมห้รอืกจิกรรมพฒันา 
ความร้้เฉลี�ยของพนักงาน

• จำานวนพนักงานขับ้รถขนส่งสินคา้ทีุ�ผ่่าน 
การอบ้รมห้ลักส้ต่รการขับ้ขี�เชุิงป้องกัน 
อุบ้ัต่ิเห้ตุ่ (Defensive Driving Course)

• จำา น ว น พ นั ก ง า น ทีุ� ผ่่ า น ก า ร อ บ้ ร ม 
ห้ลักส้ต่รInnovation bootcamp
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การดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่มีผลงานโดดเด่น 10 ข้อในปี 2564*

ห้มายเห้ตุ่ : *เฉพาะธุ์ุรกิจผ่ลิต่ยางมะต่อยในประเทุศึไทุย
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก



 “กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ต่ระห้นักถีงความสำาคัญของการพัฒนาอย่างยั�งย่น จ้งมีการวางแผ่นกลยุทุธ์ุ์ดิ้านความ 
ยั�งย่นเข้าเป็นส่วนประกอบ้สำาคัญของแผ่นกลยุทุธุ์์องค์กรวิสัยทุัศึน์ 2568  (Vision 2025) เพ้�อให้้แนวการดิำาเนินธุ์ุรกิจ 
การบ้ริห้ารจัดิการ กระบ้วนการดิำาเนินงาน ต่อบ้สนองต่่อความคาดิห้วังและประเด็ินสำาคัญของกลุ่มพนักงานและผ้้่มีส่วนได้ิเสีย 
ทุุกกลุ่มต่ามห้่วงโซึ่่คุณค่า
 เรามุ่งมั�นเป็นส่วนห้น่�งของประชุาคมโลกในการสนับ้สนุนการพัฒนาอย่างยั�งย่น โดิยปรับ้แนวทุางการดิำาเนินงานให้้ 
สอดิคล้องกับ้เป้าห้มายการพัฒนาอย่างยั�งย่นขององค์การสห้ประชุาชุาต่ิ (UN Sustainable Development Goals – SDGs) 
นอกจากนี� กลุ่มบ้ริษัทุฯ  ไดิ้เริ�มการรายงานต่ามข้อต่กลงพันธุ์สัญญา แห้่งสห้ประชุาชุาต่ิ (UN Global Compact) 
ซึ่่�งเป็นห้ลักการทีุ�เกี�ยวกับ้สิทุธุ์ิมนุษยชุน แรงงาน สิ�งแวดิล้อม และการต่่อต่้านการทุุจริต่ ขณะทีุ�การรายงานผ่ลการพัฒนาดิ้าน 
ความยั�งย่นของเรา อ้างอิงต่ามมาต่รฐานกรอบ้การรายงานสากล ห้รือ Global Reporting Initiative  (GRI Standard)”

ชุัชุวรุต่ม์ มุสิกไชุย
ผ่้้จัดิการอาวุโสฝึ่ายพัฒนาเพ้�อความยั�งย่น
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก



แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์

• กำาหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 2558 โดยมีการรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  
Responsibility) ไว้ในวิสัยทัศน์องค์กร

• ออกนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการมี
ส่วนร่วมกบัชมุชน (Policy on Social Responsibility 
and Community Engagement)

• เริ่มศึกษาแนวทางการจัดทำาการบริหารความเส่ียง
องค์กร(Enterprise Risk Management)

• การนำามาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
• ISO 26000 มาใช้ในองค์กร

• กำาหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ 2563 โดยมีการรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืนไว้ในวิสัยทัศน์
องค์กร

• การบริหารความเส่ียงเป็นหน่ึงในเป้าหมายกลยุทธ์
องค์กร เริ่มการจัดทำาทะเบียนความเส่ียงตาม
มาตรฐาน COSO

• กลุ่มบริษัทฯยังได้รับการจัดอันดับในระดับ “ยอด
เย่ียม 5 ดาว” (Excellence-5 star) จากโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR) เป็นปีแรก

2556

2557 2558

• บริษัทฯได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption (CAC)

• เ ริ่ ม ก า ร จั ด ทำา ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ป ร ะ จำา ปี  
(Sustainability Report) 

• เริ่มการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการประเด็น
สำาคัญด้านความยั่งยืน

• ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability 
Award) ประเภท Rising Stars

• TASCO ได้รบัเลอืกให้อยู่ในดัชนหุ้ีนย่ังยนื (Thailand 
Sustainability Investment Index: THSI) เป็นปแีรก 

2559 2560 2561
• เริ่มวางแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนครอบคลุมใน

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์องค์กร

• กลุ่มบริษัทฯได้รับการจัดอันดับในระดับ “ยอดเยี่ยม 
5 ดาว”(Excellence-5 star) จากโครงการสำารวจ
การกำากบัดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies: 
CGR) ต่อเนื่อง

• เริ่มโครงการนวัตกรรม (innovation)

วางรากฐานความยั่งยืน (ปี 2559-2561)                                                                       
พัฒนาบุคคล  เพิ่มมูลค่าพื�นฐานสู่ความยั่งยืน

เรียนรู้การกำากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นพื�นฐานสู่ความยั่งยืน

บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและดำาเนินการตามแผน

กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสื่อสารที่ดี

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่องค์กร

สร้างความเข้าใจให้ทีมงาน  มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

ระยะที่ 1



• กำาหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ 2568 ไว้ในวิสัยทัศน์
องค์กร

• ออกนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการมสีว่น
ร่วมกับชุมชน (Policy on Social Responsibility 
and Community Engagement) 

• ได้รับรางวัลเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความ
ย่ังยืน(Sustainability Disclosure Award) จาก
สถาบันไทยพัฒน์ (Thaipat Institute) เป็นปีแรก

• บริษัทฯได้รับการต่ออายุการรับรองสมาชิกภาพ 
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Thai 
Private Sector Collective Action Against  
Corruption (CAC)

• ทบทวนและประกาศใช้นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมฉีบับ
ใหม่ (Environmental Policy) ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 

• ได้รับการจัดอันดับ ESG rating จากองค์กรจัด
อันดับในระดับสากล เช่น S&P Global

• ประกาศนโยบายองค์กรเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล พรอ้มทั�งแตง่ตั�งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล
เตรียมพร้อมสำาหรับPersonal Data Protection 
Act (PDPA) ซ่ึึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วง
เดือนมิถุนายน ปี 2565 

• ได้รับรางวัลด้านความย่ังยืน (Sustainability 
Award) ประเภท Highly Commended

• ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน

2562
2563 2564

สร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการ โดยการใช้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์

ยกระดับกระบวนการทำางานเพื่อมีโอกาสการแข่งขันได้สูง ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสีย

เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ยกระดับความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ และการมีพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ปลูกฝัง DNA ความยั่งยืนให้เกิดขึ�นทั่วทั�งองค์กร

ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (ปี 2562-2564)
ระยะที่ 2

• เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และเปน็ผูน้ำาในดา้นนวตกรรมของยางมะตอยสำาหรับการกอ่สร้างถนน ทั�งระบบ New Construction, Road Maintenance, 
และ Advance Application

• เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านความยั่งยืนกับองค์กรต่าง ๆ ทั�งในและต่างประเทศ
• เข้าร่วมโครงการประเมินด้านความยั่งยืนของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล
• กำาหนดแผนกลยุทธ์องค์กรปี 2573

2565

ทบทวนนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านความยั่งยืนกับองค์กรต่าง ๆ

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในระดับสากล

พัฒนาต่อยอดความยั่งยืน (ปี 2565 เป็นต้นไป)
ระยะที่ 3
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวกผู้นำาด้านนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด 10X 



การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

•  ความเป็นเลิศด้านผิวถนน
•  สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
•  ผลิตภัณฑ์์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวกความเป็นเลิศด้านผิวถนน

ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงดิา้นการมสีนิค้าทุดิแทุนด้ิวยเทุคโนโลยทีีุ�

ดิีกว่า
• ความเสี�ยงเรื�องการขาดิกระบ้วนการถ่ายทุอดิ  

ส่งต่่อความร้้และประสบ้การณ์ของผ่้้เชุี�ยวชุาญ

• ความเสี�ยงด้ิานการต่อบ้สนองความ
ต่้องการของล้กค้า
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 ด้ิวยประสบ้การณ์และความชุำานาญในธุุ์รกิจยางมะต่อยมากว่า 40 ปี กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ มุ่งมั�นทีุ�จะพัฒนาและปรบั้ปรงุคุณภัาพยางมะต่อยให้้เห้มาะสมกบั้การใชุ้งานต่ามมาต่รฐาน
สากลทัุ�งในด้ิานผ่ลติ่ภัณัฑ์์และการบ้ริการสำาห้รบั้งานถนนยางมะต่อย รวมทัุ�งใชุ้เทุคโนโลยทีุี�ทุนัสมยัจากความร่วมมอ่กบั้กลุ่มบ้ริษทัุ โคลาส ประเทุศึฝึรั�งเศึส พนัธุ์มติ่รธุ์รุกจิทีุ�เป็นผ่้ผ้่สานเทุคโนโลยลีง
บ้นการใชุ้งานของถนน นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษทัุฯ ยงัได้ินำาเทุคโนโลยทีีุ�ชุ่วยการในการแก้ปัญห้าการใชุ้งานผิ่วถนนยางมะต่อยโดิยเน้นทีุ�ความปลอดิภัยัเป็นห้ลัก
 นอกจากนี� กลุ่มบ้ริษัทุฯยงัเน้นการใชุ้นวตั่กรรมเพ้�อขับ้เคล่�อนองค์กร ให้้สามารถทุำาให้้องค์กรเต่บิ้โต่แบ้บ้ก้าวกระโดิดิได้ิ โดิยส่วนงานส่�อสารองค์กรเป็นห้น่วยงานห้ลกัทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ผ่ลักดินัให้้เกดิิ
กระบ้วนการส่งเสริมการสร้างนวตั่กรรมภัายในองค์กร  สภัาพแวดิล้อม และแรงจูงใจให้้พนกังานมคีวามคดิิริเริ�มสร้างสรรค์และพฒันาอย่างต่่อเน่�อง เพ้�อให้้เกดิิการดิำาเนนิงานด้ิวยประสทิุธุ์ภิัาพส้งสดุิใน
ทุุกด้ิานผ่่านแนวการปฎิบ้ตั่งิานเชุงิรุก (Proactive) และนำาพาองค์กรให้้สามารถก้าวผ่่านวิกฤต่การณ์ในรป้แบ้บ้ต่่าง ๆ ได้ิทุ่ามกลางการเปลี�ยนแปลงของโลกอันทุ้าทุาย มกีารนำาเทุคโนโลยีดิจิิทุลัมาใชุ้ใน
กระบ้วนการทุำางานสามารถต่อบ้สนองความต้่องการของล้กค้าได้ิดิข้ี�น รวมถง่การให้้บ้ริการด้ิวยความรวดิเรว็และมข้ีอผ่ดิิพลาดิต่ำ�า ทุำาให้้องค์กรสามารถลดิต้่นทุุนและประห้ยดัิเวลาในกระบ้วนการทุำางาน
ได้ิต่ลอดิห่้วงโซ่ึ่อุปทุานอย่างมีประสทิุธุ์ภิัาพ เพ้�อเป็นการเพิ�มขีดิความสามารถในการแข่งขันอย่างต่่อเน่�องไปพร้อม ๆ กบั้การเพิ�มขีดิความสามารถของพนักงาน โดิยมีการพฒันาเทุคโนโลยีขององค์กร
ให้้มีความสอดิคล้องกับ้การปรบั้เปลี�ยนร้ปแบ้บ้การทุำางานในวิถีให้ม่ ๆ (New Normal Transformation)
 ห้ลงัจากทีุ�กลุ่มธุ์รุกจิก่อสร้างได้ิเข้ามาเป็นส่วนห้น่�งของกลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ กลุ่มบ้ริษทัุฯได้ิดิำาเนนิการพฒันาระบ้บ้การเรียนร้แ้ละการทุำางานผ่่านแพลต่ฟัอร์มออนไลน์ ทีุ�เน้นในเรื�องความ
ร้ก้ารออกแบ้บ้ใชุ้งานผ่ลิต่ภัณัฑ์์ ให้้แก่ผ้้่รับ้เห้มาและผ้้่ทีุ�เกี�ยวข้องในงานสามารถเรียนร้้ผ่่านระบ้บ้ mobile และ Station แบ้บ้ interactive ได้ิต่ลอดิเวลา เพ้�อไปส่้เป้าห้มายของกลุม่ฯในการเป็นผ้้่นำาในด้ิาน
นวตั่กรรมของยางมะต่อยสำาห้รับ้การก่อสร้างถนน

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• การรวบ้รวม องค์ความร้้และเอกสารใบ้รับ้รองการทุำางานต่่างๆ ลงส้่ระบ้บ้ E-Document เพ้�อให้้ง่ายและสะดิวกต่่อการค้นคว้าและเรียนร้้ผ่่านม่อถ่อ ต่ั�งแต่่ข้อม้ลเรื�องผ่ลิต่ภััณฑ์์ ต่ลอดิจนการส่่งมอบ้งานทุี�่เป็นไปต่าม

มาต่รฐานของห้น่วยงานภัาครััฐ
• การเชุ่�อมต่่อข้อม้ลการอบ้รมให้้ความร้้และระบ้บ้การต่รวจสอบ้ความพึงพอใจ เพ้�อรับ้ฟัังความคิดิเห้็นของผ่้้ใชุ้งานและผ่้้รับ้เห้มาผ่่านระบ้บ้การประเมินความพึงพอใจของล้กค้าแบ้บ้ออนไลน์

เป้าหมาย

• การสร้างระบ้บ้แพลต่ฟัอร์มในการอบ้รม สัมมนาให้้ความร้้แก่
ผ่้้ รับ้เห้มาและผ่้้ทีุ� เกี�ยวข้องในงานสามารถเรียนร้้ผ่่านระบ้บ้  
mobile และ Station แบ้บ้ interactive ได้ิทุุกทุี� ต่ลอดิเวลา 24 ชุม.

• การเป็นศึ้นย์กลางการเรียนร้้และเป็นผ้้่นำาในด้ิานนวัต่กรรมของ
ยางมะต่อยสำาห้รบั้การก่อสร้างถนน ทัุ�งระบ้บ้ New Construction, 
Road Maintenance, และ Advance Application

เป้าหมายระยะยาว ปี 2568
• พัฒนาระบ้บ้การเรียนร้้และการทุำางานผ่่านแพลต่ฟัอร์มออนไลน์
• การนำาเสนอให้้ความร้้ดิ้านการใชุ้ยางมะต่อยในการก่อสร้างถนน 

ดิ้วยทุีมเทุคนิคเป็นกลุ่มย่อยทุางระบ้บ้ออนไลน์ จำานวน 20 ครั�ง
• ไดิ้รับ้คะแนนสำารวจความพึงพอใจการให้้บ้ริการดิ้านเทุคนิค  

≥ 85%

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • พัฒนาระบ้บ้การเรียนร้้และการทุำางานผ่่านแพลต์่ฟัอร์ม  
ออนไลน์ โดิยมี 3 ส่วนห้ลัก ได้ิแก่

• 
• 
• 
• นำาเสนอให้้ความร้ด้้ิานการใชุ้ยางมะต่อยในการก่อสร้างถนน 

ด้ิวยทุมีเทุคนิคเป็นกลุ่มย่อยทุางระบ้บ้ออนไลน์ จำานวน 20 ครั�ง
• ได้ิรบั้คะแนนสำารวจความพึงพอใจการให้้บ้ริการด้ิานเทุคนคิ 

89.5%

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

• ความร้เ้รื�องการออกแบ้บ้ใชุ้งาน แอปพลเิคชัุน
• ความร้เ้รื�องผ่ลิต่ภัณัฑ์์ 
• ระบ้บ้การคำานวณปริมาณวสัดิุ 

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

สามาริถ Scan QR 
Code เพั่�อเข้้าดูนโยบาย
นวัติก้ริริม 
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กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำาด้านการออกแบบถนนเพื่อความยั่งยืน

การออกแบบตามประสิทธิภาพจากห้องทดสอบ

 ความทุนทุานเป็นห้น่�งในประเด็ินสำาคญัของการทุำาถนนในอนาคต่ เน่�องจากสภัาพภัมิ้อากาศึทีุ�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดิเร็ว ประกอบ้กบั้การเจริญเติ่บ้โต่ทุางเศึรษฐกิจของประเทุศึ
อยา่งต่่อเน่�องทุำาให้้ปรมิาณการจราจรและปรมิาณรถบ้รรทุุกห้นักโดิยเฉพาะอยา่งยิ�ง เพ้�อการเกษต่ร และอุต่สาห้กรรมก่อสรา้งเพิ�มข้�นอยา่งต่่อเน่�อง ปจัจัยเห้ล่านี�สรา้งความชุำารดุิเสียห้าย
แก่ถนนก่อนถ่งอายุใชุ้งานทุี�ออกแบ้บ้ไว้ ความเสียห้ายของถนนนอกจากจะกระทุบ้ต่่อระบ้บ้โลจิสต่ิกส์แล้ว ยังส่งผ่ลต่่อความปลอดิภััยของผ่้้ใชุ้ถนนอีกดิ้วย จ้งสามารถกล่าวไดิ้ว่าถนนเป็น
โครงสร้างพ้�นฐานดิ้านการคมนาคมขนส่งทุี�สำาคัญต่่อการขับ้เคล่�อนเศึรษฐกิจของประเทุศึ

 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุเล็งเห้็นถ่งความสำาคัญของความ
ปลอดิภัยัของผ้้่ใชุถ้นนมาเป็นอันดัิบ้แรก จง้ได้ิมกีารออกแบ้บ้โครงสร้างถนน
ทีุ�มีความแขง็แรงทุนทุานมคีวามปลอดิภััยและนุม่นวลในการขับ้ขี� ลดิความถี�
ในการซึ่่อมบ้ำารุง ทุำาให้้ลดิการใชุ้ทุรัพยากร และสามารถรองรับ้นำ�าห้นักของ
การจราจรทุี�ห้นาแน่นไดิ้มากยิ�งข้�น
 กลุ่มบ้ริษัทุฯมีทุีมผ่้้เชุี�ยวชุาญในการออกแบ้บ้ร่วมกับ้ บ้ริษัทุโคลาส 
ประเทุศึฝึรั�งเศึส ซึ่่�งเป็นบ้ริษัทุชุั�นนำาของโลกในดิ้านธุ์ุรกิจยางมะต่อย โดิย
ปัจจุบ้ันบ้ริษัทุดิังกล่าวเป็นผ่้้ถ่อหุ้้นรายให้ญ่รายห้น่�งของกลุ่มบ้ริษัทุฯ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนายางมะต่อยทีุ�มีประสิทุธุ์ิภัาพส้งมาใชุ้ เรียกว่าการ
ออกแบ้บ้โครงสร้างชุั�นทุางคุณภัาพส้ง ซึ่่�งยางมะต่อยทุั�วไปไม่สามารถต่อบ้
สนองต่่อการเพิ�มข้�นของปริมาณการจราจรในแต่่ละปีไดิ้ โดิยมีการใชุ้ยาง
มะต่อยชุนิดิแข็งพิเศึษสำาห้รับ้ชุั�นพ้�นทุาง เรียกว่า High Modulus Asphalt 
เพ้�อให้้ถนนมีอายุการใชุ้งานทีุ�ยาวนานและมีความยั�งย่น ชุ่วยลดิความห้นา
ของชุั�นทุาง และประห้ยัดิค่าซึ่่อมบ้ำารุงผ่ิวทุางลดิการใชุ้ห้ินและพลังงาน รวม
ไปถ่งลดิการปล่อยก๊าซึ่คาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์อีกดิ้วย
 โครงการอ้างอิง ไดิ้แก่ งานซึ่่อมผ่ิวรันเวย์ ทุี� 1และ 2 ของ สนามบ้ิน
สุวรรณภั้มิงานก่อสร้างรันเวย์ ทุี� 3 ของสนามบ้ินสุวรรณภั้มิ

Wheel Tracking Test
การทดสอบด้วยล้อบด

ค่าการยุบ้ต่ัวถาวร การต่้านทุาน
การยุบ้ตั่ว วดัิร่องความล่กการยุบ้ตั่ว(มม.) 
เทุียบ้กับ้จำานวนรอบ้
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การเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 การพัฒนาความสามารถของชุ่างห้น้างานและการอบ้รมให้้ความร้้ 

เกี�ยวกับ้เทุคโนโลยีการก่อสร้างทุางให้้กับ้ผ้้่รับ้เห้มามีความจำาเป็นอย่างยิ�ง 

เพราะถ่อเปน็ปจัจยัทุี�สำาคัญทุี�จะสง่ผ่ลโดิยต่รงต่อ่คุณภัาพของถนนต่ลอดิจน

อายุการใชุ้งาน และความปลอดิภััยต่่อผ่้้ผ่่านเส้นทุางสัญจร ซึ่่�งในชุ่วงทุี�มีการ

แพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ในประเทุศึ ทุำาให้้ห้ลายพ้�นทุี�มีการล็อกดิาวน์และ

จำากัดิการเดิินทุางเข้าออก ดิังนั�นการจัดิอบ้รมให้้ความร้้ ห้รือการรวมกลุ่ม

เพ้�อจัดิอบ้รมการปฏิบ้ัต่ิงานในชุ่วงเวลาดิังกล่าวจ้งทุำาไดิ้ยากและมีข้อจำากัดิ

 กลุม่บ้ริษทัุฯได้ิเรียนร้้และคิดิค้นห้าวิธุ์กีารในการบ้ริการให้้ความร้้และ

จดัิอบ้รมแกผ่่้ร้บั้เห้มาในชุว่งทุี�การเดินิทุางมขีอ้จำากดัิ ซึ่่�งห้น่�งในห้นทุางทุี�ไดิร้ับ้

การพัฒนาคอ่การจัดิอบ้รมให้้ความร้ผ่้่านระบ้บ้ดิจิอิอนไลน ์ซึ่่�งในปพี.ศึ. 2564 

เปน็ปแีรกทีุ�ทุางฝ่ึายบ้ริการล้กคา้ทุปิโก้แอสฟััลทุ ์ได้ิพัฒนาระบ้บ้ E-Learning 

ผ่่านแพลต่ฟัอร์มม่อถ่อ โดิยในเฟัสแรกเป็นการทุดิสอบ้ระบ้บ้ เปิดิให้้เรียนร้้

เฉพาะในกลุ่มวงจำากัดิ และศึ่กษาเก็บ้ข้อม้ลจากผ่้้ใชุ้งานก่อนทุี�จะนำาไปพัฒนา

ระบ้บ้และเปิดิให้้บ้ริการแก่ผ่้้รับ้เห้มาในต่ลาดิทุั�วไป
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พันธมิตรด้านนวัตกรรมยางมะตอยระดับโลก บริษัทโคลาส

  การเดินิทุางและการขนสง่ดิว้ยความยั�งย่นทีุ�เพิ�มมากข้�นนั�นเปน็ความทุา้ทุาย ไมว่า่จะเปน็การเดิินทุางไปยงัทีุ�ต่่าง ๆ   การขนสง่สนิคา้ การพฒันาโครงสรา้งพ้�นฐาน การเขา้ถง่พ้�นทีุ�ชุนบ้ทุ 
และทุอ้งถิ�นกำาลงัพฒันา รวมถ่งการปกปอ้งสิ�งแวดิลอ้มลว้นแต่ม่คีวามสำาคัญและมคีวามจำาเปน็ต่อ้งใชุแ้นวคดิิในการนำาเสนอผ่ลติ่ภัณัฑ์์และบ้รกิารในร้ปแบ้บ้ให้มเ่พ้�อต่อบ้สนองการเดินิทุางและ
ขนสง่อยา่งยั�งย่น ความคิดิรเิริ�มสรา้งสรรคข์องพนกังานจะเปน็แรงขบั้เคล่�อนอันทุรงพลงัทีุ�สง่เสริมและสนบั้สนนุธุ์รุกจิให้้เกดิิการคดิิคน้เชุงินวตั่กรรม โดิยการพัฒนาจะต่อ้งคำาน่งถง่ความยั�งย่น
ของมนุษยชุาต่ิ กล่าวค่อการพัฒนาธุ์ุรกิจจะต่้องไม่ส่งผ่ลกระทุบ้อันเป็นอันต่รายต่่อดิ้านอ่�น ๆ ซึ่่�งสิ�งเห้ล่านี�ต่้องอาศึัยการสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชุน์ร่วมกัน 
 สำาห้รับ้บ้ริษัทุโคลาส นวัต่กรรมและการวิจัยถ่อเป็นห้ัวใจห้ลักสำาคัญขององค์กร ซึ่่�งการคิดิค้นยางมะต่อยนำ�า ห้รือ “Cold Asphalt” ไดิ้ถ่อกำาเนิดิข้�นเม่�อ 90 ปีทุี�แล้ว และกลายมาเป็น
ทีุ�มาของชุ่�อ “Colas” โดิยมุ่งขับ้เคล่�อนธุุ์รกจิส้เ่ปา้ห้มายแห่้งการพฒันานวตั่กรรมสินคา้และบ้ริการเพ้�อการเดินิทุางและขนส่งเอยา่งยั�งยน่ ซึ่่�งฝ่ึายเทุคนิควจิยัและพัฒนา  ได้ิมกีระบ้วนการต่ั�งแต่่
การคิดิค้น ออกแบ้บ้ และการทุดิลองผ่ลิต่ภััณฑ์์
 บ้ริษัทุโคลาส มีการดิำาเนินการและปฏิบ้ัต่ิงานร่วมกับ้ห้้องปฏิบ้ัต่ิการ ในระดิับ้ภั้มิภัาคต่่าง ๆ   และมีพนักงานประจำาปฏิบ้ัต่ิการทุี� Colas Campus for Science and Techniques ต่ั�งอย้่ 
ในเขต่ Magny-les-Hameaux ประเทุศึฝึรั�งเศึส 
 บ้ริษัทุโคลาส ให้้ความสำาคัญในด้ิานการวิจัยและพัฒนานวัต่กรรม เพ้�อการมุ่งต่อบ้สนองความคาดิห้วังของล้กค้าและความต้่องการของสังคม โดิยคำาน่งถ่งนโยบ้ายด้ิานสิ�งแวดิล้อม
ของกลุ่มบ้ริษัทุในเรื�องผ่ลิต่ภััณฑ์์ดิ้วยการใชุ้เทุคนิคเฉพาะทุางและวัสดิุทีุ�เป็นมิต่รกับ้สิ�งแวดิล้อมมากข้�น  ฝึ่ายนวัต่กรรมของบ้ริษัทุโคลาสมีเป้าห้มายในการเร่งดิำาเนินการการปรับ้เปลี�ยนการ
ออกแบ้บ้ผ่ลิต่ภััณฑ์์และเทุคโนโลยีการบ้ริการทุี�มีประสิทุธุ์ิภัาพ ห้รือ นวัต่กรรมทุี�แต่กต่่างให้ม่ ๆ เห้ล่านี�ทุี�นอกจากจะมีส่วนชุ่วยเพิ�มพูนคุณค่าทุางธุ์ุรกิจแนวคิดิและวิธุ์ีการให้ม่ ๆ ยังมีส่วนชุ่วย
ในการปรับ้ปรุงการดิำาเนินงานภัายในบ้ริษัทุ อาทุิเชุ่น การปรับ้ปรุงสภัาพการทุำางานและความปลอดิภััยของพนักงาน และเพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพในการปฏิบ้ัต่ิงาน 

 ในฐานะห้น่�งในผ่้น้ำาทุางดิา้นการรีไซึ่เคลิของโลก บ้รษิทัุโคลาส ไดิน้ำาเศึษวสัดิุ
จากการรื�อถอนจากโครงการก่อสร้างโดิยการนำาเสนอระบ้บ้วิธุ์ีการเศึรษฐกิจ
ห้มุนเวียนแก่ล้กค้าด้ิวยการพัฒนา Recycling Platform รวมถ่งการนำาวัสดุิกลับ้
มาใชุ้ให้ม่ เพ้�อเป็นการชุ่วยอนุรักษ์ทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ิ

พลังแห่งนวัตกรรม: มุ่งเน้นการขนส่งเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 บ้ริษัทุโคลาส ย่ดิแนวคิดิเศึรษฐกิจห้มุนเวียนเป็นห้ลักในงานด้ิานวิจัยและ
พฒันามาอยา่งต่่อเน่�อง โดิยเนน้เทุคนคิ in-place recycling ของผ่วิถนน การรีไซึ่เคลิ
ยางมะต่อยผ่สม  การใชุ้วัสดิุทุางเล่อก เชุ่น สารอินทุรีย์ต่กค้าง สารเต่ิมแต่่ง  
(additives) และสารย่ดิเกาะ (binder) จากผ่ลิต่ผ่ลร่วม (Co-product) และผ่ลิต่ผ่ล
พลอยไดิ้ (By-product) จากกระบ้วนการผ่ลิต่

 

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่

[Disclosure  102-13]
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 สิ�งแวดิล้อม สภัาพภั้มิอากาศึ และสังคม ต่ลอดิจนการใชุ้งานทีุ�มีการปรับ้เปลี�ยนต่ลอดิเวลา ล้วนแต่่
ทุำาให้้เกิดิความทุ้าทุายและโอกาสสำาห้รับ้ บ้รษิทัุโคลาส ทุางบ้ริษทัุฯดิำาเนินการพัฒนาผ่ลิต่ภัณัฑ์แ์ละบ้ริการต่่าง 
ๆ ให้้ดิยิี�งข้�นโดิยย่ดิห้ลักการพัฒนาทีุ�ยั�งย่น โดิยมุ่งมั�นในการออกแบ้บ้และพัฒนาผ่ลิต่ภัณัฑ์เ์พ้�อใชุ้ในการกอ่สรา้ง
โครงสร้างพ้�นฐานทุี�มีความปลอดิภััย ยั�งย่น สามารถเข้าถ่งไดิ้ นอกจากนี�ยังต่อบ้สนองความต่้องการของผ่้้ใชุ้ 
และส่งเสริมการพัฒนาเศึรษฐกิจทุ้องถิ�นและสังคม

   เพ้�อเป็นการรับ้ม่อกับ้วิกฤต่การณ์ทุางดิ้านสภัาพอากาศึ ในปี 2563 บ้ริษัทุโคลาส ไดิ้ทุำาการทุบ้ทุวน
แผ่นกลยุทุธ์ุ์และกำาห้นดิแผ่นการดิำาเนินงานว่าดิ้วยการลดิคาร์บ้อน ใน 5 ดิ้าน ซึ่่�งในเด่ิอนธุ์ันวาคม 2563 ได้ิ
ประกาศึเป้าห้มายลดิการปล่อยมลพิษต่ามความต่กลงปารีส(Paris Agreement) ซึ่่�งเป็นการต่กลงต่ามกรอบ้
อนุสัญญาสห้ประชุาชุาต่ิว่าดิ้วยการเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิอากาศึ 
 เน่�องจากบ้ริษัทุโคลาส ประกอบ้ธุ์ุรกิจทีุ�มีผ่ลกระทุบ้ต่่อความห้ลากห้ลายทุางชุีวภัาพ ทุางบ้ริษัทุฯจ้ง
ดิำาเนนิกลยทุุธุ์ด์ิา้นความห้ลากห้ลายทุางชุวีภัาพโดิยมุ่งเปา้ไปทุี�การพฒันาและสง่เสรมิระบ้บ้นเิวศึนว์ทิุยาเฉพาะ
กลุ่ม รวมถ่งการรักษาพันธุ์ุ์สัต่ว์ทุี�จำาเป็นต่้องไดิ้รับ้การอนุรักษ์เป็นพิเศึษ

 การลดิ Carbon Footprint (ปรมิาณรวมของกา๊ซึ่คารบ์้อนไดิออกไซึ่ดิ ์และ
ก๊าซึ่เรือนกระจกอ่�น ๆ ทุี�ปล่อยออกมาจากผ่ลิต่ภััณฑ์์ห้รือบ้ริการ) ต่้องเริ�มจากการ
มผี่ลติ่ภัณัฑ์แ์ละเทุคนคิในการกอ่สรา้งทีุ�ปลดิปลอ่ยกา๊ซึ่เรอืนกระจกในระดิบั้ต่ำ�าผ่า่น
กระบ้วนการวจิยัและพฒันา เชุน่ การใชุซ้ึ่เีมนต่ค์ารบ์้อนต่ำ�าและสารย่ดิเกาะไฮดิรอลกิ 
ต่ลอดิจนสารย่ดิเกาะและ fluxing agent จากชีุวภัาพ การผ่ลิต่คอนกรีต่ทีุ�ลดิ  
Carbon Footprint  เพิ�มปริมาณการใชุ้วัสดิุรีไซึ่เคิลในยางมะต่อย และส่งเสริม 
การใชุ้ in-place recycling 

 บ้ริษทัุโคลาส  มคีวามมุ่งมั�นในการลดิผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อมจากการผ่ลิต่วัสดิกุอ่สรา้งและกิจกรรม
ต่่าง ๆในบ้ริเวณสถานทุี�ก่อสร้างในเขต่ทุ้องทุี�ต่่าง ๆ อย่างต่่อเน่�อง โดิยไดิ้กำาห้นดิเป้าห้มายการพัฒนา รวมถ่ง
การให้้ความร้้และแนวคิดิในการปรับ้ปรุงกระบ้วนการทุี�ทุำาให้้งานดิ้านการผ่ลิต่และพ้�นทุี�งานก่อสร้างของบ้ริษัทุ
เป็นทุี�ยอมรับ้มากข้�น

การพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น - นำาเสนอแนวทางและวิธีการให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้
บริการที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ

กลยุทธ์คาร์บอนต่ำาและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาสภาวะของโลก 

การลดผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจเพื่อการยอมรับของสังคม 
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ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและซ่อมพื้นผิวถนนที่มีความปลอดภัยในระดับสากล
 กลุ่มบ้ริษทัุฯ มคีวามมุ่งมั�นในการพัฒนาสนิค้าและบ้ริการอย่างครบ้วงจร ซึ่่�งรวมถง่โครงการก่อสร้างและบ้ำารงุรักษาถนนในรป้แบ้บ้ 
ต่่าง ๆ เพ้�อยกระดิบั้คณุภัาพชีุวิต่ของชุมุชุนและความปลอดิภัยัของผ้้่ใชุ้ถนนมาอย่างต่่อเน่�อง
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ เข้าลงทุุนในธุ์ุรกิจรับ้เห้มาก่อสร้าง 2 บ้ริษัทุ ไดิ้แก่ บ้ริษัทุ ไทุยสเลอรี� ซึ่ิล จำากัดิ (“TSS”) ซึ่่�งเป็นผ้้่รับ้เห้มาทีุ�มี 
ความชุำานาญในการบ้้รณะพ้�นผ่ิวถนนดิ้วยเทุคนิคชุั�นส้ง และบ้ริษัทุ ถนอมวงศึ์บ้ริการ จำากัดิ (“TWS”) ซึ่่�งเป็นผ่้้รับ้เห้มาการก่อสร้างชุั�น
พเิศึษ  การลงทุุนดัิงกล่าวแสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบ้ริษทัุฯในการส่งมอบ้ผ่ลิต่ภัณัฑ์ที์ุ�สรา้งม้ลค่าเพิ�มและบ้ริการยางมะต่อยอย่าง
ครบ้วงจร โดิยรับ้เห้มางานก่อสร้างและบ้ำารุงรักษาถนน ทุั�งกับ้ห้น่วยงาน ภัาครัฐและเอกชุน นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯยังไดิ้รับ้การสนับ้สนุน
ความร้้ทุางเทุคนิคและเทุคโนโลยีจากบ้ริษัทุ โคลาส ซึ่่�งเป็นผ้้่ถ่อหุ้้นทีุ�มีความเชุี�ยวชุาญในการก่อสร้างโครงสร้างพ้�นฐานทุางถนน เพ้�อ
ประสานความร่วมม่อในการพัฒนาผ่ลิต่ภััณฑ์์ทุี�มีคุณภัาพและเห้มาะสมกับ้การใชุ้งาน
 ในป ี  2564 ธุ์รุกิจกอ่สรา้งเผ่ชุญิกบั้ความทุา้ทุายจากผ่ลกระทุบ้ของการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 ทุำาให้้การจดัิสรรงบ้ประมาณ
ของภัาครัฐมีการเปลี�ยนแปลง และส่งผ่ลกระทุบ้ทุำาให้้อุปสงค์และอุปทุานต่่อยางมะต่อยในต่ลาดิลดิลง
 ในส่วนของการก่อสร้างนั�น สามารถดิำาเนินไปไดิ้ต่ามแผ่นโดิยไม่มีการห้ยุดิชุะงักอย่างมีนัยสำาคัญ โดิยทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้มีการ
เพิ�มมาต่รการดิา้นความปลอดิภััยและสขุอนามยัของพนกังานอยา่งเขม้ขน้ อาทุเิชุน่ การต่ดิิตั่�งฝึกับ้วัและฉากกั�นบ้รเิวณทุี�อาบ้นำ�ารวม การ
จดัิให้้มีการเว้นระยะห่้างในรถบ้ริการสำาห้รับ้ขนส่งพนักงาน การต่รวจวัดิอุณห้ภัมิ้พนักงานก่อนเริ�มงาน การใชุ้เจลแอลกอฮอลส์ำาห้รับ้ล้าง
ทุำาความสะอาดิม่อและอุปกรณ์ก่อนเริ�มงาน รวมถ่งการจัดิให้้มีการต่รวจ ATK พนักงานทุุกอาทุิต่ย์  เป็นต่้น
 ปัจจุบั้นโครงการห้ลักของธุุ์รกิจก่อสร้างครอบ้คลุมโครงการปรับ้ปรุงชุั�นผ่ิวถนน และโครงการก่อสร้างเพ้�อการปรับ้ปรุงถนน  
ซึ่่�งในภัาพรวมธุ์ุรกิจก่อสร้างยังมีแนวโน้มเต่ิบ้โต่อย่างต่่อเน่�อง โดิย ณ สิ�นปี 2564 ธุ์ุรกิจรับ้เห้มาก่อสร้าง มี order book  เป็นม้ลค่ารวม 
1,962 ล้านบ้าทุ รวมทุั�งสิ�น 23  โครงการ   โดิยมีโครงการทุี�โดิดิเดิ่น เชุ่น การก่อสร้างรันเวย์ทุี� 3 ในสนามบ้ินสุวรรณภั้มิ โครงการก่อสร้าง
ทุางห้ลวงห้มายเลข 205 อ.เทุพสถิต่ย์-อ.บ้ำาเห้น็จณรงค์ ต่อน 2 โครงการบ้้รณะและปรับ้พ้�นผ่ิวทุางวิ�งสนามบ้ินดิอนเม่อง เป็นต่้น

“เราภัมิ้ใจทีุ�ได้ิเป็นส่วนห้น่�งในการสร้างถนนทีุ�
มีความปลอดิภััย สร้างความสะดิวกและ
รวดิเรว็ในการเดินิทุางให้้แก่ผ่้ใ้ชุ้งาน ต่ลอดิจน
ได้ิมีส่วนชุ่วยลดิอุบ้ัต่ิภััยทุางทุ้องถนน โดิย
เฉพาะอย่างยิ�งถนนทีุ�ผ่่านเส้นทุางทีุ�มคีวาม
ลาดิชุนัส้ง และบ้นทุางพิเศึษทุี�ผ่้้ใชุ้ทุาง มกีาร
ขบั้รถด้ิวยความเรว็ส้ง “

คุณสมบูรณ์  รูปสูง 
ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจก่อสร้าง 
มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนน 

เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

• จำานวน  2 โครงการต่่อปี โดิยมีม้ลค่าโครงการรวม  1,500-1,600 ล้านบ้าทุต่่อปี 
• ระยะเวลาสัญญา 2 ปี  โครงการฯ
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

โครงการก่อสร้างและซ่อมบำารุงท่าอากาศยานในประเทศไทย

ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่  3  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

บูรณะและปรับพื้นผิวทางวิ่ง (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 
29 กันยายน 2563 - 15 สิงห้าคม 2568  
ความคืบหน้าโครงการ :
ผ่ลงานสะสม  18%
รายละเอียดโครงการ :
ก่อสร้างทุางวิ�งเส้นทุี� 3
ทุางขับ้ขนาน
Taxiway D Extension
Perimeter Taxiway
งานปรบั้ปรงุคุณภัาพดินิ รวมถง่งานต่่าง ๆ  ทีุ�เกี�ยวขอ้งต่ามรป้แบ้บ้ทีุ�ระบุ้ไว้ในสญัญา

ระยะเวลาก่อสร้าง : 
27 ตุ่ลาคม 2564 - 23 กรกฎาคม 2565   
ความคืบหน้าโครงการ :
ผ่ลงานสะสม  18%
รายละเอียดโครงการ :
งานปรับ้ปรุงพ้�นผ่ิวทุางวิ�ง 21R – 03L ทุดิม. พร้อมไห้ล่ทุางวิ�ง รวมถ่งงานต่่าง ๆ ทุี�
เกี�ยวข้องต่ามร้ปแบ้บ้ทุี�ระบุ้ไว้ในสัญญา 
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความต่่�นต่ัวในการพัฒนาและต่่อยอดิเทุคโนโลยี
• การมีสินค้าทุดิแทุนดิ้้วยเทุคโนโลยีทุี�ดิีกว่า
• การพัฒนาพนักงานให้้คิดิค้นนวัต่กรรม
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 กลุ่มบ้ริษทัุฯมีความมุ่งมั�นในการสร้างและส่งเสริมให้้เกิดิ”วัฒนธุ์รรมนวัต่กรรม” โดิยเน้นการพัฒนาความสามารถและกรอบ้แนวคิดิการพัฒนา
นวตั่กรรมของพนกังานให้้เกิดิการทุำางานเป็นทีุม และพฒันารป้แบ้บ้การทุำางานด้ิวยเทุคโนโลยทีีุ�ทุนัสมยั 
 นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯยงัให้้ความสำาคญักับ้นวตั่กรรมมาโดิยต่ลอดิอย่างเห้น็ได้ิชุดัิ โดิยในปี 2561 กลุ่มบ้ริษทัุฯได้ิเริ�มปลก้ฝัึงและผ่นวกเรื�องนวตั่กรรม

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่มีการปรับเปลี่ยนในปี 2564
• สนบั้สนนุโครงการการบ้ำารงุรกัษาทุวีผ่ลแบ้บ้ให้้ทุุกคนมสีว่นรว่ม  (TPM) ซึ่่�งเปน็โครงการทีุ�เนน้ปรบั้ปรงุกระบ้วนการทุำางานและสรา้งรากฐานของกรอบ้แนวคิดิเชิุงนวัต่กรรม โดิยมตี่น้แบ้บ้ทุี�โรงงานนครราชุสมีาและขยาย 

การดิำาเนินงานไปยังโรงงานอ่�น ๆ 
• โครงการ “Innovation Bootcamp”เป็นโครงการต่่อเน่�องจากปีก่อนทีุ�มีจุดิประสงค์ในการปรับ้ปรุง กระบ้วนการเรียนร้้ มุ่งเน้นการให้้พนักงานมีความอยากเป็นผ่้้สร้างนวัต่กรรม เกิดิกระบ้วนการคิดิและสร้างสรรค์

โครงการนวัต่กรรมอย่างเป็นระบ้บ้ สามารถเป็นผ่้้คิดิริเริ�มโครงการไดิ้ดิ้วยต่นเอง และมองห้าความร่วมม่อระห้ว่างห้น่วยงานเพ้�อทุำาให้้โครงการนวัต่กรรมนั�นสมบ้้รณ์ 
• โครงการ “Innovation Accelerator” เปน็โครงการต่อ่ยอดิจาก Innovation Bootcamp มจีุดิประสงค์เพ้�อผ่ลกัดินันวัต่กรรมทุี�พนกังานคิดิให้เ้กดิิข้�นจริง และนำาเข้าส้ต่่ลาดิ มมีล้ค่าทุางธุ์รุกจิ และสามารถสร้างผ่ลกำาไร

ให้้กับ้บ้ริษัทุไดิ้ในอนาคต่

เป้าหมาย

• ผ่นวก “นวัต่กรรม” ไว้ในวัฒนธุ์รรมองค์กร และมีผ่ลกำาไรเพิ�ม
จากนวัต่กรรมมากกว่าร้อยละ 25  จากปีฐาน 2561

เป้าหมายระยะยาว ปี 2568
• มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดิยกำาห้นดิให้้พนักงานไม่ต่ำ�า

กว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมโครงการพัฒนา กรอบ้แนวคิดิด้ิาน
นวัต่กรรมอย่างเป็นระบ้บ้  (Innovation Bootcamp)

• ให้้ผ่้้ทุี�ผ่่านการอบ้รม Innovation Bootcamp ส่งผ่ลงานเข้าร่วม
การประกวดินวัต่กรรมประจำาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผ้้่เข้า
ร่วมกิจกรรมทุั�งห้มดิ

• ตั่�งเป้าผ่ลการประเมินระดิับ้ความพึงพอใจของผ่้้เข้าร่วมอบ้รม  
Innovation bootcamp ให้้อย้่ในระดิับ้ไม่ต่ำ�ากว่าร้อยละ 90%

• สรา้งนวตั่กรรมสเีขยีว ห้รอืนวตั่กรรมดิา้นสิ�งแวดิลอ้มและสังคมไม่
นอ้ยกวา่ 10 โครงการ โดิยเปน็โครงการทีุ�เริ�มดิำาเนนิการไปแลว้ในปี 
2563 ไม่ต่ำ�ากว่า 5 โครงการ

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • โครงการ Innovation Bootcamp มผี่้เ้ข้าร่วมทุั�งห้มดิ 105 คน 
จากผ่้้ เข้าร่วมประเทุศึไทุย 69 คน และบ้ริษัทุสาขาใน 
ต่่างประเทุศึ 36 คน มีโครงการความคิดิเชุิงนวัต่กรรม 21 
โครงการจากผ้้่เข้าร่วมทัุ�งห้มดิ แบ่้งเป็น 13 โครงการจากผ้้่เข้า
ร่วมประเทุศึไทุย และ 4 โครงการจากบ้ริษทัุสาขาในต่่างประเทุศึ

• พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนากรอบ้แนวคิดิด้ิาน
นวตั่กรรมอย่างเป็นระบ้บ้ (Innovation Bootcamp) ร้อยละ 8

• ผ่ลการประเมินระดิับ้ความพึงพอใจของผ่้้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัุ�งห้มดิ ร้อยละ 87

• สำาห้รบั้โครงการ Innovation Accelerator นั�นมีจำานวนทุั�ง
สิ�น 5 โครงการ โดิยแบ่้งเป็นนวตั่กรรมการบ้ริการจำานวน 1 
โครงการ และเป็นนวัต่กรรมผ่ลติ่ภัณัฑ์์จำานวน 4 โครงการ 

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู
นโยบายนวัติก้ริริม 

[Disclosure 102-14]

ให้้เป็นห้น่�งในกลยุทุธ์ุ์ห้ลักขององค์กร ในวาระการทุบ้ทุวนกลยุทุธ์ุ์องค์กรต่ามวิสยัทัุศึน์ 2568 ทีุ�กล่าวว่า “Innovation Beyond Product” โดิยกลุ่มบ้ริษทัุฯมีความคาดิห้วังในการสร้างวัฒนธุ์รรมนวัต่กรรมในองค์กร พร้อมกับ้นำา
นวตั่กรรมทุี�คดิิค้นข้�นมาใชุ้ให้้เกดิิประโยชุน์ในเชุงิธุ์รุกจิ โดิยมส่ีวนงานบ้ริห้ารภัาพลกัษณ์องค์กรและการส่�อสารภัายในเป็นห้น่วยงานห้ลักทุี�ทุำาห้น้าทุี�ผ่ลักดิันให้้เกิดิกระบ้วนการส่งเสริมการสร้างนวัต่กรรมภัายในองค์กร ส่งเสริม
สภัาพแวดิลอ้มและแรงจงูใจให้้พนกังานมคีวามคดิิสรา้งสรรคแ์ละพฒันาอยา่งต่อ่เน่�อง ซึ่่�งจะทุำาให้้พนกังานเกดิิความภัาคภัม้ใิจทีุ�ไดิเ้ปน็สว่นห้น่�งในการสรา้งผ่ลงานสนบั้สนนุการดิำาเนนิงานของกลุ่มบ้รษิทัุฯ ให้้ไดิร้บั้ประโยชุน์
ทุางธุ์ุรกิจและมีกำาไร
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การพัฒนาพนักงานเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมนวัตกรรม
 กลุ่มบ้ริษัทุฯได้ิกำาห้นดิเป้าห้มายในการจัดิการการเรียนร้้เพ้�อ มุ่งให้้เกิดิการ 
ขับ้เคล่�อนวัฒนธุ์รรมนวัต่กรรม  โดิยเน้นการสนับ้สนุนให้้พนักงานมีกรอบ้ความคิดิเติ่บ้โต่   
โดิยอาศึัยห้ลักการพ้�นฐานทีุ�ว่าความสามารถห้รือสติ่ปัญญาของบุ้คคลสามารถพัฒนาได้ิ
ต่ลอดิเวลาต่าม ประสบ้การณ์ทีุ�มี  และการเรียนร้้ไม่ไดิ้ถ้กจำากัดิดิ้วยพ้�นฐานชีุวภัาพ ห้รือ 
ภั้มิความร้้เดิิมทุี�เคยมีมาก่อน
 จากห้ลักการข้างต้่น องค์กรจง้มีห้น้าทีุ�สำาคญัคอ่ การสร้างสรรค์ประสบ้การณ์และ
ให้้โอกาสการเรียนร้้แก่พนักงาน โดิยปัจจุบั้นกลุ่มบ้ริษัทุฯยังคงมีการดิำาเนินโครงการต่่าง ๆ 
อย่างต่่อเน่�อง ไดิ้แก่
 1. โครงการให้้ความร้เ้ทุคนิคและทัุกษะการสรา้งนวตั่กรรม Innovation Bootcamp 
ทีุ�ดิำาเนนิการต่อ่เน่�องจากป ี2563 และมกีารขยายผ่ลในป ี2564 ให้้เปน็ห้ลกัส้ต่รต่่อยอดิสำาห้รบั้
โครงการทุี�จะพัฒนาไปส้่การดิำาเนินงานในเชุิงพาณิชุย์ ค่อ Innovation Accelerator 
 2. โครงการพัฒนาเสริมสร้างพ้�นฐานความเข้าใจและการเพิ�มประสิทุธิุ์ภัาพ 
การผ่ลิต่ในสายปฏิบ้ตั่กิาร ได้ิแก่ โครงการบ้ำารงุรักษาแบ้บ้ทุวีผ่ลแบ้บ้ทุุกคนมสีว่นร่วม (Total 
Productive Maintenance) ทุี�ดิำาเนินการต่่อเน่�องต่ั�งแต่่ปี 2562  เน้นในส่วนของพนักงาน

คะแนนความสามารถ
องค์กร 

แนวทางขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ( Innovation Culture)

แบบสำารวจวัฒนธรรม
นวัตกรรม  

ผลปี 2564เป้าหมายปี 2564 เป้าหมายปี 2568

คะแนนความสามารถ
พนักงาน  

55 75

55 75
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า

58

56
ร้อยละ

ร้อยละ

สายปฏิบ้ัต่ิการทุี�มีการเข้าร่วมร้อยละ 100 ต่ามแผ่นงานทุี�กำาห้นดิสำาห้รับ้พนักงานแต่่ละระดิับ้
 นอกจากโครงการข้างต้่นจะให้้ความร้้และเทุคนิคแล้ว ยังส่งเสริมพฤติ่กรรมทีุ�เอ่�อต่่อการเรียนร้้ ได้ิแก่ ความกล้าทุดิลอง  มองความทุ้าทุายห้รืออุปสรรคเป็น ไม่ย่อทุ้อต่่อความล้มเห้ลว การเห้็นคุณค่าของ 
ความพยายาม การเรียนร้้จากคำาวิจารณ์ และการมองห้าบ้ทุเรียนและแรงบ้ันดิาลใจจากความสำาเร็จของผ่้้อ่�น
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ใชุ้แบ้บ้สำารวจวัฒนธุ์รรมนวัต่กรรมเพ้�อวัดิความสามารถขององค์กรและความสามารถของพนักงานในการสร้างสรรค์นวัต่กรรม ซึ่่�งเป็นการประเมินผ่่านมุมมองของพนักงาน  
เม่�อเดิ่อนมีนาคม 2564  โดิยมีอัต่ราการต่อบ้กลับ้แบ้บ้สำารวจ คิดิเป็นร้อยละ 85 ของพนักงานทุั�งห้มดิ

ความสามารถองค์กร  
(Organization Capability)  

ความสามารถองค์กร  
(Organization Capability)  

ความสามารถพนักงาน 
(Employee Capability)

• โครงสร้างองค์กร
• แบ้บ้อย่างของผ่้้นำา
• แผ่นแม่บ้ทุการพัฒนานวัต่กรรม
• การส่งเสริมพฤต่ิกรรมทุี�เอ่�อต่่อการเรียนร้้

• แบ้บ้อย่าง
• แผ่นแม่บ้ทุการพัฒนานวัต่กรรม
• การเปลี�ยนแปลงกรอบ้ความคิดิ

• ความสามารถของพนักงาน
• แผ่นแม่บ้ทุพัฒนานวัต่กรรม
• การเปลี�ยนแปลงกรอบ้ความคิดิ

[Disclosure 404-2]
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[Disclosure 404-2]การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อนวัตกรรม

กระบวนการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

 โครงการพัฒนาศึักยภัาพเพ้�อนวัต่กรรมในกลุ่มบ้ริษัทุฯ แบ้่งออกเป็น 2 ลักษณะ ค่อ 1. การพัฒนาทุี�มีเป้าห้มายในการสร้างนวัต่กรรม ไดิ้แก่ การจัดิอบ้รม Innovation Bootcamp และ 2. การพัฒนาทุี�มีเป้า
ห้มายในการเปน็พ้�นฐานเพ้�อการสรา้งนวตั่กรรม ไดิแ้ก ่โครงการบ้ำารงุรกัษาแบ้บ้ทุวผี่ลแบ้บ้ทุกุคนมสีว่นรว่ม (TPM)  โดิยทัุ�งสองลกัษณะเปน็วธิุ์กีารทีุ�สรา้งสรรคส์ภัาพแวดิลอ้มให้้พนกังานมคีวามเชุ่�อมั�นในการพฒันางาน 
ดิ้วยกรอบ้ความคิดิเต่ิบ้โต่ (Growth Mindset) 
 ทุั�งนี� เน่�องจากการพัฒนาในลักษณะทุี� 1 ยังไม่สามารถวัดิผ่ลสัมฤทุธุ์ิ�ไดิ้เพราะยังไม่มีผ่ลิต่ภััณฑ์์ห้รือบ้ริการทุี�เป็นนวัต่กรรมออกส้่ต่ลาดิอย่างชุัดิเจน ซึ่่�งปัจจุบ้ันอย้่ในระห้ว่างการพัฒนาแนวคิดิและต่้นแบ้บ้ รวม
ถ่งความเป็นไปไดิ้ในเชุิงพาณิชุย์ ดิังนั�นประโยชุน์ทุี�พนักงานจะไดิ้รับ้จากการพัฒนาจ้งเป็นทุักษะและความร้้ทุี�ไดิ้จากการนำาเสนอโครงการเม่�อจบ้ห้ลักส้ต่รการอบ้รม

Innovation Bootcamp : โครงการระยะเวลา 6 เดิ่อน สำาห้รับ้พนักงานทุุกระดิับ้ มุ่งเน้นกรอบ้ความคิดิในการสร้างนวัต่กรรมผ่่นกระบ้วนการของ Design thinking
Innovation Accelerator : โครงการระยะ 8 เด่ิอน สำาห้รับ้ 5 โครงการนวัต่กรรมทีุ�ผ่่านเข้าส่้การพิจารณาของฝ่ึายบ้ริห้าร เพ้�อการดิำาเนินการเชิุงพาณิชุย์ โดิยประกอบ้ไปดิ้วยขั�นต่อนต่่าง ๆ ได้ิแก่  
การคัดิสรร การคัดิเล่อก การบ้่มเพาะ การสนับ้สนุน และการจำาห้น่าย

จุดมุ่งหมายของการ
สร้างนวัตกรรม

แนวทางสร้าง
สรรค์คุณค่า

คุณค่าที่มอบ
ให้กับลูกค้า

ปัญหาและโอกาส

เข้าใจลูกค้าการทดสอบการนำาไปใช้

คำามั่นสัญญา ความรอบคอบ

กำาหนด
ปัญหา

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์

ปร
ับแ

นว
ทา

งก
าร

นำา
ไป

ใช
้

เสนอ
แนวทาง

ปรับ
มุมมอง

พัฒนา
ต้นแบบ

ปัญหาเฉพาะ

คิดให้รอบคอบ

การเปิดใจรับฟัง

การคิดเชิงวิเคราะห์

คิดหลายแง่หลายมุม

ความซื่อตรง

ทำางานเป็นทีม

คิดแน
วสร้าง

สรรค์

การ
คิดแบ

บบรรจบ

ทำาง
าน

เป็นทีม

การ
เปิดใจรับฟัง
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การติดตามโครงการ Innovative Solutions Award 2563
 ต่ามทีุ�กลุ่มบ้ริษทัุฯได้ิมกีารจัดิการประกวดิโครงการนวัต่กรรมเพ้�อสร้างแรงจูงใจ แรงบั้นดิาลใจ และทัุกษะต่า่ง ๆ  ทีุ�จำาเป็นในปี 2563 ผ่ลปรากฏว่ามีผ่ลงานส่งประกวดิโครงการนวัต่กรรมจำานวน 79 โครงการ  เม่�อ
เวลาผ่่านไปครบ้ 1 ปี กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้มีการต่ิดิต่ามผ่ลความค่บ้ห้น้าโครงการ พบ้ว่ามี โครงการจำานวน 28 โครงการทุี�ไดิ้ทุำาต่่อเน่�องจนมีผ่ลงานทุี�ประเมินคุณค่าไดิ้  โดิยโครงการอีก 31 โครงการไม่มีการรายงาน  ทุั�งนี� 
ห้ัวห้น้าห้น่วยงานจะเป็นผ่้้ต่ิดิต่ามประเมินสถานะโครงการเป็นระยะ เพ้�อนำาโครงการต่่าง ๆ ไปพัฒนาให้้เกิดิประโยชุน์และสอดิคล้องกับ้กลยุทุธุ์์ขององค์กรในอนาคต่

256 79
จำานวนพนักงานทุี�ร่วม

กิจกรรม จำานวนโครงการ 
ทุี�เข้าประกวดิ

โครงการ

คน

ประเภทนวัตกรรมในการประกวดประจำาปี 2563

นวัตกรรมด้านกระบวนการ

นวัตกรรมด้านบริการและ
การตลาด

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์์

โครงการ

โครงการ

โครงการ

64

8
7

20 3,312การลดิต่้นทุุนค่าใชุ้จ่าย การลดิเวลา

ล้านบ้าทุ
ชุั�วโมง

สถานะโครงการ

15 13 20 31
โครงการ โครงการโครงการ โครงการ

จบโครงการ หยุดโครงการระหว่างทำางาน ไม่มีรายงาน

25%
39%

17%
19%
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โครงการ Innovation Bootcamp 2564
 จากการประเมินผ่ลการดิำาเนินงานพัฒนานวัต่กรรมในปี 2563 พบ้ว่า ควรมีการปรับ้แผ่นงานให้้มีความสอดิคล้องกับ้ความพร้อมของพนักงานในการพัฒนานวัต่กรรม โดิยการจัดิห้ลักส้ต่ร “Innovation Bootcamp” 
ต่่อเน่�องในปี 2564 สำาห้รับ้การประกวดินวัต่กรรมจะจัดิข้�นในปี 2565 นั�นมีวัต่ถุประสงค์เพ้�อพัฒนาการคิดิโครงการนวัต่กรรม 
 นอกจากนี�ในปี 2564 ไดิ้มีการคิดิค้นโปรแกรมพัฒนานวัต่กรรม ชุ่�อ “Innovation Accelerator”ซึ่่�งเป็นอีกโครงการห้น่�ง ทุี�มุ่งเน้นผ่ลักดิันนวัต่กรรมทุี�พนักงานคิดิข้�น ให้้เกิดิข้�นเป็นร้ปธุ์รรม นำาเข้าส้่ต่ลาดิ จน
สามารถสร้างม้ลค่าเชุิงธุ์ุรกิจไดิ้จริงในอนาคต่ โดิยโครงการนี�มีระยะเวลาดิำาเนินการทุั�งสิ�น 8 เดิ่อน มีการให้้การสนับ้สนุนในร้ปของการให้้คำาปร้กษา บ้่มเพาะให้้ความร้้ทุี�จำาเป็นในการพัฒนานวัต่กรรมจากผ่้้เชุี�ยวชุาญทุี�มี
ความร้้เฉพาะดิ้านต่่าง ๆ ทุี�เกี�ยวข้อง รวมถ่งจัดิสรรงบ้ประมาณสนับ้สนุนเพ้�อนำาไปสร้างต่้นแบ้บ้นวัต่กรรม ทุดิลองต่ลาดิ และนำาไปส้่การขายให้้เกิดิม้ลค่า รวมถ่งสามารถพัฒนาต่่อยอดิไปเป็นธุ์ุรกิจ สร้างผ่ลกำาไร และมี
ความสอดิคล้องกับ้กลยุทุธุ์์องค์กร

พนักงานทั้งหมด
ที่เข้าร่วม

พนักงานใน
ประเทศไทยที่เข้าร่วม

พนักงานต่างประเทศ
ที่เข้าร่วม

8%
12%
6%

1,241105

69

36

597

644

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผลสำารวจจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำานวนผลงานนวัตกรรม

87.47

86.55 88.97 87.68

88.80

90.43ความพึงพอใจของผ่้้เข้าร่วมโครงการ (%)

ความพึงพอใจผ่้้เข้าร่วมใน
ประเทุศึ (%)

ความพึงพอใจผ่้้เข้าร่วมต่่าง
ประเทุศึ (%)

เนื้อหาเป็นประโยชน์(%)

ความรู้ผู้สอน(%)

การประสานงาน(%)

นวัต่กรรม
องค์กร

2

1

5

13

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ผลิตภัณฑ์์

เพื่อสังคม

การบริการ

กระบวนการ
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ความรู้สึกและความคิดเห็นจากพนักงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ  
Innovation Bootcamp 2564
  จากการสัมภัาษณ์พบ้ว่า พนักงานไดิ้รับ้ประโยชุน์ต่่าง ๆ จากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่่�งเป็นห้น่�งในกระบ้วนการสร้างนวัต่กรรมของกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ดิังนี�

 “โปรแกรมนี�จดัิทุำาข้�นในลกัษณะทีุ�ทุำาให้้ทุุกคนมสีว่นรว่ม มคีวามชุดัิเจน และกระชัุบ้ ซึ่่�งทุำาให้้
ฉันไดิ้ขยายมมุมอง และความเข้าใจเกี�ยวกับ้แนวทุางส้่นวัต่กรรมอย่างมาก โดิยเฉพาะอย่างยิ�ง การ
ลงม่อปฏิบ้ัต่ิจริงมีประโยชุน์อย่างมาก เน่�องจากทุุกคนสามารถใชุ้แนวทุางทีุ�เป็นนวัต่กรรมผ่่าน
ประสบ้การณ์แบ้บ้โต่ต้่อบ้กับ้ผ้้่สอน และสมาชิุกในทีุมทีุ�เขา้รว่ม รวมถง่เพ้�อนพนกังานอ่�น ๆ  ทีุ�มาจาก
ห้น่วยงานต่่าง ๆ ดิ้วย ฉันเชุ่�อว่าเราประสบ้ความสำาเร็จในการสร้างสภัาพแวดิล้อมนวัต่กรรมทุี�แทุ้
จริง ซึ่่�งเราไดิ้ปล้กเมล็ดิพันธุ์ุ์แห้่งนวัต่กรรมให้ม่ ๆ ไว้ดิ้วยกันมากมาย 
 นอกจากนี� ยังชุ่วยทุำาให้้ฉันมีแรงจูงใจ และแรงบ้ันดิาลใจอย่างมากทีุ�จะสร้างและรักษา
บ้รรยากาศึทุี�ดีิของสภัาพแวดิล้อมทีุ�เป็นนวัต่กรรมในทีุ�ทุำางาน รวมถ่งมองห้าโอกาสเพ้�อปรับ้ปรุง 
เปลี�ยนแปลงให้้ทุุกอย่างดีิข้�นอย่้เสมอ เพราะว่าฉนัไดิเ้รยีนร้้วธิุ์กีารทีุ�จะทุำาให้้ดีิข้�นไดิจ้ากการเข้ารว่ม
โปรแกรมนี�”

 “พวกเราต่ัวแทุนกลุ่ม Green Road To The Future งานห้ลักของพวกเราค่อ การแก้ไข
ปัญห้าต่่าง ๆ ให้้กับ้ชุุมชุน ซึ่่�งในห้ลาย ๆ ครั�งทุี�เราประสบ้ปัญห้า ไม่สามารถดิำาเนินโครงการต่่าง ๆ  
ให้้บ้รรลุเป้าห้มายได้ิ ซึ่่�งห้ลังจากทีุ�พวกเราได้ิเข้ารว่ม Innovation Bootcamp ไปแลว้นั�นทุำาให้้พวก
เราไดิเ้ปลี�ยนมมุมองความคดิิให้ม่เกี�ยวกบั้นวตั่กรรมทีุ�จะต่อ้งต่อบ้โจทุย์ความต่อ้งการของผ่้้ใชุ ้และ
สามารถแก้ไขปัญห้าอย่างยั�งย่นไดิ้  ขอขอบ้คุณทุีมงานทุี�ไดิ้จัดิกิจกรรม Innovation Bootcamp 
ซึ่่�งทุำาให้้พวกเราไดิ้มีโอกาสเข้าไปเรียนร้้เรื�องนวัต่กรรม เพ้�อนำามาใชุ้กับ้งานของพวกเรา ขอบ้คุณ
อาจารย์ ดิร. ต่่อเกียรต่ิ น้อยสำาลี ทุี�ให้้ความร้้ต่่าง ๆ ในกระบ้วนการสร้างนวัต่กรรมว่าจะต่้องเริ�ม
ต่้นอย่างไร มีวิธุ์ีคิดิ “ห้ากคุณต่้องการสร้างความเปลี�ยนแปลงทีุ�ยั�งย่น อย่าไปโฟักัสทีุ�ขนาดิของ
ปัญห้า แต่่ให้้โฟักัสทุี�ศึักยภัาพของคุณเอง” สุดิทุ้ายนี� ผ่มขอเชุิญชุวนเพ้�อนพนักงานทุุกทุ่านให้้มา
เข้าร่วม Innovation Bootcamp กันนะครับ้ เพ้�อพัฒนาศึักยภัาพในการทุำางานไปดิ้วยกัน”

คุณภัณฑ์ิลา อุดมสรรพ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาธุรกิจเรือ

คุณสุเทพ  เกิดสมบัติ  - เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณนัสศิลป์  ทิมศิลป์   - เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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“นวัต่กรรม ค่อเครื�องม่อสำาคัญทีุ�จะนำาพาให้้ธุ์ุรกิจเต่ิบ้โต่
อย่างยั�งย่น การสร้างนวัต่กรรมให้้เกิดิข้�นไดิ้ ต่้องอาศึัย
ความร่วมม่อ ความร้้ ความเข้าใจในกระบ้วนการสร้าง
นวัต่กรรม การสนับ้สนุนในทุุกระดิับ้ทัุ�งองค์กร รวมถ่ง 
การบ้้รณาการองค์ความร้้ การนำาเทุคโนโลยีมาใชุ้ เพ้�อ
สร้างให้้เกิดิเป็นนวัต่กรรมทุี�สร้างคุณค่า เป็นทุี�ยอมรับ้และ
เป็นประโยชุน์ให้้กับ้ส่วนรวม ทุั�งล้กค้า องค์กร และสังคม”

คุณนารีรัตน์  แก้วมณีชัย
ผู้จัดการส่วนงานบริหารภาพลักษณองค์กรและการ
สื่อสารภายใน

>>>ปลดปล่อย>>>ศักยภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ
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โครงการนวัตกรรมขององค์กรที่เกิดจากความคิดของพนักงาน

ล้กคา้นำารถขนส่งของต่นเองมารับ้สนิคา้ทีุ�ห้นา้โรงงาน และใชุ้เวลานานในการรอรับ้สนิคา้โดิยไม่
ทุราบ้สถานการณ์ ความค่บ้ห้น้า ห้รือขั�นต่อนต่่าง ๆ ในการรับ้สินค้า

เพ้�อพัฒนาโปรแกรมผ่่านแพลต่ฟัอร์ม ทุี�มีอย้่ นำามาปรับ้ปรุงกระบ้วนการและขั�นต่อนในการรอ
รับ้สินค้า เพ้�อลดิความกังวลของล้กค้าทุี�มารอรับ้สินค้า และลดิระยะเวลาในการรอรับ้สินค้า

ลดิระยะเวลาในการรอรับ้สินคา้จาก 60 นาทีุ เห้ล่อ 30 นาทีุ (เพิ�มประสิทุธิุ์ภัาพ ในการจ่ายสินคา้ 
50% โดิยใชุ้เงินลงทุุน 0 บ้าทุ) 

เพิ�มความสามารถในการจ่ายสินคา้ จากกระบ้วนการเดิมิทีุ�สามารถจ่ายสินคา้ได้ิ 20 คนัต่่อวนั 
ห้ลังการปรับ้เปลี�ยนกระบ้วนการ สามารถจ่ายสินค้าไดิ้เพิ�มข้�นเป็น 30 คันต่่อวัน

วันทุี�เริ�มใชุ้งานกระบ้วนการ ห้รือวันทุี�ออกจำาห้น่ายผ่ลิต่ภััณฑ์์ : 2 พฤษภัาคม พ.ศึ.2564

โครงการระบบการติดตามขนส่งอัจฉริยะ – ประเทศไทย

ประเด็นปัญหา :

จุดมุ่งหมาย : 

ผลการดำาเนินการ:

ประโยชน์ที่ใช้เผยแพร่ :
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โครงการนวัตกรรมขององค์กรที่เกิดจากความคิดของพนักงาน

ปริะเด็นปัญหา

จำุดมุ่งหมาย

ปริะโยชน์ท่�ใช้เผยแพัริ่

เน่�องจากนำ�าเสียทีุ�มาจากกระบ้วนการกลั�นก่อให้้เกิดิการปนเป้�อนและกลิ�นเห้ม็นส่้ชุุมชุนใกล้เคียง ดิังนั�นในกระบ้วนการกลั�น 
จ้งจำาเป็นต่้องมีการบ้ำาบั้ดินำ�าเสียทีุ�เห้มาะสมก่อนปล่อยกลับ้ค่นส่้ธุ์รรมชุาต่ิ โดิยทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯเล่อกใชุ้เทุคนิคการเพาะ 
เลี�ยงแบ้คทุีเรียแบ้บ้ธุ์รรมดิาสำาห้รับ้การบ้ำาบ้ัดินำ�าเสีย โดิยห้ากแบ้คทุีเรียไม่สามารถดิำารงชุีวิต่รอดิไดิ้จะใชุ้เวลาประมาณ 3-4 
เดิอ่นในการฟ้ั�นฟัรูะบ้บ้ทัุ�งห้มดิ นอกจากนี�ระบ้บ้บ้ำาบ้ดัินำ�าของ KBCนั�นมเีอกลักษณ์เฉพาะตั่ว เน่�องจากไม่มผี่้้ให้้บ้ริการบ้ำาบ้ดัิ 
นำ�าเสียในทุ้องถิ�นทุี�มีความเชุี�ยวชุาญเฉพาะดิ้านทุี�สามารถพัฒนาระบ้บ้บ้ำาบ้ัดินำ�าเสียไดิ้ต่ามความต่้องการของ KBC

เป็นโครงการเพาะเลี�ยงแบ้คทุีเรียเพ้�อบ้ำาบ้ัดินำ�าเสียในโรงกลั�น โดิยมุ่งเน้นไปทีุ�การแยกสารต่กค้างทีุ�ปนเป้�อนออกจากนำ�าเสีย 
โดิยใชุ้เชุ่�อจุลินทุรีย์พร้อมกับ้การลดิเวลาทุี�ต่้องใชุ้แบ้คทุีเรียในการบ้ำาบ้ัดินำ�า ซึ่่�งการศึ่กษาวิจัยมีวัต่ถุประสงค์ดิังต่่อไปนี�
• ลดิปัญห้าความเป็นพิษทุี�อาจเกิดิข้�นในโรงงานชุีวภัาพ ซึ่่�งจะทุำาให้้ระบ้บ้บ้ำาบ้ัดินำ�าเสียใชุ้เวลานาน
• อาศึัยการดิำาเนินงานของโรงงานชุีวภัาพอย่างเต่็มกำาลังในแง่ของการต่ิดิต่ามดิ้แลและแก้ไขปัญห้า
• ดิำาเนนิระบ้บ้ในโรงงานชุวีภัาพ ณ ระดิบั้สง้สดุิ เพ้�อเปน็การรบั้รองวา่นำ�าเสยีทีุ�ปลอ่ยออกจาก KBC นั�นเปน็ไปต่ามมาต่รฐาน 

ของห้น่วยงานในทุ้องถิ�นต่ลอดิทุั�งปีในการดิำาเนินงาน

KBC ย่นยันรับ้รองว่าการปล่อยนำ�าทุั�งห้มดิในชุ่วงปี 2563-5264 (ต่ั�งแต่่เริ�มต่้นโครงการนี�) เป็นไปต่ามมาต่รฐานของห้น่วยงานทุ้องถิ�นสำาห้รับ้การปล่อยนำ�าทุิ�ง

ก้าริเพัาะเล่ย้งท่�ไมป่ริะสบผลสำาเริจ็ำ

เปน็ทุี�สงัเกต่ไดิว้า่การเพาะเลี�ยงทีุ�ไม่ประสบ้ผ่ลสำาเรจ็มจีำานวนลดิลง ซึ่่�งมาจากการเพิ�ม
ประสทิุธุ์ภิัาพในการบ้ำาบั้ดินำ�าเสยีของ KBC โดิยอาศึยัความสามารถของทุมีงานภัายใน
องคก์รเต่ม็อตั่ราในการต่รวจสอบ้ประสทิุธุ์ภิัาพทุางดิา้นชุวีภัาพ ซึ่่�งกอ่นห้นา้นี�บ้รษิทัุ
มีการจัดิจ้างทุี�ปร้กษาจากทุางนอกองค์กร 

จำาก้ก้าริทดลอง
สามาริถลดริายจำ่าย

ลงได้ คิดเป็นเงิน

เหริียญสหริัฐ

ลดริายจำ่ายจำาก้ก้าริ
จำ้างท่�ปริ้ก้ษัาภายนอก้ได้

เหริียญสหริัฐฯ ติ่อปี

งบปริะมาณท่�ใช้

เหริียญสหริัฐ
4,000 – 5,000 16,800

น้อยกว่า
3,000 

2561

7

2563

3

2562

9

2564

1

เริ�มใชุ้จุลินทุรีย์ทุี�เพาะเลี�ยงจากการประกวดิ
Innovation Bootcamp 2563

โครงการวิจัยโรงเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสำาหรับการบำาบัดน้ำาเสียที่โรงกลั่น KBC
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงของการเปลี�ยนแปลงวิธุ์ีการขายจากผ่ลกระทุบ้วิกฤต่ิโควิดิ-19
• ความเสี�ยงดิ้านเทุคโนโลยี
• ความเสี�ยงจากความต่่�นต่ัวดิ้านสิ�งแวดิล้อม
• ความเสี�ยงจากสินค้าทุดิแทุน
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

 ในสภัาวะทีุ�โลกประสบ้ปัญห้าการเปลี�ยนแปลงสภัาพภัมิ้อากาศึซึ่่�งมีแนวโน้มทีุ�จะทุวีความรุนแรงข้�นทุุกปี  และเป็นปัญห้าให้ญ่ทีุ�ทุุกคนจะต้่องร่วมกนัลดิ
การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก  ดิงันั�นกลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิต่ระห้นักถง่ปัญห้าและได้ิมุ่งเน้นในการสนับ้สนนุการคิดิค้นพฒันาสนิค้าทุี�เป็นมติ่รต่่อสิ�งแวดิล้อมมากข้�น  และ
ไม่เพิ�มปัญห้าให้้สงัคม กลุ่มบ้ริษัทุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ จ้งได้ิผ่ลกัดินัให้้พนกังานทุุกคนมส่ีวนร่วมในการพฒันาด้ิานนวตั่กรรมเห้น่อผ่ลติ่ภัณัฑ์์ (Innovation Beyond 
Product) ในการพิจารณาการให้้บ้ริการและกระบ้วนการทุำางาน ซึ่่�งพนักงานทุุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการคิดิค้นได้ิ เพราะเป็นการพัฒนางานทีุ�ต่วัเองทุำาและ
รบั้ผ่ดิิชุอบ้ พร้อมกับ้สามารถสร้างความร้ค้วามเข้าใจในการคดิิพัฒนางานทุี�ทุำาให้้ดิข้ี�น  รวมทัุ�งสามารถปรับ้ปรงุให้้ดิข้ี�นได้ิต่ลอดิ โดิยมุ่งห้วังให้้เกดิิการลดิการ
ใชุ้ทุรพัยากรธุ์รรมชุาต่แิละลดิการปล่อยมลพิษทีุ�เป็นสาเห้ตุ่ของ “โลกร้อน” 
 ในปี 2564 มงีานด้ิานนวตั่กรรมด้ิานสิ�งแวดิล้อมมากข้�น  และพนกังานได้ิรบั้ความร้จ้ากการร่วมทุำา Workshop พร้อมการปรบั้แนวคิดิด้ิานนวตั่กรรม 
ด้ิวยโครงการ “Innovation Bootcamp” เพ้�อให้้พนักงานได้ิลำาดิบั้ความคดิิ  และคำานง่ถง่สังคมและสิ�งแวดิล้อม  ซึ่่�งส่วนให้ญ่จะเป็นนวัต่กรรมในการปรบั้เปลี�ยน
กระบ้วนการทุำางานซึ่่�งมีการส่งมลพิษน้อยลง  ห้รือการใชุ้เวลาทีุ�สั�นลง ทุำาให้้ประห้ยัดิทัุ�งเวลาและพลังงาน กลุ่มบ้ริษทัุฯ จะส่งเสริมให้้เกิดิเป็นจิต่สำานก่ในการคำานง่
ถง่สิ�งแวดิล้อมมากข้�น  
 จากวิกฤต่การณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ส่งผ่ลให้้เกดิิการเปลี�ยนแปลงวิถชีุวิีต่ของผ่้ค้น โดิยเทุคโนโลยีให้ม่ ๆ เป็นอีกปัจจยัสำาคญัในการขบั้
เคล่�อนและการเพิ�มขีดิความสามารถในการแข่งขนั กลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิประยุกต์่ใชุ้เทุคโนโลยดีิจิิทุลัและนวตั่กรรม เพ้�อต่อบ้สนองการบ้ริการล้กค้าต่ามทีุ�คาดิห้วงั 
รวมทัุ�งเพิ�มประสิทุธิุ์ภัาพในการบ้ริการ  โดิยการเปลี�ยนแปลงพฤติ่กรรมผ่้บ้้ริโภัคในด้ิานของการใชุ้เทุคโนโลยขีอง Smart Phone ส่งผ่ลให้้การพัฒนาแอพลิ
เคชุั�นต่่าง ๆ ทุำาให้้การพฒันาการใชุ้แอพลิเคชุั�นต่่าง ๆ  เพิ�มความสะดิวก รวดิเร็ว และได้ิรบั้การต่อบ้รับ้เป็นอย่างดีิ เชุ่น การต่่อยอดิโครงการดิจิิต่อลแพลต่ฟัอร์ม 
(Digital Platform) เพ้�อออกเอกสารใบ้กำากับ้ภัาษีอเิลก็ทุรอนิกส์ให้้ล้กค้า และนอกจากนี�ยงัมอีกีห้ลายโครงการทีุ�กำาลงัได้ิรบั้การพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง ต่ลอดิ
จนถง่ห่้วงโซ่ึ่คุณค่าในทุุกมติ่ ิ เป็นโครงการทีุ�ประสานงานกันทุุกห้น่วย  เพ้�อการลดิต้่นทุนุ ประห้ยัดิทุรพัยากร และสามารถให้้บ้ริการทีุ�ต่รงต่ามใจล้กค้า พร้อม
กบั้การเพิ�มขีดิความสามารถในการบ้ริการทีุ�สร้างความประทุบั้ใจและสร้างความพึงพอใจกบั้ลก้ค้า (Impressive Customer Journey)
 

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• มุ่งเน้นให้้พนกังานต่ระห้นกัถง่นวัต่กรรมทีุ�ต้่องคำาน่งถง่สิ�งแวดิล้อมและสังคมมากข้�น  โดิยมีการจัดิห้ลกัส้ต่ร Innovation Boot Camp ปรับ้กระบ้วนการคดิิด้ิานนวตั่กรรมให้้มีระบ้บ้  สามารถกำาห้นดิแนวทุางในการทุำาให้้เกดิิผ่ลลัพธ์ุ์

ทีุ�มปีระสทิุธุ์ผิ่ลส้ง  และมุ่งเน้นการนำาไปใชุ้ได้ิจริง
• การต่่อยอดิแอพพลิเคชุั�น (Digital Platform) ในส่วนของการออกเอกสารใบ้กำากับ้ภัาษอีเิลก็ทุรอนิกส์ เพ้�อให้้เห้มาะสมกับ้สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ในการให้้บ้ริการทีุ�รกัษาระยะห่้างทุางสงัคม  และทุำาให้้ล้กค้า

สะดิวกและสบ้ายใจ
• ได้ิปรบั้ปรงุคณุภัาพของสนิค้านำ�ายางคลุมฝุ่ึน (Dust Control) ทีุ�ใชุ้ได้ิง่าย  ป้องกนัการฟ้้ังกระจายของฝุ่ึนละอองขนาดิเล็ก  ใชุ้ได้ิดิใีนพ้�นทีุ�ทีุ�เป็นดิินล้กรงั และสถานทุี�ก่อสร้าง มยีอดิขายสนิค้า ห้ลงัจากทุี�ได้ิมีการทุดิลองทุดิลองต่ลาดิ

เม่�อเดิ่อนเมษายน 2563 โดิยมีกำาห้นดิการวางขายในต่้นปี 2565

เป้าหมาย
• เพิ�มยอดิขายจากงานนวัต่กรรม 25% ของยอดิขายรวม
• เป็น ผ้้่นำาดิ้านสินค้า/บ้ริการทีุ� เป็นมิต่รกับ้สิ� งแวดิล้อมใน

อุต่สาห้กรรมผ่ลิต่ยางมะต่อย
• ปล้กฝึังให้้พนักงานทุุกคนมีจิต่สำาน่กดิ้านสิ�งแวดิล้อมและสังคม  

เพ้�อเป็นแนวคิดิในการทุำางานไม่ให้้เกิดิผ่ลกระทุบ้กับ้สภัาพ
แวดิล้อม

เป้าหมายระยะยาว ปี 2568
• ให้้มีโครงการนวัต่กรรมทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อมและสังคมเพิ�มข้�น 

10% จากโครงการในปี 2564
• มีสินค้าให้ม่ทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อมวางขายในต่ลาดิไม่น้อยกว่า 

3 รายการ
• เพิ�มยอดิขายสนิคา้ทีุ�เปน็มติ่รกบั้สิ�งแวดิล้อมไมน่อ้ยกวา่ 50% เม่�อ

เทุียบ้กับ้ปีก่อนห้น้า 

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • มีโครงการนวัต่กรรมทีุ�มีแนวคิดิสนับ้สนุนประเดิ็นด้ิานสิ�ง
แวดิล้อมและสงัคม จากกจิกรรมการพฒันากรอบ้แนวคดิิด้ิาน
นวตั่กรรม (Innovation Bootcamp) จำานวน 3 โครงการ จาก
จำานวนโครงการทัุ�งห้มดิ 21 โครงการ คดิิเป็นร้อยละ 14% ของ
โครงการทัุ�งห้มดิ และโครงการทีุ�ได้ิรบั้รางวลัชุนะเลศิึอันดิบั้ 1 
คอ่ โครงการถนนสเีขียวเพ้�อนาคต่ (Green road to the future) 

• มสีนิค้าให้ม่ทีุ�เป็นมติ่รต่่อสิ�งแวดิล้อมวางขายในต่ลาดิจำานวน 3 
รายการ และมีรายได้ิจากการยอดิขายสินค้าให้ม่ในปี 2564 
จำานวน 797,000 บ้าทุ จากสนิค้าประเภัทุแอสฟััลต์่อมิลัชุนั
ขนาดิบ้รรจุ 10 กโิลกรมั และวสัดิยุารอยต่่อคอนกรีต่ชุนดิิเทุ
ร้อน ( TOP Joint)

• ยอดิขายสนิค้ากลุ่มสารปรบั้ปรงุคณุภัาพแอสฟััลต์่ (Asphalt 
recycling Agent) เพิ�มข้�นร้อยละ 110 เม่�อเทุยีบ้กับ้ยอดิขายปี
ก่อนห้น้า คิดิเป็นรายได้ิจากยอดิขายสินค้าเทุ่ากบั้ 19 บ้าทุ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู
วีด่โอน้ำายางคลุมฝุ่่น (Dust Control) 

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู
วีด่โอ TOP Joint

[Disclosure 102-14]
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ผลิตภัณฑ์์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มบ้รษิทัุทุปิโก้แอสฟัลั ์สง่เสริมการสร้างสรรคน์วัต่กรรมผ่ลติ่ภัณัฑ์แ์ละบ้ริการต่่าง ๆ  ทีุ�เปน็มติ่ร
ต่่อสิ�งแวดิล้อม โดิยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้้มีคุณสมบั้ต่ิทีุ�ดิีข้�นและเป็นมิต่รกับ้สิ�งแวดิล้อมมากข้�น โดิยมี
การนำาผ่ลติ่ภัณัฑ์แ์อสฟัลัต่อ์มิลัชุนัไพรม (EAP) ใชุทุ้ดิแทุนผ่ลติ่ภัณัฑ์ค์ตั่แบ้กแอสฟัลัต่ ์(MC-70)  สำาห้รบั้นำา
ไปใชุ้งานก่อสร้างและบ้ำารุงรักษาผิ่วทุาง โดิยแอสฟััลต์่อิมัลชัุนห้รือยางมะต่อยนำ�า เป็นผ่ลิต่ภััณฑ์์ทีุ�มีการนำา
นำ�าเข้ามาเป็นส่วนผ่สมกับ้ยางมะต่อยทุดิแทุนสารละลายห้รือต่ัวทุำาละลายประเภัทุนำ�ามัน ซึ่่�งผ่ลิต่ภััณฑ์์
แอสฟัลัต่อ์มิลัชุนั (EAP) มคีณุสมบั้ต่ทีิุ�เป็นมิต่รกบั้สิ�งแวดิลอ้มมากข้�น เน่�องจากอุณห้ภัม้ทีิุ�ใชุ้ในการผ่ลติ่และ
การนำาไปใชุ้งานต่ำ�ากว่าผ่ลิต่ภััณฑ์์คัต่แบ้กแอสฟััลต่์ (MC-70) ประมาณ 45-60 องศึาเซึ่ลเซึ่ียส สามารถใชุ้
งานทีุ�อุณห้ภั้มิปกต่ิโดิยไม่ต่้องให้้ความร้อน และเม่�อนำาไปใชุ้ป้ถนน โดิยนำ�าในแอสฟััลต์่อิมัลชุั�นจะระเห้ยไปคง
เห้ล่อไว้เพียงแอสฟััลต่์ทีุ�ย่ดิเกาะต่ัวกันอย่างต่่อเน่�องเคล่อบ้ห้รือหุ้้มโดิยรอบ้วัสดิุมวลรวมห้รือพ้�นผ่ิวถนน 
*เทุียบ้ Heating cost กับ้ นำ�ามันทุี�ไม่ต่้องใชุ้

เปรียบ้เทุียบ้ปริมาณการผ่ลิต่ผ่ลิต่ภััณฑ์์แอสฟััลต่์
อิมัลชุันไพรม และผ่ลิต่ภััณฑ์์คัต่แบ้กแอสฟััลต่์ 

ปี 2564ปี 2563

 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟัลัท์ุ ให้้ความสำาคญักับ้การพัฒนาผ่ลิต่ภัณัฑ์แ์ละปรับ้ปรุงคุณภัาพสินค้ามา
อย่างต่่อเน่�อง โดิย “สารปรับ้ปรุงคุณภัาพแอสฟััลต่์ (Asphalt Recycling  Agent)” เป็นอีกห้น่�งสินค้าทุี�มี
ความสำาคญัและสรา้งผ่ลต่อบ้แทุนทีุ�ดิทัีุ�งทุางด้ิานเศึรษฐกิจและสิ�งแวดิล้อม ซึ่่�งผ่ลิต่ภัณัฑ์ส์ารปรับ้ปรงุคุณภัาพ
แอสฟัลัต่ ์จะใชุส้ำาห้รบั้ปรบั้ปรงุคณุภัาพแอสฟัลัต่ซ์ึ่เีมนต่์ในแอสฟัลัต่ค์อนกรตี่จากชุั�นทุางเดิิมทุี�เส่�อมคณุภัาพ 
ให้้กลับ้มามีคุณภัาพต่ามข้อกำาห้นดิทีุ�ต่้องการไดิ้ เพ้�อให้้เกิดิการประโยชุน์จากทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ิทีุ�มีอย้่
อย่างจำากัดิ กลับ้มาใชุ้ซึ่ำ�าให้้มากทุี�สุดิ
 โดยในปี 2564 พบว่ายอดขายสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์เพิ่มข้้นร้อยละ 110 เม่ือเทียบ
กับยอดขายปีก่อนหน้า

ผลิตภัณฑ์์แอสฟัลต์อิมัลชัน (EAP) สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (Asphalt Recycling  Agent)
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รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

การบำารุงรักษาถนนแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 เม่�อเราใชุ้ถนนไประยะห้น่�ง ระดิับ้คุณภัาพของถนนจะลดิลงจนไปถ่งจุดิทุี�ถนนไม่สามารถใชุ้งานต่่อไปไดิ้ ส่งผ่ลให้้ถนนเกิดิความเสียห้าย อาทุิเชุ่น ผ่ิวทุางห้ลุดิร่อน เป็นห้ลุมบ้่อ ยุบ้ต่ัวเป็นแอ่ง ร่องล้อ มีรอยแต่กร้าว 
เปน็ต่น้ ความเสียห้ายเห้ล่านี�อาจทุำาให้้เกดิิความไมส่ะดิวก ห้รอืเปน็อนัต่รายแกผ่่้้ใชุถ้นนไดิ ้ดิงันั�นจง้ต่อ้งมกีารบ้ำารงุรกัษาถนนแอสฟัลัต์่คอนกรตี่ ต่ามมาต่รฐานทีุ�ห้น่วยงานภัาครัฐทีุ�กำากบั้ดิแ้ลได้ิกำาห้นดิไว ้ซึ่่�งปัจจบุ้นัเทุคนิค
การบ้ำารุงมีห้ลากห้ลายวิธุ์ี โดิยวิธุ์ีการบ้ำารุงรักษาในอดิีต่จะขูดิชุั�นผ่ิวเก่าทุิ�งไป และนำาวัสดิุให้ม่เข้ามาใชุ้ในการบ้ำารุงถนน ซึ่่�งเป็นการสิ�นเปล่องทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ิทุี�มีอย้่อย่างจำากัดิ นอกจากนี�การไดิ้มาของวัต่ถุดิิบ้ในการ
บ้ำารงุรกัษาถนน ลว้นแลว้แต่่มขีั�นต่อนทีุ�อาจสง่ผ่ลกระทุบ้ทุางดิา้นสิ�งแวดิลอ้มคอ่นขา้งส้งและยงัเปน็การงการสิ�นเปล่องงบ้ประมาณของภัาครฐั ดิงันั�นประเดิน็เห้ลา่นี�จง้เปน็ประเดิน็สำาคญัทีุ�ต่อ้งพจิารณาเม่�อมีการบ้ำารงุรกัษา
ถนน เน่�องจากต่้องใชุ้ทุรัพยากรทุี�มีอย่้อย่างจำากัดิให้้เกิดิความคุ้มค่ามากทุี�สุดิ โดิยในประเทุศึไทุยนิยมใชุ้เทุคนิคการซึ่่อมบ้ำารุงถนนทุี�เรียกว่า Pavement Recycling มาใชุ้สำาห้รับ้การบ้้รณะปรับ้ปรุงชุั�นทุางเดิิมโดิยเป็นการ
ห้มุนเวียนวัสดิุจากชุั�นทุางเดิิมมาปรับ้ปรุงคุณภัาพแล้วนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ ซึ่่�งสามารถชุ่วยเพิ�มความคงทุนแข็งแรงให้้กับ้โครงสร้างถนน ย่ดิอายุการใชุ้งานของถนน ลดิการใชุ้ทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ิ แก้ปัญห้าการขาดิแคลน
วัสดิุในงานก่อสร้าง และยังชุ่วยรักษาระดิับ้ของถนนเดิิมไดิ้อีกดิ้วย
 ด้ิวยความต่ระห้นกัถง่ความสำาคญัของการจดัิการขยะและทุรพัยากรธุ์รรมชุาต่ทิุี�มอีย่้อยา่งจำากดัิ กลุ่มธุ์รุกจิกอ่สรา้งจง้มคีวามมุ่งมั�นในการสนบั้สนนุการใชุว้สัดิกุอ่สรา้งทีุ�มาจากธุ์รรมชุาต่อิยา่งคุม้คา้และกอ่ให้้
เกิดิประโยชุน์ส้งสุดิ ซึ่่�งการนำาวัสดิุกลับ้มาใชุ้ให้ม่ชุ่วยลดิผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม ลดิปริมาณขยะทุี�ไม่จำาเป็น และยังเป็นการลดิต่้นทุุนในการก่อสร้าง โดิยทุี�ผ่่านมากลุ่มธุ์ุรกิจก่อสร้างใชุ้ห้ลักการรีไซึ่เคิลดิังกล่าวมาดิำาเนิน
การซึ่่อมและก่อสร้างถนนในบ้างโครงการ โดิยพิจารณาจากคุณภัาพของวัสดิุและการวิเคราะห้์ความคุ้มค่าของการนำาวัสดิุกลับ้มาใชุ้ในการก่อสร้างถนนให้ม่  ห้ลังจากนั�น วัสดิุดิังกล่าวจะนำาไปผ่่านกระบ้วนการปรับ้ปรุง
คุณภัาพเพ้�อนำาไปใชุ้ในการก่อสร้างโครงการบ้ำารุงรักษาถนน โดิยในปี 2564 ทุี�ผ่่านมา กลุ่มธุ์ุรกิจก่อสร้างมีการใชุ้เทุคนิค Pavement Recycling ทุั�งห้มดิ 4 โครงการ รวมม้ลค่าทุั�งห้มดิประมาณ 63 ล้านบ้าทุ ห้รือเป็นระยะ
ทุางทุั�งสิ�น 10.7 กิโลเมต่ร

ตัวอย่างโครงการบูรณะและปรับพื้นผิวด้วยเทคนิค Pavement In place Recycling (การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่)

วัสดุที่นำากลับมาใช้การก่อสร้างใหม่จากถนนเดิม เช่น 
หินคลุก ชั้นทางเดิม

วัสดุที่นำากลับมาใช้การก่อสร้างใหม่จากถนนเดิม เช่น 
หินคลุก ชั้นทางเดิม

ปริมาณ ปริมาณมูลค่า มูลค่า

วัสดุหินคลุกใหม่ที่นำามาใช้ก่อสร้าง วัสดุหินคลุกใหม่ที่นำามาใช้ก่อสร้าง

11,000 ตนั 11,500 ตนั2.9 ล้าน
บาท

3 ล้านบาท

45 ตัน 0 ตนั12,000
บาท

0 บาท
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ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวกบริหารแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

เพื่อโลกที่ดีและน่าอยู่มากขึ้น
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ก�รตระหนัก
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•  การบริการจัดการมลพิษ และการหกรั่วไหล
•  การบริหารจัดการของเสีย
•  การบริหารจัดการพลังงาน
•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการก๊าซเรือนกระจก
•  การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
•  ความหลากหลายทางชีวภาพ
•  การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงจากมลพิษทุางอากาศึ
• ความเสี�ยงจากมลพิษทุางนำ�า
• ความเสี�ยงจากกลิ�นของการกระบ้วนการผ่ลิต่

• ความเสี�ยงจากเสียงรบ้กวน
• ความเสี�ยงจากการห้กรั�วไห้ลของสารเคมีห้รือ

ผ่ลิต่ภััณฑ์์
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 กลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ มคีวามมุ่งมั�นในการบ้ริห้ารจดัิการด้ิานสิ�งแวดิล้อมอนัประกอบ้ด้ิวย อากาศึ นำ�าเสยี เสยีง ของเสยี และการป้องกัน 
การรั�วไห้ลโดิยกำาห้นดิเป็นนโยบ้ายเพ้�อลดิการปล่อยมลพิษทุางอากาศึ มลพิษทุางนำ�า และกากของเสยีจากวสัดิทีุุ�ไม่ใชุ้แล้ว  มกีารกำาห้นดิแผ่นและเป้าห้มาย
กลยทุุธ์ุ์ในระยะยาว 5 ปี การดิำาเนินการต่ามกรอบ้ห้ลักเกณฑ์์ของกฏห้มาย และมาต่รฐานสากล ต่ลอดิจนเป็นทุี�ยอมรบั้ของผ่้ม้ส่ีวนได้ิเสยี เพ้�อป้องกันและลดิ
ผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมจากกิจกรรมของการดิำาเนินธุ์รุกจิ โดิยได้ิกำาห้นดิให้้มีการประเมินความผ่ลกระทุบ้ของการดิำาเนนิกจิกรรมต่่าง ๆ นอกจากนี�ยงัมี
การนำาระบ้บ้การจดัิการสิ�งแวดิล้อมต่ามมาต่รฐาน ISO 14001 มาบ้ริห้ารเพ้�อเพิ�มประสิทุธุ์ภิัาพการจัดิการให้้มปีระสทิุธุ์ภิัาพยิ�งข้�น
 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ ได้ิมกีารปฏบิ้ตั่ทิุี�เกี�ยวข้องกบั้สิ�งแวดิล้อมอย่างครบ้ถ้วน ไม่มข้ีอร้องเรียนและบ้ทุปรบั้จากกรณหี้รือประเด็ิน 
ทีุ�เกี�ยวข้องกบั้การปฏบิ้ตั่หิ้รือละเมิดิกฏห้มายแต่่อย่างใดิ

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• ดิำาเนินโครงการปรับ้ปรุงทุ่อจ่ายผ่ลิต่ภััณฑ์์ เพ้�อป้องกันการห้กรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์ออกส้่สิ�งแวดิล้อม
• ดิำาเนินการวิเคราะห้์สาเห้ตุ่กรณีทุี�เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ อุบ้ัต่ิการณ์ ห้รือเห้ตุ่การณ์เก่อบ้เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ เพ้�อกำาห้นดิมาต่รการการป้องกันเกิดิซึ่ำ�า
• ส่งเสริมให้้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นห้าความเสี�ยงจากการกระทุำาทุี�ไม่ปลอดิภััย (Unsafe act )  สภัาพการณ์ทุี�ไม่ปลอดิภััย (Unsafe Condition)  และเห้ตุ่การณ์เก่อบ้เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ (Near miss) เพ้�อลดิโอกาสในการ

เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากปัจจัยทุี�คล้ายคล่งกัน 

เป้าหมาย

• ไม่มีข้อร้องเรียนในดิ้านสิ�งแวดิล้อม
• การห้กรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์อย่างมีนัยสำาคัญเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• การปลดิปล่อยมลพิษทุางอากาศึต่ามเกณฑ์์ทุี�กฎห้มายกำาห้นดิ
• ไม่มีข้อร้องเรียนในดิ้านสิ�งแวดิล้อม
• การห้กรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์อย่างมีนัยสำาคัญระห้ว่างกระบ้วน 

การจัดิส่งเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • มุ่งเน้นการดิำาเนินงานต่ามระบ้บ้การบ้ริห้ารงานจัดิการ 
สิ�งแวดิล้อมและมาต่รฐานสากล

• ไม่มีการห้กรั�วไห้ลของวัต่ถุดิิบ้ สารเคมี ห้รือผ่ลิต่ภััณฑ์์ 
ทุี�ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม ห้รือชุุมชุน

• ไม่มีข้อร้องเรียนดิ้านสิ�งแวดิล้อม
• การปลดิปล่อยมลพิษทุางอากาศึเป็นไปต่ามเกณฑ์์ทีุ�

กฎห้มายกำาห้นดิ
• ผ่ลการต่รวจวัดิคุณภัาพอากาศึทีุ�ปล่อยออกจากปลาย 

ปล่องอย้่ในเกณฑ์์ค่ามาต่รฐานทุี�กฎห้มายกำาห้นดิ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อ
เข้้าดู นโยบายสิ�งแวดล้อม

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2, 403-1]

[Disclosure  102-49]
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การจัดการมลพิษทางอากาศ
 ปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ กำาห้นดิแผ่นงานการควบ้คุมการป้องกันมลพิษทุางอากาศึทีุ�เกิดิจากกระบ้วนการเผ่าไห้ม้เชุ่�อเพลิงฟัอสซึ่ิลในกระบ้วนการผ่ลิต่ และการจัดิเก็บ้วัต่ถุดิิบ้และผ่ลิต่ภััณฑ์์ของบ้ริษัทุฯ ซึ่่�งกลุ่ม
บ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ให้้ความสำาคัญกับ้การบ้ริห้ารจัดิการเป็นอย่างยิ�ง เน่�องจากประเดิ็นดิังกล่าวอาจส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อชุุมชุน จ้งมีการกำาห้นดินโยบ้ายดิ้านสิ�งแวดิล้อมเพ้�อลดิการปล่อยมลพิษทุางอากาศึ มลพิษทุางนำ�า 
และกากของเสียจากวัสดิุทุี�ไม่ใชุ้แล้ว เป็นการส่งเสริมการปรับ้ปรุงและพัฒนากระบ้วนการผ่ลิต่ให้้ทุันสมัย นอกจากนี�ยังมีการเฝึ้าระวังดิ้วยการต่รวจวัดิคุณภัาพอากาศึจากกระบ้วนการผ่ลิต่อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง ต่ามทุี�
กฏห้มายกำาห้นดิ พร้อมกับ้สนับ้สนุนเงินงบ้ลงทุุนเพ้�อการปรับ้ปรุงและเพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพของเครื�องจักร เพ้�อลดิการปล่อยมลพิษทุางอากาศึอันเกิดิจากกิจกรรมการเผ่าไห้ม้ออกส้่สิ�งแวดิล้อมและชุุมชุนโดิยรอบ้  
 อย่างไรก็ต่ามกลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟัลัท์ุได้ิดิำาเนินการในเรื�องของการปรับ้ปรุงเครื�องจักร การปรับ้เปลี�ยนการใชุ้พลังงานทุางเล่อกในกระบ้วนการผ่ลิต่มากข้�น รวมถง่การควบ้คุมกระบ้วนการเผ่าไห้ม้ให้้อย่้ในชุ่วง
ทุี�เห้มาะสม เพ้�อควบ้คุมอัต่ราการระบ้ายมลพิษทุางอากาศึ อันไดิ้แก่ ออกไซึ่ดิ์ของซึ่ัลเฟัอร์ (SOx) ออกไซึ่ดิ์ของไนโต่รเจน (NOx) คาร์บ้อนมอนออกไซึ่ดิ์ (CO) และฝึุ่นละออง (TSP) ซึ่่�งจากการต่รวจวัดิคุณภัาพอากาศึจาก
ปล่องระบ้ายในปี 2564 พบ้ค่าปริมาณคาร์บ้อนมอนนอกไซึ่ดิ์เจือปนในอากาศึของห้ม้อต่้มส่�อนำาความร้อนส้งกว่าปกต่ิ (432 ppm)แต่่ยังคงอย้่ในเกณฑ์์มาต่รฐานทุี�กฎห้มายกำาห้นดิ (690 ppm)  และเม่�อทุำาการต่รวจสอบ้
เพิ�มเต่ิมพบ้ว่าห้ัวเผ่าของห้ม้อต่้มส่�อนำาความร้อนชุำารุดิ ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯจ้งทุำาการเปลี�ยนหั้วเผ่า และต่รวจวัดิเฉพาะค่าปริมาณคาร์บ้อนมอนนอกไซึ่ด์ิทีุ�เจือปนอย่้ในอากาศึ ซึ่่�งผ่ลปรากฏว่าค่าดิังกล่าวอย้่ในเกณฑ์์ปกติ่ 
โดิยผ่ลการต่รวจวัดิประจำาปี 2565 พบ้ว่าระดิับ้ค่าดิังกล่าวอย้่ทุี�  25 ppm

ห้น่วย : กิโลกรัม/ปี

ไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOx)

ไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOx)

ซัลเฟอร์ออกไซด์ 
(SOx)

ซัลเฟอร์ออกไซด์ 
(SOx)

คาร์บอนมอนอกไซด์
 (CO) 

คาร์บอนมอนอกไซด์
 (CO) 

ฝึุ�นละอองรวม ฝึุ�นละอองรวม

ห้น่วย : กิโลกรัม/ต่ันการผ่ลิต่

ห้มายเห้ตุ่ : จากข้อม้ลผ่ลการต่รวจวัดิมลพิษทุางอากาศึในการปลดิปล่อย สารประกอบ้ไนโต่รเจนออกไซึ่ดิ์ (NOx), สารประกอบ้ซึ่ัลเฟัอร์ออกไซึ่ดิ์ (SOx) และสารประกอบ้คาร์บ้อนมอนอกไซึ่ดิ์ (CO) และฝึุ่นละออง (TSP) มีค่าอย้่ในเกณฑ์์ ต่ามประกาศึกระทุรวงเรื�อง กำาห้นดิค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศึทุี�ระบ้ายออกจากโรงงาน พ.ศึ.2549

[Disclosure  305-7]

ปริมาณและอัตราการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศต่อปี

ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษต่อปี อัตราการปลดปล่อยมลพิษต่อปริมาณการผลิต

ปี2562

ปี2563

ปี2564
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[Disclosure  305-7]การป้องกันและบริหารจัดการการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์์และสารเคมี

การบริหารจัดการปัญหาการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์์ที่โดดเด่นในปีนี้
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายผลิตภัณฑ์์เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม

 ปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุไดิ้สร้างความต่ระห้นักดิ้านความปลอดิภััยและการดิ้แลรักษาสิ�งแวดิล้อมในทุุกกิจกรรมในพ้�นโรงงานผ่ลิต่สินค้าและส่วนคลังเก็บ้ยางมะต่อย เพ้�อไม่ให้้ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อชุุมชุนตั่�งแต่่ 
กระบ้วนการรับ้สินค้าทุางเรือขนส่งยางมะต่อยจนถ่งถังเก็บ้ผ่ลิต่ภััณฑ์์ในกระบ้วนการผ่ลิต่ กระบ้วนการส่งมอบ้จนขนส่งไปยังในพ้�นโรงงานผ่ลิต่สินค้าและโรงงานของล้กค้า นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯยังมีความมุ่งมั�นใน 
การบ้่งชุี�ความเสี�ยง โดิยประกอบ้ไปดิ้วยขั�นต่อนต่่าง ๆ ไดิ้แก่ การคัดิสรร การคัดิเล่อก การบ้่มเพาะ การสนับ้สนุน และการจำาห้น่าย จ้งให้้ความสำาคัญในการฝึึกซึ่้อมการเก็บ้ก้้เม่�อผ่ลิต่ภััณฑ์์และสารเคมีรั�วไห้ล  เพ้�อให้้เกิดิ
ความเข้าใจและทุบ้ทุวนมาต่รการปัจจุบ้ันเพ้�อลดิผ่ลกระทุบ้ทุี�เกิดิข้�นทุั�งดิ้านความปลอดิภััยและสิ�งแวดิล้อม รวมถ่งความสามารถในการบ้ริห้ารจัดิการเห้ตุ่การณ์รั�วไห้ลอย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพและลดิระยะเวลาในการฟั้�นฟัูใน
ระยะสั�น

 กระบ้วนการบ่้งชุี�ความเสี�ยงภัายในของกลุ่มบ้ริษัทุฯ มีความครอบ้คลุมถ่งเห้ตุ่การณ์
ฉุกเฉินในกรณีทีุ�เกิดิการรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์ ซ่ึ่�งมีความเสี�ยงและอาจจะส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อการ 
ปนเป้�อนส่้สิ�งแวดิล้อมไดิ้ ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุฯจ้งไดิ้จัดิสรรงบ้ประมาณสำาห้รับ้โครงการปรับ้ปรุง 
ทุอ่จา่ยผ่ลิต่ภัณัฑ์์ในพ้�นทีุ�จดัิเก็บ้ผ่ลิต่ภัณัฑ์ ์เพ้�อเป็นการป้องกันผ่ลิต่ภัณัฑ์ร์ั�วไห้ลออกส่้ภัายนอก
ทุี�อาจส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิจัดิทุำาโครงการต่่าง ๆ ในโรงงานห้ลายแห้่ง อาทุิเชุ่น โครงการ 
เปลี�ยนทุ่อจ่ายผ่ลิต่ภััณฑ์์ ณ โรงงานจังห้วัดิระยอง เป็นงบ้ลงทุุนรวมประมาณ 5 ล้านบ้าทุ ต่ามทุี�
กลุ่มบ้ริษัทุฯมีนโยบ้ายมุ่งเน้นให้้ความสำาคัญต่่อประเดิ็นทีุ�ผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทีุ�อย่้ใกล้พ้�นทีุ�โรงงานมี
ความกังวลจ้งไดิ้พยายามปรับ้ปรุงระบ้บ้การดิำาเนินธุ์ุรกิจให้้มีความปลอดิภััยและไม่ส่งผ่ลกระทุบ้
ต่่อชุุมชุนและสังคมโดิยรวม

ภัาพการซึ่้อมแผ่นระงับ้เห้ตุ่ฉุกเฉินสารเคมีห้กรั�วไห้ล

แสดงจำำานวนคริั้งข้องก้าริเก้ิดเหติุผลิติภัณฑ์และสาริเคม่หก้ริั�วไหล

2562

NA 0 0

NA 3 3

NA NA 12

มาก : ปริมาณการรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์และสารเคมีมากกว่า 20,000 กก./ครั�ง

น้อย : ปริมาณการรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์และสารเคมีน้อยกว่า 200 กก./ครั�ง

ปานกลาง : ปรมิาณการรั�วไห้ลของผ่ลติ่ภัณัฑ์แ์ละสารเคมมีากกวา่ 200 - 20,000 กก./ครั�ง

2563 2564
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การบริหารจัดการน้ำาเสียเพื่อนำากลับมาใช้ซ้ำา

ปริมาณของน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด และนำากลับมาใช้ใหม่

โครงการนำาน้ำาที่ผ่านการบำาบัดมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ในป ี2564 กลุ่มบ้รษิทัุฯไดิก้ำาห้นดิกระบ้วนการจดัิการนำ�าเสยีจากการผ่ลติ่ อาคารสำานกังาน บ้้านพกั และโรงอาห้าร ต่ามนโยบ้ายดิา้นการลดิมลพษิทุางนำ�า ดิว้ยการบ้ำาบ้ดัิคราบ้นำ�ามนัและเศึษยางมะต่อยออกจาก
นำ�าเสยีและนำาไปกกัเก็บ้ในบ่้อนำ�าสำารองเพ้�อนำานำ�าดิงักลา่วกลบั้มาใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลิต่ โดิยมีการเฝึา้ระวงัในต่รวจวดัิคณุภัาพนำ�าทีุ�กกัเกบ็้ไวอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง โดิยกำาห้นดิให้้เปน็ไปต่ามมาต่รฐานทุี�กรมโรงงานอุต่สาห้กรรม
กำาห้นดิและไม่มีผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม ชุุมชุน และผ้้่มีส่วนได้ิเสีย โดิยในพ้�นทีุ�โรงงานผ่ลิต่สินค้าและส่วนคลังเก็บ้ยางมะต่อย จะมีการเฝึ้าระวังและติ่ดิต่ามการปล่อยนำ�าเสียออกนอกโรงงานให้้เป็นไปต่ามมาต่รฐานทีุ�ทุาง
กรมเจ้าทุ่าเป็นผ่้้กำาห้นดิทุุกสัปดิาห้์ นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้นำาห้ลักการการบ้ริห้ารจัดิการนำ�าทุิ�งดิ้วยห้ลักการ 3Rs เพ้�อลดิปริมาณนำ�าทุิ�งทุี�จะปล่อยลงส้่แห้ล่งนำ�าธุ์รรมชุาต่ิ โดิยมีระบ้บ้การนำานำ�าเสียกลับ้ไปบ้ำาบ้ัดิเพ้�อใชุ้
ในกระบ้วนการผ่ลิต่และรดินำ�าต่้นไม้

 ในพ้�นทุี�ปฏิบ้ัต่ิการโรงงานนครราชุสีมาได้ิพบ้ปัญห้าระบ้บ้ส้บ้นำ�าบ้าดิาลไม่สามารถส้บ้และเติ่ม
นำ�าสำาห้รับ้ใชุ้ในการผ่ลิต่แอสฟััลต์่อิมัลชัุนได้ิในบ้างครั�ง นอกจากนี�ยังมีการนำานำ�าทิุ�งเข้ามาใชุ้ใน
กระบ้วนการผ่ลิต่โดิยเป็นการด่ิงมาใชุ้โดิยต่รง และไม่ไดิ้มีการพักนำ�าเพ้�อเต่รียมนำาเข้ากระบ้วนการผ่ลิต่ 
ดิังนั�นเพ้�อเป็นการลดิความเสี�ยงไม่ให้้ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อกระบ้วนการผ่ลิต่แอสฟััลต่์อิมัลชุัน กลุ่มบ้ริษัทุฯ
จ้งไดิ้ดิำาเนินการต่ิดิต่ั�งระบ้บ้นำ�าวนสำาห้รับ้ Heat Exchanger ในกระบ้วนการผ่ลิต่ ดิ้วยเงินลงทุุนสำาห้รับ้
การดิำาเนนิโครงการจำานวน 46,000 บ้าทุ เพ้�อให้้ระบ้บ้สามารถส้บ้นำ�าจากบ้อ่เกบ็้ไปยงัถงัสำารองผ่ลติ่และ
มีนำ�าสำารองไว้ใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลิต่ในกรณีทุี�นำ�าบ้าดิาลไม่สามารถส้บ้ห้รือเต่ิมไดิ้ ทุั�งนี�ระบ้บ้สามารถนำา
นำ�ากลับ้มาใชุ้ประโยชุน์ภัายในกระบ้วนการผ่ลิต่ให้ม่ไดิ้ 73,000 ลิต่รต่่อปี

ขั้นตอนก่อนปรับปรุง

กระบวนการผลิต AEบ่อนำ้าทิ้ง

4.25 3.58 2.59

ปีี 2564ปีี 2563ปีี 2562

ขั้นตอนหลังปรับปรุง

กระบวนการผลิต AEบ่อนำ้าทิ้ง Heat 
Exchanger

ถังนำ้าสำารอง

[Disclosure  303-4]
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ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงสูงสุด

การบริหารจัดการมลพิษทางด้านเสียงรบกวน
 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ดิำาเนินธุ์ุรกิจดิ้วยความมุ่งมั�นในการบ้ริห้ารจัดิการภัายใต่้ห้ลักการ TPM ซึ่่�งเป็นกระบ้วนการทุี�ให้้พนักงานทุุกคนมีส่วนร่วมในการบ้ำารุงรักษาอุปกรณ์และเครื�องจักร แห้ล่งกำาเนิดิเสียงทุี�
เกิดิข้�นห้ลักๆ มาจากกระบ้วนการผ่ลิต่และกิจกรรมอ่�นๆ ของบ้ริษัทุฯ ได้ิมีการเฝึ้าระวังต่รวจวัดิเสียงทัุ�วไปทีุ�เกิดิข้�นให้้เป็นไปต่ามมาต่รฐานทีุ�กรมโรงงานอุต่สาห้กรรมกำาห้นดิและไม่มีผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม ชุุมชุน และ 
ผ่้้มีส่วนได้ิเสีย อย่างน้อยปีละ1 ครั�ง ในพ้�นรอบ้โรงงานผ่ลิต่สินค้าและส่วนคลังเก็บ้ยางมะต่อย โดิยมีการส่�อสารผ่ลการต่รวจวัดิให้้ผ้้่เกี�ยวข้องรับ้ทุราบ้ นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิมีการบ้ริห้ารจัดิการกำาห้นดิมาต่รการ
ป้องกันเสียงให้้กับ้ผ่้้ปฏิบ้ัต่ิงานดิ้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันต่รายในการไดิ้ยินอย่างครบ้ถ้วน รวมทุั�งการบ้ริห้ารจัดิการกำาแพงต่้นไม้บ้ริเวณแนวรั�วของโรงงาน เป็นการดิ้ดิซึ่ับ้สียงและเพิ�มพ้�นทุี�สีเขียว

ในปี 2564 ข้อร้องเรียนจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ชุมชน เป็น

ติดต่อกันมา
3 ปีต่อเนื่อง

ห้มายเห้ตุ่ : มาต่รฐานกระทุรวงอุต่สาห้กรรม ประกาศึกระทุรวงอุต่สาห้กรรม เรื�อง กำาห้นดิค่าระดิับ้เสียงรบ้กวนและระดิับ้เสียงทุี�เกิดิจากการประกอบ้กิจการโรงงาน พ.ศึ 2548

0

[Disclosure  305-7]



ห่วงโซ่คุณค่าที่กระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงและโอกาสที่สำาคัญ
• ความเสี�ยงจากการทุำางานบ้นทุี�ส้ง
• ความเสี�ยงจากการส้ดิดิมไอระเห้ยและสารเคมี
• ความเสี�ยงจากการทุำางานดิ้วยทุ่าทุางทุี�ไม่เห้มาะสม

• ความเสี�ยงจากการสัมผ่ัสความร้อน
• ความเสี�ยงจากการทุำางานกับ้เครื�องจักร

การบริหารจัดการของเสีย



 
เป้าหมาย

• ขยะอตุ่สาห้กรรมอนัต่รายทีุ�สง่กำาจัดิด้ิวยวธิุ์กีารฝึงักลบ้เปน็ศึน้ย์
• การนำาของเสียห้รือวัสดิุทีุ� ไม่ใชุ้แล้วมาใชุ้ ให้ม่ Mitigation  

Hierarchy ให้้มีสัดิส่วน 90% ของปริมาณขยะทุั�งห้มดิ

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ขยะอตุ่สาห้กรรมอนัต่รายทีุ�สง่กำาจัดิด้ิวยวธิุ์กีารฝึงักลบ้เปน็ศึน้ย์
• การนำาของเสียห้รือวัสดิุทีุ� ไม่ใชุ้แล้วมาใชุ้ ให้ม่ Mitigation  

Hierarchy ให้้มีสัดิส่วน 85% ของปริมาณขยะทุั�งห้มดิ
• เพิ�มขอบ้ข่ายการเปิดิเผ่ยข้อม้ลการบ้ริห้ารจัดิการขยะของกลุ่ม

ธุ์ุรกิจเรือ

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ขยะอุต่สาห้กรรมอนัต่รายทีุ�ส่งกำาจดัิด้ิวยวิธุ์กีารฝัึงกลบ้เป็น
ศึน้ย์ ซึ่่�งบ้รรลุเป้าห้มายทุี�กำาห้นดิ

• การนำาของเสียห้รือวัสดุิทีุ�ไม่ใชุ้แล้วมาใชุ้ให้ม่ต่ามห้ลักการ 
Mitigation Hierarchy คดิิเป็น 88% ของปริมาณขยะทัุ�งห้มดิ 
ซึ่่�งบ้รรลเุป้าห้มายทุี�กำาห้นดิ

• มุ่งมั�นในการบ้ริห้ารจดัิการของเสยีภัายใต้่ห้ลกัการ Mitigation 
Hierarchy ห้ลกีเลี�ยง (Avoid) ลดิการเกดิิ (Minimize) การนำา
กลับ้มาใชุ้ซึ่ำ�า (Re use) การนำากลบั้ไปใชุ้ให้ม่ (Recycling) เพ้�อ
ลดิปริมาณขยะทุี�แห้ล่งกำาเนดิิ 

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู 
นโยบายสิ�งแวดล้อม

 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ ได้ินำาห้ลกัการของระบ้บ้เศึรษฐกิจห้มุนเวียนมาประยุกต์่ใชุ้ โดิยกำาห้นดิเป็นนโยบ้ายแผ่นและเป้าห้มายด้ิานกลยทุุธ์ุ์ในระยะ
ยาว 5 ปี ด้ิวยการสร้างความร้ค้วามเข้าใจให้้แก่พนกังาน ในการลดิปริมาณขยะทีุ�เกดิิข้�นจากกระบ้วนการผ่ลิต่และกระบ้วนการต่่าง ๆ ทีุ�เกี�ยวข้องทัุ�งห้มดิไม่ว่า
จะเป็นการขนส่ง การซ่ึ่อมบ้ำารงุ  การต่รวจสอบ้คณุภัาพ รวมถง่กระบ้วนการทีุ�เกดิิข้�นในสำานกังานของโรงงาน เชุ่น งานด้ิานบ้ญัชุ ีและ งานด้ิานการบ้ริห้ารบ้คุคล
โดิยแต่่ละส่วนงานต่่าง ๆ  ได้ิมีการนำาระบ้บ้การบ้ำารงุรกัษาแบ้บ้ทุวีผ่ลทุี�ทุุกคนมส่ีวนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) มาเป็นเครื�องม่อในการบ้ริห้าร
จดัิการในการลดิขั�นต่อนการทุำางานต่่าง ๆ ทีุ�เกดิิของเสยี นอกจากนี�ยงัมกีารนำาระบ้บ้การจัดิการสิ�งแวดิล้อมต่ามมาต่รฐาน  ISO 14001 มาบ้ริห้ารเพ้�อเพิ�ม
ประสทิุธุ์ภิัาพการจดัิการให้้มปีระสทิุธุ์ภิัาพยิ�งข้�น
 นอกจากการลดิของเสยีทีุ�จะเกิดิข้�นโดิยการลดิของทีุ�นำามาใชุ้ ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ ยงัมีนโยบ้ายการนำากลบั้มาใชุ้ไห้ม่ รวมถง่การนำากลบั้มาแปรรป้  
เพ้�อใชุ้ในงานห้รือขั�นต่อนอ่�น ๆ โดิยพิจารณาต่ามมาต่รการ Mitigation Hierarchy ซึ่ี�งนโยบ้ายและแนวทุางการดิำาเนนิการดิงักล่าวนั�น ได้ิรบั้การพฒันาข้�น 
จากการนำาเครื�องมอ่ของ TPM มาใชุ้ เชุ่น ของเสียจากกระบ้วนการทุำางานต่่าง ๆ  จะถก้พิจารณาตั่�งแต่่มขียะห้รือของเสียเกดิิข้�น นอกจากนี�ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ ยงั
คงดิำาเนนินโยบ้ายในการบ้ริห้ารจัดิการของเสียแบ้บ้บ้้รณาการ โดิยการกำาห้นดิมาต่รการจัดิการทีุ�เข้มข้นสอดิรับ้กบั้ระเบี้ยบ้และข้อกำาห้นดิของภัาครัฐอย่างรดัิ
กุมุ ตั่�งแต่่ขั�นต่อนการคดัิแยกของเสยีทัุ�วไปและของเสยีอันต่ราย เพ้�อให้้เกดิิการนำาไปใชุ้ประโยชุน์ได้ิอย่างเห้มาะสมและมมีล้ค่า อกีทัุ�งได้ิดิำาเนนิการต่ามนโยบ้าย
ฝัึงกลบ้ของเสียเป็นศึน้ย์ (Zero Waste to Landfill) ของกลุ่มบ้ริษัทุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ เพ้�อให้้ผ่ลกระทุบ้ทุี�อาจเกิดิิข้�นต่่อสิ�งแวดิล้อมลดิน้อยลง และเกิดิการนำาไปใชุ้
ประโยชุน์ทีุ�มากข้�น รวมถง่การสร้างความต่ระห้นกัในการจดัิการของเสยีให้้แก่พนกังานด้ิวยการส่�อให้้เข้าใจถง่คุณุประโยชุน์การลดิของเสยีต่ั�งแต่่ต้่นทุาง การนำา
ของเสียกลบั้มาใชุ้ซึ่ำ�าและการกำาจัดิ ซ่ึ่�งในปัจจุบั้นพนักงานให้้ความสำาคญัและมส่ีวนร่วมในเรื�องของการนำาของเสยีกลบั้มาใชุ้งานซึ่ำ�า เชุ่น การนำาเศึษทุ่อทุี�รอการ
จำาห้น่ายมาจัดิทุำาชุดุิ Car Stopper เพ้�อนำากลบั้มาใชุ้ในงานและเพิ�มม้ลค่าของเสียทุี�เกดิิข้�น 
 อย่างไรก็ต่ามทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ยงัคงดิำาเนินนโยบ้ายการคัดิแยกขยะก่อนทิุ�งและส่งเสริมด้ิานนวัต่กรรมในการลดิของเสียในการส่งกำาจดัิ โดยมีการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามมาตรการ Mitigation Hierarchy คอื หลีกเลีย่ง (Avoid) ลดการเกิด (Minimize) การนำากลับมาใช้ซำา้ (Reuse) 
การนำากลบัไปใช้ใหม่ (Recycling) โดิยผ่่านต่ามกระบ้วนการขั�นต่อนทีุ�ทุางบ้ริษทัุฯ พิจารณาต่ามนยัสำาคญัทีุ�มปีระโยชุน์ส้งสดุิก่อนส่งกำาจดัิ โดิยปัจจุบ้นักลุ่ม
บ้ริษทัุฯ ส่งเสริมพนกังานให้้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในเรื�องของเสยีกลบั้มาใชุ้งานห้รือ Recycling เพ้�อส่งเสริมให้้พนกังานทุุกคนได้ิมส่ีวนร่วมในการแยกขยะ
มากข้�น เพ้�อให้้กระบ้วนการดิำาเนินการบ้ริห้ารจดัิการขยะต่่าง ๆ อย่้ในกรอบ้มาต่รการควบ้คุมของกรมโรงงานอุต่สาห้กรรม

แนวทางการดำาเนินงาน

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2, 306-1, 306-2]

[Disclosure  102-49]
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การดำาเนินธุรกิจกับการเกิดขยะในห่วงโซ่คุณค่าของปี 2564
 กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟััลท์ต้องการสร้างความม่ันใจว่าการบริหารจดัการวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วเป็นไปตามแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ดงันั�นกลุ่มบริษทัฯจึงให้ความสำาคัญกบัการวิเคราะห์ข้อมลูของเสยีให้ครอบคลมุ 
ห่วงโซ่ึ่อุปทาน และพนักงานทกุคนจะต้องทราบเป้าหมายเพ่ือร่วมคิดวิธกีารลดปริมาณการเกิดขยะ  โดยตารางข้างล่างแสดงปริมาณขยะ ของเสียท่ีเกดิในห่วงโซ่ึ่คุณค่า  และวิธกีารกำาจดั ดังนี�

[Disclosure  306-3, 306-4, 306-5]
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ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัยบรรษัทภิบ�ล บรรษัทภิบ�ลคุณค่�เพื่ออน�คต คุณค่�เพื่ออน�คตภ�คผนวก ภ�คผนวก

การคััดแยกเพื่่�อ
จำำาหน่่ายต่่อ 
(Sorting)

การรี ไซเคัิล 
(Recycle)

การฝัังกลบ 
(Disposal)

การเผาทำำาลาย
(Incineration)

0 ลูกบาศก์เมต่ร

การขน่ส่่งวััต่ถุุดิบทำางเรือบรรทำุก การกลั�น่ การผลิต่

83.64 ต่ัน่

92.44 ลูกบาศก์เมต่ร 88.04 ต่ัน่

30.90 ลูกบาศก์เมต่ร 0 ต่ัน่

3.2 / บำาบัด 120.7 
ลูกบาศก์เมต่ร 0 ต่ัน่

โครงการการปลดปล่อย
ขยะเป็นศูนย์ กิจำกรรมส่น่ับส่นุ่น่การผลิต่ การขน่ส่่ง การผลิต่การเทำคัน่ิคั การก่อส่ร้าง

1.82 ต่ัน่ 0 ต่ัน่

เฟส่ 3: รายงาน่ใน่ปีี 2565

0 ต่ัน่ 45.46 ต่ัน่

28.25 ต่ัน่ 0 ต่ัน่

0 ต่ัน่ 0 ต่ัน่

กระบวนการดำาเนินงานของธุรกจิ



ปริมาณขยะอุตสาหกรรมท้ังหมด และร้อยละของการนำากลับมา
ใช้ใหม่ (Mitigation Hierarchy ) และปริมาณขยะต่อปริมาณ
การผลิต การปลดปล่อยขยะเป็นศูนย์

85.46ตัน

133.50 ตัน

28.25 ตัน

0.07 ตัน

39.0%

60.9%

11.42%

0.03%

เส้นทางสู่

• ขยะสำานกังาน

• ขยะทัุ�วไป ปริมาณขยะรีไซเคิล
256425632562

86     |   รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564 

ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

ขยะและของเสียของเราไปไหนบ้าง?

การคััดแยกเพื่่�อ
จำำาหน่่ายต่่อ 
(Sorting)

การรี ไซเคัิล 
(Recycle)

การฝัังกลบ 
(Disposal)

การกักเก็บ 
(Storage)

• กระดิาษ

• IBC แทุง๊ค์

• ขวดิแก้ว

• ยางรถยนต่์

• ขวดิพลาสต่ิก

• เศึษยางมะต่อยและอ่�น ๆ

• เศึษเห้ลก็/อล้มเินยีม

• ถงุมอ่เศึษผ้่าปนเป้�อน

• พาเลทุพลาสติ่ก

ข้องปริิมาณ
ข้ยะทั้งหมด

219

413

370

248

461

405

88%

88%89%91%
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โครงการ “รั้วกันตกขอบคอนกรีตรางระบายน้ำาจากท่อดับเพลิงเก่า” 
โครงการจัดการขยะที่โดดเด่นในปีนี้

 การทุี�องค์กรมุ่งเน้นให้้พนกังานมส่ีวนร่วมในการบ้ริห้ารจดัิการของเสยีภัายใต้่ห้ลกัการ Mitigation Hierarchy ในพ้�นทีุ�ฝ่ึายปฏบิ้ตั่กิาร โรงงานสรุาษฎร์ธุ์านไีด้ินำาทุ่อดิบั้เพลงิเก่าทีุ�ไม่ได้ิใชุ้ในการปรบั้ปรงุระบ้บ้แล้วมาใชุ้ประโยชุน์
ในโรงงาน โดิยการทุำาเป็นรั�วกันต่กขอบ้คอนกรีต่รางระบ้ายนำ�าในโรงงาน เพ้�อเพิ�มมล้ค่าของเสียให้้เกดิิประโยชุน์ส้งสดุิ

งบประมาณ ลดค่าใช้จ่าย ลดก๊าซเรือนกระจกลง

บาท บาท
42,600 40,125 1,511.40 

 การปรับ้ปรุงรั�วกันต่กขอบ้คอนกรีต่รางระบ้ายนำ�าในโรงงาน ความยาว 2.90 
เมต่ร/ชุดุิ จำานวน 34 ชุดุิ ความยาวรวม 98.60 เมต่ร จะต้่องลงทุนุค่าเห้ล็กคดิิเป็นเงิน 
42,600 บ้าทุ ห้ากขายเป็นเศึษเห้ลก็เก่าได้ิราคา 3.0 บ้าทุ/กก. คดิิเป็นนำ�าห้นกั 825 กก. 
คดิิเป็นเงิน 2,475 บ้าทุ

แนวทางการดำาเนินการ

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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ห่วงโซ่คุณค่าที่กระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงและโอกาสที่สำาคัญ
• การใชุ้ทุรัพยากรเชุ่�อเพลิงและไฟัฟั้าอย่างคุ้มค่า
• ความเสี�ยงดิ้านเทุคโนโลยีทุี�เกี�ยวข้องกับ้พลังงานทุดิแทุน

• ความเสี�ยงดิ้านการขาดิแคลนพลังงาน 
• ความเสี�ยงดิ้านต่้นทุุนพลังงานทุี�ไม่เห้มาะสม

การบริหารจัดการพลังงาน



[Disclosure  102-49]
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เป้าหมาย

• ลดิอัต่ราการใชุ้พลังงานลงอย่างน้อย 6% เม่�อเทุียบ้กับ้ปริมาณ
การผ่ลิต่ทุั�งห้มดิ โดิยใชุ้ปี 2563 เป็นปีฐาน

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ลดิอัต่ราการใชุ้พลังงาน(Energy Intensity) เชุ่�อเพลิงและไฟัฟั้า 

(จิกกะจูล) ลดิลงอย่างน้อย 2% เม่�อเทุียบ้กับ้ปริมาณการผ่ลิต่
ทุั�งห้มดิ (ต่ัน) โดิยใชุ้ปี 2563 เป็นปีฐาน

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ปริมาณการใชุ้พลงังานรวมในปี 2564 สทุุธุ์เิทุ่ากบั้ 190,249* 
จิกะจูล  และมีอตั่ราการใชุ้พลงังานต่่อห้น่วยผ่ลิต่ภัณัฑ์์เทุ่ากบั้ 
0.36 จิกะจูลต่่อต่นัผ่ลติ่ ลดิลง 9.06% เม่�อเทุยีบ้กบั้ปีฐาน 
2563 ซึ่่�งบ้รรลุเป้าห้มายต่ามทีุ�กำาห้นดิ

• ได้ิขยายขอบ้ข่ายการเปิดิเผ่ยข้อม้ลการใชุ้พลังงานของ
สำานกังานให้ญ่ กรุงเทุพมห้านคร

• ดิำาเนนิการปรบั้ปรงุกระบ้วนการผ่ลติ่และเครื�องจกัร เพ้�อเพิ�ม
ประสทิุธุ์ภิัาพการใชุ้พลงังาน  เชุ่น โครงการลดิปริมาณการใชุ้
พลังงานจากกิจกรรมการอุ่น AC เพ้�อขายและการบ้ริห้าร
จดัิการการจดัิส่งสินค้า ภัายใต้่โครงการบ้ริห้ารโลจิสต่กิส์ แบ้บ้
รวมศึน้ย์

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู 
นโยบายสิ�งแวดล้อม

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู 
นโยบายอนุริัก้ษั์พัลังงาน

 กลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ มุ่งมั�นให้้ธุ์รุกจิมกีารดิำาเนนิงานและการบ้ริห้ารจดัิการโดิยคำาน่งถง่ผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมต่ลอดิห่้วงโซ่ึ่คณุค่า เพ้�อให้้
ทุรพัยากรธุ์รรมชุาต่ใินปัจจุบ้นัดิำารงอย่้และเอ่�อประโยชุน์ต่่อประชุากรรุน่ต่่อ ๆ ไปในอนาคต่ โดิยกลุ่มบ้ริษัทุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ มุ่งมั�นให้้ความสำาคญักบั้การบ้ริห้าร
จดัิการด้ิานพลงังานอย่างมปีระสทิุธุ์ภิัาพและประสทิุธุ์ผิ่ลมาอย่างต่่อเน่�อง โดิยได้ิจดัิทุำาและดิำาเนนิการระบ้บ้การจดัิการด้ิานสิ�งแวดิล้อมต่ามมาต่รฐาน ISO14001 
มกีารกำาห้นดินโยบ้ายอนุรักษ์พลังงานและนโยบ้ายสิ�งแวดิล้อมทีุ�ชัุดิเจน โดิยสนับ้สนนุการวิจยัและพัฒนา ผ่ลติ่ภัณัฑ์์ บ้ริการ รวมถง่กระบ้วนการ เพ้�อให้้เกิดิ
นวตั่กรรมทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม เพิ�มประสิทุธุ์ภิัาพการใชุ้พลงังาน และสนับ้สนุนการใชุ้พลงังานทุางเล่อกในกระบ้วนการทุางธุุ์รกจิ ลดิการปล่อยก๊าซึ่ 
เรือนกระจกจากกระบ้วนการทุางธุุ์รกจิทัุ�งทุางต่รงและทุางอ้อม รวมทัุ�งสร้างความต่ระห้นกัในการปกป้องและอนุรกัษ์ทุรพัยากรธุ์รรมชุาติ่และสิ�งแวดิล้อม โดิย
ให้้พนกังาน ค้ค้่า และพนัธุ์มติ่รทุางธุ์รุกจิได้ิรบั้ร้แ้ละต่ระห้นักถง่ความสำาคญัของพลงังาน เน่�องจากพลงังานถอ่เป็นปัจจัยสำาคญัในกระบ้วนการผ่ลิต่สนิค้าและ
บ้ริการของธุุ์รกิจเป็นต้่นทุุนการผ่ลิต่ทีุ�สำาคญั และเป็นสาเห้ตุ่ห้ลักของการเกิดิก๊าซึ่เรือนกระจกขององค์กร  โดิยต่ลอดิ 3 ปีทุี�ผ่่านมา กลุ่มบ้ริษทัุฯมุง่เน้นการ
จดัิการพลงังานอย่างมปีระสทิุธุ์ภิัาพผ่่านการคดิิค้นปรบั้ปรงุกระบ้วนการเชุงินวตั่กรรมและการดิำาเนนิการทุี�เกี�ยวข้องกบั้การประห้ยดัิพลงังานและเชุ่�อเพลงิ
อย่างต่่อเน่�อง เพ้�อลดิต้่นทุุนในการผ่ลิต่และลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกไปพร้อม ๆ กัน  
 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ มุ่งเน้นการปรับ้ปรุงประสิทุธิุ์ภัาพกระบ้วนการผ่ลิต่อย่างต่่อเน่�อง ด้ิวยกจิกรรมการปรับ้ปรุงงานเพ้�อลดิความส้ญเสีย 
(Focused Improvement) ซึ่่�งเป็นห้น่�งในกลยทุุธ์ุ์ทุี�มคีวามจำาเป็นจะต้่องใชุ้ในกระบ้วนการบ้ำารงุรกัษาแบ้บ้ทุวีผ่ลทุี�ทุกุคนมส่ีวนร่วม (Total Productive  
Maintenance-TPM) มุ่งเน้นการบ้ำารงุรักษาอตั่โนมตั่ ิ(Autonomous Maintenance)  โดิยทุี�ผ่้ค้วบ้คมุเครื�องจกัรห้รืออุปกรณ์จะต่รวจสอบ้อุปกรณ์ของต่นเอง
อย่างต่่อเน่�อง ทุำาการปรับ้เปลี�ยน และดิำาเนินการบ้ำารุงรักษาเบ่้�องต้่นในขอบ้เขต่ทีุ�ต่นเองทุำาได้ิ และการปรับ้ปรุงเฉพาะเรื�อง (Focused Improvement) ด้ิวย 
การทุำากจิกรรมเพ้�อลดิห้รือกำาจัดิความส้ญเสยีทุุกรป้แบ้บ้ให้้ห้มดิสิ�นไป ด้ิวยการทุำาให้้  “เป็นศึน้ย์”  และ “ป้องกันการเกิดิซึ่ำ�า” โดิยทุุกคนมีส่วนร่วมทุำากจิกรรม
เพ้�อกำาจดัิความส้ญเสยีให้้เป็นศึน้ย์  (Zero Loss)   อย่างไรก็ต่ามกลุ่มทิุปโก้แอสฟััลท์ุ ยงัคงให้้ความสำาคญักบั้การเพิ�มสัดิส่วนการใชุ้พลงังานทุางเล่อกให้้มาก
ข้�นในปี 2564 ด้ิวยการนำาเชุ่�อเพลงิดิเีซึ่ล B10 ขยายผ่ลไปใชุ้เป็นเชุ่�อเพลงิในรถประเภัทุต่่างๆเพิ�มมากข้�นครอบ้คลมุพ้�นทีุ�ปฏบิ้ตั่กิารภัายในประเทุศึไทุยทัุ�ง   
5  โรงงาน  รวมทัุ�งริเริ�มการทุดิลองใชุ้เชุ่�อเพลงิกลุ่มไพโรไลซึ่สิ (Pyrolysis) ในกระบ้วนการผ่ลติ่ของโรงงานเป็นการสนบั้สนนุส่งเสริมการใชุ้ทุรพัยากรและพลงังาน
ให้้เกดิิประโยชุน์ส้งสดุิ พร้อมทัุ�งสร้างจิต่สำาน่กให้้กบั้พนักงานด้ิานการลดิการใชุ้พลังงานทัุ�งในกระบ้วนการผ่ลิต่และสำานกังาน  
 ทัุ�งนี�ในปี 2564 มกีารประกาศึใชุ้นโยบ้ายด้ิานสิ�งแวดิล้อมฉบ้บั้ให้ม่ เพ้�อให้้สอดิรบั้กบั้กลยทุุธ์ุ์ด้ิานความยั�งยน่ขององค์กรในการดิำาเนินงานด้ิาน
ประสิทุธิุ์ภัาพเชุงินเิวศึ และการเปิดิเผ่ยข้อม้ลด้ิานพลังงานนี�ได้ิรับ้การทุวนสอบ้และรบั้รอง ข้อม้ลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกจากห้น่วยงานภัายนอก (สถาบ้นั
รบั้รองมาต่รฐานไอเอสโอ : MASCI) ซ่ึ่�งครอบ้คลุมข้อม้ลตั่�งแต่่ มกราคม ถง่ ธัุ์นวาคม ปี 2564

การดำาเนินงาน

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]
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แนวทางการบริิหารจััดการการใช้พลัังงานอย่างมีีประสิิทธิิภาพ
 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ต่ระห้นักดิีว่ากลยุุทุธุ์์การจััดิการดิ้านพลัังงานทีุ�่เข้มแข็็งและการดิำาเนินธุ์ุรกิจทีุ�รับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อมจะชุ่วยผ่ลักดิันไปส่้การใชุ้พลัังงานภัายในองค์กร 
อย่างมีีประสิิทุธุ์ิิภัาพและลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
 การปรบั้ปรงุเฉพาะเรื�อง (Focused Improvement) ดิว้ยการทุำากจิกรรมเพ้�อลดิห้รือกำาจัดิความส้ญเสีย ซึ่่�งมีการขบั้เคล่�อนอย่างเป็นระบ้บ้ เพ้�อสนับ้สนนุการลดิปริมาณการใชุ้พลงังาน
ต่่อห้นว่ยผ่ลติ่ภัณัฑ์น์อกจากนี�เรายงัไดิเ้พิ�มสดัิสว่นการใชุพ้ลงังานทุางเล่อกในกระบ้วนการผ่ลติ่ให้้มากข้�น ดิว้ยการนำาเชุ่�อเพลงิกลุ่ม condensate oil เขา้มาใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลติ่ของโรงงาน 
และนำาเชุ่�อเพลิงดิีเซึ่ล B10 ขยายผ่ลไปใชุ้เป็นเชุ่�อเพลิงในรถประเภัทุต่่างๆ เพิ�มมากข้�นครอบ้คลุมพ้�นทุี�ปฏิบ้ัต่ิการภัายในประเทุศึไทุยทุั�ง 5 โรงงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามแหล่งพลังงาน (จิกะจูล)
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0%

ปี ริ้อยละข้องก้าริใช้พัลังงานทางเลือก้

[Disclosure  302-1, 302-2]
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 การดิำาเนินงานในปี 2564 มีการใชุ้พลังงานสุทุธุ์ิเทุ่ากับ้ 190,249 จิกะจูล และมีอัต่ราการใชุ้พลังงานต่่อห้น่วยผ่ลิต่ภััณฑ์์ เทุ่ากับ้ 0.36 จิกะจูลต่่อต่ันผ่ลิต่ ลดิลง 9.06% เม่�อเทุียบ้กับ้ 
ปีฐาน 2563 เม่�อแบ้่งต่ามกิจกรรมการใชุ้พลังงานพบ้ว่าการอุ่นผ่ลิต่ภััณฑ์์เพ้�อขายมีสัดิส่วนการใชุ้พลังงานส้งทุี�สุดิ ปัจจัยห้ลักมาจากความต่่อเน่�องในการขายผ่ลิต่ภััณฑ์์ทุี�ต่้องใชุ้ความร้อน
เป็นห้ลัก และไดิ้จัดิทุำาโครงการลดิปริมาณการใชุ้พลังงานจากกิจกรรมอุ่นผ่ลิต่ภััณฑ์์เพ้�อขาย เพ้�อลดิการใชุ้พลังงาน (ห้น้า 99)

แนวโน้มอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 
(จิกะจูลต่อตันผลิต) แยกประเภทกิจกรรมการใช้พลังงาน (จิกะจูล)[Disclosure  302-3, 302-4]
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ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงดิ้านการเปลี�ยนแปลงสภัาพอากาศึ
• ความเสี�ยงจากภััยพิบ้ัต่ิทุางธุ์รรมชุาต่ิ
• ความเสี�ยงดิา้นเทุคโนโลย ีและความร้ค้วามสามารถ 

ของบุ้คลากรทุี�เกี�ยวข้อง

• ความเสี�ยงจากกฏห้มายและข้อกำาห้นดิ 
ทุี�เปลี�ยนแปลง
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 นับ้ตั่�งแต่่ประเทุศึไทุยได้ิลงนามเข้าเป็นภัาคีความต่กลงปารีสในปี 2559 เพ้�อควบ้คุมอุณภัมิ้เฉลี�ยของโลกให้้เพิ�มข้�นไม่เกนิ 2 องศึาเซึ่ลเซีึ่ยส โดิยประเทุศึไทุย
ได้ิตั่�งเป้าห้มายเพ้�อลดิก๊าซึ่เรือนกระจกเม่�อเทุยีบ้กบั้ปีฐาน 2548 ลงร้อยละ 20 – 25 ภัายในปี 2573 นั�น ซึ่่�งปัจจุบ้นัอย้ร่ะห้ว่างการจดัิทุำาร่างพระราชุบ้ญัญตั่กิาร
เปลี�ยนแปลงสภัาพภัมิ้อากาศึแห่้งชุาต่ ิห้รือ พระราชุบ้ญัญัติ่โลกร้อน และจะมีผ่ลบ้งัคับ้ใชุ้ในอนาคต่ ปัญห้าภัาวะโลกร้อนและการเปลี�ยนแปลงสภัาพภัม้อิากาศึยงัคง

การดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• ปรับ้ปรุงศึ้นย์โลจิสต่ิกส์แบ้บ้รวมศึ้นย์ ณ โรงงานพระประแดิง เพ้�อบ้ริห้ารจัดิการ การจำาห้น่ายสินค้า 5 โรงงาน เพ้�อลดิการใชุ้เชุ่�อเพลิงและบ้ริห้ารการใชุ้รถบ้รรทุุก
• เปลี�ยนการใชุ้พลังงานไปส้่การใชุ้พลังงานทุางเล่อกทุี�เห้มาะสม 
• ปรับ้ปรุงกระบ้วนการทุำางานภัายในโรงงานเพ้�อเพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพการใชุ้พลังงานและลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก
• เพิ�มขอบ้ข่ายการเปิดิเผ่ยข้อม้ลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกของกลุ่มสำานักงาน และเทุคนิค

เป้าหมาย

• ลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อต่ันการผ่ลิต่ (ขอบ้เขต่ 1 และ 
2) ลงอย่างน้อยร้อยละ 6 ภัายในปี 2568 เทุียบ้จากปี 2563

• พิจารณาขยายการเปิดิเผ่ยข้อม้ลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
ขอบ้เขต่ 3 ภัายในปี 2568

• ตั่�งเป้าห้มายให้้ทุุกชุุมชุนปราศึจากปัญห้าเรื�องฝุ่ึนละออง 
ขนาดิเล็ก

• รณรงค์ให้้คนในชุุมชุนอนุรักษ์แห้ล่งนำ�า และสร้างประโยชุน์จาก 
การใชุ้นำ�าทุี�มีคุณค่าส้งสุดิ

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์มีเป้าห้มายทุี�จะทุบ้ทุวนความเสี�ยง 

ดิา้นการเปลี�ยนแปลงสภัาพภัมิ้อากาศึ ให้้ครอบ้คลุมกระบ้วนการ 
ในห้่วงโซึ่่คุณค่าทุางธุ์ุรกิจ (Value Chain) และนำาเสนอต่่อคณะ 
กรรมการบ้ริห้ารความเสี�ยงองค์กร 

• ลดิอัต่ราการปลดิปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก (ขอบ้เขต่ทีุ� 1 และ 2) 
ต่่อต่ันการผ่ลิต่ลงอย่างน้อยร้อยละ 2 จากปี 2563

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ฝึา่ยงานบ้รหิ้ารความเสี�ยง ได้ิดิำาเนินการทุบ้ทุวนความเสี�ยง 
ดิา้นการเปลี�ยนแปลงสภัาพภัมิ้อากาศึ และนำาเสนอต่่อคณะ 
กรรมการบ้ริห้ารความเสี�ยงองค์กร

• การปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกทุางต่รง (ขอบ้เขต่ 1) สทุุธุ์เิทุ่ากบั้  
13,352 ต่ัน คาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่า

• การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกทุางอ้อม (ขอบ้เขต่ 2) สทุุธุ์เิทุ่ากับ้ 
1,798 ต่ันคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่า

• ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก (ขอบ้เขต่ 1 และ 2) 
สุทุธุ์ิเทุ่ากับ้ 15,150 ต่ันคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่า

• อัต่ราของการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อต่ันการผ่ลิต่ 
( ขอบ้ เขต่ทีุ�  1  และ  2 )  เทุ่ ากับ้  0 .029  กิ โลกรัม
คาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิ เทีุยบ้เทุ่าต่่อต่ันการผ่ลิต่ ลดิลง 
รอ้ยละ 9.81 เม่�อเปรยีบ้เทุยีบ้กบั้ป ี2563 ซึ่่�งบ้รรลเุปา้ห้มาย
ทุี�กำาห้นดิ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

เป็นประเดิน็สำาคญัทีุ�ส่งผ่ลกระทุบ้ทีุ�มีนัยสำาคญั ต่่อทุุกภัาคส่วนทุั�งในระดิบั้ประเทุศึและระดิบั้สากล และมแีนวโน้มทุวีความความรนุแรงข้�นอย่างต่่อเน่�องส่งผ่ลให้้เกดิิภัยัธุ์รรมชุาต่เิชุ่นสภัาพอากาศึแปรปรวน การเกดิิอุทุกภัยัทีุ�มคีวามถี�และ
ความรนุแรงมากข้�น และการขาดิแคลนนำ�าทุวีความรุนแรงมากข้�นเชุ่นกนั อีกทุั�งแรงกดิดินัจากนกัลงทุุนทุี�มุ่งไปส่้อุต่สาห้กรรมคาร์บ้อนต่ำ�า และภัาคประชุาสงัคมห้รือห้น่วยงานทีุ�ขบั้เคล่�อนการจดัิการด้ิานสภัาพภัมิ้อากาศึ
 เพ้�อการรับ้ม่อกับ้การเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิอากาศึทุั�งในระยะสั�นและระยะยาว กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุได้ินำากระบ้วนการบ้ริห้ารความเสี�ยงมาเป็นเครื�องม่อในการประเมินปัจจัยและผ่ลกระทุบ้ต่่อ 
การดิำาเนินธุ์ุรกิจ รวมถ่งโอกาสทีุ�เกี�ยวข้องกับ้การเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิอากาศึทีุ�อาจเกิดิข้�นต่ลอดิกระบ้วนการในห่้วงโซ่ึ่คุณค่า (Value Chain) โดิยย่ดิต่ามแนวปฏิบั้ติ่ทีุ�ดีิในการเปิดิเผ่ยข้อม้ลต่ามมาต่รฐาน 
TCFD และการบ้ริห้ารจัดิการก๊าซึ่เรือนกระจกขององค์กร ต่ามแนวทุางข้อกำาห้นดิ  ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases และห้ลักการพิธุ์ีสารก๊าซึ่เรือนกระจกว่าด้ิวยมาต่รฐานการทุำาบ้ัญชุีและการ 
รายงานขององค์กร (GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard) จากผ่ลการประชุุม COP 26 ทีุ�ผ่่านมาส่งผ่ลกระทุบ้และเข้ามามีบ้ทุบ้าทุในการดิำาเนินงานห้รือ 
การกำาห้นดิกลยุทุธ์ุ์ด้ิานการจัดิการก๊าซึ่เรือนกระจกของกลุ่มทิุปโก้แอสฟััล์ ผ่ลักดัินการกำาห้นดิเป้าห้มายระยะยาวในเรื�อง Carbon Neutral Company ภัายในปี 2573 จากโครงการลดิก๊าซึ่เรือนกระจก 
(GHG Emission Reduction) และกิจกรรมการชุดิเชุยคาร์บ้อน (Carbon Offsets) ในอนาคต่
 สำาห้รับ้ข้อม้ลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกของธุ์ุรกิจการผ่ลิต่ยางมะต่อยในประเทุศึและสำานักงานให้ญ่ทีุ�เปิดิเผ่ยในรายงานได้ิรับ้การทุวนสอบ้แห้ล่งทีุ�มา วิธุ์ีการจดิบั้นทุ่ก และการคำานวณโดิยสถาบ้ัน 
รบั้รองมาต่รฐานไอเอสโอ อุต่สาห้กรรมพัฒนาม้ลนธิุ์ ิสถาบั้นเครือข่ายของกระทุรวงอุต่สาห้กรรม

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดู 
นโยบายสิ�งแวดล้อม
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Related Risks & Opportunities)
 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุประเมินผ่ลกระทุบ้จากความเสี�ยงและโอกาสทีุ�เกี�ยวข้องกับ้การเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิอากาศึทีุ�อาจเกิดิข้�น และมีผ่ลต่่อความต่่อเน่�องในการดิำาเนินธุุ์รกิจของกลุ่มบ้ริษัทุฯ เก่อบ้ต่ลอดิ 
กระบ้วนการในห้่งโซึ่่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กร ในปี 2564 ดิังนี�

Value chain
ก้าริติลาดและ
พััฒนาธุริก้ิจำ

เทคโนโลย่และ
นวัติก้ริริม

ก้าริจำัดหา

การขนส่งวัต่ถุดิิบ้ทุาง 
เรือล่าชุ้าเน่�องจากภััย 
ทุางธุ์รรมชุาต่ิ เชุ่น ฝึน
ต่กห้นักผ่ิดิปกต่ิ ฝึนต่ก
นอกฤดิ้

ในอนาคต่ วัต่ถุดิิบ้ห้ลัก 
ทีุ� จำา เ ป็น ต่่อการผ่ลิต่ 
อาจจะมี จำานวนผ้้่ผ่ลิต่ 
น้อยลง ส่งผ่ลให้้ราคา 
ขายห้รือต่้นทุุนส้งข้�น
เน่�องจากผ่้ผ้่ลติ่บ้างราย 
ไม่สามารถปรับ้ตั่วให้้ 
สินค้าห้รือกระบ้วนการ 
ผ่ ลิ ต่ ใ ห้้ เ ป็ น มิ ต่ ร ต่่ อ 
สิ�งแวดิล้อมไดิ้
เชุ่น สนิค้าเคมยีางมะต่อย 
ทุี�ผ่ลิต่จากโรงกลั�น

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

ดิำาเนินการ
ภัายในปี 2568

การใชุ้พลังงานความ 
ร้อนในการผ่ลิต่และอุ่น 
สินค้าเพิ�มข้�น เน่�องจาก 
ฝึนต่กห้นัก

กฎห้มายและข้อบ้ังคับ้ 
ใ ห้ ม่ ใ น ก า ร ล ดิ ก๊ า ซึ่ 
เรือนกระจกอาจทุำาให้้ 
ต่้นทุุนส้งข้�น เชุ่น การ 
ลงทุุนในโครงการต่่างๆ 
การปรับ้เปลี�ยนพลังงาน 
ชุ นิ ดิ ใ ห้ ม่ แ ล ะ ก า ร 
ป รั บ้ เ ป ลี� ย น ขั� น ต่ อ น 
การทุำางาน

อุณห้ภั้มิของผิ่วทุางทีุ� 
ส้งข้�นสง่ผ่ลให้้ต่อ้งมกีาร 
ปรับ้ปรุงคุณสมบั้ต่ิของ 
สิ น ค้ า ใ ห้้ ส อ ดิ รั บ้ กั บ้ 
อุณห้ภั้มิทีุ�เปลี�ยนแปลง 
เชุ่นยางมะต่อยสำาห้รับ้ 
งานสนามบ้ิน

ก ฎ ห้ ม า ย ห้ รื อ ก ฏ 
ระเบี้ยบ้ทีุ�ออกให้ม่อาจ 
มี ผ่ ล ทุำา ใ ห้้ ต้่ อ ง ป รั บ้ 
ร้ ป แ บ้ บ้ ก า ร ดิำา เ นิ น 
ธุ์ุ ร กิ จ แ ล ะ ก ล ยุ ทุ ธุ์์ 
เ พ้� อ ใ ห้้สอดิคล้องกับ้ 
เ ป้ า ห้ ม า ย ร ะ ดัิ บ้ ชุ า ต่ิ 
(Net Zero/Carbon 
n e u t r a l ) แ ล ะ ก า ร 
เปลี�ยนแปลงกระบ้วน 
การทุำางานให้้สอดิคล้อง 
กันเชุ่น carbon credit

ฤด้ิรอ้นยาวนานสง่ผ่ลให้้ 
งานก่อสร้างมีชุ่วงระยะ 
เวลาการทุำางานเพิ�มข้�น

การก่อสร้างในฤดิ้ฝึนทีุ� 
ยาวนานเป็นโอกาสทุาง 
ธุ์รุกจิซึ่่�งสง่เสรมิชุ่�อเสยีง 
และภัาพลักษณ์ ในฐานะ 
ผ่้้เชุี�ยวชุาญทีุ�สามารถ 
มอบ้ทุางเล่อกในการ 
แก้ปัญห้าให้้ล้กค้าไดิ้

ก้าริก้ลั�น ก้าริผลิติ ก้าริข้าย ก้าริข้นส่ง ก้าริบริิก้าริ
เทคนิค

ก้าริก้่อสริ้าง

Physical risk

Transition risk
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Related Risks & Opportunities)

การบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงมาตรการรับมือในปี 2564

ความเส่�ยงจำาก้ผลก้ริะทบทางก้ายภาพั
(Physical risk)

ความเส่�ยงท่�ส่งผลก้ริะทบติ่อก้าริเปล่�ยนแปลง
ก้าริดำาเนินธุริก้ิจำ (Transition risk)

• กำาห้นดินโยบ้ายการบ้ำารุงรักษาทุวีผ่ลแบ้บ้ทุุกคนมีส่วนร่วม 
Total Productive Maintenance (TPM) เพ้�อลดิการใชุ้พลังงาน 
การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก รวมถ่งลดิค่าใชุ้จ่าย

• กำาห้นดิเป้าห้มาย และส่งเสริมโครงการการบ้ริห้ารจัดิการเปลี�ยน 
แปลงสภัาพภั้มิอากาศึทุั�งในระยะสั�นและระยะยาว

• เพิ�มประสทิุธุ์ภิัาพในทุกุกระบ้วนการโดิยใชุ้ห้ลกั “3Rs” เพ้�อจดัิการ 
การเปลี�ยนแปลงทุางสภัาพภ้ัมิอากาศึ ลดิการใชุ้ทุรัพยากรและ 
ลดิการใชุ้พลังงานอย่างต่่อเน่�อง

• จดัิให้้ผ่้เ้ชุี�ยวชุาญจากภัายนอก ดิำาเนนิการทุบ้ทุวนและต่รวจสอบ้
ข้อม้ลต่ามมาต่รฐานสากล เพ้�อการพัฒนาแนวทุางการลดิก๊าซึ่
เรือนกระจกอย่างต่่อเน่�อง

ความเส่�ยง
• การเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิอากาศึอาจส่งผ่ลกระทุบ้ต้่นทุุนการ 

ขนส่งวัต่ถุดิิบ้และผ่ลิต่ภััณฑ์์ ค่าบ้ริห้ารจัดิการ และการจัดิห้า 
เชุ่�อเพลิงทุดิแทุน เพ้�อส่งเสริมการลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก

ความเส่�ยง
• กฎห้มายห้รือข้อบ้ังคับ้ดิ้านกลไกการลดิก๊าซึ่เรือนกระจก  

อาจส่งผ่ลให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีต่้นทุุนการผ่ลิต่ทีุ�ส้งข้�นซึ่่�งกระทุบ้ต่่อ
ความสามารถในการแข่งขันและความยั�งย่นในการดิำาเนินธุ์ุรกิจใน
อนาคต่

โอก้าส
• จากการเกิดิฤดิ้ร้อนยาวนานส่งผ่ลต่่อปริมาณยอดิขายและรายไดิ้
• จากความต่้องการของกลุ่มล้กค้าในดิ้านการให้้บ้ริการงาน 

ก่อสร้างทุางของกลุ่มบ้ริษัทุฯ 
• ภััยพิบ้ัต่ิ เชุ่น ฝึนต่กห้นัก นำ�าทุ่วม เป็นเห้ตุ่ให้้ถนนเส่�อมสภัาพ 

เร็วข้�น อาจเป็นโอกาสให้้กลุ่มบ้ริษัทุมีรายได้ิจากการขายผ่ลิต่ 
ภััณฑ์์ยางมะต่อย เพ้�อใชุ้ซึ่่อมถนนเพิ�มข้�น

โอก้าส
• การดิำาเนนิมาต่รการต่่าง ๆ  เพ้�อให้้สอดิคลอ้งต่ามกฎห้มายห้รอืขอ้ 

บ้งัคบั้ดิา้นกลไกการลดิกา๊ซึ่เรอืนกระจก รวมทัุ�งการบ้รรลเุปา้ห้มาย 
การลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกนับ้เป็นโอกาสสร้างความยั�งย่น 
ดิ้านการดิำาเนินธุ์ุรกิจขององค์กร

มาตรการรองรับ
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ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัยบรรษัทภิบ�ล บรรษัทภิบ�ลคุณค่�เพื่ออน�คต คุณค่�เพื่ออน�คตภ�คผนวก ภ�คผนวก

การดำาเนินธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564

กระบวนการดำาเนินงานของธุรกิจ
การขนส่งวัตถุดิบ

ทางเรือบรรทุก
การกลั่น การผลิต

การขาย/การทำางาน
ในสำานักงาน

 กลุ่มทิปโก้แอสฟััลท์ ตระหนักดีว่าลักษณะการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯได้สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซึ่่คุณค่าของธุรกิจ โดยนับตั�งแต่ก๊าซึ่เรือน
กระจกที่ปล่อยจากการใช้เชื�อเพลิงในการขนส่งวัตถุดิบ การกลั่นยางมะตอย การผลิตสินค้าและการให้บริการลูกค้าที่มีการใช้ไฟัฟั้าหรือเชื�อเพลิง รวมทั�งการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในการผลิต การขนส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าที่ใช้
พาหนะ เชื�อเพลิง รวมไปถึงการใช้สินค้าของลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้างถนนที่มีการใช้เชื�อเพลิง
 ดังนั�นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกตลอดห่วงโซึ่่คุณค่า เพื่อกำาหนดแผนการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจกขององค์กรในแต่ละปีดังนี�

Scope 1

Scope 2

Scope 3

กิจกรรมขนส่งทางเรือ และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการกลั่นยางมะตอย

และกิจจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการผลิตยางมะตอย

และกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมการเดินทางของพนักงาน

กิจกรรมการใช้ไฟัฟั้า กิจกรรมการใช้ไฟัฟั้าของสำานักงานใหญ่

7,04257,054 334

1,599 199
ไม่มีกิจกรรมที่ปลดปล่อยใน Scope 2

กิจกรรมการใช้ไฟัฟั้าและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการจ้างผู้รับเหมาขนส่งทางเรือ

กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบสำาหรับการกลั่น
และกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบของคู่ค้า
และกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมการการใช้กระดาษ
และการใช้นำ�าประปา

การขนส่ง การบริการเทคนิค การก่อสร้าง กิจกรรม CSR

หลังกระบวนการ

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รายงานในปี 2564 มีดังนี�
1. ข้อมูลกิจกรรมการขาย/การทำางานในสำานักงาน และการบริการทางเทคนิค โดยเพิ่มเติมข้อมูลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกจากการใช้เชื�อเพลิงหรือพลังงานของฝ่ายขายและสำานักงานใหญ่ และหน่วยงานบริการทางเทคนิคซึ่ึ่งได้รับการทวนสอบและรับรองโดยหน่วยงานภายนอก  
(สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI) 
2. ข้อมูลกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบทางเรือบรรทุก และข้อมูลกิจกรรมการก่อสร้าง เป็นข้อมูลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก การใช้เชื�อเพลิงหรือพลังาน เพิ่มเติม ซึ่ึ่งยังไม่ได้รับการทวนสอบและรับรองโดยหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมการเดินทางของพนักงาน กิจกรรมการผลิตแอสฟััลท์ติกคอนกรีต

หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เทียบเท่า

กิจกรรมการผลิตแอสฟััลท์ติกคอนกรีต

กิจกรรมการขนส่งวุตถุดิบของคู่ค้า
และกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมการขนส่งและกิจกรรมสนับสนุน
5,935 40 2,885.46

404.28

โครงการปลูกต้นไม้ 5 โครงการ
มีต้นไม้ทั�งสิ�น 109,407  ต้น

ไม่มีกิจกรรมที่ปลดปล่อยใน Scope 2ไม่มีกิจกรรมที่ปลดปล่อยใน Scope 2

ไม่มีกิจกรรมที่ปลดปล่อยใน Scope 3กิจกรรมของผู้รับเหมาขนส่งสินค้า

[Disclosure  305-1, 305-2, 305-3]
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เป้าหมายและผลการดำาเนินงานในการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 เน่�องจากการเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิอากาศึทีุ�มีความรุนแรงมากข้�นไดิ้ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อสังคมและสิ�งแวดิล้อมทัุ�วโลก กลุ่มบ้ริษัทุฯจ้งไดิ้แสดิงจุดิย่นในการมีส่วนร่วมในความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคม โดิยไดิ้กำาห้นดิ 
การลดิก๊าซึ่เรือนกระจก (ขอบ้เขต่ 1 และ 2) ทุั�งระยะสั�นและระยะยาวดิังนี�

ลดอัติริาความเข้้มก้าริปล่อยก้๊าซ
เริือนก้ริะจำก้ติ่อติันก้าริผลิติ

(ข้อบเข้ติ 1 และ 2)

ลดิลงร้อยละ ลดิลงร้อยละ

เทุียบ้จากปีฐาน 2563 เทุียบ้จากปีฐาน 2563

2 6
เป้าหมายการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงาน ปี 2564

ปี 2564 ปี 2568

• การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก (ขอบ้เขต่ 1 และ 2) เทุ่ากับ้ 
15,150 ต่ันคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่า 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกต่่อต่ันการผ่ลิต่ 
(ขอบ้เขต่ทีุ� 1 และ 2) เทุ่ากับ้ 0.029 กิโลกรัมคาร์บ้อนไดิ- 
ออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่าต่่อต่ันการผ่ลิต่ ลดิลงร้อยละ 9.81 
เม่�อเปรียบ้เทุียบ้กับ้ปี 2563 ซึ่่�งบ้รรลุเป้าห้มายทุี�กำาห้นดิไว้

 0.029

[Disclosure 305-4, 305-5]
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โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่โดดเด่นในปีนี้

 กลุ่มบ้ริษัทุฯพบ้ว่าลักษณะการดิำาเนินธุ์ุรกิจของกลุ่มมีการใชุ้พลังงานในการอุ่นผ่ลิต่ภััณฑ์์เพ้�อขายส้งสุดิเป็นอันดิับ้แรก จ้งไดิ้มุ่งเน้นการปรับ้ปรุงประสิทุธุ์ิภัาพและกระบ้วนการอุ่น
ผ่ลิต่ภััณฑ์์ โดิยกระบ้วนการปรับ้ปรุงเฉพาะเรื�อง (Focused Improvement) ในการลดิการส้ญเสียพลังงานทุี�ไม่จำาเป็น และลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกในกระบ้วนการไปพร้อม ๆ กัน จาก
การเก็บ้ข้อม้ลและวิเคราะห์้ปัญห้า พบ้ว่าการอุ่นผ่ลิต่ภััณฑ์์ด้ิวยระบ้บ้การให้้ความร้อนด้ิวยห้ม้อต้่มนำ�ามันร้อน (Hot Oil Boiler) สามารถจัดิเวลาในการเดิินเครื�อง (Operating Time) ให้้ 
เห้มาะสมกับ้สภัาวะปัจจุบ้ัน โดิยใชุ้ระบ้บ้ Scada มาประยุกต่์ใชุ้ในการวิเคราะห้์ ควบ้คุม และต่ิดิต่ามผ่ล รวมถ่งใชุ้การป้องกันความผ่ิดิพลาดิ (Error Proofing) เพ้�อลดิการใชุ้พลังงานมากเกิน
ความจำาเป็น ส่งผ่ลให้้การใชุ้พลังงานในกระบ้วนการลดิลงได้ิร้อยละ 6 ของการใชุ้พลังงานในการอุ่นผ่ลิต่ภััณฑ์์เพ้�อขาย และยังสามารถลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกลงได้ิร้อยละ 6 ของ 
การปล่อยจากการอุ่นผ่ลิต่ภััณฑ์์เพ้�อขายของโรงงานสุราษฎร์ธุ์านีลงไดิ้

โครงการลดปริมาณการใช้พลังงานจากกิจกรรมอุ่นผลิตภัณฑ์์เพื่อขาย  

• ระยะเวลาของโครงการ มิถุนายนถ่งธุ์ันวาคม 2564
• ลดิการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 294 ต่ันคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่า
• ลดิการใชุ้นำ�ามันเชุ่�อเพลิง (B10) 108,463 ลิต่ร
• ค่าใชุ้จ่าย 2.56 ล้านบ้าทุ

[Disclosure 305-5, 305-7, 302-5]
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงจากการขาดิแคลนวัต่ถุดิิบ้ทุี�สำาคัญ
• ความเสี�ยงจากการจัดิซึ่่�อสินค้าจากค้่ค้าทุี�ไม่คำาน่งดิ้านสิ�งแวดิล้อม
• ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงข้อกำาห้นดิและกฏห้มาย
• ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงดิ้านเทุคโนโลยี
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 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุ มีความมุ่งมั�นให้้ธุ์ุรกิจดิำาเนินไปควบ้ค้่กับ้การบ้ริห้ารจัดิการผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมต่ลอดิห่้วงโซ่ึ่คุณค่า เพ้�อให้้
ทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ใินปัจจุบ้นัคงอย่้และคงประโยชุน์แก่คนรุน่ต่่อไปในอนาคต่ โดิยส่งเสริมระบ้บ้เศึรษฐกจิห้มุนเวียน เพ้�อการใชุ้ทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ใิห้้เกดิิประโยชุน์
และประสทิุธุ์ภิัาพส้งสดุิจากการควบ้คมุกระบ้วนการผ่ลติ่ เพ้�อให้้การใชุ้วตั่ถดุิบิ้เป็นไปต่ามส้ต่รการผ่ลิต่ทีุ�กำาห้นดิและสอดิคล้องต่ามข้อกำาห้นดิของล้กค้า โดิยมี
การกำาห้นดิขั�นต่อนและจุดิควบ้คมุต่่าง ๆ  ในแต่่ละกระบ้วนการทีุ�ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อคุณภัาพสนิค้า เพ้�อเป็นการป้องกันไม่ให้้เกดิิสนิค้าห้รือผ่ลิต่ภัณัฑ์์ทุี�ไม่เป็นไปต่าม
ข้อกำาห้นดิ รวมทัุ�งจดัิการสนิค้าห้รือผ่ลิต่ภัณัฑ์์ดัิงกล่าวให้้สามารถกลับ้มาใชุ้ให้ม่ได้ิ 

การดำาเนินงาน

เป้าหมาย

• มุ่งมั�นในการจัดิซึ่่�อจัดิจ้างสินค้าและบ้ริการทีุ�เป็นมิต่รต่่อ 
สิ�งแวดิล้อม (Green Procurement)

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• สนบั้สนนุการจดัิซึ่่�อสนิคา้ทีุ�เปน็มติ่รกบั้สิ�งแวดิลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 5 

รายการต่่อปี

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • การจัดิซึ่่�อสนิคา้ทีุ�เป็นมิต่รกบั้สิ�งแวดิล้อมทีุ�เป็นรายการให้ม่
ในปี 2564 มีจำานวนทุั�งสิ�น  20 รายการ 

• จำานวนวัสดุิทีุ�ใชุ้แล้วสามารถใชุ้ซึ่ำ�าและห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้
ให้ม่ไดิ้ 712 ต่ัน คิดิเป็น 0.14 % ของวัต่ถุดิิบ้ทุั�งห้มดิ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

 นอกจากนี�กลุ่ม บ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ ได้ิจัดิทุำาค้ม่่อการจัดิซึ่่�อจดัิจ้างสนิค้าและบ้ริการทีุ�เป็นมติ่รต่่อสิ�งแวดิล้อม  (Green Procurement) ต่ามรายการ
สนิค้าและบ้ริการทีุ�ได้ิจดัิทุำาเกณฑ์์ข้อกำาห้นดิไว้ ห้รือสินค้าทีุ�ได้ิรบั้ฉลากสิ�งแวดิล้อม เชุ่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บ้อน ห้รือบ้ริการทุี�ได้ิรบั้การรบั้รองด้ิานสิ�งแวดิล้อม 
เป็นต้่น เพ้�อเป็นแนวทุางให้้กลุ่มบ้ริษทัุฯสามารถนำาเกณฑ์์ด้ิานสิ�งแวดิล้อมไปประยุกต์่ใชุ้ในการดิำาเนินการจัดิซึ่่�อจัดิจ้างได้ิถก้ต้่องเห้มาะสมและเป็นไปในทิุศึทุาง
เดิยีวกนั และสามารถศ่ึกษาถง่ผ่ลประโยชุน์ทีุ�ได้ิรบั้จากการดิำานินงานดัิงกล่าวได้ิอย่างเป็นรป้ธุ์รรม และยังถอ่เป็นแนวทุางและการผ่ลักดินัให้้ค้ค้่ามีการดิำาเนนิงาน 
โดิยคำานง่ถง่สิ�งแวดิล้อมมากข้�น ซ่ึ่�งก่อให้้เกิดิการบ้ริโภัคทีุ�ยั�งยน่จากการสร้างอุปสงค์ให้้เกิดิอุปทุานในการสร้างต่ลาดิสินค้าและบ้ริการทีุ�เป็นมติ่รกบั้สิ�งแวดิล้อม
 กลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิลดิปริมาณวสัดิทีุุ�นำามาใชุ้ในกระบ้วนการด้ิวยการใชุ้ซึ่ำ�าห้ลายครั�งต่ลอดิอายกุารใชุ้งาน และนำากลบั้มาใชุ้ให้ม่ (Reuse and Recycle) 
เพ้�อให้้เกิดิการใชุ้ทุรพัยากรทีุ�เป็นประโยชุน์และมปีระสทิุธุ์ภิัาพส้งสดุิ เพิ�มสัดิส่วนการรีไซึ่เคลิและลดิปริมาณของเสีย โดิยได้ิกำาห้นดิไว้เป็นส่วนห้น่�งของนโยบ้ายสิ�ง
แวดิล้อม เพ้�อให้้ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิย่ดิถอ่และปฏบัิ้ต่อิย่างต่่อเน่อง 

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อ
เข้้าดู นโยบายสิ�งแวดล้อม

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]
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การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 การจัดิซึ่่�อจัดิจ้างผ่ลิต่ภััณฑ์์และบ้ริการ ทุี�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม (Green Procurement) เป็นแนวทุางทุี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ นำามาประยุกต่์ใชุ้ โดิยการพิจารณาจัดิซึ่่�อผ่ลิต่ภััณฑ์์และบ้ริการทุี�ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม
น้อยกว่าผ่ลิต่ภััณฑ์์และบ้ริการปกต่ิทัุ�วไปทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�อย่างเดิียวกัน โดิยพิจารณาต่ลอดิวัฏจักรชุีวิต่ผ่ลิต่ภััณฑ์์ตั่�งแต่่ขั�นต่อนการจัดิห้าวัต่ถุดิิบ้ การผ่ลิต่ การเล่อกใชุ้พลังงานและเทุคโนโลยีทีุ�เห้มาะสม การบ้รรจุห้ีบ้ห้่อ  
การขนส่ง การใชุ้งาน และการจัดิการซึ่ากผ่ลิต่ภััณฑ์์ห้ลังห้มดิอายุการใชุ้งาน อีกทุั�งเป็นการส่งเสริมให้้ผ่้้ผ่ลิต่และผ่้้ขายให้้ความสนใจทุี�จะเพิ�มปริมาณการผ่ลิต่และการขายผ่ลิต่ภััณฑ์์และบ้ริการทุี�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม 

544  20 จำานวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ในปี 2564

รายการใหม่ของสินค้า
ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ผ่มด้ิแลงานด้ิานห้น่วยงานคลังสินค้าของ
บ้ริษัทุ มองเรื�องส่งเสริมแนวปฏิบั้ติ่ดิ้านการจัดิซึ่่�อ 
จดัิจ้างสินค้าและบ้ริการทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อมของ
บ้ริษัทุ และส่งเสริมในเรื�องการลดิของเสีย โดิย
กระบ้วนการ reuse และ recycle เป็นการสร้างห้ลัก
ประกันให้้มีร้ปแบ้บ้การผ่ลิต่และการบ้ริโภัคทีุ�ยั�งย่น
ขององค์กร

ชัยณรงค์ สีเดชะ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าโรงงานพระประแดง

[Disclosure  301-2, 308-1]
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การจัดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 การเล่อกใชุผ้่ลติ่ภัณัฑ์ที์ุ�เป็นมิต่รกบั้สิ�งแวดิลอ้มเป็นแนวทุางทีุ�กลุ่มบ้รษิทัุฯ นำามาประยกุต่์ใชุโ้ดิยการพิจารณาจัดิซึ่่�อผ่ลติ่ภัณัฑ์ที์ุ�ใชุทุ้รพัยากรทีุ�นำากลบั้มาใชุ้ให้ม่ได้ิ ห้รอืมีสว่นผ่สมของวัสดุิห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้ให้ม่
ไดิ้เป็นส่วนประกอบ้ เพ้�อให้้สามารถลดิการใชุ้ทุรัพยากรธุ์รรมชุาติ่ให้ม่ลงได้ิ โดิยมีการแบ่้งประเภัทุของวัสดุิทัุ�งห้มดิทีุ�ใชุ้ของกลุ่มบ้ริษัทุฯ แบ่้งเป็น 2 ประเภัทุค่อ วัสดุิใชุ้แล้วและไม่สามารถห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้ให้ม่ไดิ้  
(non – renewable materials used ) ไดิ้แก่ วัต่ถุดิิบ้ห้ลัก เชุ่น Asphalt Cement ต่ัวทุำาละลาย และสารเคมี ซึ่่�งใชุ้แล้วห้มดิไป ไม่สามารถห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้ให้ม่ไดิ้ และวัสดิุใชุ้แล้วทุี�สามารถใชุ้ซึ่ำ�าและสามารถห้มุนเวียน 
นำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ไดิ้ ( renewable materials used) ไดิ้แก่  Used Oil และวัสดิุในกระบ้วนการทุี�เกี�ยวข้อง เชุ่น นำ�ามันเบ้รค นำ�ามันเครื�อง และนำ�ามันเกียร์  ซึ่่�งเม่�อใชุ้แล้ว เกิดิเป็นของเสียสามารถนำากลับ้มาใชุ้เป็นวัต่ถุดิิบ้การ
ผ่ลิต่แอสฟััลทุ์ไดิ้ รวมทุั�งบ้รรจุภััณฑ์์ต่่างๆ เชุ่น ถุง Premix ถัง 200 ลิต่ร ถัง 30 ลิต่ร และ IBC tank 1000 ลิต่ร เป็นต่้น
  โดิยในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ มีจำานวนการจัดิซึ่่�อสินค้าและผ่ลิต่ภััณฑ์์ทุี�เป็นมิต่รกับ้สิ�งแวดิล้อมทุั�งสิ�น 554 รายการ โดิยเป็นรายการให้ม่ทุี�เกิดิข้�นในปี 2564 จำานวน  20 รายการ และมีปริมาณวัสดิุ
นำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ทุั�งห้มดิ 712 ต่ัน คิดิเป็น 0.14 % ของวัต่ถุดิิบ้ทุั�งห้มดิ

ปริมาณวัสดุนำากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

ปี 2564 712 

660

ตัน 

ตัน 
ปี 2563

[Disclosure  301-1]
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงดิ้านมลภัาวะทุางอากาศึ
• ความเสี�ยงดิ้านการรั�วไห้ลของสารเคมี
• ความเสี�ยงดิ้านมลภัาวะทุางนำ�าและระบ้บ้นิเวศึ
• ความเสี�ยงจากกฏห้มายและข้อกำาห้นดิทุี�เปลี�ยนแปลง
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 จากประเด็ินความสำาคญัของการพัฒนาด้ิานอย่างยั�งยน่ล่าสุดิพบ้ว่าประเด็ินการปกป้องสิ�งแวดิล้อม ความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพ และการฟ้ั�นฟูัสภัาพแวดิล้อมทุางธุ์รรมชุาติ่ทุี�ผ่้ม้ส่ีวนได้ิ
เสยีภัายในและภัายนอกให้้ความสำาคญัเป็นลำาดิบั้รอง แต่่อย่างไรก็ต่ามกลุ่มบ้ริษัทุฯ มคีวามมุ่งมั�นในการดิำาเนนิทุางธุุ์รกจิด้ิวยความรบั้ผ่ดิิชุอบ้ต่่อสังคมและสิ�งแวดิล้อมอย่างยั�งยน่ รวมทุั�งต่ระห้นกัถง่
ความสำาคญัและประโยชุน์ของความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพ ซึ่่�งกลุ่มบ้ริษทัุฯ ต่ระห้นกัดิว่ีาการดิำาเนนิธุ์รุกจิอาจเป็นส่วนห้น่�งทีุ�ก่อให้้เกิดิผ่ลกระทุบ้ต่่อระบ้บ้นิเวศึและความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพ จ้งได้ิ
กำาห้นดิไว้เป็นส่วนห้น่�งของนโยบ้ายสิ�งแวดิล้อมและนโยบ้ายการพัฒนาทุี�ยั�งยน่ เพ้�อให้้ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิย่ดิถอ่และปฏบิ้ตั่ติ่ามอย่างต่่อเน่�อง
 โดิยกลุม่บ้ริษทัุฯ มพ้ี�นทุี�โรงงานผ่ลติ่ยางมะต่อยในประเทุศึไทุยโดิยรวมประมาณ 227,800 ต่ารางเมต่ร และมพ้ี�นทีุ�ทีุ�มคีวามเสี�ยงทีุ�อาจก่อให้้เกดิิผ่ลกระทุบ้ต่่อระบ้บ้นเิวศึและความ 
ห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพจำานวน 2 พ้�นทีุ� ได้ิแก่ โครงการทุ่าเทุยีบ้เรือคลังยางมะต่อย นำ�ามันโรงงานพระประแดิง และโรงงานสรุาษฎร์ธุ์าน ีซึ่่�งจากลกัษณะของทีุ�ตั่�งของโรงงานทีุ�ใกล้แห้ล่งนำ�าต่าม 
ธุ์รรมชุาต่ิเชุ่น แม่นำ�าเจ้าพระยา และแม่นำ�าต่าปี ทัุ�ง 2 พ้�นทีุ� ไม่ได้ิตั่�งอย้่ในพ้�นทีุ�อนุรักษ์ห้รือพ้�นทีุ�มรดิกโลก จากผ่ลการวิเคราะห์้ดัิงกล่าวกลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิประยุกต์่ใชุ้แนวทุาง 
“การบ้รรเทุาผ่ลกระทุบ้ต่ามลำาดัิบ้ขั�น“ มาใชุ้ในการดิำาเนินการ ตั่�งแต่่การห้ลีกเลี�ยงกิจกรรมทีุ�จะก่อให้้เกดิิผ่ลกระทุบ้อย่างรุนแรง การลดิผ่ลกระทุบ้โดิยปรบั้ปรงุการดิำาเนินการให้้ดิข้ี�น การฟ้ั�นฟูั และ 
เฝ้ึาระวงัรกัษาระบ้บ้นเิวศึทีุ�ได้ิรบั้ผ่ลกระทุบ้ จนถง่การชุดิเชุยผ่ลกระทุบ้ทุี�เกดิิข้�นเม่�อดิำาเนนิโครงการในพ้�นทีุ�ทีุ�มคีวามห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพ
 โดิยในปี 2564 พบ้ว่าการดิำาเนนิการของกลุ่มบ้ริษทัุฯ ไม่ส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อความห้ลากห้ลายทุางชุวีภัาพในพ้�นทีุ�การดิำาเนนิธุ์รุกจิ ซึ่่�งกลุ่มบ้ริษทัุฯสามารถคงไว้ซึ่่�งการดิำาเนนิงานด้ิาน 
การศึก่ษาผ่ลกระทุบ้สิ�งแวดิล้อมต่่อความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพได้ิอย่างต่่อเน่�อง

การดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• ทุางโรงงานพระประแดิงและโรงงานสุราษฎร์ธุ์านีไดิ้รับ้การต่รวจสอบ้สภัาพทุ่าเรือว่ามีสภัาพมั�นคงแข็งแรง ปลอดิภััย และเห้มาะสมต่่อการใชุ้งานจากกรมเจ้าทุ่า ซึ่่�งสะทุ้อนให้้เห้็นถ่งประสิทุธุ์ิภัาพในการดิ้แลรักษาระบ้บ้

นิเวศึและความห้ลากห้ลายทุางชุีวภัาพทุี�ดิีของโรงงานทุั�ง 2 พ้�นทุี�

เป้าหมาย

• มีส่วนร่วมกับ้ชุุมชุนทุ้องถิ�นเพ้�อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟั้�นฟั ู
สภัาพแวดิล้อมทุางธุ์รรมชุาติ่ สร้างให้้เกิดิคุณค่าร่วมกันของ 
สังคมทุั�งปัจจุบ้ันและอนาคต่

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ทุบ้ทุวนการบ่้งชุี�ผ่ลกระทุบ้เชุิงลบ้ทีุ�อาจเกิดิข้�นต่่อระบ้บ้นิเวศึ  

และความห้ลากห้ลายทุางชุีวภัาพ และจัดิทุำามาต่รการเพ้�อกำาจัดิ 
ห้รือลดิผ่ลกระทุบ้ในโครงการทีุ�มีความเสี�ยงส้งอย่างน้อย 
2 ครั�งต่่อปี

• ขอ้รอ้งเรยีนจากผ่้ม้สีว่นไดิเ้สยีทุี�เกี�ยวขอ้ง ในเรื�องผ่ลกระทุบ้ดิา้น 
สิ�งแวดิล้อมจากการดิำาเนินกิจการเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564
• ธุ์ุรกิจผ่ลิต่ยางมะต่อยในประเทุศึ มี 2 พ้�นทุี� ทุี�จัดิอย้่ในกลุ่ม 

ทีุ�มีความเสี�ยงส้งค่อ โรงงานพระประแดิง และโรงงาน 
สุราษฎร์ธุ์านี ไดิ้ดิำาเนินการประเมินผ่ลการปฏิบั้ติ่ต่าม 
มาต่รการป้องกันและแก้ ไขผ่ลกระทุบ้สิ�งแวดิล้อม และ 
มาต่รการติ่ดิต่ามต่รวจสอบ้ผ่ลกระทุบ้สิ�งแวดิล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ของ
โครงการทุ่าเทีุยบ้เรือคลังยางมะต่อยและนำ�ามัน ต่ามระยะ
เวลาทุี�กำาห้นดิ 2 ครั�งต่่อป ีและจดัิส่งรายงานทีุ�สำานกันโยบ้าย 
และแผ่นสิ�งแวดิล้อมและกรมเจ้าทุ่า

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดู นโยบาย

สิ�งแวดล้อม

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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แนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
 โครงการทุ่าเทีุยบ้เรือคลังยางมะต่อยและนำ�ามันโรงงานพระประแดิงและโรงงานสุราษฎร์ธุ์านีเป็นพ้�นทุี�ทุี�มีความเสี�ยงส้งทีุ�จะส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพและระบ้บ้นิเวศึ ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุฯ จ้งให้้ 
ความสำาคญักบั้การบ้รหิ้ารจดัิการความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพในพ้�นทีุ�ดิำาเนนิงานดิงักลา่ว และจัดิทุำารายงานการประเมินผ่ลกระทุบ้ด้ิานความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพและสิ�งแวดิล้อม รวมถง่การกำาห้นดิมาต่รการป้องกัน 
และลดิผ่ลกระทุบ้สิ�งแวดิล้อมและมาต่รการติ่ดิต่ามต่รวจสอบ้ผ่ลกระทุบ้สิ�งแวดิล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ทุุก ๆ 6 เด่ิอน เพ้�อให้้มั�นใจว่าสิ�งมีชุีวิต่ทีุ�มีสายพันธ์ุุ์ทัุ�งบ้นบ้กและในนำ�า 
ความห้ลากห้ลายของพันธุ์ุกรรมและระบ้บ้นิเวศึต่ามธุ์รรมชุาต่ิจะยังคงดิำารงอย้่ต่่อไป
 การปกป้องและฟ้ั�นฟูัความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพของพ้�นทีุ�ป่าและแห้ล่งนำ�าเป็นส่วนห้น่�งในการบ้ริห้ารจัดิการทีุ�จะไม่ก่อให้้เกิดิความส้ญเสียต่่อความห้ลากห้ลายทุางชีุวภัาพ (No-Net-Loss) โดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯ 
ไดิ้จัดิทุำาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ั�นฟัูธุ์รรมชุาติ่ให้้มีสภัาพทีุ�สมบ้้รณ์คงอย่้ต่่อไปผ่่านกิจกรรมความต่ระห้นักดิ้านสิ�งแวดิล้อมร่วมกับ้ชุุมชุนทุ้องถิ�นมาอย่างต่่อเน่�อง เชุ่น โครงการพัฒนาแห้ล่งทุ่องเทุี�ยวเชิุง 
อนุรักษ์ป่าบ้างกระสอบ้ เป็นส่วนห้น่�งของพ้�นทุี�คุ้งบ้างกะเจ้า เป็นพ้�นทุี�ชุุ่มนำ�าขนาดิให้ญ่ทุี�อุดิมสมบ้้รณ์ และมีความห้ลากห้ลายของสังคมพ้ชุและสัต่ว์ส้ง

ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินกิจการเป็น

โรงงานพระประแดิง

โรงงานสุราษฎร์ธุ์านี

โรงงานพิษณุโลก

โรงงานนครราชุสีมา

โรงงานระยอง

20,800

76,000

46,000

49,000

36,000

ส้ง

ส้ง

ต่ำ�า

ต่ำ�า

ต่ำ�า

โครงการพัฒนาแห้ล่งทุ่องเทุี�ยวเชุิงอนุรักษ์ป่าบ้างกระสอบ้

โครงการรักษ์คลองทุ่าทุอง

โครงการพัฒนาบ้่งต่ะเคร็งแบ้บ้บ้้รณาการ

โครงการต่้นไม่ของฉันป่าของเรา “สวนป่าห้นองปักใจ”

โครงการ “ปล้กป่าร่วมใจภัักดิิ� รักษ์วัดิเขาแกแล”

โริงงาน ข้นาดพั่้นท่�โริงงาน (ติาริางเมติริ) ริะดับความเส่�ยง โคริงก้าริส่งเสริิมก้าริอนุริัก้ษั์และฟั้�นฟัูธริริมชาติิริ่วมก้ับชุมชนท้องถิ�น 

“ศูนย์”

[Disclosure  304-1, 304-2]



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564   |     107

ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

ตัวอย่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม “ท่าเทียบเรือคลังยางมะตอย โรงงานสุราษฎร์ธานี “

ด้านคุณภาพัอาก้าศ
• เล่อกใชุ้เชุ่�อเพลิงทีุ�มีแนวโน้มทีุ�จะมีสารมลพิษทุางอากาศึต่ำ�าโดิยเล่อก 

ใชุ้นำ�ามันดิีเซึ่ลบ้ี 10 แทุนนำ�ามันเต่า ซึ่่�งมีกำามะถันเป็นองค์ประกอบ้ 
น้อยกว่า

• เล่อกใชุ้ Thermal Fluid Heater ทีุ�มีประสิทุธุ์ิภัาพการเผ่าไห้ม้ส้ง 
มีระบ้บ้การควบ้คุมต่นเองอัต่โนมัติ่โดิยมีการจัดิให้้อัต่ราส่วนอากาศึ 
ต่่อเชุ่�อเพลงิให้้อย่้ในระดัิบ้ทุี�ถก้ต่อ้งต่ลอดิเวลา ซึ่่�งจะทุำาให้้เกดิิปฏกิริยิา 
ทีุ�สมบ้้รณ์ชุ่วยลดิมลพิษทุางอากาศึชุ่วยลดิปัญห้าการทีุ�จะต่้องมี 
ระบ้บ้บ้ำาบ้ัดินำ�าทีุ�กลั�นตั่วจากระบ้บ้ไอนำ�า (Condensate) และสามารถ
ลดิพลังงานทุี�ส้ญเสียไปในระบ้บ้ไดิ้

ด้านคุณภาพันำ้า 
• ควบ้คุมให้้เรือทีุ�จะเข้าเทุียบ้ทุ่าเพ้�อการขนถ่ายปฏิบ้ัต่ิต่ามมาต่รการ 

การป้องกันอุบั้ติ่เห้ตุ่การชุนกันของเรือบ้รรทุุกต่ามมาต่รฐาน 
International Maritime Organization (IMO), Marine Pollution 
Control Laws, พระราชุบ้ญัญตั่กิารเดิินเรอืในนา่นนำ�าไทุย พ.ศึ. 2456 
และพระราชุบ้ัญญัต่ิป้องกันเรือโดินกัน พ.ศึ. 2520

• จัดิเต่รียมเครื�องม่อห้รืออุปกรณ์สำาห้รับ้เก็บ้กำาจัดิก้อนนำ�ามัน คราบ้ 
นำ�ามนัทีุ�อาจปนเป้�อนลงส่้แม่นำ�าในกรณีเกิดิอุบ้ตั่เิห้ตุ่ฉกุเฉิน เพ้�อปอ้งกัน 
ไม่ให้้นำ�ามันห้รือก้อนนำ�ามันแพร่กระจายห้รือต่กลงส่้ห้น้าดิินบ้ริเวณ 
ดิังกล่าว โดิยจัดิห้าทุุ่นกักนำ�ามันทีุ�มีขนาดิและความยาวเห้มาะสมกับ้ 
เรือขนาดิให้ญ่ทุี�เข้าเทุียบ้ทุ่า

• จัดิทุำาแผ่นฉุกเฉินในกรณีนำ�ามันรั�วไห้ลและฝึึกซึ่้อมต่ามแผ่นฯ 
อย่างสมำ�าเสมอ รวมถ่งไดิ้จัดิเต่รียมอุปกรณ์ในการก้าจัดิคราบ้นำ�ามัน

ด้านเศริษัฐก้ิจำ-สังคม
• การรับ้บุ้คลากรและแรงงานกำาห้นดิให้้พิจารณาจากในทุ้องถิ�นของ 

โครงการก่อนให้้มากทีุ�สุดิเทุ่าทีุ�จะทุำาไดิ้ เพ้�อลดิการย้ายถิ�นฐานและ
สรา้งงานให้้แก่คนงานในทุ้องถิ�นอันจะเป็นการทุำาให้้เศึรษฐกิจของชุมุชุน
ดิีข้�นปัจจุบั้นพนักงานในทุ้องถิ�นมากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงาน
ทุั�งห้มดิ
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงดิ้านการขาดิแคลนทุรัพยากรนำ�า
• ความเสี�ยงดิ้านความขัดิแยงกับ้ชุุมชุน
• ความเสี�ยงจากกฏห้มายและข้อกำาห้นดิทุี�เปลี�ยนแปลง
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 การบ้ริห้ารจัดิการการใชุ้ทุรพัยากรอย่างมีประสิทุธิุ์ภัาพ เพ้�อให้้ทุรัพยากรในปัจจุบ้นัคงอย่้และคงประโยชุน์ต่่อคนรุน่ต่่อไปในอนาคต่เป็นสิ�งทีุ�กลุ่ม
บ้ริษัทุฯ ให้้ความสำาคัญอย่างยิ�ง โดิยได้ิกำาห้นดินโยบ้ายสิ�งแวดิล้อมและนโยบ้ายการจัดิการแบ้บ้บ้้รณาการ และเป็นไปต่ามมาต่รฐานระบ้บ้การ 
จดัิการสิ�งแวดิล้อม (ISO14001) ทีุ�กลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิย่ดิถอ่และปฏบิ้ตั่ติ่ามอย่างต่่อเน่�อง
 ทุรัพยากรนำ�า ซึ่่�งเป็นวตั่ถดุิบิ้ทีุ�สำาคญัของการผ่ลติ่สนิค้ากลุ่มแอสฟััลต์่อมิลัชุั�น (ยางมะต่อยนำ�า) ดิงันั�นกลุม่บ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุฯ จ้งได้ิออกแบ้บ้
โรงงานผ่ลิต่ยางมะต่อยนำ�าทุุกแห่้ง ให้้สามารถจดัิเก็บ้นำ�าผ่วิดินิไว้ใชุ้ภัายในโรงงานได้ิ เพ้�อป้องกนัความขาดิแคลนนำ�าสำาห้รบั้การผ่ลติ่สนิค้า ห้รือลดิโอกาส 
การเกิดิเห้ตุ่การแย่งนำ�ากบั้ชุมุชุน และในบ้างโอกาสทีุ�สามารถชุ่วยเห้ล่อชุมุชุนใกล้เคยีงให้้สามารถเข้าถง่แห้ล่งนำ�าได้ิเม่�อเกิดิภัยัแล้งข้�น กลุ่มบ้ริษทัุฯ มคีวาม 
ยนิดีิเป็นอย่างยิ�งทุี�จะชุ่วยบ้รรเทุาความเด่ิอดิร้อนในเรื�องนำ�าไม่เพียงพอในชุ่วงฤดิแ้ล้ง
 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิดิำาเนินการเพิ�มประสทิุธุ์ภิัาพการใชุ้นำ�าด้ิวยห้ลกัการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพ้�อลดิการใชุ้นำ�าประปา และลดิการ 
ใชุ้นำ�าบ้าดิาลในกระบ้วนการผ่ลิต่ เพ้�อป้องกนัผ่ลกระทุบ้และเพิ�มประสิทุธิุ์ภัาพการใชุ้นำ�าให้้เกดิิประโยชุน์ส้งสุดิ กลุ่มบ้ริษทัุฯ จ้งจดัิทุำาโครงการอนรุกัษ์การใชุ้นำ�า 
ได้ิแก่ โครงการนำานำ�าทีุ�ผ่่านการบ้ำาบั้ดิมาใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลิต่ โครงการนำานำ�าทีุ�ผ่่านการบ้ำาบ้ดัิมารดินำ�าต้่นไม้ และโครงการเปลี�ยนระบ้บ้ทุ่อนำ�าประปา เป็นต้่น 
ปัจจุบ้นัยงัไม่พบ้ประเดิน็ปัญห้าเรื�องการขาดิแคลนนำ�า ห้รือเกิดิความขดัิแย้งกบั้ชุมุชุนเกี�ยวกบั้การใชุ้นำ�า

การดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• เพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพการใชุ้นำ�าต่ามห้ลักการ 3Rs ได้ิแก่ การลดิการใชุ้นำ�าดิิบ้โดิยการบ้ำานำ�าทีุ�ผ่่านการบ้ำาบ้ัดิแล้วนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ในกระบ้วนการผ่ลิต่ของโรงงานระยอง โรงงานโคราชุ และใชุ้ประโยชุน์อ่�นๆ อาทิุ เชุ่น 

เก็บ้เป็นนำ�ารองใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลิต่ของโรงงานโคราชุ และการรดินำ�าต่้นไม้ของโรงงานระยอง เพ้�อเพิ�มพ้�นทุี�สีเขียวภัายในโรงงาน
• โครงการ Water pipe replacement ดิำาเนินการปรับ้ปรุงทุ่อนำ�าประปาทุี�ชุำารุดิ เพ้�อลดิการส้ญเสียนำ�าของโรงงานระยอง

เป้าหมาย

• จำานวนข้อร้องเรียนจากความขัดิแย้งของการใชุ้นำ�าเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ลดิปริมาณนำ�าทุี�ถ้กดิ่งเข้ามาใชุ้ทุั�งห้มดิลง 2% เทุียบ้จากปี 2563
• จำานวนข้อร้องเรียนจากความขัดิแย้งของการใชุ้นำ�าเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ปรมิาณนำ�าทีุ�ถก้ดิง่เขา้มาใชุทัุ้�งห้มดิ 47 เมกะลติ่ร โดิยลดิลง 
รอ้ยละ 2.8 เม่�อเทีุยบ้กับ้ปี 2563 ซึ่่�งบ้รรลุเป้าห้มายทีุ�กำาห้นดิ

• ปริมาณนำ�าใชุ้ทุั�งห้มดิ 50 เมกะลิต่ร โดิยลดิลงร้อยละ 4.4  
เม่�อเทุียบ้กับ้ปี 2563

• อัต่ราการใชุ้นำ�าต่่อปริมาณการผ่ลิต่ 0.09 ล้กบ้าศึก์เมต่ร 
ต่่อต่ันการผ่ลิต่ ลดิอัต่ราการใชุ้นำ�าต่่อปริมาณการผ่ลิต่ลง 
1.77% เม่�อเทุียบ้กับ้ปี 2563

• สามารถนำานำ�าเสียทีุ�ผ่่านการบ้ำาบ้ัดิแล้วกลับ้มาใชุ้ซึ่ำ�าใน 
กระบ้วนการผ่ลิต่ และกิจกรรมอ่�น 2.6 เมกะลิต่ร

• ไม่มีข้อร้องเรียนจากความขัดิแย้งของการใชุ้นำ�า ซึ่่�งบ้รรลุ 
เป้าห้มายทุี�กำาห้นดิ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อ
เข้้าดู นโยบายสิ�งแวดล้อม

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2, 303-1, 303-2]

[Disclosure  102-49]
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การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาของกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์
 ในปี 2564 โรงงานของกลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลท์ุทัุ�ง 5 แห่้งมีการใชุ้นำ�าประปาจากการประปานครห้ลวงและการประปาส่วนภั้มิภัาค โดิยแบ่้งเป็นปริมาณการใชุ้ในอาคาร
สำานักงานจำานวน 23.5 เมกะลิต่ร ปริมาณการใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลิต่โดิยใชุ้นำ�าบ้าดิาลจำานวน 23.9 เมกะลิต่ร โดิยสำาห้รับ้กระบ้วนการผ่ลิต่นั�นไม่มีการใชุ้นำ�าผ่ิวดิิน มีปริมาณนำ�าทุิ�ง
ทีุ�ผ่่านการบ้ำาบ้ดัิและนำากลบั้มาใชุ้ให้มจ่ำานวน 2.6 เมกะลติ่ร นอกจากนี�ในการนำานำ�ากลบั้มาใชุ้ให้มใ่นกระบ้วนการผ่ลติ่และรดินำ�าต่น้ไม ้มปีรมิาณนำ�าทีุ�ถก้ด่ิงเขา้มาใชุทัุ้�งห้มดิเทุา่กบั้ 47 
เมกะลิต่ร ห้รือลดิลงร้อย 14 เม่�อเทุียบ้กับ้ปี 2562 ทัุ�งนี�ปริมาณนำ�าทัุ�งห้มดิทุี�ใชุ้จำานวน 50 เมกะลิต่ร คิดิเป็น 0.09 ล้กบ้าศึก์เมต่รต่่อการผ่ลิต่สินค้าทัุ�งห้มดิ ห้รือคิดิเป็น 66.53 
ล้กบ้าศึก์เมต่รต่่อคนต่่อปี 

ปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมดในธุรกิจ และปริมาณการใช้น้ำาเทียบปริมาณการผลิต

ปริิมาณนำ้าท่�ถูก้ด่งเข้้ามาใช้
ทังหมด(เมก้ะลิติริ)

ปริิมาณนำ้าปริะปาทั้งหมด 
(เมก้ะลิติริ)

ปริิมาณนำ้าบาดาลทั้งหมด 
(เมก้ะลิติริ)

สัดส่วนนำ้าท่�ถูก้ด่งเข้้ามาใช้ (เมก้ะลิติริ)

นำ�าใต่้ดิินทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ < 1,000 mg/l

นำ�าใต่้ดิินทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ > 1,000 mg/l

นำ�าจากองค์กรอ่�น (นำ�าประปา)ทีุ�มีค่าของข็งละลายนำ�า
ทุั�งห้มดิ < 1,000 mg/l

25
62

25
62

25
62

25
63

25
63

25
63

25
64

25
64

25
64

50%
23.1

12.8

11.1
23%

27%

[Disclosure  303-3, 303-5]
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

บ่อเก้็บนำ้า แทงค์เก้็บนำ้าริวม

อาคาริวิศวก้ริริม

สำานัก้งาน

ห้องปฏิบัติิก้าริ

บ้านพััก้พันัก้งาน

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาของกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์
 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ เล็งเห้็นถ่งความสำาคัญของทุรัพยากรนำ�า จ้งไดิ้ดิำาเนินการจัดิทุำาโครงการต่่าง ๆ มาอย่างต่่อเน่�อง โดิยมีการใชุ้ทุรัพยากรนำ�าอย่างร้้คุณค่า ต่ลอดิจนการห้า
มาต่รการและแนวทุางเพ้�อลดิการส้ญเสียนำ�า พร้อมกับ้มีการจัดิการนำ�าเสียทีุ�ผ่่านการบ้ำาบ้ดัิแล้วสามารถนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ เพ้�อลดิการปล่อยนำ�าเสียลงส่้สาธุ์ารณะ และมีการต่รวจสอบ้คุณภัาพ
นำ�าทุิ�งเป็นประจำาทุุกสัปดิาห์้ รวมถง่ส่งเสริมให้้คนภัายในองค์กรมีความต่ระห้นักในการใชุ้นำ�า การอนรุกัษ์นำ�า และรณรงค์การใชุ้นำ�าอยา่งประห้ยัดิ ผ่่านการดิำาเนินงานของกลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟัลัท์ุ  
ทุี�ห้ลากห้ลาย อันไดิ้แก่โครงการดิังต่่อไปนี�

โครงการบริหารจัดการน้ำาของกลุ่มบริษัท ที่ดำาเนินการในปี 2564

 ในปี 2564 จากการสำารวจพ้�นทุี�ปฏิบ้ัต่ิการโรงงานระยองพบ้ว่ามีการใชุ้นำ�าประปาส้งกว่าปี 2563 ร้อยละ 33 โดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้วิเคราะห้์ถ่งปัญห้าดิังกล่าวและพบ้ปัญห้าทุ่อประปา
ชุำารุดิเน่�องจากอายุการใชุ้งาน จ้งให้้ทุางห้น่วยงานวิศึวกรรมดิำาเนินการเปลี�ยนทุ่อประปา โดิยใชุ้งบ้ประมาณในการดิำาเนินโครงการจำานวน 360,000 บ้าทุ เพ้�อลดิโอกาสในการเกิดิการรั�วของ
ทุ่อนำ�าประปา ซึ่่�งเป็นสาเห้ตุ่ของการส้ญเสียนำ�าทุี�ไม่ก่อให้้เกิดิประโยชุน์ และจากผ่ลการดิำาเนินโครงการ ปริมาณการใชุ้ประปามีแนวโน้มลดิลงและไม่พบ้การรั�วของระบ้บ้ทุ่อประปา 

โคริงก้าริ Water Pipe Replacement
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวกการตระหนักด้านความปลอดภัย 

เพื่อความปลอดภัยดีกว่าเสียใจภายหลัง 
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

•  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
•  สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
•  ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวกสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงจากการทุำางานบ้นทุี�ส้ง
• ความเสี�ยงจากการส้ดิดิมไอระเห้ยและสารเคมี
• ความเสี�ยงจากการทุำางานดิ้วยทุ่าทุางทุี�ไม่เห้มาะสม

• ความเสี�ยงจากการสัมผ่สัความรอ้น
• ควา ม เสี� ย งจา กกา ร ทุำา งา นกับ้

เครื�องจักร
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

 กลุม่บ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ มนีโยบ้ายด้ิานอาชุวีอนามยัและความปลอดิภัยัในการทุำางาน ซึ่่�งเป็นส่วน
ห้น่�งของนโยบ้ายการจัดิการแบ้บ้บ้้รณาการ (Integrated Management System) โดิยประกาศึใชุ้ต่ั�งแต่่ปี 2561 
จนถ่งปัจจุบ้ัน กลุ่มบ้ริษัทุฯ ส่งเสริมการสร้างสภัาพแวดิล้อมในการทุำางานทุี�ปลอดิภััยโดิยมีเป้าห้มาย 
เพ้�อป้องกนัอุบ้ตั่เิห้ต่ ุการบ้าดิเจบ็้ และความเจบ็้ป่วยทีุ�เกี�ยวกับ้การปฏบิ้ตั่งิานของพนกังาน และผ่้ทุ้ี�เข้ามาปฏิบ้ตั่ิ
งานภัายในพ้�นทุี� เชุ่น ผ่้ร้บั้เห้มาก่อสร้าง ผ่้ส่้งวตั่ถดิุิบ้ผ้้่รับ้สนิค้า รวมถง่ผ้้่มส่ีวนได้ิเสยีทุี�เกี�ยวข้อง โดิยการส่งเสริม
ความคดิิบ้นพ้�นฐานของความเสี�ยง เพ้�อลดิและควบ้คมุความเสี�ยงทีุ�อาจจะทุำาให้้เกดิิผ่ลกระทุบ้ด้ิานอาชุวีอนามยั 
และความปลอดิภัยั รวมถง่สขุภัาพของพนกังาน สนบั้สนนุการมส่ีวนร่วมผ่่านทุางคณะกรรมการความปลอดิภัยั
อาชีุวอนามยัและสภัาพแวดิล้อมในการทุำางานเพ้�อป้องกันอุบั้ต่เิห้ต่หุ้รือการเจบ็้ป่วยอนัเน่�องมาจากการทุำางาน
และยกระดัิบ้คุณภัาพชีุวิต่ของพนักงานอย่างต่่อเน่�อง ต่ามมาต่รฐานสากล ISO 45001 ระบ้บ้การ 
จดัิการอาชีุวอนามัยและความปลอดิภัยั รวมทัุ�งกฏห้มายและข้อกำาห้นดิทีุ�เกี�ยวข้องเป้าห้มายห้ลักของกลุ่มบ้ริษทัุฯ 
คอ่ การเป็นองค์กรทีุ�ปราศึจากอุบ้ตั่เิห้ต่แุละการบ้าดิเจ็บ้จากการทุำางาน และกลุ่มบ้ริษัทุฯ มแีนวทุางการปฏิบ้ตั่ิ
ให้้ไปส่้เป้าห้มายค่อ อุบ้ัต่ิเห้ตุ่เป็นศึ้นย์ (Aim – ZERO Accident) โดิยได้ิคำาน่งถ่งความปลอดิภััย 
ของพนกังานรวมถง่ผ่้ร้บั้เห้มาเป็นอนัดิบั้แรก จ้งได้ิปล้กฝัึงให้้มกีารคดิิประเมนิ ความเสี�ยงด้ิานความปลอดิภัยั 
ตั่�งแต่่การวางแผ่นงาน รวมทัุ�งพัฒนาปรบั้ปรงุระบ้บ้และมาต่รการควบ้คมุความปลอดิภัยัอย่างต่่อเน่�อง 

แนวทางการดำาเนินงาน [Disclosure 103-2]

[Disclosure 102-49]

 

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• สร้างความต่ระห้นักและทุัศึนคต่ิทุี�ดิีดิ้านความปลอดิภััยผ่่านชุ่องทุางวิดิีโอออนไลน์ ทุั�งร้ปแบ้บ้ Realtime และ On demand 
• ดิำาเนินการวิเคราะห้์สาเห้ตุ่กรณีทุี�เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ อุบ้ัต่ิการณ์ ห้รือเห้ตุ่การณ์เก่อบ้เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ เพ้�อกำาห้นดิมาต่รการเกิดิซึ่ำ�า
• ส่งเสริมให้้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นห้าความเสี�ยงจากการกระทุำาทุี�ไม่ปลอดิภััย (Unsafe act )  สภัาพการณ์ทีุ�ไม่ปลอดิภััย (Unsafe Condition)  และเห้ตุ่การณ์เก่อบ้เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ (Near miss) เพ้�อลดิโอกาส 

ในการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากปัจจัยทุี�คล้ายคล่งกัน 
• การจัดิกิจกรรมส่งเสริมสุขภัาพอนามัยของพนักงาน เชุ่น กิจกรรมการแข่งขันสะสมระยะทุางวิ�งออกกำาลังกายของพนักงาน กิจกรรมแข่งขันกีฬาภัายในกลุ่มบ้ริษัทุ เป็นต่้น

 การดำาเนินงานในปี 2564 ทีส่ำาคญั : จากผ่ลกระทุบ้จากสถานการณ์การ
แพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ส่งผ่ลให้้เกิดิการเปลี�ยนแปลงกระบ้วนการทุำางานต่่าง ๆ  
เพ้�อให้้เกิดิความต่่อเน่�องจากธุุ์รกจิ เชุ่น การประเมินความเสี�ยงของกิจกรรมต่่าง ๆ  ทัุ�ง
การปฏบิ้ตั่งิานภัายในและภัายนอกพ้�นทีุ�ทีุ�ทุำางาน การจัดิสรรและสนบั้สนนุทุรพัยากร 
การกำาห้นดิมาต่รการจำากัดิและคัดิกรองก่อนเข้าพ้�นทีุ�ปฏิบ้ัต่ิงาน ซึ่่�งห้น่วยงาน 
อาชีุวอนามัยและความปลอดิภัยัมีห้น้าทุี�ต่ดิิต่าม วิเคราะห์้สถานการณ์ และจัดิทุำา 
แนวทุางทุางการป้องกนั เพ้�อเฝ้ึาระวงัการแพร่ระบ้าดิของ เชุ่�อ โควิดิ-19 อย่างไรกต็่าม 
กลุ่มบ้ริษทัุฯ ยงัคงรักษามาต่รฐานการดิำาเนินงานเป็นอย่างดีิ โดิยในปีนี�ทุางกลุ่ม
บ้ริษทัุฯได้ิรบั้รางวลัสถานประกอบ้การต้่นแบ้บ้ดิเีด่ินด้ิานความปลอดิภัยัของกรม
สวสัดิิการคุม้ครองแรงงาน กระทุรวงแรงงาน และได้ิรบั้ประกาศึเกยีรต่คิณุกจิกรรม
การรณรงค์ลดิสถิต่อุิบ้ตั่เิห้ตุ่จากการทุำางานให้้เป็นศึน้ย์ จากสถาบั้นส่งเสริมความ
ปลอดิภัยั อาชีุวอนามยัและสภัาพแวดิล้อมในการทุำางาน (องค์การมห้าชุน) 
 ข้อม้ลทีุ�เปิดิเผ่ยในรายงานได้ิรบั้การทุวนสอบ้แห้ล่งทีุ�มา วิธุ์กีารจดิบ้นัทุ่ก 
และการคำานวณโดิยสถาบ้นัรบั้รองมาต่รฐานไอเอสโอ อุต่สาห้กรรมพฒันาม้ลนธิุ์ ิ
สถาบ้นัเครือข่ายของกระทุรวงอุต่สาห้กรรม (MASCI)

เป้าหมาย

• จำานวนอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ถ่งขั�นห้ยุดิงานและเสียชุีวิต่เป็นศึ้นย์ 
• อตั่ราความถี�การบ้าดิเจบ็้จากอุบ้ตั่เิห้ต่จุากการปฏบิ้ตั่งิาน
• และการจัดิส่งถ่งขั�นห้ยุดิงาน เป็นศึ้นย์
• ความเจ็บ้ป่วยอันเน่�องมาจากโรคจากการทุำางานเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะยาว
• จำานวนอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ร้ายแรงถ่งขั�นเสียชุีวิต่ของพนักงานเป็นศึ้นย์
• อตั่ราความถี�การบ้าดิเจบ็้จากอบุ้ตั่เิห้ต่จุากการปฏบิ้ตั่งิานถง่ขั�น

ห้ยุดิงาน ไม่เกิน 0.74 ครั�งต่่อห้น่�งล้านชุั�งโมงทุำางาน
• ความเจ็บ้ป่วยอันเน่�องมาจากโรคจากการทุำางานเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564
• เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้าของผ่้้รับ้เห้มา 1 ครั�ง
• อัต่ราความถี�การบ้าดิเจ็บ้จากอุบั้ติ่เห้ตุ่จากการปฏิบ้ัติ่งานและการ 

จัดิส่งถ่งขั�นห้ยุดิงาน 0.00 ครั�งต่่อห้น่�งล้านชุั�วโมงทุำางาน
• ไม่มีพนักงานบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงานทัุ�งจากภัายในบ้ริษัทุฯและระห้ว่าง 

การส่งสินค้า
• ไมม่ขีอ้รอ้งเรียนด้ิานความปลอดิภัยัจากผ้้่ใชุถ้นนต่่อรถขนส่งสินค้า
• ไม่มีการห้กรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์ระห้ว่งการขนส่งสินค้าทุางถนน

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code
เพั่�อเข้้าดูนโยบายก้าริ
จำัดก้าริแบบบูริณาก้าริ

]Disclosure 102-14]
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

 การชุี�บ้่งความเสี�ยงอันต่รายทุี�อาจส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อ 
กระบ้วนการทุำางาน และบุ้คคลทีุ�เกี�ยวข้องทัุ�งเกิดิความอันต่ราย
ต่่อผ่้ป้ฏบิ้ตั่งิานและความเสียห้ายในทุรพัย์สนิ ดิงันั�นกลุ่มบ้รษิทัุฯ 
จ้งไดิ้กำาห้นดิวิธุ์ีการชุี�บ้่งความเสี�ยงอันต่รายในทุุกขั�นต่อนและ 
กิจกรรมโดิยพนักงานและผ้้่รับ้เห้มาทีุ�เกี�ยวข้องจะมีส่วนร่วมใน
ก า ร ชุี� บ่้ ง ค ว า ม เ สี� ย ง อั น ต่ ร า ย เ ห้ ล่ า นี� ต่ า ม ม า ต่ ร ฐ า น  
ISO 45001เพ้�อเป็นแนวทุางสำาห้รับ้การนำามาประยุกต่์ใชุ้ เพ้�อ
ลดิโอกาสและความรุนแรงทุี�จะเกิดิข้�น
 ในการกำาห้นดิมาต่รการลดิความเสี�ยง กลุ่มบ้ริษัทุฯ 
กำาห้นดิให้้ใชุ้ห้ลักการของการจัดิการต่ามลำาดิับ้ขั�น (Hierarchy 
Controls) เชุ่น การปรับ้เปลี�ยนขนวนการ แก้ ไขปรับ้ปรุง
เครื�องจักร สรรห้าวัต่ถุดิิบ้ทุางเล่อก ออกกฏระเบ้ียบ้ดิ้านความ
ปลอดิภัยัรวมถง่การจัดิสภัาพแวดิล้อมในการทุำางานทีุ�ปลอดิภัยั 
ซึ่่�งการประเมินความเสี�ยงและมาต่รการจะมีการทุบ้ทุวนเป็น
ประจำาไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั�งต่่อปี ห้รือเม่�อเกิดิการเปลี�ยนแปลง
ทีุ�มีผ่ลกระทุบ้ต่่อระบ้บ้ความปลอดิภััยในการทุำางาน โดิยมีเป้า
ห้มายทุี�จะปรับ้ปรุงพัฒนามาต่รการ รวมทุั�งระบ้บ้การจัดิการให้้
เห้มาะสมกับ้สถานะการณ์ปัจจุบ้ันอย่้เสมอ รวมถ่งส่�อสารให้้กับ้
พนักงาน ผ่้้รับ้เห้มา รวมทัุ�งบุ้คคลทีุ�เกี�ยวข้อง ในดิ้านบุ้คลากร  
กลุ่มบ้ริษัทุฯ จัดิให้้มีการอบ้รมและทุบ้ทุวนความร้้ดิ้าน 
ความปลอดิภััยอย่างสมำ�าเสมอ ซึ่่�งระบุ้ไว้ในแผ่นอบ้รมประจำาปี

การบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน [Disclosure  403-2]

[Disclosure  403-7]

อุปกรณ์ป้องกันการพลัดิต่กลงห้ลุมต่รวจรถยนต่์
ภัายในโรงซึ่้อมบ้ำารุงยานภัาห้นะ

ระบ้บ้ Log-out, Tag-out มาใชุ้งานระห้ว่าง
งานซึ่่อมบ้ำารุง

การเต่รียมอุปกรณ์ระงับ้อัคคีภััย ณ.จุดิใชุ้งาน

การเกิดิอัคคีภััยระห้ว่างการทุำางาน

การเกิดิพลัดิต่กลงห้ลุมต่รวจรถยนต์่ภัายในโรงซ่ึ่อมบ้ำารงุยานภัาห้นะ 

การแก้ไข ห้รือซึ่่อมบ้ำารุง โดิย ไม่มีการต่ัดิกระแสไฟัฟั้า

การเกดิิอบุ้ตั่เิห้ต่จุากการทุำางานกบั้เครื�องจกัร (ปั�ม) จดุิห้มนุ จดุิห้นบี้

การเกิดิอุบ้ตั่เิห้ตุ่จากการทุำางานกับ้ Folklift ในการยกข้าม bun wall

เต่รียมอุปกรณ์ทุี�จำาเป็นในจุดิใชุ้งาน และมีการซึ่้อมระงับ้เห้ตุ่สมำ�าเสมอ

ต่ิดิต่ั�งราวกันต่ก และป้ายเต่่อนอันต่ราย

ระบ้บ้ Log-out, Tag-out มีใชุ้งานระห้ว่างงานซึ่่อมบ้ำารุง

ปรับ้ปรุงจุดิเสี�ยง อาทุิ ต่ิดิต่ั�งอุปกรณ์ป้องกัน

ปรับ้พ้�นทุี�ทุำางาน และอุปกรณ์ยกให้้สะดิวกและปลอดิภััย

ความเส่�ยงท่�เก้ิดข้้้น มาติริก้าริหริือแนวทางป้องก้ันข้องบริิษััทฯ

ตัวอย่างความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ทำางาน



ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
  กลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลทุ์ ปล้กฝัึงความรับ้ผิ่ดิชุอบ้ดิ้านความปลอดิภััยให้้พนักงานและ 
ค้่ค้า ใชุ้เป็นพ้�นฐานของการทุำางานและกิจกรรมทุุกอย่าง เพ้�อให้้ทุุกคนมีความปลอดิภััยต่ลอดิเวลา 
ทัุ�งในการทุำางานและการใชุ้ชุีวิต่ประจำาวัน  โดิยในปี 2564 ไม่มีพนักงานทีุ�ประสบ้อุบ้ัต่ิเห้ตุ่ถ่งขั�น 
ห้ยุดิงานและไมม่พีนกังานเปน็โรคอันเน่�องมาจากการทุำางาน สง่ผ่ลให้้กลุ่มบ้รษิทัุฯ ยงัคงไดิร้บั้รางวลั
สถานประกอบ้การต่้นแบ้บ้ดิีเดิ่นดิ้านความปลอดิภััยของกรมสวัสดิิการคุ้มครองแรงงาน กระทุรวง
แรงงานรวมถ่งประกาศึเกียรต่ิคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดิสถิต่ิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากการทุำางานให้้เป็นศึ้นย์
ประจำาปี 2564 จากสถาบ้ันส่งเสริมความปลอดิภััย อาชุีวอนามัย และสภัาพแวดิล้อมในการทุำางาน 
(องค์การมห้าชุน)

1. อบ้รมความร้้และฝึึกทุักษะทุี�จำาเป็นในการปฏิบ้ัต่ิงาน
อย่างปลอดิภััยผ่่านการอบ้รมออนไลน์, คลิปวีดิีโอ, 
การประชุุมวิเคราะห์้เม่�อเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ห้รือเห้ตุ่การณ์ 
เก่อบ้เกดิิอบุ้ตั่เิห้ต่ ุ(Near miss) รวมถง่กจิกรรมสง่เสรมิ
ต่่าง ๆ
2. สร้างความต่ระห้นักและทัุศึนคต่ิทีุ�ดีิด้ิานความ 
ปลอดิภััย ผ่่านชุ่องทุางการสนทุนาความปลอดิภััย 
การประกวดิพนักงานดิีเดิ่นดิ้านความปลอดิภััย
3. ป้องกัน ควบ้คุม และเฝึ้าระวัง ให้้เห้มาะสมกับ้สถาน 
การณ์ในปัจจุบ้ันอย่้เสมอ เชุ่น ระเบ้ียบ้ข้อบ้ังคับ้ด้ิาน 
ความปลอดิภััย ทุบ้ทุวนกิจกรรมทีุ� มีความเสี�ยง 
อันต่ราย เป็นต่้น
4. การจัดิกิจกรรมส่งเสริมสุขภัาพของพนักงานต่าม 
โครงการสถานประกอบ้การปลอดิโรคปลอดิภัยั กายใจ 
เปน็สขุ (Healthy, Safety and HappyWorkplace) เพ้�อ
ป้องกนัโรค และการเจบ็้ป่วยทีุ�เกดิิข้�นจากการทุำางาน

 คณะกรรมการความปลอดิภััย ถ่อเป็นส่วน 
สำาคญัในการส่อสารด้ิานความปลอดิภัยัระห้ว่างพนักงาน 
และผ่้้แทุนฝึ่ายบ้ริห้าร ประกอบ้ดิ้วยผ่้้แทุนพนักงานทีุ� 
พนักงานคัดิเล่อกมีวาระ 2 ปี และหั้วห้น้างานซึ่่�งเป็นผ่้้มี
บ้ทุบ้าทุในการกำาห้นดิแผ่นงาน และต่ดิิต่ามผ่ลการจัดิการ
ดิ้านความปลอดิภััย และเป็นส่วนสำาคัญในการสอบ้สวน
ห้รือต่รวจสอบ้ข้อเท็ุจจริงเม่�อเกิดิอุบ้ัติ่การณ์ข้�น รวมถ่ง
กำาห้นดิแนวทุางการป้องกันการเกิดิซึ่ำ�า ในการสอบ้สวน 
คณะกรรมการฯ จะไม่เปิดิเผ่ยชุ่�อผ่้้ให้้ข้อม้ล

 สำาหรบัคูค่า้และพนัธมติรทางธรุกจิ โดิยเฉพาะผ่้ร้บั้เห้มาทีุ�เขา้มาทุำางานกอ่สรา้งห้รอืซึ่อ่ม 
บ้ำารงุเครื�องจักรภัายในโรงงาน เป็นอกีสว่นห้น่�งทีุ�กลุ่มบ้รษัิทุฯ ให้้ความสำาคญัในเรื�องความปลอดิภัยั 
โดิยการอบ้รมดิ้านความปลอดิภััยในการทุำางานสำาห้รับ้งานทัุ�วไป และงานทีุ�มีความเสี�ยงจะจัดิให้้ 
พนักงานของผ่้้รับ้เห้มาทุุกคนก่อนเข้าปฏิบ้ัต่ิงานในพ้�นทุี�ต่่าง ๆ การประเมินความเสี�ยงและกิจกรรม 
ต่่าง ๆ จะเน้นให้้ผ่้้รับ้เห้มามีส่วนร่วมโดิยผ่่านทุางการประชุุมความปลอดิภััยระห้ว่างห้ัวห้น้างานและ
ผ่้ร้บั้เห้มา ซึ่่�งจะปฏิบ้ตั่ติ่อ่เน่�องจนกว่างานห้รือโครงการนั�น ๆ  จะเสร็จสมบ้้รณ์ โดิยการเก็บ้และรายงาน
สถิต่ิความปลอดิภััยของผ่้้รับ้เห้มาจะดิำาเนินการเชุ่นเดิียวกับ้พนักงานของกลุ่มบ้ริษัทุ 

ก้าริเสริิมสริ้างจำิติสำาน่ก้และปลูก้ฝ่ัง
วัฒนธริริมด้านความปลอดภัย

ก้าริม่สว่นริว่มดา้นความปลอดภัย 
และก้าริให้คำาปริ้ก้ษัา

ฉลองสถิต่ิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ 3,000,000 ชุั�วโมงการทุำางาน
โดิยไม่เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ถ่งขั�นห้ยุดิงาน โรงงานระยอง

บันท่ก้ก้าริบาดเจำ็บท่�ติ้องม่ก้าริบันท่ก้ทั้งหมด
(เก้ินก้ว่าก้าริปฐมพัยาบาล)

บันท่ก้ก้าริเก้ิดอุบัติิเหติุข้ั้นเส่ยช่วิติและก้าริบาดเจำ็บข้ั้นหยุดงาน

[Disclosure 403-5]

[Disclosure 403-4]

[Disclosure  403-9]

[Disclosure  403-10]

0ปี 2564
ครั้งต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

การทำางาน

จำานวนอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตของผู้รับเหมา 
(ภายในพื้นที่บริษัทฯ)

จำานวนอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตของพนักงาน
ในประเทศ

จำานวนอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตของผู้รับเหมา
ขนส่งสินค้า(ภายนอกพื้นที่บริษัทฯ)

จำานวนการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน ของ
พนักงานในประเทศ

จำานวนการบาดเจ็บขั้นหยุดงานของ 
ผู้รับเหมา (ภายในพื้นที่บริษัทฯ) (LTIFR)

สถิติการบาดเจ็บขั้นหยุดงานของ
พนักงานในประเทศ (LTIFR)

สถิติการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน ของ
ผู้รับเหมา (ภายในพื้นที่บริษัทฯ) (LTIFR)
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การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย

บันท่ก้ก้าริเจำ็บป่วยจำาก้ก้าริทำางานข้องพันัก้งาน

[Disclosure 403-3, 403-6]

 การจัดิเต่รียมสภัาวะแวดิล้อมในการทุำางานทีุ�ปลอดิภััย เพ้�อป้องกันการบ้าดิเจ็บ้ 
และเจ็บ้ป่วยอันเน่�องมาจากการทุำางานของพนักงานถ่อว่าเป็นสิ�งสำาคัญ ซึ่่�งห้ากพนักงาน 
เจ็บ้ป่วยห้รือมีปัญห้าสุขภัาพจนไม่สามารถปฏิบั้ต่ิห้น้าทีุ�ไดิ้ต่ามปกติ่ไดิ้ จะส่งผ่ลกระทุบ้ทัุ�ง 
ต่่อต่วัพนกังานเอง และทีุ�สำาคญัยงัสง่ผ่ลกระทุบ้ต่่อครอบ้ครวัของพนกังานและสงัคมอกีดิว้ย 
ทีุ�ทุำางานจ้งเปรียบ้เสม่อนบ้้านห้ลังทีุ�สองของพนักงานเน่�องจากเวลาส่วนให้ญ่ของพนักงาน 
จะใชุ้ชุีวิต่อย่้ในทีุ�ทุำางาน ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุ จ้งให้้ความสำาคัญในการส่งเสริม 
สุขภัาพ ป้องกันและควบ้คุมปัจจัยเสี�ยงต่่อการเกิดิโรคของพนักงาน เชุ่น การจัดิกิจกรรม 
การบ้ริโภัคอาห้ารทีุ�สมดุิล การสนับ้สนุนให้้พนักงานออกกำาลังกาย โครงการลดิความ 
เครยีดิและความกังวลเพ้�อเต่รียมจิต่ใจและร่างกายให้้พร้อมสำาห้รับ้การกลับ้เข้ามาทุำางานใน 
สำานักงานห้รือโรงงานแบ้บ้ 100% นอกจากนี�ยังจัดิให้้มีการต่รวจสุขภัาพประจำาปีและพบ้
แพทุย์เพ้�อให้้คำาปรก้ษาผ่ลการต่รวจสุขภัาพรายบุ้คคล โดิยข้อม้ลด้ิานสุขภัาพของพนักงาน
ทุุกคนจะถ้กเก็บ้รักษาเป็นความลับ้ต่ามทุี�กฏห้มายกำาห้นดิ เป็นต่้น
 จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ้ า ดิ ข อ ง เ ชุ่� อ โ ค วิ ดิ - 1 9  ซึ่่� ง มี ผ่ ล ก ร ะ ทุ บ้ 
ต่่อกระบ้วนการทุำางาน ทุำาให้้เกิดิการปรับ้ร้ปแบ้บ้การทุำางานให้้เห้มาะสมกับ้สถานะการณ์ 
การแพร่ระบ้าดิภัายในพ้�นทุี�ทีุ�โรงงานตั่�งอย่้ เชุ่น การจัดิอุปกรณ์ทุำาความสะอาดิอย่าง 
เพียงพอแก่พนักงาน จัดิห้น้ากากอนามัย และกำาห้นดิให้้สวมใส่ต่ลอดิเวลา ให้้คำาปร้กษา 
ปัญห้าสุขภัาพทัุ�งจากการระบ้าดิโควัดิ-19 และปัญห้าอ่�น ๆ การทุำางานผ่่านระบ้บ้  
onlineการจัดิกลุ่มย่อยในการทุำางาน งดิการรวมต่ัวเป็นกลุ่มให้ญ่ และมาต่รการต่รวจ 
คัดิกรองเป็นต่้น ซึ่่�งห้น่วยงานอาชีุวอนามัยและความปลอดิภััยได้ิทุำาห้น้าทุี�ต่ิดิต่ามและ
วิเคราะห้์สถานการณ์  รวมทัุ�งจัดิตั่�งคณะกรรมการป้องกันและรับ้ม่อกับ้สถานการณ์การ
แพรร่ะบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 โดิยคณะฯไดิจ้ดัิทุำาแนวทุางการปอ้งกนั และควบ้คมุโรค โควดิิ-19 
ภัายใต่้มาต่รฐาน ISO45005 ห้ลักเกณฑ์์สำาห้รับ้การทุำางานอย่างปลอดิภััยในชุ่วงเวลาการ
ระบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 เพ้�อเปน็แนวทุางในการทุำางานอยา่งปลอดิภัยัในชุว่งการแพรร่ะบ้าดิ
ของเชุ่�อโควิดิ-19 ซึ่่�งในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงสามารถดิำาเนินกิจกรรมทุางธุ์ุรกิจควบ้ค้่
ไปกบั้การรกัษาสภัาพแวดิลอ้มทีุ�ปลอดิภัยัในการทุำางาน และรกัษาวถิชีุวีติ่ทุี�สมดิลุทุา่มกลาง
การแพร่ระบ้าดิทุี�มีความรุนแรงไว้ไดิ้ 

ห้มายเห้ตุ่ : ขอ้ม้ลทีุ�แสดิงครอบ้คลุมพนักงานสำานกังานให้ญ่ในประเทุศึไทุย และโรงงานผ่ลิต่ย่างมะต่อยในประเทุศึไทุยทุั�ง 5 แห่้ง ได้ิแก่ โรงงานพระประแดิง 
โรงงานนครราชุสีมา โรงงานพิษณุโลก โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธุ์านี

จำำานวนเจำ็บป่วยข้ั้นหยุดงาน 
จำาก้ก้าริทำางานข้องพันัก้งาน
ในปริะเทศ (คริั้ง)

ปี 2562

ปี 2562

คริั้ง

คริั้ง

คริั้ง

คริั้ง

คริั้ง

คริั้ง

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2564สถิติิก้าริเจ็ำบป่วยข้ั้นหยุดงาน 
จำาก้ก้าริทำางานข้องพันัก้งาน
ในปริะเทศ (OIFR)
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โครงการ Smart Knowledge Platform

อบริมสื�อสาริก้าริใช้
แอปพัลิเคชันติริวจำเช็คจำุดจำอด

 เป็นโครงการทีุ�นำามาแก้ปัญห้าเกี�ยวกับ้อุบั้ติ่เห้ตุ่ทีุ� เกิดิจากการใชุ้งานเครื�องจักรผิ่ดิขั�นต่อน 
ซึ่่�งโดิยปกต่ิพนักงานจะไดิ้รับ้การอบ้รมวิธุ์ีการใชุ้งาน ข้อควรระวังต่่าง ๆ ก่อนใชุ้งาน แต่่สำาห้รับ้เครื�องจักรบ้าง
เครื�องทุี�ไมม่กีารใชุง้านต่่อเน่�องนั�น ในการปฏบิ้ตั่งิานของพนกังานจง้จำาเปน็จะต่อ้งใชุเ้วลาในการทุบ้ทุวนเอกสาร 
ต่่าง ๆ  ก่อนเริ�มใชุ้งาน และบ้างครั�งพบ้ว่าพนักงานไม่ได้ิทุบ้ทุวนเอกสารก่อนใชุ้งานเครื�องจักร โดิยโรงงาน
สรุาษฎรธ์ุ์าน ีเปน็โรงงานทีุ�รเิริ�มโครงการนี�โดิยไดิน้ำาขอ้ม้ลเครื�องจักร วธิุ์กีารใชุง้านต่่อเน่�องต่น้ การบ้ำารงุรักษา
และข้อควรระวังรวมถ่ง PPE ทุี�จำาเป็นนำาเสนอในร้ปแบ้บ้วีดิีโอ คลิป เข้าถ่งไดิ้ผ่่าน QR cord ทุี�ปรากฏอย้่ ณ.จุดิ
ใชุง้าน พนักงานทีุ�ต่อ้งการใชุ้งานเครื�องจกัรสามารถนำาโทุรศึพัทุม่์อถอ่แสกน QR Code กส็ามารถเล่อกรับ้ชุม 
รับ้ฟัังข้อม้ลต่่าง ๆของเครื�องจักรนั�น ๆ ไดิ้ก่อนเริ�มใชุ้งาน โครงการนี�มีจุดิประสงค์สำาคัญในการส่�อสารเรื�อง
ความปลอดิภััยและการใชุ้งานเครื�องจักรให้้กับ้พนักงานให้้เข้าถ่งและเข้าใจง่าย ปัจจุบ้ันมีการดิำาเนินการใชุ้งาน
แล้วและไดิ้ผ่ลต่อบ้รับ้ทุี�ดิีจากพนักงาน
 โครงการ SMART KNOWLEDGE PLATFORM เป็นการนำา Mobile application มาใชุ้ 
ส่�อสารเรื�องความปลอดิภัยัในการใชุ้งานเครื�องจักรให้้กับ้พนักงาน ผ่่านระบ้บ้ Internet และ Office365 ทีุ�บ้ริษทัุ
มอีย่้แลว้จง้ใชุง้บ้ประมาณนอ้ย แต่่ไดิป้ระโยชุนม์าก อาทุ ิพนกังานปลอดิภัยัจากการใชุง้านเครื�องจกัรปฏบิ้ตั่งิาน
ไดิ้รวดิเร็วและถ้กขั�นต่อน เครื�องจักรมีอายุการใชุ้งานนาน และได้ิรับ้การบ้ำารุงรักษาทีุ�เห้มาะสม โดิยบ้ริษทัุฯอย่้
ระห้ว่างการขยายผ่ลให้้ครอบ้คลุมเครื�องจักรทุกุเครื�อง รวมทุั�งโรงงานอ่�นต่่อไป

[Disclosure 403-4, 403-5]
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ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวกสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงจากการส้ดิดิมไอระเห้ยและสารเคมี
• ความเสี�ยงอันต่รายจากเครื�องจักร
• ความเสี�ยงจากการสัมผ่ัสความร้อน

• ความเสี�ยงจากการทุำางานดิว้ยทุา่ทุางทีุ�ไม่เห้มาะสม
• ความเสี�ยงจากสภัาพแวดิล้อมและมลภัาวะ
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 กลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ มคีวามห่้วงใยในสขุภัาพและความปลอดิภัยัของล้กค้าและพนกังานเป็นสำาคญั ซึ่่�งในชุ่วงการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 
กลุ่มบ้ริษทัุฯ ยงัคงปฏบิ้ตั่ติ่ามมาต่รการทีุ�ล้กค้า และส่วนราชุการกำาห้นดิในพ้�นทีุ�ต่่าง ๆ อย่างเคร่งครดัิ  พร้อมทัุ�งมกีารกำากบั้ดิแ้ลการปฏิบ้ตั่งิานของพนักงาน
เพ้�อให้้มั�นใจว่าพนกังานจะไม่เป็นสาเห้ตุ่ในการแพร่ระบ้าดิ
 โครงการบ้ริการด้ิานเทุคนิคทีุ�เสริมความร้้ด้ิานความปลอดิภัยัให้้กับ้ล้กค้า  เป็นโครงการร่วมกันระห้ว่างล้กค้าทีุ�มคีวามสนใจ โดิยเน้นในด้ิาน 
ความปลอดิภัยัในการทุำางาน การใชุ้เครื�องจกัรอุปกรณ์ในการก่อสร้าง แนวทุางปฏบิ้ตั่เิม่�อเกดิิเห้ต่ฉุกุเฉนิ รวมถง่การอบ้รมเพ้�อยกระดิบั้การบ้ริห้ารจดัิการด้ิาน
ความปลอดิภัยัให้้ได้ิมาต่รฐานสากล โดิยมีเป้าห้มายรวมกันให้้การจัดิการความเสี�ยงให้้ล้กค้า และพนักงานของล้กค้าดิำาเนนิงานด้ิวยความปลอดิภัยั  และร่วม
เป็นส่วนห้น่�งทุี�ร่วมกนัสร้างจิต่สำาน่กให้้เกิดิเป็นวฒันธุ์รรมความปลอดิภัยัขององค์กร เพ้�อให้้อุบั้ต่เิห้ต่เุป็นศึน้ย์ (Zero Accident)

การดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• การต่รวจคัดิกรองโควิดิ-19 พนักงานส่งสินค้าอย่างสมำ�าเสมอ และให้้มีการจัดิกลุ่มแยกจากพนักงานในส่วนอ่�น
• จัดิเต่รียมแนวทุางในการปฏิบ้ัต่ิงานในชุ่วงการระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 สำาห้รับ้พนักงานทุี�ต่้องปฏิบ้ัต่ิงานต่ิดิต่่อล้กค้าภัายนอก
• จัดิอุปกรณ์ป้องกันดิ้านสุขอนามัย ห้น้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพ้�อให้้พนักงานและล้กค้ามีความมั�นใจในเรื�องความปลอดิภััย
• จากสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ส่งผ่ลให้้มีการจำากัดิเข้าโครงการก่อสร้าง ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุฯ จ้งไดิ้ปรับ้เปลี�ยนวิธุ์ีการให้้ความร้้ดิ้านเทุคนิคและความปลอดิภััยผ่่านระบ้บ้โซึ่เชุียลมีเดิียและส่�อออนไลน์

เป้าหมาย

• การเป็นพันธุ์มิต่รในการสร้างองค์ความร้้ดิ้านเทุคนิคก่อสร้าง 
ถนนอย่างปลอดิภััย เพ้�อต่้นแบ้บ้ในธุ์ุรกิจการก่อสร้างถนน

เป้าหมายระยะยาว
• ระดิบั้ความพงึพอใจของลก้คา้ต่่อสนิคา้และการบ้รกิาร ไมน่อ้ยกวา่ 

85%
• การให้้ความร้้ดิ้านเทุคนิคและความปลอดิภััยในการทุำางานดิ้าน 

การก่อสร้างถนน รวมทุั�งความปลอดิภััยทุั�วไป จำานวน 25 ครั�ง/ปี 

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564
• ระดิบั้ความพึงพอใจของล้กค้าต่่อสนิค้าและการบ้ริการเทุ่ากบั้
88.4%
• การให้้ความร้ด้้ิานเทุคนคิและความปลอดิภัยัในการทุำางานด้ิาน
การก่อสร้างถนน รวมทัุ�งความปลอดิภัยัทัุ�วไป จำานวน 8 ครั�ง/ป
ไม่ไดิ้ต่ามเป้าห้มายเน่�องจากสถานการณ์แพร่ระบ้าดิของ 
เชุ่�อโควิดิ-19 ส่งผ่ลให้้มีการประกาศึปิดิไซึ่ต์่งานก่อสร้างชุั�วคราว
• ได้ิปรบั้เปลี�ยนรป้แบ้บ้การให้้ความร้ก้บั้ล้กค้าจากการเข้าไปพบ้
ทีุ�ห้น้างานเปลี�ยนเป็นใชุ้ชุ่องทุางส่�อสารแบ้บ้ออนไลน์ และจัดิทุำา
เอกสารค้ม่่อในรป้แบ้บ้อิเลก็ทุรอนิกส์แทุน

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู 
นโยบายก้าริจำัดก้าริแบบบูริณาก้าริ

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  102-49]

[Disclosure  103-2]
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สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า [Disclosure  416-1, 416-2, 403-7]

ดิ้านความปลอดิภััยของล้กค้าเป็นอีกส่วนห้น่�งทีุ�สำาคัญ โดิยล้กค้าจะต้่องได้ิข้อม้ลทีุ� 
ครบ้ถ้วนในดิ้านการใชุ้งานสินค้าอย่างปลอดิภััยและเป็นไปต่ามทีุ�ล้กค้าคาดิห้วัง  
นอกเห้น่อจากข้อม้ลสินค้าทีุ�ระบุ้ไว้ทีุ�ภัาชุนะบ้รรจุห้รือเอกสารกำากับ้สินค้าแล้ว  
กลุ่มบ้รษิทัุฯ จดัิให้้มกีารเผ่ยแพรค่วามร้้ในการใชุง้านผ่ลติ่ภัณัฑ์ท์ุกุชุนดิิผ่า่นการอบ้รม
ให้้ล้กค้า พนักงานทีุ�ใชุ้งาน ณ จุดิใชุ้งาน ต่ลอดิจนคุณสมบั้ต่ิและข้อบ่้งชุี�ต่่าง ๆ ดิ้าน 
ความปลอดิภัยัพร้อมเปิดิชุอ่งทุางรับ้ข้อรอ้งเรียนด้ิานความปลอดิภัยัในการใชุ้งานสินคา้

จำานวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์์
และบริการ

กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงให้้ความสำาคัญกับ้โครงการต่่าง ๆ ร่วมกับ้ล้กค้าและค้่ค้าทุางธุ์ุรกิจ 
เชุ่นการบ้ริการดิ้านเทุคนิคทีุ�เสริมความร้้ด้ิานความปลอดิภััยให้้กับ้ล้กค้า โดิยเน้นในฅ
ดิ้านความปลอดิภััยในการทุำางาน การใชุ้เครื�องจักรอุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวมถ่ง 
การอบ้รมเพ้�อส่�อสารแนวทุางปฏิบ้ตั่เิม่�อเกิดิเห้ตุ่ฉกุเฉนิเพ้�อให้้ล้กค้า ค้ค้่าทุางธุุ์รกจิ และ
พนักงานดิำาเนินงานดิ้วยความปลอดิภััย  และร่วมสร้างจิต่สำาน่กให้้เกิดิเป็นวัฒนธุ์รรม
ความปลอดิภััย

การอบ้รมให้้ความร้้เกี�ยวกับ้การใชุ้ถังดิับ้เพลิง (บ้ริษัทุ.ทุ่าทุองรีไซึ่เคิล)

ปี 2564ปี 2563ปี 2562

0
ข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนข้อร้องเรียน

00



ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564   |     123

ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบ�ล คุณค่�เพื่ออน�คต ภ�คผนวก

[Disclosure  403-5]โครงการแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในการทำางานกับลูกค้า

 เปน็โครงการต่่อเน่�องรว่มกบั้ล้กคา้ (ห้จก.สามเพชุร) 
โดิยล้กค้าพบ้ปัญห้าดิ้านความปลอดิภััยและสนใจให้้ทุาง
บ้ริษัทุเข้าแบ้่งปันประสบ้การณ์การพัฒนาดิ้านความ
ปลอดิภัยัในการทุำางาน โครงการนี�ดิำาเนนิการต่่อเน่�องมาแลว้ 
2 ปี โดิยทุางโรงงานพิษณุโลก ไดิ้เข้าไปอบ้รบ้ความร้้ดิ้าน
ความปลอดิภัยัในการทุำางานต่า่ง ๆ  อาทุ ิการทุำางานกบั้ไฟัฟัา้ 
ปั�นจั�น เป็นต่้น
 โครงการมี เป้ าห้มายในการยกระดัิบ้ความ ร้้  
ความเข้าใจในการประเมินความเสี�ยง และลดิปัจจัยเสี�ยงให้้กับ้
พนักงานของล้กค้า โดิยในปัจจุบ้ันไดิ้มีการดิำาเนินการ
ปรบั้ปรงุเปน็ทีุ�เรยีบ้ร้อยและอย่้ระห้วา่งการพฒันาให้้สามารถ
เข้าประกวดิสถานประกอบ้การดีิเด่ินด้ิานความปลอดิภััย 
สำาห้รับ้ในระดิับ้จังห้วัดิ พนักงานทุี�เกี�ยวข้องไดิ้ประสบ้การณ์
การทุำางานร่วมกับ้องค์กรภัายนอก และทุราบ้วิธุ์ีการทุำางาน
ของล้กคา้รวมถง่การนำาสนิคา้ของบ้รษิทัุไปใชุง้าน โดิยบ้รษิทัุ
ไดิ้พัฒนาความสัมพันธ์ุ์กับ้ล้กค้าส่้เครือข่ายด้ิานความ
ปลอดิภััย

อบ้รมความปลอดิภััยให้้ล้กค้า สำารวจจุดิเสี�ยงและให้้คำาแนะนำา
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงจากการทุำางานบ้นทุี�ส้ง
• ความเสี�ยงจากการส้ดิดิมไอระเห้ยและสารเคมี
• ความเสี�ยงจากการทุำางานดิ้วยทุ่าทุางทุี�ไม่เห้มาะสม
• ความเสี�ยงจากการขับ้รถขนส่งสินค้า

• ความเสี�ยงจากการสัมผ่สัความรอ้น
• ความเสี�ยงจากโรคต่ิดิต่่อร้ายแรงใน

พ้�นทุี�เสี�ยง
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 กลุ่มบ้ริษทัุฯ ให้้ความสำาคญักบั้การบ้ริห้ารจดัิการการขนส่งสนิค้าต่ามมาต่รฐาน ISO 39001 ซึ่่�งเกี�ยวกบั้ระบ้บ้การจดัิการความปลอดิภัยัการจราจรทุางถนน โดิยมกีารกำากบั้ดิแ้ลด้ิานความ
ปลอดิภัยัอย่างเข้มงวดิทัุ�งภัายในโรงงานและต่ลอดิระยะทุางการขนส่งสินค้า เพ้�อมุ่งเน้นด้ิานความปลอดิภัยัของการขับ้รถขนส่งสนิค้าบ้นทุ้องถนน ต่ลอดิเส้นทุางการส่งสินค้า สามารถส่งมอบ้สินค้าได้ิ
อย่างปลอดิภัยั ทัุนเวลา และครบ้ถ้วนต่ามความคาดิห้วังของล้กค้า
 นอกจากนี�พนกังานของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ยงัได้ิมีการนำานวตั่กรรมด้ิานแอปพลเิคชุนัและระบ้บ้ออนไลน์ต่่าง ๆ มาชุ่วยส่งเสริมการขนส่งสนิค้าอย่างปลอดิภัยั อาทุ ิการประชุมุกลุ่มย่อยเกี�ยวกบั้ 
จุดิเสี�ยงต่่าง ๆ ผ่่านระบ้บ้โมบ้ายแอปพลเิคชุนั (Mobile Application) ผ่่าน Application Google Map ทีุ�ใชุ้ฐานข้อมล้เส้นทุางทีุ�บ้ริษทัุจดัิทุำาข้�น ซึ่่�งชุ่วยให้้พนกังานขบั้รถขนส่งสนิค้าสามารถศึก่ษา  
และวางแผ่นการเดิินทุางล่วงห้น้าก่อนออกส่งสินค้า เพ้�อให้้เกิดิความสะดิวก รวดิเร็ว และปลอดิภัยัมากยิ�งข้�น 
 สำาห้รับ้การควบ้คมุและติ่ดิต่าม รถขนส่งสนิค้าทัุ�งของทุางกลุม่บ้ริษัทุฯ และผ่้ร้บั้เห้มาขนส่งสินค้านั�น กลุ่มบ้ริษัทุฯได้ิจดัิตั่�งห้น่วยงาน Centralized logistic เพ้�อเป็นศึน้ย์กลางในการติ่ดิต่าม
การขนส่งสนิค้า รวมถง่การส่งมอบ้สินค้าผ่่านระบ้บ้ GPS และกล้อง CCTV ต่ลอดิ 24 ชุั�วโมง  ในกรณเีกดิิอุบ้ตั่เิห้ต่หุ้รือเห้ตุ่ฉกุเฉนิ ห้น่วยงานนี�จะรายงานไปยงัโรงงานต้่นสังกัดิห้รือโรงงานทีุ�ใกล้ทีุ�สดุิ 
เพ้�อให้้การชุ่วยเห้ล่อ โดิยมีการซ่ึ่อมแผ่นดัิงกล่าวเป็นประจำาทุุกปี
 โดิยในปี 2564 บ้ริษทัุฯ ได้ิประยกุต์่มาต่รฐาน ISO 45005 ห้ลกัเกณฑ์์สำาห้รบั้การทุำางานอย่างปลอดิภัยัในชุ่วงเวลาการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 เพ้�อให้้มั�นใจว่าจะสามารถส่งสนิค้าและลง
สนิค้ายงัพ้�นทีุ�การทุำางานของล้กค้าได้ิอย่างปลอดิภัยั

การดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• การต่รวจความพร้อมของพนักงานต่ามมาต่รการป้องกันการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 และปฏิบ้ัต่ิต่ามข้อกำาห้นดิการขนส่งในพ้�นทุี�ปลายทุาง
• การนำา Mobile application และ ระบ้บ้ Online มาใชุ้การส่อสารกับ้พนักงานส่งสินค้า
• การระบุ้จุดิเสี�ยงและจุดิบ้ังคับ้จอดิในเส้นทุางขนส่งสินค้าทุี�มีความสำาคัญให้้พนักงานส่งสินค้าสามารถวางแผ่นการเดิินทุาง การห้ยุดิพัก และการเต่รียมความพร้อมของรถและพนักงานขับ้รถในการเดิินทุางต่่อไป

เป้าหมาย

• จำานวนอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากการขนส่งถ่งขั�นเสียชีุวิต่ของพนักงานและ 
ผ่้้รับ้เห้มาขนส่งเป็นศึ้นย์

• จำานวนอบุ้ตั่เิห้ตุ่จากการขนสง่ถง่ห้ยุดิงานของพนกังานเปน็ศึน้ย์
• ข้อร้องเรียนดิ้านความปลอดิภััยจากผ่้้ใชุ้ถนนต่่อรถขนส่งสินค้า 

เป็นศึ้นย์
• ผ่ลิต่ภััณฑ์์ห้กรั�วไห้ลระห้ว่งการขนส่งสินค้าเป็นศึ้นย์
• ระดิบั้ความพงึพอใจของล้กคา้ ผ่้้ใชุถ้นน และผ่้ม้สีว่นไดิเ้สยีทีุ�เกี�ยว 

ข้องต่้องมากกว่าห้รือเทุ่ากับ้ 85%

เป้าหมายระยะยาว
• จำานวนอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากการขนส่งถ่งขั�นเสียชีุวิต่ของพนักงานและ 

ผ่้้รับ้เห้มาขนส่งเป็นศึ้นย์
• อัต่ราความถี�การบ้าดิเจ็บ้จากอุบ้ัต่ิเห้ตุ่จากการจัดิส่งถ่งขั�น 

ห้ยุดิงาน ไม่เกิน 0.74 ครั�งต่่อห้น่�งล้านชุั�งโมงทุำางาน
• ข้อร้องเรียนดิ้านความปลอดิภััยจากผ่้้ใชุ้ถนนต่่อรถขนส่งสินค้า 

เป็นศึ้นย์
• ผ่ลิต่ภััณฑ์์ห้กรั�วไห้ลระห้ว่งการขนส่งสินค้าเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564
• อบุ้ตั่เิห้ตุ่ขั�นเสียชุวีติ่จากการขนส่งสินคา้ของผ้้่รบั้เห้มา 1 ครั�ง
• อัต่ราความถี�การบ้าดิเจ็บ้จากอุบ้ัติ่เห้ตุ่จากการปฏิบ้ัติ่งาน 

และการจัดิส่ง ถ่งขั�นห้ยุดิงาน 0.00 ครั�งต่่อห้น่�งล้านชุั�งโมง 
ทุำางาน

• ไม่มีพนักงานบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงาน ทัุ�งจากภัายในบ้ริษัทุฯ 
และระห้ว่างการส่งสินค้า

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้ิานความปลอดิภััยจากผ้้่ใชุ้ถนนต่่อรถ 
ขนส่งสินค้า

• ไม่มีการห้กรั�วไห้ลของผ่ลิต่ภััณฑ์์ระห้ว่งการขนส่งสินค้าทุาง
ถนน

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code
เพั่�อเข้้าดูนโยบาย

ก้าริจำัดก้าริความปลอดภัย
ก้าริจำริาจำริทางถนน

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการขนส่งสินค้า

ตัวอย่างความเสี่ยงอันตรายของการขนส่งสินค้า

[Disclosure 403-2]

[Disclosure 403-7]

 อุบ้ตั่เิห้ต่บุ้นทุอ้งถนนระห้วา่งการขนสง่สนิคา้เปน็อกีความเสี�ยงห้น่�งทุี�บ้รษิทัุคำาน่งถง่ เน่�องจากการเกดิิอบุ้ตั่เิห้ต่ดุิงักลา่ว  มี
ปจัจัยห้ลายประการเข้ามาเกี�ยวข้อง ซึ่่�งสามารถแบ่้งเป็นปัจจัยด้ิานความพร้อมของผ้้่ขบั้ขี� ปจัจัยด้ิานสภัาพของรถ ปจัจัยด้ิานสภัาวะ
แวดิลอ้มปัจจยัด้ิานความพร้อมของผ้้่ขบั้ขี�ห้รอืพนกังานขบั้รถ กลุม่บ้ริษทัุจง้จัดิให้้มกีารเต่รยีมความพร้อมตั่�งแต่่การคัดิเล่อกพนักงาน
ทีุ�มปีระสบ้การณ์ การฝึกึอบ้รมพนักงานการขับ้ขี�อยา่งปลอดิภัยั รวมถง่ความร้้เบ้่�องต้่นเกี�ยวกบั้สนิคา้และข้อควรระวงั การจัดิสถาน
ทีุ�ให้้พักระห้ว่างรอส่งสินค้า การแจ้งสถานทีุ�ส่งสินค้า เวลาทีุ�ล้กค้าต่้องการและเส้นทุางทีุ�ใชุ้ส่งสินค้าเพ้�อวางแผ่นการเดิินทุาง 
จนกระทุั�งการต่รวจแอลกอฮอล์กอ่นออกจากโรงงาน การกำาห้นดิให้้พนกังานต่อ้งจอดิพักทุุก ๆ  4 ชุั�วโมงในระห้วา่งการขนสง่ กำาห้นดิ 
จุดิจอดิทีุ�ปลอดิภััยให้้พนักงานทุราบ้ และมีการต่ิดิต่ามต่รวจสอบ้รวมถ่งรายงานความผ่ิดิปกต่ิในทุุกเทีุ�ยวของการจัดิส่งสินค้า 
นอกจากนี�ยังมีปัจจัยดิ้านสภัาพของรถเป็นอีกสิ�งห้น่�งทุี�สำาคัญ กลุ่มบ้ริษัทุฯ จ้งไดิ้จัดิจ้างศึ้นย์บ้ริการทุี�ไดิ้มาต่รฐานในการการซึ่่อม
บ้ำารงุต่ามระยะทุางห้รือระยะเวลาทีุ�เห้มาะสมกับ้รถ การต่รวจความพร้อมรถก่อนออกส่งสนิคา้โดิยพนักงานขับ้รถ และสุ่มต่รวจสอบ้
โดิยเจ้าห้น้าทีุ�จัดิส่ง ถ่อเป็นอีกกิจกรรมห้น่�งทีุ�บ้ริษัทุกำาห้นดิไว้เพ้�อควบ้คุบ้ปัจจัยด้ิานสภัาพของรถ โดิยสำาห้รับ้ปัจจัยด้ิานสภัาวะ
แวดิลอ้ม กลุม่บ้รษิทัุฯไดิก้ำาห้นดิให้้มกีารสำารวจเสน้ทุาง และมกีารประชุมุแจง้ให้พ้นกังานทุราบ้ถง่จดุิเสี�ยงต่่างระห้วา่งเสน้ทุาง โดิยใน
การประชุมุนี�พนกังานขบั้รถจะนำาขอ้ม้ลลา่สดุิแลกเปลี�ยนขอ้ม้ลให้้เพ้�อนพนกังานทุราบ้ด้ิวย เชุน่ การซ่ึ่อมบ้ำารงุทุาง ทุางเบี้�ยง การปิดิ
ห้รือชุ่องทุางเดิินรถชุั�วคราว โดิยมาต่รการทุี�ใชุ้ควบ้คุมปัจจัยต่่าง ๆ นี�จะนำามาทุบ้ทุวนสมำ�าเสมอห้รือเม่�อมีการเปลี�ยนแปลง

1.ความเสี�ยงอันต่รายสภัาพร่างกายทุี�ไม่พร้อมของพนักงานขับ้รถ

2. ความเสี�ยงอันต่รายของจุดิจอดิพักระห้ว่างการส่งสินค้า

3. ความเสี�ยงอันต่รายจากความไม่พร้อมของรถขนส่งสินค้า

4. อันต่รายจากความไม่ชุำานาญในเส้นทุาง

กำาห้นดิให้้ห้ัวห้น้าเป็นผ่้้สอบ้ถามและสัมภัาษณ์ก่อนเริ�มออกงานในแต่่ละเทีุ�ยวของการ
ขนส่งการต่รวจแอลกอฮอล์ก่อนออกจากโรงงาน

กำาห้นดิให้้มีการสำารวจความปลอดิภััยบ้นเส้นทุางการขนส่งสินค้าโดิยห้ัวห้น้างาน 
ห้น่วยงานจัดิส่ง และเจ้าห้น้าทุี�ความปลอดิภััยก่อนเริ�มการขนส่งสินค้าทุุกเส้นทุาง
ต่รวจต่ดิิต่ามความปลอดิภัยัต่ลอดิระยะทุางการขนสง่ดิว้ยระบ้บ้ CCTV ต่ลอดิ 24 ชุั�วโมง

การต่รวจความพร้อมรถก่อนออกส่งสินค้าโดิยพนักงานขับ้รถขนส่งประจำาปี

จัดิประชุุมชุี�แจ้งจุดิเสี�ยงอันต่รายให้้พนักงานขับ้รถ และการแชุร์ข้อม้ลจุดิอันต่รายบ้นเส้น
ทุางโดิยพนักงานขับ้รถขนส่งเอง

ความเส่�ยงท่�เก้ิดข้้้น มาติริก้าริหริือแนวทางป้องก้ันข้องบริิษััทฯ

การประชุุมแจ้งจุดิบ้นเส้นทุางเสี�ยงให้้พนักงานขับ้รถ และการแลคเปลี�ยนข้อม้ลเส้นทุาง
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[Disclosure 403-4]

[Disclosure 403-9]
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน บันทึกการเกิดอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิต

จากการขนส่งสินค้า กลุ่มบ้ริษัทุฯ ต่ระห้นักดีิว่าความปลอดิภััยบ้นทุ้องถนนมีผ่ลอย่างยิ�งต่่อชุีวิต่ประจำา
วันของพนักงาน ล้กค้า ชุุมชุน และผ้้่มีส่วนได้ิเสียทีุ�อย่้ร่วมกันในสังคม ดิ้วยเห้ตุ่นี� 
ความปลอดิภัยัจง้เป็นสว่นห้น่�งของธุุ์รกิจประจำาวนัของกลุ่มบ้ริษทัุฯ มาห้ลายป ีและในป ี2561 
ถ่อเป็นครั�งแรกทีุ�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ประกาศึนโยบ้ายและกลยุทุธุ์์ด้ิานความยั�งย่น โดิยมีเรื�อง 
การต่ระห้นักดิ้านความปลอดิภััย (Safety Awareness)เป็นห้น่�งในกลยุทุธุ์์ทีุ�สำาคัญ โดิย 
เป้าห้มายของเรานั�นชุัดิเจนและเข้าใจไดิ้ง่ายค่อ ไม่มีอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ ไม่เป็นอันต่รายต่่อผ่้้คนและ 
ไมทุ่ำาลายสิ�งแวดิลอ้ม โดิยเปา้ห้มายเดิยีวของทุางกลุ่มบ้รษิทัุฯคอ่อบุ้ตั่เิห้ต่เุปน็ศึน้ย ์ต่วัอยา่ง
โครงการทุี�สำาคัญไดิ้แก่

• การสำารวจเสน้ทุางและระบ้จุดุิเสี�ยงและจดุิพกั รวมถง่รายการต่รวจความพรอ้มรถ
ระห้ว่างเดิินทุางในเส้นทุางทุี�เคยเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ เพ้�อป้องกันอุบ้ัต่ิเห้ตุ่

• Application Google Map ทีุ�ชุว่ยให้้พนกังานขบั้รถศ่ึกษาและวางแผ่นการเดินิทุาง 
ก่อนออกส่งสินค้า ทุำาให้้มีความสะดิวกและปลอดิภััย

• การต่รวจความพร้อมของรถและผ้้่ขนส่ง โดิยต่รวจคัดิกรองพนักงานขับ้รถต่าม
มาต่รการปอ้งกนัการแพรร่ะบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 และปฏบิ้ตั่ติ่ามขอ้ปฏบิ้ตั่สิำาห้รบั้
ผ่้ป้ระกอบ้การขนสง่ในพ้�นทีุ�ควบ้คมุส้งสดุิ เพ้�อให้้มั�นใจวา่พรอ้มปฏบิ้ตั่งิาน และเปน็
ส่วนห้น่�งในการรับ้ผ่ิดิชุอบ้สังคมร่วมกัน

• จัดิอบ้รมห้ลักส้ต่รการขับ้ขี�เชุิงป้องกันอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ (Defensive Driving Course) ให้้
พนกังานขบั้รถขนสง่อยา่งต่่อเน่�อง และพัฒนาเครื�องม่อทีุ�ใชุ้ในการประเมินผ่ลการ
ฝึึกอบ้รมและเพ้�อพัฒนาทุักษะเฉพาะดิ้านรายบุ้คคล

• อบ้รมพนักงานขบั้รถผ้้่รบั้เห้มาให้้มีทุกัษะการขับ้ขี�อยา่งปลอดิภัยั และจิต่สำาน่กด้ิาน
ความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมทุี�เกี�ยวข้องกับ้การจราจรทุางถนนอย่างต่่อเน่�อง 

จำานวนการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้าของพนักงานในประเทุศึ

จำานวนการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้าของผ่้้รับ้เห้มา

ปี 2564ปี 2563ปี 2562
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โครงการฝึึกอบรมและพัฒนาด้านการขับขี่ปลอดภัย โครงการส่งเสริมการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง
โครงการขับ้รถเชุิงป้องกันอุบ้ัต่ิเห้ตุ่  เพ้�อความปลอดิภััยในการใชุ้รถใชุ้ถนนอย่างถ้กต่้องต่ามกฎห้มาย 
และเพิ�มทุกัษะทีุ�จำาเป็นเพ้�อความปลอดิภัยัของคนขบั้ขี�และผ่้้ใชุถ้นนรว่มทุาง โดิยจดัิอบ้รมเปน็ประจำาทุกุ
ปีให้้กับ้พนักงานขับ้รถภัายใน และพนักงานขับ้รถขนส่งของบ้ริษัทุผ่้้รับ้เห้มา
โครงการอบ้รมความร้้การต่รวจเชุ็ครถขนส่ง เพ้�อความปลอดิภััยในการใชุ้รถใชุ้ถนนอย่างถ้กต่้องให้้ 
กับ้พนักงานขับ้รถ
การใชุ้งาน แอพพลิเคชุั�น สำาห้รับ้ศึ่กษาเส้นทุางเพ้�อให้้ทุราบ้จุดิจอดิพักรถ และสามารถวางแผ่นการ 
ส่งสินค้าไดิ้ทุันเวลาและปลอดิภััย

กลุ่มบ้ริษัทุฯจัดิให้้มีการประกวดิภัาพถ่ายจุดิเสี�ยง เพ้�อส่งเสริมให้้พนักงานสามารถประเมินความเสี�ยง
อันต่รายได้ิดิ้วยต่นเอง โดิยพนักงานร่วมกันนำาเสนอมุมมองด้ิานความปลอดิภััย ในการทุำางานต่่าง ๆ ทัุ�ง
ภัายในและภัายนอกโรงงาน ผ่่านภัาพถา่ย รวมถง่นำาเสนอแนวทุางแก้ไข ห้รอืปอ้งกันการเกดิิซึ่ำ�าทุำาให้้พนกังาน 
ไดิ้ฝึึกทุักษะการประเมินความเสี�ยงห้รือจุดิทีุ�อาจเกิดิอุบั้ติ่เห้ตุ่ การนำาเสนอแนวคิดิการแก้ไขและป้องกัน 
รวมถ่งนำาความร้้ความเข้าใจไปปรับ้ปรุงพ้�นทุี�ทีุ�ต่นรับ้ผ่ิดิชุอบ้ให้้ปลอดิภััยมากข้�นเพ้�อให้้ส่วนของบ้ริษัทุฯได้ิ
รับ้มุมมองทุี�ห้ลากห้ลายจากพนักงานเพ้�อนำาไปปรับ้ปรุง ให้้สามารถปฏิบ้ัต่ิงานไดิ้อย่างปลอดิภััย

อบ้รมให้้ความร้้การต่รวจเชุ็ครถขนส่งเพ้�อความปลอดิภััย ให้้แก่พนักงานขับ้รถ ประกวดิภัาพถ่ายจุดิเสี�ยงอันต่รายของพนักงาน

[Disclosure 403-5] [Disclosure 403-4]
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โครงการสำารวจเส้นทางการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย
 การศึ่กษาและวางแผ่นการเดิินทุางก่อนออกส่งสินค้าถ่อเป็นส่วนสำาคัญในการป้องกันอุบ้ัต่ิเห้ตุ่บ้นทุ้องถนนไดิ้ เพ้�อให้้ไดิ้ข้อม้ลทุี�ถ้กต่้องและเป็นปัจจุบ้ัน กลุ่มบ้ริษัทุฯ จ้งจัดิให้้มีการสำารวจเส้นทุางการขนส่งสินค้า 
โดิยเจ้าห้น้าทุี�ความปลอดิภััย พนักงานขับ้รถ และเจ้าห้น้าทุี�จัดิส่งสินค้า ออกสำารวจเส้นทุางทุี�ใชุ้ขนส่งสินค้าและเก็บ้ข้อม้ลจากเจ้าห้น้าทุี�ผ่้้รับ้ผ่ิดิชุอบ้ โดิยมุ่งเน้นไปทุี�จุดิเสียงต่่าง ๆ อาทุิ เขต่ชุุมชุน ความกว้าง สภัาพถนน  
จุดิกลับ้รถ รวมถ่งจุดิจอดิพักระห้ว่างการเดิิน ทุั�งการเดิินทุางในเวลากลางวันและเวลากลางค่น ทุั�งขาไปและกลับ้ โดิยในแต่่ละปีจะมีการสำารวจเส้นทุางให้ม่ และทุบ้ทุวนเส้นทุางเดิินทุี�เคยสำารวจแล้วจัดิทุำาเป็นแผ่นงาน โดิยใน 
ปี 2564 ไดิ้สำารวจเส้นทุางรวม 2,100 กิโลเมต่ร
 จากกรณีทุี�รถขนส่งสินค้าของผ่้้รับ้เห้มาขนส่งเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ถ่งขั�นส้นเสียชุีวิต่ ทุางบ้ริษัทุฯ พบ้ว่าสาเห้ตุ่สำาคัญประการห้น่�งค่อพนักงานขับ้รถไม่มีประสบ้การณ์ในเส้นทุางนี� ดิังนั�นเพ้�อเป็นการป้องกันการเกิดิซึ่ำ�า
ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯจง้ให้้เพิ�มรายละเอียดิในเส้นทุางนี� กล่าวคอ่ เส้นทุาง จากโรงงานพิษณุโลก ถง่ จ.แม่ฮอ่งสอน บ้รเิวณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่งสอน โดิยทีุมสำารวจออกสำารวจเส้นทุางจะกำาห้นดิจุดิพักรถ ทีุ�จำาเป็นให้้กับ้พนักงาน
ขับ้รถให้้ไดิ้พักผ่่อนก่อนเข้าส้้ส่วนทีุ�ความเสี�ยงห้รือจุดิอันต่รายห้รือบ้ริเวณทุี�เคยเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ รวมถ่งกำาห้นดิให้้มีการต่รวจความพร้อมรถอีกดิ้วย ซึ่่�งกำาห้นดิให้้เป็นจุดิบ้ังคับ้จอดิและระบุ้ให้้พนักงานฯต่รวจสอบ้รถ  
และต่รวจสอบ้สภัาพเส้นทุาง พร้อมทุั�งแนะนำาความเร็วและเกียร์ทุี�เห้มาะสมในการขับ้ขี�  
 เพ้�อชุ่วยให้้พนักงานฯทีุ�ไม่มีประสบ้การณ์ในเส้นทุางนี� สามารถวางแผ่นการเดิินทุาง ใชุ้ความเร็ว และเกียร์ทีุ�เห้มาะสมกับ้สภัาพพ้�นทุี�ไดิ้ ในส่วนของบ้ริษัทุต่ามลดิความเสี�ยงจากอุบ้ัติ่เห้ตุ่ระห้ว่างการเดิินทุาง  
และส่งมอบ้สินค้าไดิ้ทุันเวลา

การสำารวจเส้นทุางทุี�ใชุ้ขนส่งสินค้าและเก็บ้ข้อม้ลจากเจ้าห้น้าทุี� และ
บุ้คคลในพ้�นทุี�

[Disclosure 403-7]
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เพื่อสร้างพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง
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•  การมีส่วมร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
•  การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
•  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
•  การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
•  นโยบายและงบประมาณของทางภาครัฐ

•  ความปลอดภัยทางไซเบอร์
•  คณุภาพและความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบริการ
•  การจัดซื้ออย่างยั่งยืน
•  การบริหารจัดการอื่นๆ
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เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวกการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนและสังคม

ห่วงโซ่คุณค่าที่สำาคัญ ผู้มีส่วนได้เสียทที่สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงดิ้านการเคารพสิทุธุ์ิมนุษยชุนและชุุมชุน
• ความเสี�ยงดิ้านข้อร้องเรียนจากชุุมชุน
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 กลุ่มบ้รษิทัุทิุปโก้แอสฟััลทุต์่ระห้นักดิกีวา่การดิำาเนินงานของกลุ่มบ้ริษทัุฯ จำาเปน็ต่อ้งคำานง่ถง่ความสำาคญัของผ้้่มสีว่นได้ิเสียทุุกภัาคส่วน ซึ่่�งทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิให้้ความสำาคญักับ้

การอย้่ร่วมกันกับ้ชุุมชุนและสังคม ผ่่านแนวคิดิ “การดิำาเนินธุ์ุรกิจอย่างยั�งย่นดิ้วยความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมและชุุมชุน” โดิยกำาห้นดิเป็นนโยบ้ายความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคม โดิยใชุ้ มาต่รฐาน 

ISO 26000 ซึ่่�งมุ่งเน้นการเข้าถ่งและเข้าใจสภัาพปัญห้าของชุุมชุน พร้อมร่วมกันคิดิแก้ไขปัญห้าและพัฒนาร่วมกันกับ้สังคมและชุุมชุน เพ้�อสร้างความเข้มแข็งให้้แก่ชุุมชุนในมิติ่เศึรษฐกิจ 

สังคม และสิ�งแวดิล้อม 

 การดิำาเนินงานทีุ�สำาคัญในปี 2564 ไดิ้มีการดิำาเนินการอย่างต่่อเน่�อง ไดิ้แก่ โครงการซึ่่อมห้ลุมบ้นถนนเพ้�อความปลอดิภััยในการสัญจร (Patching Pothole)ดิ้วยผ่ลิต่ภััณฑ์์  

Premix ซึ่่�งออกแบ้บ้มาให้้สามารถใชุ้งานไดิ้ง่ายในการซึ่่อมแซึ่มห้ลุมขนาดิเล็ก นอกจากนี�ยังมีโครงการชุ่วยเห้ล่อชุีวิต่ขั�นพ้�นฐาน (Basic Life Support) เพ้�อลดิอัต่ราการส้ญเสียชุีวิต่จาก

ภัาวะห้ัวใจห้ยุดิเต่้นเฉียบ้พลัน ซึ่่�งเป็นโครงการต่่อเน่�องมาต่ั�งแต่่ปี 2562 โดิยไดิ้รับ้ความร่วมม่อกับ้เครือข่ายพันธุ์มิต่รจากห้น่วยงานสาธุ์ารณสุขในพ้�นทุี�ชุุมชุนและภัาคเอกชุน

 ปี 2564 เน่�องดิ้วยสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ -19 เป็นวิกฤต่การณ์ทุี�มีความต่่อเน่�องมาต่ั�งแต่่ปี 2563 ซึ่่�งทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้มีการปรับ้แนวทุางห้รือวิธุ์ีการในการ

ดิำาเนนิกจิกรรมเพ้�อสงัคมให้้มคีวามปลอดิภัยัต่ามมาต่รการต่่าง ๆ  ของรฐับ้าล และไดิม้กีารปรบั้สดัิสว่นการดิำาเนนิกจิกรรมในการเพิ�มกจิกรรมในสว่นของการชุว่ยเห้ลอ่สงัคมในการปอ้งกนั

การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 โดิยร่วมกับ้สถานพยาบ้าลในพ้�นทุี�ทุี�โรงงานต่ั�งอย้่ ใน 5 จังห้วัดิในประเทุศึไทุย เพ้�อให้้ทุั�งกลุ่มบ้ริษัทุฯและสังคมสามารถผ่่านวิกฤต่ไปดิ้วยกัน

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• Knowledge Sharing ให้้กับ้นักเรียน นักศึ่กษา ผ่่านระบ้บ้ออนไลน์
• จัดิโครงการโครงการชุ่วยชุีวิต่ขั�นพ้�นฐาน ชุีวิต่ปลอดิภััย โดิยมีผ่้้เข้าร่วมทุั�งห้มดิ 65 คน
• โครงการพัฒนาบ้่งต่ะเคร็งแบ้บ้บ้้รณาการ ไดิ้มีการย้ายต่้นไม้ส่วนส้งมากกว่า 2 เมต่ร จำานวน 207 ต่้นในปี 2564
• จัดิโครงการซึ่่อมถนนเพ้�อความปลอดิภััยในการสัญจร โดิยเพิ�มจำานวนเส้นทุาง 2 เส้นทุาง ในชุุมชุนบ้้านนากลางร่วมกับ้องค์การบ้ริห้ารส่วนต่ำาบ้ลนากลาง จังห้วัดินครราชุสีมา
• ร่วมป้องกัน สนับ้สนุุน และควบ้คุุมการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิค -19 ส้่ชุุุมชุนและโรงพยาบ้าลในพ้�นทุี�่

เป้าหมาย

เรามุ่งมั�น ดิำาเนนิการโครงการกจิกรรม เพ้�อสงัคม (CSR/CSV) โดิย 
เฉพาะทุี�เป็นกิจกรรมทุางต่รง ต่อบ้สนองต่่อความต้่องการของ 
ชุุุมชุน และเป็นไปต่ามห้ลัก จริยธุ์รรมขององค์กรและกลยุุทุธ์ุ์ 
ความยั�งย่น

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
ความพึงพอใจต่่อโครงการกิจกรรมเพ้�อสังคม 85%

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ความพงึพอใจต่่อโครงการกจิกรรมเพ้�อสงัคมเทุา่กบั้ 93%
• อตั่ราการมสีว่นรว่มผ่่านการอาสาในโครงการกจิกรรมเพ้�อ 

สังคม CSR/CSV) ของพนักงาน 63%
• จำานวนชุั�วโมงจิต่อาสาเทุ่ากับ้ 2,716 ชุั�วโมง
• ผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุี�เข้าร่วมโครงการจำานวนทุั�งสิ�น 2,001 คน
• ร่วมสนับ้สนุนห้น่วยงานดิ้านการแพทุย์เพ้�อต่่อส้้วิกฤต่ 

โควิดิ –19 เป็นจำานวนเงินทุั�งสิ�น 24.8 ล้านบ้าทุ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดูนโยบายความ

ริับผิดชอบติ่อสังคม

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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ผลการดำาเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมปี 2564 [Disclosure 413-1, 413-2]

 กลุม่บ้รษิทัุ ทุปิโกแ้อสฟัลัทุ ์ไดิด้ิำาเนนิโครงการกจิกรรมเพ้�อสงัคมโดิยเปน็การทุำางานรว่มกนักบั้ชุมุชุน ดิว้ยห้ลกัการ “เขา้ถง่ เขา้ใจ พฒันาไปดิว้ยกนั” เพ้�อคุณภัาพชุวีติ่ทีุ�ดิขีองคนในชุมุชุน ทัุ�งนี�ภัายใต่ส้ถานการณ์
การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 นั�น  ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิให้้ความสำาคญักับ้การบ้รรเทุาภัาวะวิกฤต่ เพ้�อให้้สังคมสามารถผ่่านชุ่วงเวลาทีุ�ยากลำาบ้ากไปด้ิวยกันได้ิ  รวมทัุ�งดิำาเนินการต่ามกลยุทุธ์ุ์ดิา้นความยั�งยน่ของบ้ริษทัุ 
นอกจากนี�ยังมีการดิำาเนินโครงการกิจกรรมเพ้�อสังคมต่่างๆ อาทุิเชุ่น Road Safety for Kid, Patching Pothole, Basic Life Support และ Knowledge Sharing โดิยมีการปรับ้เปลี�ยนการดิำาเนินโครงการกิจกรรมภัาย
ใต่้มาต่รการ Social Distancing
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การทุำางานร่วมกับ้ชุุมชุน

ไปดิ้วยกัน
เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา

สแก้นคิวอาริ์โคดเพั่�อเข้้าดู
ก้ลยุทธ์ด้านก้ิจำก้ริริมเพั่�อสังคม

2564256325622561
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ประเด็นข้อกังวลของชุมชนและสังคมที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
[Disclosure 413-1, 413-2]

 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ดิำาเนินธุ์ุรกิจบ้นความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมโดิยมุ่งมั�นทุี�จะเป็นสมาชุิกทุี�ดิีของชุุมชุนและสังคม โดิยทุั�งสำานักงานและฝึ่ายปฏิบ้ัต่ิการไดิ้มีการพัฒนากระบ้วนการรับ้ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะสำาห้รับ้
ชุุมชุนรอบ้พ้�นทีุ�ของบ้ริษัทุและโรงงาน โดิยการแจ้งและทุำาความเข้าใจถ่งชุ่องทุางในการต่ิดิต่่อกลุ่มบ้ริษัทุฯ ผ่่านการประชุุมห้ารือร่วมกับ้ชุุมชุน(การสานเสวนา) ซึ่่�งเจ้าห้น้าทีุ�ความยั�งย่นประจำาโรงงานจะเป็นผ่้้ทุำาห้น้าทีุ�เป็น
ต่ัวแทุนกลุ่มบ้ริษัทุในการประชุุมรับ้ฟัังความคิดิเห้็น เพ้�อให้้คนในชุุมชุนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุุมชุน รวมถ่งการต่ิดิต่ามการดิำาเนินงานและร่วมต่รวจสอบ้เม่�อโครงการเสร็จสิ�น นอกจากนี�ยังมีการประเมินผ่ลการ
ดิำาเนินงานโดิยการประเมินความพึงพอใจต่่อโครงการต่่าง ๆ และสำาห้รับ้ส่วนพ้�นทีุ�ทีุ�มีโรงงานต่ิดิกับ้แม่นำ�านั�นได้ิมีการประเมินผ่ลกระทุบ้สิ�งแวดิล้อม โดิยมีการวิเคราะห์้ผ่ลประจำาปีเพ้�อป้องกันปัญห้าสิ�งแวดิล้อมในพ้�นทีุ�ทีุ�
โรงงานต่ั�งอย้่

1. การเกิดิกลิ�นรบ้กวนจากการผ่ลิต่

2. การห้กรั�วไห้ลของยางมะต่อย

3. การเกิดิเพลิงไห้ม้ในพ้�นทุี�ทุำาการ

5. การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ในชุมุชุน

4. ความปลอดิภััยของชุุมชุนทุี�รถขนส่ง
     วิ�งผ่่าน และชุำารุดิของถนน

ต่ิดิต่ั�งระบ้บ้ดิักกลิ�น และพัฒนาวัต่ถุดิิบ้
ทุี�ก่อให้้เกิดิกลิ�นลดิลง

จัดิอบ้รมด้ิานความปลอดิภััยในการขนส่ง
ยางมะต่อยอย่างเคร่งครัดิ

อบ้รมเรื�องการป้องกันเพลิงและการซึ่้อม
ดิับ้เพลิงประจำาปี

สานเสวนากับ้ชุุมชุน ถ่งความต่้องการ
การชุ่วยเห้ล่อในชุ่วงวิกฤต่โควิดิ 19

อบ้รมด้ิานความปลอดิภััยในการขนส่งยาง
มะต่อยอย่างเคร่งครัดิ

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีการเกิดิเพลิงไห้ม้

ไม่มีข้อกังวล

ไม่มีการร้องเรียน

การร้องเรียนจากชุมชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

จำานวนข้อร้องเรียน

0เป็น            กรณี

2561 2562 2563 2564

1 0 0 0

ข้้อก้ังวลท่�เคยม่ข้องชุมชน ก้าริดำาเนินก้าริข้องก้ลุ่มบริิษััทฯ ผลก้าริดำาเนินงาน

สามารถ Scan QR Code เพ้�อเข้าดิ้
วิธ่ก้าริบริิหาริจำัดก้าริข้้อริ้องเริียนชุมชน
และด้านสิ�งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางธุรกิจ
[Disclosure 413-1, 413-2]

 การขับ้เคล่�อนองค์กรส่้ความยั�งย่นไม่ใชุ่เรื�องของใครคนใดิคนห้น่�งห้รือฝึ่ายงานใดิฝ่ึายงานห้น่�ง ความยั�งย่นของชุุมชุนก็เชุ่นกัน ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุฯ จ้งให้้ความสำาคัญในการเข้าถ่งชุุมชุน เพ้�อเข้าใจปัญห้าทีุ�ชุุมชุน
กำาลังเผ่ชุิญและพัฒนาชุุมชุนไปพร้อมกัน โดิยให้้ชุุมชุนเกิดิความเป็นเจ้าของในโครงการกิจกรรมต่่าง ๆ โดิยผ่่านการสานเสวนากับ้ชุุมชุนต่่างๆ ภัายในจังห้วัดิทุี�โรงงานต่ั�งอย้่
 จากการสานเสวนาร่วมกับ้ชุุมชุนพบ้ว่า ปัญห้าห้รือความต่้องการของชุุมชุน ซึ่่�งเป็นโครงการต่ามแผ่นกลยุทุธุ์์ดิ้านความยั�งย่นของบ้ริษัทุ ค่อการสร้างความปลอดิภััยทุางถนนให้้กับ้ชุุมชุนโดิยเริ�มจากการให้้ 
ความร้้การใชุ้ถนนอย่างปลอดิภััยโดิยการจัดิทุำาโครงการต่่าง ๆ ไดิ้แก่ โครงการ Road Safety for Kids เพ้�อส่งเสริมให้้กับ้น้อง ๆ นักเรียนมีการใชุ้ถนนอย่างปลอดิภััยเพ้�อลดิการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ โครงการซ่อมหลุมถนน
ด้วยยางมะตอยผสมสาเร็จ (Patching Pothole) โดิยมกีารดิำาเนนิโครงการร่วมกบั้พนัธุ์มติ่รในชุมุชุนเพ้�อแก้ไขปัญห้าถนนชุำารดุิ และโครงการช่วยเหลอืชวิีตขัน้พ้ืนฐาน ซึ่่�งเป็นการร่วมม่อกนักับ้อาสาสมคัรในชุมุชุน และ
ห้น่วยก้ภ้ัยัเพ้�อชุ่วยชีุวิต่ผ้้่ประสบ้อุบ้ตั่เิห้ต่ทุุางทุ้องถนน

 จากกลยทุุธุ์ด์ิา้นความยั�งย่นของกลุ่มบ้รษิทัุฯในดิา้นสงัคม ทุางกลุ่มบ้รษิทัุฯมุ่งเนน้การสรา้งความต่ระห้นกัด้ิานความ
ปลอดิภััยให้้กับ้สังคมผ่่านการทุำางานร่วมมกันกับ้ทุางชุุมชุนและสังคม ซึ่่�งจากเสาห้ลักและกรอบ้ด้ิานความปลอดิภััยทุางถนน 
ในส่วนทีุ� 1ซึ่่�งกล่าวถ่งถนนและการสัญจรอย่างปลอดิภััย ทุางบ้ริษัทุฯ ไดิ้จัดิทุำาโครงการซึ่่อมห้ลุมถนนดิ้วยยางมะต่อยผ่สม
สำาเรจ็ ซึ่่�งเปน็โครงการทีุ�รว่มกบั้เครือขา่ยพนัธุ์มิต่รภัาครัฐและเอกชุนในการสำารวจและซ่ึ่อมแซึ่มถนนดิว้ยผ่ลิต่ภัณัฑ์ย์างมะต่อย
ผ่สมสำาเร็จ (Premix) โดิยสำาห้รับ้ผ่ลการดิำาเนินการในปี 2564 นั�น ไดิ้ดิำาเนินการไปทัุ�งสิ�น 2 สายร่วมกับ้ อบ้ต่. นากลาง  
อ.ส้งเนิน จ.นครราชุสีมา ซึ่่�งมีความยาวทุั�งห้มดิ 1.7 กิโลเมต่ร และจากผ่ลการดิำาเนินการทุี�ผ่่านมาในปี 2564 ทุำาให้้ชุุมชุนไดิ้
ร้้จัก Premix มากข้�น และส่งผ่ลทุำาให้้ยอดิขายในส่วนของ Premix เพิ�มมากข้�น

ติัวช่้วัดผลปริะโยชน์ทางสังคมและสิ�งแวดล้อม ติัวช่้วัดผลปริะโยชน์ทางธุริก้ิจำ

SROI = ร้อยละ 7.98
จัดิฝึึกอบ้รมสาธุ์ิต่ซึ่่อมถนนไป 1,187 คน
ซึ่่อมถนน 10 สายทุาง

เสริมสร้างความสามารถการพัฒนานวัต่กรรมด้ิาน 
ผ่ลิต่ภััณฑ์์และบ้ริการทุี�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม
เสรมิสรา้งด้ิานภัาพลักษณ์ในการเป็นผ่้น้ำาดิา้นนวตั่กรรม 
ในธุ์ุรกิจยางมะต่อย
มีพันธุ์มิต่รในการเผ่ยแพร่ความร้้และการใชุ้ผ่ลิต่ภััณฑ์์ 
อย่างแพร่ห้ลาย 5 โรงงาน
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ิ จ า ก ก า ร จำา ห้ น่ า ย ผ่ ลิ ต่ ภัั ณ ฑ์์ เ พิ� ม ข้� น  
120,000 ถุง จากปี 2563

เสาหลัก้และก้ริอบด้านความปลอดภัยทางถนน

ก้ลยุทธ์ความปลอดภัยทางถนน

ก้าริบริิหาริจำัดก้าริ
ความปลอดภัยทางถนน

ยานพัาหนะ
ปลอดภัย

ก้าริติอบสนอง
หลังเก้ิดอุบัติิเหติุ

ถนนและก้าริสัญจำริ
อย่างปลอดภัย

โคริงก้าริซ่อมหลุมถนน ความริู้ถนนปลอดภัย
สำาหริับเด็ก้

โคริงก้าริช่วยช่วิติพั่้นฐาน

ผู้ใช้ริถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย

ช่วิติและความปลอดภัย
บนท้องถนน

สามารถ Scan QR Code เพ้�อเข้าดิ้
โคริงก้าริซ่อมหลุมถนนด้วยยางมะติอย
ผสมสำาเริ็จำ
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 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ฯ โดิยโรงงานพิษณุโลกร่วมกับ้เทุศึบ้าลต่ำาบ้ลบ้างระกำาเม่องให้ม่ ไดิ้ร่วมกันพัฒนาบ้่งต่ะเคร็ง ซึ่่�งเป็น 1 ใน 3 ของบ้่งสาธุ์ารณะต่ามโครงการบ้างระกำาโมเดิลของ อ.บ้างระกำา จ.พิษณุโลก 
ทุี�ไดิ้ปรับ้ปรุงให้้เป็นสวนสาธุ์ารณะทุี�น่าสนใจอีกแห้่งห้น่�ง ซึ่่�งมีประโยชุน์ทุั�งการกักเก็บ้นำ�ากว่า 13 ล้าน ลบ้.ม. และสถานทุี�ทุ่องเทุี�ยวทุี�สมบ้้รณ์ทุางนิเวศึ 
 โดิยในปี 2564 ทุี�ผ่่านมา พ้�นทุี�อำาเภัอบ้างระกำาไดิ้มีโครงการขยายถนนเพ้�อรองรับ้การจราจร โดิยเฉพาะถนนสาย 1065 พิษณุโลก-กำาแพงเพชุร ต่ั�งแต่่กิโลเมต่ร ทุี� 50-54 รวมระยะทุางกว่า 4 กม. และโครงการมี
ความจำาเป็นทีุ�ต่้องมีการต่ัดิต่้นไม้น้อยให้ญ่เพ้�อขยายถนน แต่่เน่�องจากทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯและเทุศึบ้าลต่ำาบ้ลบ้างระกำาเม่องให้ม่ได้ิมองเห็้นถ่งความสำาคัญของต้่นไม้ จ้งไดิ้นำาต่้นไม้ทีุ�จำาเป็นต้่องตั่ดิโค่นมาเข้าโครงการ  
“ถนนมาป่ายังอย้่” ซึ่่�งเป็นโครงการทุี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ดิำาเนินการมาอย่างต่่อเน่�องต่ั�งแต่่ปี 2559 ถ่งปัจจุบ้ัน โดิยโครงการจะดิำาเนินการย้ายต่้นไม้ทุี�ไดิ้รับ้ผ่ลกระทุบ้จากการขยายถนน มาปล้กไว้ทุี�บ้ริเวณโดิยรอบ้บ้่งต่ะเคร็ง 
เพ้�อเป็นการห้าบ้้านให้ม่ให้้กับ้ต่้นไม้ ซึ่่�งผ่ลการดิำาเนินการในปี 2564 ไดิ้มีการย้ายต่้นไม้จำานวน 157 ต่้น ซึ่่�งเป็นการเพิ�มพ้�นทุี�สีเขียวให้้ “บ้่งต่ะเคร็ง” เป็นปอดิแห้่งให้ม่ของคนจังห้วัดิพิษณุโลก และทุี�สำาคัญต่้นไม้แต่่ละต่้นนั�น
จะมีการให้้ข้อม้ลเกี�ยวกับ้ประวัต่ิของต่้นไม้ผ่่านระบ้บ้คิวอาร์โค้ดิ เชุ่น ถ้กย้ายมาจากทุี�ใดิ ใครเป็นเจ้าของเดิิมมาก่อน  ซึ่่�งทุำาให้้นักทุ่องเทุี�ยวห้รือผ่้้ทุี�มาออกกำาลังกายไดิ้มาเทุี�ยวชุมและศึ่กษาต่้นไม้แต่่ละต่้น ไม่ว่าจะเป็น แคนา 
ประดิ้่ ทุองกวาว เป็นต่้น ซึ่่�งถ่อว่าเป็นการรักษาสิ�งแวดิล้อม ไม่ทุำาลายต่้นไม้ริมทุาง โดิยปัจจุบ้ันทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้มีการย้ายต่้นไม้รวมแล้วทุั�งห้มดิ 3,296 ต่้น

การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ 

• ลดิก๊าซึ่เรือนกระจกไดิ้ทุั�งสิ�น 777 ต่ันคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์เทุียบ้เทุ่า
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

• สนับ้สนุนเป้าห้มายการลดิก๊าซึ่เรือนกระจกของกลุ่มบ้ริษัทุฯ
• เสริมสร้างภัาพลักษณ์ในดิ้านการให้้ความสำาคัญดิ้แลสิ�งแวดิล้อม
• สร้างเครือข่ายพันธุ์มิต่รดิ้านสิ�งแวดิล้อม

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ

[Disclosure 413-1, 413-2]

สามารถ Scan QR Code 
เพ้�อเข้าดิ ้โครงการ

พัฒนาบ้่งต่ะเคร็งแบ้บ้ 
บ้้รณาการ
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 การต่อบ้สนองห้ลังเกิดิอุบั้ต่ิเห้ตุ่ ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ให้้ความสำาคัญกับ้ชุ่วยเห้ล่อชุีวิต่ขั�นพ้�นฐาน เพราะการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่บ้นทุ้องถนนสามารถเกิดิข้�นได้ิต่ลอดิเวลา ดิังนั�นห้ากชุุมชุนและสังคมสามารถเข้า 
ชุว่ยเห้ล่อชุวีติ่ขั�นพ้�นฐาน จะทุำาให้้สามารถลดิอัต่ราการส้ญสียชีุวติ่ลงได้ิ ดิงันั�นกลุม่บ้ริษทัุฯ ได้ิรว่มกับ้สมาคมแพทุย์โรคหั้วใจแห่้งประเทุศึไทุยในพระบ้รมราชุป้ถมัภั ์โดิย พล.ต่.ต่.นพ.โสภัณ กฤษณะรังสรรค์ จดัิทุำาโครงการ 
Basic Life Support ในการให้้ความร้้เรื�องการทุำา CPR ให้้กับ้ชุุมชุนและสังคม โดิยในปี 2564 นางสาว ธุ์ิดิาทุิพย์ อุไรกุล เจ้าห้น้าทุี�ควบ้คุมคุณภัาพ บ้ริษัทุ ไทุยบ้ิทุ้เมน จำากัดิ จังห้วัดิสุราษฎร์ธุ์านี ในกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้เข้าร่วม
ชุ่วยชุีวิต่ผ่้้ป่วยห้ัวใจห้ยุดิเต่้นระห้ว่างออกกำาลังกาย 1 ราย ดิ้วยการทุำา CPR ส่งผ่ลให้้ผ่้้ป่วยรอดิชุีวิต่

สามารถ Scan QR Code เพ้�อเข้าดิ้ 
โครงการชุ่วยชุีวิต่ขั�นพ้�นฐาน ชุีวิต่ปลอดิภััย

• เสริมสร้างภัาพลกัษณก์ารให้ค้วามสำาคัญ และดิแ้ลชุุมชุน บ้รรเทุาการสญ้เสยี
ชุีวิต่ห้ลังการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่

• พันธุ์มิต่รในการฝึึกอบ้รมการชุ่วยชีุวิต่ขั�นพ้�นฐานได้ิแก่ ห้น่วยงานราชุการ
ห้น่วยงานสาธุ์ารณสขุ ห้น่วยงานเอกชุน อาสาสมคัรชุมุชุน ห้น่วยก้ภ้ัยั ในพ้�นทีุ�
ต่ั�งโรงงานทุั�ง 5 แห้่ง

• SROI = ร้อยละ 109.98
• มี Instructor เป็นผ่้้ฝึึกสอนให้้ชุุมชุน 38 คน
• มี Provider ทุี�ไดิ้รับ้การฝึึกอบ้รม 440 คน
• ชุุมชุนทุี�ไดิ้รับ้การฝึึกอบ้รมทุั�งสิ�น 5 จังห้วัดิ
• สามารถชุ่วยชุีวิต่ผ่้้ประสบ้ภััยไดิ้ 1 ราย

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของกลุ่มบริษัทฯ
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ดิำาเนินกิจกรรมเพ้�อสังคมมาอย่างต่่อเน่�อง ซึ่่�งในปี 2564 ไดิ้เกิดิวิกฤต่การณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 เป็นวงกว้างในประเทุศึไทุย ส่งผ่ลให้้การดิำาเนินโครงการกิจกรรมเพ้�อสังคมบ้าง
โครงการของกลุ่มบ้ริษัทุฯจำาเป็นต่้องชุะลอการดิำาเนินกงานเพ้�อความปลอดิภััยของผ่้้เข้าร่วมกิจกรรมและผ่้้ดิำาเนินงาน อย่างไรก็ต่ามกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้ดิำาเนินโครงการต่ามกลยุทุธ์ุ์ดิ้านความยั�งย่นของบ้ริษัทุฯ โดิยอย้่บ้น 
มาต่รการปฏิบ้ัต่ิทุี�ปลอดิภััยในสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19

โคริงก้าริซ่อมถนนด้วย
ยางมะติอยผสมสำาเริ็จำ

เ พ้� อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ป ล อ ดิ ภัั ย ใ ห้้ กั บ้ ผ่้้ ใ ชุ้ ร ถ บ้ น ทุ้ อ ง ถ น น แ ล ะ
สาธุ์ารณประโยชุน์ต่่าง ๆ  ทุางกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ไดิ้ริเริ�มโครงการ
ดิั ง ก ล่ า ว โ ดิ ย ก า ร ซึ่่ อ ม แ ซึ่ ม พ้� น ผ่ิ ว ถ น น แ ล ะ ซึ่่ อ ม ห้ ลุุ ม ทีุ� อ า จ 
ทุำาให้้เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุุ่บ้นทุ้องถนนเพ้�อลดิการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุุ่รวมทัุ�งสิ�น 20 
โครงการ

มีจุดิประสงค์เพ้�อให้้ความร้้ดิ้านการชุ่วยชุีวิต่เบ่้�องต่้น รวมถ่งความร้้การ
ใชุ้เครื�องกระตุุ่กห้ัวใจไฟัฟั้าอัต่โนมัต่ิให้้เป็นสาธุ์ารณประโยชุน์์ต่ามมาต่ร
ฐานทุี�่ไดิ้รับ้การแนะนำาจากคณะกรรมการมาต่รฐานและสมาคมแพทุย์โรค
ห้ัวใจแห้่งประเทุศึไทุย ทุำาการอบ้รมผ่้้สนใจไปแล้วทุั�งสิ�นจำานวน 2,084 คน

โคริงก้าริช่วยช่วิติข้ั้นพั่้นฐาน
ช่วิติปลอดภัย

ก้าริให้ความริู้ติามหลัก้ 
SMART วัดผลได้

โคริงก้าริปริะก้วดนวัติก้ริริม
ริะดับอุดมศ่ก้ษัา

โคริงก้าริพััฒนาแหล่งท่องเท่�ยว
ป่าบางก้ริะสอบ

โคริงก้าริพััฒนาบ่งติะเคริ็ง
แบบบูริณาก้าริ

เป็นโครงการทีุ�ส่งเสริมพัฒนาทุักษะในดิ้านต่่าง ๆ เชุ่น ดิ้านความร้้การ
จดัิการความปลอดิภััยในโรงงาน และการขนสง่ ความร้ด้ิา้นการออกแบ้บ้
โครงการ CSR เป็นต่้น ซึ่่�งในปี 2564ไดิ้มีการทุำาโครงการไปทัุ�งสิ�น  
1 โครงการ มีนักศึ่กษามห้าวิทุยาลัยวลัยลักษณ์ทุี�เข้าร่วมทุั�งสิ�น 70 คน

มีจุดิประสงค์เพ้�อนำาเทุคโนโลยีในปัจจุุบั้นมาปรับ้ใชุ้เพ้�อเสริมสร้างความมี  
ประสิทุธุ์ิภัาพในการทุำางาน

โครงการให้ม่
รอสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของ 
เชุ่�อโควิดิ-19 คลี�คลายและปลอดิภััย

มจีดุิประสงค์เพ้�อสร้างระบ้บ้นิเวศึ อนุรุกัษ์และฟ้ั�นฟูัแห้ล่งนำ�า โดิยโครงการ 
ดิังกล่าวได้ิถ้้กออกแบ้บ้เป็นศึ้้น ย์การทุ่องเ ทีุ�ยวและการเ รียนร้้  
แบ้บ้บ้้้รณาการ โดิยปัจจุุบ้ันกลุ่มบ้ริษัทุฯ สนับ้สนุุนการปล้้กต่้นไม้ และ
ทุำาการย้ายต่้นไม้ย่นต่้นขนาดิให้ญ่ ในปี 2564 ไปทุั�งสิ�น 157 ต่้น โดิยมี
ยอดิสะสมการย้ายต่้นไม้ย่นต่้นขนาดิให้ญ่รวม 3,325 ต่้น

มีจุดิประสงค์เพ้�อการอนุรักษ์ธุ์รรมชุาต่ิดิ้วยการดิ้แลพ้�นทุี�ป่า ปรับ้ปรุง
พ้�นทีุ�เพ้�อส่งเสริมการทุ่องเทีุ�ยว และเข้าไปร่วมในการออกแบ้บ้กิจกรรมส่ง
เสริมต่า่งๆ เชุ่น ปั�นจักรยานชุมความสวยงาม การประกวดิภัาพถ่ายต้่นไม้ 
เป็นต่้น ซึ่่�งในปี 2564 ไดิ้มีนักทุ่องเทุี�ยวทุี�เข้าร่วม 31 คน

[Disclosure 413-1, 413-2]
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การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
 กลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิมกีารวางแผ่ลกลยุทุธ์ุ์ดิา้นความยั�งย่นทุั�งห้มดิ 3 ดิา้น และมีการกำาห้นดิเป้าห้มายในการดิำาเนินโครงการกิจกรรม
เพ้�อสังคม โดิย
• ในด้านเศรษฐกิจ จะมุ่งเน้นในการให้้ความร้้และสร้างนวัต่กรรม ซึ่่�งห้น่�งในโครงการทุี�นำามาต่่อยอดินั�นค่อโครงการ SMART PEOPLE 

เป็นโครงการทุี�ส่งเสริมให้้นักศึ่กษาไดิ้เรียนร้้กระบ้วนการทุำางานในดิ้านต่่าง ๆ ซึ่่�งปัจจุบ้ัน ไดิ้มีการดิำาเนินการไปแล้วทุั�งห้มดิ 2 ภัาควิชุา 
ไดิ้แก่ ภัาควิชุาอาชุีวอนามัย ความปลอดิภััย และการพัฒนาชุุมชุน และไดิ้มีการวางแผ่นเพ้�อต่่อยอดิไปในสาขา Logistic เพ้�อมุ่งมั�นใน
การคิดิค้นนวัต่กรรมด้ิานการขนสง่วัต่ถุอันต่ราย โดิยทัุ�งนี�จะเป็นการทุำางานรว่มกนักบั้เครือขา่ยพันธุ์มิต่รมห้าวทิุยาลัยในพ้�นทีุ�ตั่�งของ
โรงงาน 5 แห้่ง

• ในด้านส่ิงแวดล้อม จะมุง่เน้นในการพัฒนาระบ้บ้นิเวศึให้ค้รอบ้คลุมทุุกทุี�ตั่�งในของโรงงาน 5 แห่้ง ซึ่่�งในปัจจบุ้นัได้ิมกีารดิำาเนินการไปแล้ว
ทุั�งห้มดิ 2 แห้่ง ไดิ้แก่ โครงการพัฒนาบ้่งต่ะเคร็งแบ้บ้บ้้รณาการ และโครงการพัฒนาแห้ล่งทุ่องเทุี�ยวป่าบ้างกระสอบ้ ซึ่่�งจะมีการพัฒนา
ต่่อยอดิในการสร้างเครือข่ายพันธุ์มิต่รดิ้านสิ�งแวดิล้อมในชุุมชุนต่่อไป

• ในด้านสังคม จะมุ่งเน้นในเรื�องความปลอดิภััยเป็นเรื�องสำาคัญ ซึ่่�งจะประกอบ้ไปดิ้วย 3 โครงการห้ลัก ไดิ้แก่โครงการซึ่่อมถนนดิ้วย 
ยางมะต่อยผ่สมสำาเร็จโครงการชุ่วยชุีวิต่ขั�นพ้�นฐานและโครงการถนนปลอดิภััยสำาห้รับ้เดิ็ก

• การสนับ้สนุนจัดิตั่�งต่้้ปันสุขและมอบ้อุปกรณ์ทุางการแพทุย์ให้้แก่โรง
พยาบ้าลสนาม จังห้วัดิระยอง (โรงงานระยอง)

• การสนบั้สนนุเครื�องอปุโภัคและบ้รโิภัคแบ้บ้ถงุยงัชุพีสำาห้รบั้ผ่้ป้ว่ยโควดิิ-19
• และบุ้คลากรทุางการแพทุย์ (KR Plant)
• โครงการสนับ้สนุนวัสดิุและอุปกรณ์ทุางการแพทุย์

ในชุ่วงสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 นั�น ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้
ให้้ความสำาคญั ในการบ้รรเทุาความเดิอ่ดิรอ้นของชุมุชุนในพ้�นทีุ�ตั่�งโรงงานทัุ�ง 
5 แห้่ง รวมทุั�งสำานักงาน โดิยมีการประสานงานและร่วมม่อกันระห้ว่างสถาน
พยาบ้าลและชุุมชุน เพ้�อร่วมกันป้องกันการแพร่กระจาย พร้อมกับ้ส่งมอบ้
กำาลังใจให้้กับ้เจ้าห้น้าทุี�ทุางการแพทุย์ 

กิจกรรมสนับสนุนในช่วงวิกฤติโควิด - 19

• โรงพยาบ้าลมห้าราชุ (โรงงานนครราชุสีมา)
• โรงพยาบ้าล บ้างจาก (โรงงานนครราชุสีมา)
• โรงพยาบ้าลบ้างระกำา (โรงงานพิษณุโลก)
• โรงพยาบ้าลส่งเสริมสุขภัาพต่ำาบ้ลมะขามค้่ (โรงงานระยอง)
• สาธุ์ารณสุขจังห้วัดิระยอง (โรงงานระยอง)
• โรงพยาบ้าลสนามจ.สุราษฏร์ธุ์านี (โรงงานสุราษฎร์ธุ์านี)
• โรงพยาบ้าลส่งเสริมสุขภัาพต่ำาบ้ลบ้างกุ้ง (โรงงานสุราษฎร์ธุ์านี)

โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

โครงการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมสำาเร็จ 

ซึ่ีพีเอฟั ให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ 
เป็นเครือข่าย

สนับ้สนุนการอบ้รมการ
ชุ่วยชุีวิต่

ดิำาเนินกิจกรรมซึ่่อมถนน
พ้�นทุี�ชุุมชุนรอบ้โรงงานใน
5 จังห้วัดิ และกรุงเทุพฯ

อบรมและสาธิตการช่วย
ชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR/

AED

อบรมและสาธิตการซ่อม
หลุมถนนตามมาตรฐาน

กรมทางหลวง

พัฒนาศึ้นย์ CPR ภัาคใต่้
ต่อนล่าง

ทุี�จังห้วัดิสุราษฎร์ธุ์านี

สนับ้สนุนนักศึ่กษา
อุดิมศึ่กษาประกวดิ

นวัต่กรรมส่งเสริมสุขภัาพ

พัฒนาห้ลักส้ต่รชุ่างซึ่่อมถนนดิ้วยยาง   มะต่อยผ่สมสำาเร็จ และทุำาเนิน
ชุะลอความเร็ว รวมทุั�งทุางเดิินในสวนร่วมกับ้กรมพัฒนาฝึีม่อแรงงาน
และสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ เพ้�อสร้างอาชุีพ
สร้างรายไดิ้ ลดิปัญห้าในสังคม

ล้กค้าและค้่ค้าร่วมทุำากิจกรรมซึ่่อมห้ลุมถนนในพ้�นทุี�ต่ัวเอง ดิำาเนิน
กิจกรรมโดิยใชุ้วิธุ์ีและสินค้ากลุ่มบ้ริษัทุฯ ทุำาให้้มีพ้�นทุี�การซึ่่อมขยายไป
ไดิ้มากกว่า ไดิ้รับ้ความนิยมเพราะเป็นกิจกรรมทุี�ทุำาง่าย ไม่ว่าใครก็
สามารถทุำาไดิ้

ขยายกิจกรรมไปยังพันธุ์มิต่ร CSR เชุ่น บ้.มิต่รผ่ล ซึ่่�งนำาไปขยายต่่อใน
กลุ่มมิต่รผ่ล ซึ่่�งเป็นทุี�ชุ่�นชุอบ้ของชุุมชุนเพราะทุำาไดิ้ง่าย และมีอุปกรณ์
สำาห้รับ้การทุำาต่่อเน่�อง 

[Disclosure 413-1, 413-2]
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ห่วงโซ่คุณค่าที่สำาคัญ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ

ผู้ม่ส่วนได้เส่ยทุก้ก้ลุ่ม ติลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• การเสริมสร้างความเข้าใจและห้น้าทีุ�ในการบ้ริห้าร 
ความเสี�ยงทุั�วทุั�งองค์กรเพ้�อความยั�งย่น
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 กลุ่มบ้ริษทัุฯให้้ความสำาคญัและส่งเสริมให้้พนักงานนำาห้ลกัการบ้ริห้ารความเสี�ยงมาประยุกต์่ใชุ้และปรับ้ปรงุในการดิำาเนนิงานอย่างต่่อเน่�องบ้น 
พ้�นฐานแนวคิดิการสร้างวัฒนธุ์รรมองค์กรทีุ�คำานง่ถง่ความเสี�ยง (Risk Culture) ซึ่่�งเป็นห้น่�งใน DNA ของ TIPCO Core Values ในมิต่คิวามรอบ้คอบ้ 
(Prudence) กล่าวคอ่ มกีารพิจารณาอย่างรอบ้ด้ิาน โดิยคำาน่งถง่ความเสี�ยงและรบั้ผ่ดิิชุอบ้ในการทุำางาน
 การบ้ริห้ารความเสี�ยงทีุ�มีประสทิุธุ์ภิัาพมคีวามสำาคญัต่่อการเต่บิ้โต่ของธุ์รุกจิของกลุ่มบ้ริษทัุฯอย่างยั�งย่น ชุ่วยให้้สามารถบ้ริห้ารจดัิการ ปรบั้กลยทุุธ์ุ์ 
และแผ่นการดิำาเนนิงานได้ิอย่างเห้มาะสมทุ่ามกลางความผั่นผ่วนของปัจจยัภัายในและภัายนอก และการเปลี�ยนแปลงต่่าง ๆ ในอนาคต่ เพ้�อการบ้รรลเุป้าห้มาย
ได้ิอย่างมปีระสทิุธุ์ภิัาพ และนำาไปส่้การสร้างคณุค่าต่่อกลุ่มบ้ริษทัุฯและผ่้ม้ส่ีวนได้ิเสยีในระยะยาว กลุ่มบ้ริษทัุฯจ้งนำาห้ลกัการบ้ริห้ารความเสี�ยงองค์กรต่าม 
มาต่รฐานสากลมาประยุกต์่ใชุ้ พร้อมให้้ความสำาคญักับ้การบ้ริห้ารความเสี�ยง และผ่นวกเข้าเป็นส่วนห้น่�งของการดิำาเนินงานและวัฒนธุ์รรมองค์กรอย่าง 
รอบ้คอบ้ในทุกุระดัิบ้

แนวทางการดำาเนินงาน

 

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• มีการทุบ้ทุวนและปรับ้ปรุงนโยบ้ายบ้ริห้ารความเสี�ยงขององค์กรเป็นประจำาทุุกปี 
• มีการจัดิการอบ้รมให้้ความร้้แก่ผ่้้บ้ริห้ารและพนักงานเกี�ยวกับ้การบ้ริห้ารความเสี�ยงองค์กร (แบ้บ้ออนไลน์)

เป้าหมาย

• ต่ิดิต่ามและทุบ้ทุวนการบ้ริห้ารความเสี�ยง มาต่รการควบ้คุม 
ภัายใน และประสิทุธุ์ิผ่ลของกระบ้วนการบ้ริห้ารความเสี�ยง 
ทุั�วทุั�งองค์กรอย่างต่่อเน่�อง

• นำาห้ลักการบ้ริห้ารความเสี�ยงต่ามมาต่รฐานสากลมาใชุ้ใน 
การปรับ้ปรุงและพัฒนาระบ้บ้การทุำางานและกำาห้นดิกลยุทุธ์ุ์ 
ขององค์กรเพ้�อความยั�งย่นในระยะยาว

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ต่ิดิต่ามและทุบ้ทุวนการบ้ริห้ารความเสี�ยงและจัดิทุำารายงาน 

บ้ริห้ารความเสี�ยงรายไต่รมาส 
• จัดิทุำาการประเมินความเสี�ยงเพิ�มเติ่มขยายไปยังบ้ริษัทุล้กและ 

กลุ่มธุ์ุรกิจในต่่างประเทุศึ 
• ทุบ้ทุวนการประ เ มินความ เ สี� ยงและมาต่รการควบ้คุม 

ความเสี�ยงภัายในทุี�เกี�ยวกับ้ความเสี�ยงดิ้านโรคระบ้าดิ

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ต่ิดิต่ามการบ้ริห้ารความเสี�ยงและต่ัวชุี�วัดิความเสี�ยง  
(key risk indicator) เป็นประจำาทุุกไต่รมาส และรายงาน 
ผ่ลการดิำาเนนิงานต่่อคณะกรรมการบ้ริห้ารความเสี�ยง

• ทุบ้ทุวนการประเมินความเสี�ยงและมาต่รการควบ้คุม 
ความเสี�ยงภัายในทีุ�เกี�ยวกับ้การบ้ริห้ารจัดิการในภัาวะ 
โรคระบ้าดิโควิดิ-19 ต่ามมาต่รฐาน ISO/PAS 45005: 2020 
แนวทุางการทุำางานอย่างปลอดิภััยในชุ่วงการแพร่ระบ้าดิ   
ของโควิดิ-19 ต่่อเน่�องจากปี 2563  

• ขยายขอบ้เขต่กระบ้วนการประเมินความเสี�ยงของ 
บ้ริษทัุย่อยในต่่างประเทุศึ

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู
นโยบายก้าริบริิหาริความเส่�ยงข้อง
องค์ก้ริ

• ประเทุศึอินโดินีเซึ่ยี (PT Asphalt Bangun Sarana) 
คาดิว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2565

• ประเทุศึเวียดินาม (Asphalt Distribution Company 
Limited) แล้วเสรจ็ในปี 2564

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำานึงถึงความเสี่ยง

 กลุ่มบ้ริษัทุฯได้ินำาแนวคิดิการบ้ริห้ารความเสี�ยง 3  ระดัิบ้ (3 Lines of Defense)  
มาปรับ้ใชุ้ในการบ้ริห้ารความเสี�ยงขององค์กร โดิยมีโครงสร้างการกำากับ้ดิ้แลการบ้ริห้ารความ
เสี�ยง ซึ่่�งประกอบ้ดิว้ยคณะกรรมการบ้รษิทัุ ซึ่่�งมหี้น้าทีุ�อนมุตั่นิโยบ้ายการบ้รหิ้ารความเสี�ยง (Risk 
Management Policy) และขอบ้เขต่ระดัิบ้ความเสี�ยงทีุ�ยอมรับ้ได้ิ (Risk Appetite)  
คณะกรรมการบ้ริห้ารความเสี�ยง (ซึ่่�งประกอบ้ดิว้ยกรรมการบ้ริษทัุและผ้้่บ้ริห้ารระดัิบ้สง้) ซึ่่�งกำากับ้
และต่ิดิต่ามการบ้ริห้ารความเสี�ยง การควบ้คุมภัายในของระดิับ้ปฏิบ้ัต่ิการ  และฝึ่ายต่รวจสอบ้
ภัายในทุี�มีห้น้าทุี�สอบ้ทุานประสิทุธุ์ิภัาพและความเพียงพอของกระบ้วนการบ้ริห้ารความเสี�ยง
 กลุ่มบ้ริษัทุฯส่งเสริมให้้พนักงานมีความเข้าใจและนำาห้ลักการบ้ริห้ารความเสี�ยงมา 
ประยุกต่์ใชุ้ในกระบ้วนการดิำาเนินงานเพ้�อป้องกันและบ้ริห้ารจัดิการความเสี�ยง และมองห้าแนว 
ทุางและโอกาสในการพัฒนากระบ้วนการทุำางานอย่างต่่อเน่�อง และเป็นไปต่ามทุิศึทุางกลยุทุธุ์ ์
และเป้าห้มายของกลุ่มบ้ริษัทุฯ โดิยการปล้กฝึังให้้พนักงานทุุกระดิับ้ต่ระห้นักถ่งบ้ทุบ้าทุ ห้น้าทีุ� 
และมีความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ในการบ้ริห้ารความเสี�ยงทีุ�เกี�ยวเน่�องกับ้การปฏิบ้ัติ่งานของต่ัวเองและ 
ผ่้้มีส่วนทีุ�เกี�ยวข้องทัุ�งในและนอกองค์กร (Risk Ownership) และส่งเสริมให้้พนักงานส่�อสาร 
และมีการบ้ริห้ารจัดิการความเสี�ยงร่วมกัน เชุ่น การอบ้รมภัายใน การแบ่้งปันความร้้ไปยัง 
พนักงานขององค์กรผ่่านชุ่องทุางส่�อสารต่่าง ๆ การอบ้รมการประเมินความเสี�ยง และร่วมกัน 
ระดิมสมองเพ้�อปรับ้ปรุงและพัฒนาระบ้บ้การดิำาเนินงานร่วมกัน

วางโครงสร้าง
การบ้ริห้ารความเสี�ยง
(3 Lines of Defense)

ปล้กฝึังให้้พนักงานต่ระห้นัก
และมีความรับ้ผ่ิดิชุอบ้

ในห้น้าทุี�ของต่น

ระบุ้ ประเมิน ต่ิดิต่าม การบ้ริห้าร
ความเสี�ยง
ขององค์กร

กำาห้นดิและส่�อสาร
เป้าห้มายขององค์กร และ

แนวทุางการบ้ริห้ารความเสี�ยง
ในระดิับ้องค์กรเพ้�อเป็น

แนวทุางในการดิำาเนินงาน
ของพนักงาน

ส่งเสริมการส่�อสารภัายใน
และรายงานความเสี�ยง

ภัายในองค์กรและ
ต่่อผ่้้ทุี�เกี�ยวข้อง

วััฒน่ธรรมองคั์กร
ทำี�คัำาน่ึงถุึงคัวัามเส่ี�ยง

(Risk Culture)

ประชุุมคณะกรมการบ้ริห้าร 
ความเสี�ยงประจำาปี 2564 
เพ้�อทุบ้ทุวนนโยบ้ายบ้ริห้าร 
ความเสี�ยงองค์กรและประเด็ิน 
ความเสี�ยงทัุ�งห้มดิขององค์กร 
รวมถง่แผ่นงานและมาต่รการ 
ควบ้คมุรวมถง่ความเสี�ยงห้ลัก
ขององค์กร (Top corporate 
risks)

ห้น่วยงานธุ์ุรกิจ 
(บ้ริห้ารการควบ้คุมภัายใน

ระดิับ้ปฏิบ้ัต่ิการ)

ห้น่วยงานบ้ริห้ารความเสี�ยง
(ประกอบ้ดิ้วยกรรมการบ้ริษัทุ
และผ่้้บ้ริห้ารระดิับ้ส้ง ทุำาห้น้าทุี�
กำาห้นดิแนวทุางการดิำาเนินงาน
และต่ิดิต่ามบ้ริห้ารความเสี�ยงใน

ภัาพรวมขององค์กร)

ห้น่วยงานต่รวจสอบ้
ภัายใน

คัณะกรรมการบริษัทำฯ/
คัณะกรรมการต่รวัจำส่อบ

คัณะกรรมการบริหารคัวัามเส่ี�ยง

โคั
รง

ส่ร
้าง
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ิหา
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การบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤต
ก้ริะบวนก้าริบริิหาริความเส่�ยงท่�ม่ปริะสิทธิภาพัส่งเสริิมก้าริบริิหาริความยั�งยืนข้ององค์ก้ริในริะยะยาว

ก้าริอบริมและให้ความรู้ิด้านก้าริบริิหาริความเส่�ยงในปี 2564 

 กลุ่มบ้ริษัทุฯมีกระบ้วนการบ้ริห้ารความเสี�ยงซ่ึ่�งประกอบ้ด้ิวยการระบุ้ความเสี�ยงในระดิบั้องค์กร (corporate risks) และในระดิบั้ห้น่วยงาน (unit risks) ต่ามห่้วงโซ่ึ่คณุค่า(value chain)ทีุ�สอดิคล้องกับ้ทิุศึทุาง 
การดิำาเนินธุ์ุรกิจและเป้าห้มายขององค์กร ไดิ้แก่ การประเมินความเสี�ยง การต่ิดิต่ามและควบ้คุมความเสี�ยง การรายงานผ่ลและการส่�อสาร การทุบ้ทุวนความเพียงพอและประสิทุธุ์ิผ่ลของการบ้ริห้ารความเสี�ยงของแต่่ละ
ห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้องอย่างสมำ�าเสมอ โดิยมีคณะกรรมการบ้ริห้ารความเสี�ยง (Risk Management Committee)ภัายใต่้การกำากับ้ดิ้แลของคณะกรรมการบ้ริษัทุฯ

รายงานผ่ลการบ้ริห้ารความเสี�ยงต่่อคณะกรรมการ
บ้ริห้ารความเสี�ยงทีุ� ไดิ้มอบ้ห้มายการกำากับ้ดิ้แล 
การบ้รหิ้ารความเสี�ยงจากคณะกรรมการบ้รษิทัุ พรอ้ม 
การส่�อสารผ่ลการบ้ริห้ารความเสี�ยงต่่อผ่้ม้สีว่นได้ิเสีย 

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนักงานที่โรงงาน บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ 
(KBC และ ABS)

ระบ้คุวามเสี�ยงทีุ�อาจมผี่ลกระทุบ้ต่่อการบ้รรลเุปา้ห้มาย
ของการดิำาเนินธุ์ุรกิจโดิยคำาน่งถ่งผ้้่มีส่วนไดิ้เสียต่ลอดิ
ห้่วงโซึ่่คุณค่า 

ต่ิดิต่ามและประเมินการบ้ริห้ารความเสี�ยงเพ้�อให้้
สอดิคลอ้งกบั้นโยบ้ายการบ้รหิ้ารความเสี�ยงและระดิบั้
ความเสี�ยงทุี�องค์กรยอมรับ้ไดิ้อย่างสมำ�าเสมอ 

วิเคราะห์้และประเมินประเด็ินความเสี�ยงและจัดิลำาดิับ้
ความสำาคัญต่ามโอกาสการเกิดิและผ่ลกระทุบ้ต่่อ
ธุ์ุรกิจ  

การระบุ
ความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

การรายงานและ
สื่อสารประเด็น
ความเสี่ยง

การติดตามและ
ทบทวนการ

บริหารความเสี่ยง

1 1 5 2
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง
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การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ก้าริบริิหาริจำัดก้าริความติ่อเนื�องข้องธุริก้ิจำ

 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ให้้ความสำาคัญต่่อการบ้ริห้ารความต่่อเน่�องทุางธุ์ุรกิจ (Business Continuity) 
เพ้�อให้้ธุุ์รกิจสามารถดิำาเนินได้ิอยา่งต่่อเน่�อง โดิยมกีารปกปอ้งความปลอดิภัยัและประโยชุนข์องผ้้่มีส่วนได้ิเสยีและเพ้�อ 
ความยั�งยน่ของธุ์รุกจิ รวมถง่การเต่รียมแผ่นจดัิการความต่่อเน่�องของธุ์รุกจิ การระบ้กุจิกรรมและต่ำาแห้น่งทุี�มคีวาม 
สำาคัญต่่อการดิำาเนินงานและความต่่อเน่�องทุางธุ์ุรกิจ และการซึ่้อมแผ่นอย่างเป็นประจำากับ้ห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้อง
 ในภัาวะฉุกเฉิน กลุ่มบ้ริษัทุฯมีกระบ้วนการ  และขั�นต่อน (protocol) ในการต่ิดิต่ามข่าวสารและสถานการณ์
อย่างใกล้ชุิดิ เพ้�อประเมินสถานการณ์และผ่ลกระทุบ้ต่่อบ้ริษัทุ และความปลอดิภััยของพนักงาน ล้กค้า และ  
ผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุี�เกี�ยวข้องอย่างต่่อเน่�อง พร้อมนำาแนวทุางการบ้ริห้ารจัดิการความต่่อเน่�องมาใชุ้ นอกจากนี� ยังมีการ
ทุบ้ทุวน และปรับ้แนวทุางการดิำาเนินงานให้้มีความย่ดิห้ยุ่นและทัุนทุ่วงทุี รวมถ่งการจัดิตั่�งทุีมงานเฉพาะกิจเพ้�อ 
ประสานงานภัายในและบ้ริห้ารจัดิการในสภัาวะฉุกเฉิน

สริุปผลก้าริดำาเนินงาน ก้าริซ้อมแผนฉุก้เฉินในปี 2564 (จำำานวนคริั้ง)

เป้าหมาย
2564

2568

ดิำาเนินงานมาต่รการในภัาวะฉุกเฉินทีุ� 
เกี�ยวกับ้ความเสี�ยงอุบั้ติ่ให้ม่ เพ้�อปกป้อง 
ความปลอดิภััยและสุขอนามัยต่ามห้ลัก 
สากลของพนักงาน ล้กค้า ค้่ค้า และผ่้้มี 
ส่วนได้ิเสียเกี�ยวข้องให้้สามารถทุำาธุุ์รกิจไดิ้ 
อย่างต่่อเน่�อง

ปรับ้ปรุงแผ่นความต่่อเน่�องทุางธุุ์รกิจใน 
เชุิงรุกและให้้มีความครอบ้คลุมภััยพิบ้ัต่ิและ 
เห้ตุ่การณ์อันไม่คาดิคิดิทีุ�มีผ่ลกระทุบ้ต่่อ 
การดิำาเนินงานมากข้�น เพ้�อให้้ทัุนต่่อสถาน 
การณ์ทุี�เปลี�ยนแปลง
ส่งเสริมให้้พนักงานนำาเทุคโนโลยีมาใชุ้ เพ้�อ 
เพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพในการดิำาเนินงานอย่าง 
ต่่อเน่�อง และมีการบ้้รณาการระบ้บ้การ 
บ้ริห้ารความต่่อเน่�องทุางธุ์ุรกิจ

แผนฉุก้เฉินหน่วยงาน / ท่�ติั้ง 

ก้ลุ่มธุริก้ิจำก้่อสริ้าง 

โริงก้ลั�นท่�ปริะเทศมาเลเซ่ย

ธุริก้ิจำก้าริข้นส่งทางเริือ

สำานัก้งานใหญ่ ปริะเทศไทย

โริงงานผลิติ 5 แห่ง และ คลังสินค้า
ในปริะเทศไทย

เพัลิงไหม้ สาริเคม่หก้ 
ริั�วไหล

แผนฉุก้เฉิน 
น้ำาท่วม

แผนฉุก้เฉิน LPG 
ริั�วไหล 

กู้้ช่พัจำาก้ 
ท่�อับอาก้าศ

ก้าริกู้้คืน 
ริะบบไอท่

แผนกู้้ริถเมื�อเก้ิด
อุบัติิเหติุ 

แผนข้จำัดคริาบ
น้ำามัน/ยาง

มะติอยหก้ริั�วไหล

แผนริถข้นส่งเก้ิดอุบัติิเหติุ แผนก้าริริัก้ษัา
ความปลอดภัย

ข้องท่าเริือ 
ในปริะเทศและติ่าง

ปริะเทศ



การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564   |     147

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

การบริหารจัดการจากความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 กลุ่มบ้ริษัทุฯต่ระห้นักถ่งความเสี�ยงและผ่ลกระทุบ้ของการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ต่่อการดิำาเนินธุ์ุรกิจและความปลอดิภััยของพนักงาน ล้กค้า ค้่ค้า และกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุี�อาจ
ไดิ้รับ้ผ่ลกระทุบ้ และไดิ้มีการต่ิดิต่ามสถานการณ์และบ้ริห้ารความเสี�ยงในเชุงิรุกมาอย่างต่่อเน่�อง  เพ้�อสขุอนามยัและคณุภัาพชีุวิต่ของพนกังานและทุุกฝ่ึายทีุ�เกี�ยวข้อง และเพ้�อความต่่อเน่�องในการ
ดิำาเนนิธุ์รุกจิอย่างมปีระสทิุธิุ์ภัาพ  นบั้แต่่การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อ โควิดิ-19 กลุ่มบ้ริษัทุฯสามารถบ้ริห้ารจัดิการไดิ้อย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพโดิยไม่มีผ่ลกระทุบ้ต่่อการห้ยุดิชุะงักของการดิำาเนินการ
อย่างมีนัยสำาคัญ

บ้ริษัทุฯแต่่งต่ั�ง Covid-19 Response Committee ซึ่่�งเป็นคณะทุำางานทุี�มีห้น้าทุี�ประสานกับ้ห้น่วยงาน
ภัายในเพ้�อกำาห้นดิแนวทุางการบ้ริห้ารจัดิการการปฏิบ้ัต่ิงานอย่างปลอดิภััยต่ามมาต่รฐานสากล
แนวปฏิบ้ัต่ิงานอย่างปลอดิภััยต่ามมาต่รฐาน  ISO/PAS 45005 ซึ่่�งเป็นแนวทุางการปฏิบ้ัต่ิงานอย่าง
ปลอดิภัยัในชุ่วงการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 เพ้�อความปลอดิภัยัและสุขอนามัยของพนักงานและผ้้่
ทีุ�เกี�ยวขอ้ง โดิยครอบ้คลมุถง่ธุ์รุกจิในประเทุศึไทุย รวมถง่สำานกังานให้ญ ่โรงงานผ่ลติ่ และ ธุ์รุกจิกอ่สรา้ง
มาต่รการป้องกันการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 เชุ่น 
 จัดิอุปกรณ์เพ้�อความปลอดิภััย และสุขอนามัยแก่พนักงาน
 จัดิการห้าวัคซึ่ีนให้้พนักงาน
 คัดิกรองและต่รวจโรคระบ้าดิก่อนเข้าสำานักงานและก่อนปฏิบ้ัต่ิงาน
 แนวปฏิบ้ัต่ิ Work From Home และ Social Distancing เพ้�อเป็นแนวทุางการดิำาเนินงานแก่  
 พนักงานทุี�บ้้าน และ ทุี�สำานักงาน 
 การส่�อสารข่าวสารและข้อม้ลแก่พนักงานผ่่านชุ่องทุาง Intranet  เป็นห้ลัก
นบั้แต่่การแพรร่ะบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 กลุ่มบ้รษิทัุฯสามารถบ้รหิ้ารจดัิการไดิอ้ย่างมปีระสทิุธุ์ภิัาพโดิย
ไม่มีผ่ลกระทุบ้ต่่อการห้ยุดิชุะงักของการดิำาเนินการอย่างมีนัยสำาคัญ

ผลก้าริดำาเนินงาน 2564
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ

ผู้ม่ส่วนได้เส่ยทุก้ก้ลุ่ม ติลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• การเปิดิเผ่ยข้อม้ลอย่างโปร่งใส
• การสรรห้าและพัฒนาผ่้้บ้ริห้ารระดิับ้ส้ง
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 คณะกรรมการบ้ริษัทุต่ระห้นักถง่ความสำาคญัของการกำากับ้ดิแ้ลกจิการทีุ�ดิทีีุ�จะทุำาให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ เต่บิ้โต่ได้ิอย่างยั�งยน่ และเพิ�มม้ลค่าแก่ผ้้่ถอ่หุ้้น  
(Shareholder value) รวมทัุ�งเสริมสร้างความเชุ่�อมั�นแก่ผ่้มี้ส่วนได้ิเสยีทุกุฝ่ึายซึ่่�งรวมถง่ผ้้่ถอ่หุ้้น พนกังาน ลก้ค้า หุ้้นส่วนทุางธุุ์รกจิ ค้แ่ข่ง และเจ้าห้นี�
 ดัิงนั�นกลุ่มบ้ริษทัุฯจ้งย่ดิห้ลกัการกำากับ้ดิแ้ลกจิการทีุ�ดิตี่ามแนวทุางของต่ลาดิห้ลกัทุรพัย์แห่้งประเทุศึไทุย โดิยได้ิมกีารดิำาเนนิโครงการสำารวจการ
กำากบั้ดิแ้ลกจิการบ้ริษทัุจดิทุะเบ้ยีน (CGR) โครงการประเมิินคณุภัาพการจัดิการประชุมุผ้้่ถอ่หุ้้นประจำาปี จากสมาคมส่งเสริมลงทุุนไทุย (AGM checklist) รวม
ถง่ห้ลักการกำากบั้ดิแ้ลกจิการทีุ�ดิสีำาห้รบั้บ้ริษทัุจดิทุะเบ้ยีน ปี 2560 (CG Code) โดิยสำานกังานคณะกรรมการกำากบั้ห้ลกัทุรพัย์และต่ลาดิห้ลักทุรัพย์ และแนว
ทุางปฎบิ้ตั่อิ่�น ๆ  ทีุ�เกี�ยวข้อง

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• ย่ดิมั�นและปฏิบ้ัต่ิต่ามห้ลักเกณฑ์์ต่ามโครงการสำารวจการกำากับ้ดิ้แลกิจการของบ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบ้ันกรรมการ 

บ้ริษัทุไทุย (IOD)
• ปฏิบ้ัต่ิต่ามแนวปฏิบ้ัต่ิทุี�ดิีสำาห้รับ้การจัดิการประชุุมสามัญผ่้้ถ่อหุ้้นประจำาปี ต่ามแนวทุางของโครงการประเมิินคุณภัาพการจัดิการประชุุมผ่้้ถ่อหุ้้น(AGM)
• ปฎิบ้ัต่ิต่ามนโยบ้าย การต่ิดิต่าม และการรายงานผ่ล รวมถ่งเข้าร่วมกิจกรรมต่่อต่้านคอร์รัปชุันภัายใต่้แนวทุางขอโครงการแนวร่วมต่่อต่้านคอร์รัปชุันของภัาคเอกชุนไทุยอย่างสมำ�าเสมอ
• ทุบ้ทุวนและต่ิดิต่ามประเดิ็นดิ้านการพัฒนาอย่างยั�งย่นขององค์กร
• ทุบ้ทุวนการนำาห้ลักปฏิบ้ัต่ิและแนวปฏิบ้ัต่ิของห้ลักการกำากับ้ดิ้แลกิจการทุี�ดิีสำาห้รับ้บ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียนปี 2560 (CG Code) และนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบ้ริษัทุ เพ้�อนำาไปปรับ้ใชุ้โดิยพิจารณาถ่งความเห้มาะสมของธุ์ุรกิจ

เป้าหมาย

• บ้ริษัทุไดิ้รับ้การจัดิอันดิับ้ในระดัิบ้ส้งสุดิภัายใต่้ห้ลักเกณฑ์์ 
การกำากับ้ด้ิกิจการทีุ�ดิี ต่่าง ๆ จากต่ลาดิห้ลักทุรัพย์ 
แห้่งประเทุศึไทุย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ้ห้ลักทุรัพย ์
และต่ลาดิห้ลักทุรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบั้นกรรมการ 
บ้ริษัทุไทุย และห้น่วยงานอ่�น ๆ ทุี�เกี�ยวข้อง

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• คะแนน CGR Score : 5 ดิาว
• คะแนน AGM Checklist ร้อยละ 98 จากร้อยละ 100

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • คะแนน CGR Score : 5 ดิาว เป็นปีทุี�สี�ต่ิดิต่่อกัน รวมถ่ง 
เป็น 1 ใน 100 บ้ริษัทุไทุยทีุ�ได้ิรับ้เชิุญเข้ารว่มโครงการ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard 2021

• คะแนน AGM Checklist : ร้อยละ 98 จากร้อยละ 100
• ได้ิรบั้รางวัลการเปิดิเผ่ยข้อม้ลความยั�งย่น Sustainability 

Disclosure Award ประจำาปี 2564 จากสถาบ้นัไทุยพฒัน์
• ไดิ้รับ้การบ้รรจุอย่้ในดิัชุนี� หุ้้นยั�งย่น (SET THSI) 

ต่ั�งแต่่ปี 2561
• เข้าร่วมงานวนัต่่อต้่านคอร์รปัชุนั 2564 คบ้เดิก็สร้างชุาต่”ิ 

และวันต่่อต่้านคอร์รั�นสากล ไม่ทุำา ไม่ทุน ไม่เฉยรวมไทุย 
ต่้านโกง รวมถ่งจัดิทุำาแผ่นพัฒนาด้ิานการต่่อต่้าน 
คอร์รัปชุันเพ้�อให้้สอดิคล้องกับ้แบ้บ้ประเมินต่นเอง 
เพ้�อพัฒนาระบ้บ้ต่่อต่้านคอร์รัปชุัน ฉบ้ับ้ปรับ้ปรุง 4.0 

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดู นโยบายก้าริก้ำาก้ับ
ดูแลก้ิจำก้าริ 

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะก้ริริมก้าริบริิษััท

คณะก้ริริมก้าริก้ำาก้ับดูแลก้ิจำก้าริท่�ด่

 คณะกรรมการบ้ริษัทุฯ แต่่งตั่�งคณะกรรมการกำากับ้ด้ิแลกิจการทีุ�ดีิเพ้�อด้ิแลการปฏิบั้ติ่การกำากับ้ด้ิแลกิจการทีุ�ดีิของบ้ริษัทุฯ โดิยให้้เป็นไปต่าม 
ห้ลักการกำากับ้ดิ้แลกิจการทีุ�ดิีสำาห้รับ้บ้ริษัทุจดิทุะเบี้ยน ในปี 2564 ทีุ�ผ่่านมาคณะกรรมการกำากับ้ดิ้แลกิจการทีุ�ดิีไดิ้ปฏิบ้ัติ่ห้น้าทีุ�ต่ามกฎบั้ต่รและมีการประชุุม 
ทุั�งสิ�นจำานวน 4 ครั�ง

องค์ปริะก้อบก้ริริมก้าริบริิษััท

จำำานวนบริิษััทจำดทะเบ่ยนท่�ก้ริริมก้าริ
บริิษััทดำาริงติำาแหน่งก้ริริมก้าริ

สัดส่วนก้ริริมก้าริบริิษััท

ก้ริริมก้าริท่�ไม่ได้เป็นผู้บริิหาริ
แติ่ม่ปริะสบก้าริณ์ในธุริก้ิจำหริือ

อุติสาหก้ริริมหลัก้
ท่�บริิษััทดำาเนินก้ิจำก้าริอยู่

วาริะก้าริดำาริงติำาแหน่ง วาริะก้าริดำาริงติำาแหน่ง

อื�น ๆ

กรรมการบริหาร: 5 คน
กรรมการอิสระ: 5 คน
กรรมการ: 4 คน

10 คน

จำำานวนก้าริปริะชุมข้อง
คณะก้ริริมก้าริบริิษััทฯ : 5 คริั้ง

สัดส่วนก้าริปริะชุมข้อง
ก้ริริมก้าริ : ริ้อยละ 100

ไทย= 8 ท่าน
สิงคโปริ์ = 1 ท่าน
ฝ่ริั�งเศส = 5 ท่าน

1 แห่ง: 10 คน
2 แห่ง: 2 คน
3 แห่ง: 2 คน 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร = 64%
กรรมการอิสระ = 36%

ทั้งคณะก้ริริมก้าริบริิษััทฯ 
ก้ริอบ: 2-28 ปี
เฉล่�ย : 12 ปี

ก้ริริมก้าริอิสริะ
ก้ริอบ: 6-16 ปี
เฉล่�ย : 10 ปี

สดัส่วนก้ริริมก้าริบริิษััท จำำาแนก้ติามเพัศ

กรรมการหญิง= 1 ท่าน 
กรรมการชาย = 13 ท่าน

สัดส่วนก้ริริมก้าริบริิษััท 
จำำาแนก้ติามสัญชาติิ (Nationality)

[Disclosure  102-18]
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การสรรหากรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น

คณะก้ริริมก้าริบริิษััท

คณะก้ริริมก้าริสริริหาและก้ำาหนดค่าติอบแทน

• คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนมหี้น้าทีุ�พิจารณาสรรห้าบ้คุคลทุี�เห้มาะสมมาดิำารงต่ำาแห้น่งกรรมการบ้ริษทัุ เพ้�อนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบ้ริษทัุฯ 
และการประชุุมสามัญู้ถ่อหุ้้นประจำาปีในการพิจารณาอนุมัต่ิ 

• คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนมีห้น้าทีุ�เสนอบ้คุคลทุี�มคีณุสมบั้ต่เิห้มาะสมเป็นกรรมการบ้ริษทัุฯ โดิยให้้มีความสอดิคล้องกับ้นโยบ้ายการกำาห้นดิ
คุณสมบ้ัต่ิและการสรรห้ากรรมการบ้ริษัทุเพ้�อนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบ้ริษัทุฯ นโยบ้ายการกำาห้นดิคุณสมบ้ัต่ิและการสรรห้ากรรมการบ้ริษัทุ กำาห้นดิให้้ 
คณะกรรมการบ้ริษัทุควรประกอบ้ดิ้วยกรรมการทีุ�มีคุณสมบ้ัต่ิครบ้ถ้วนต่ามทีุ�กฎห้มายกำาห้นดิมีความห้ลากห้ลายทัุ�งในดิ้านการศ่ึกษา ประสบ้การณ์ทุี�เป็น
ประโยชุน์ต่่อบ้ริษัทุต่ลอดิจนไม่จำากัดิ ห้รือแบ้่งแยกในเรื�อง เพศึ อายุ เชุ่�อชุาต่ิ และสัญชุาต่ิ

• บ้ริษัทุฯ ไดิ้เปิดิโอกาสให้้ผ่้้ถ่อหุ้้นมีสิทุธิุ์ทีุ�จะเสนอชุ่�อบุ้คคลเพ้�อพิจารณาในวาระการแต่่งตั่�งกรรมการในการประชุุมสามัญผ่้้ถ่อหุ้้นประจำาปี 2565 
ระห้ว่างวันทุี� 6 ตุ่ลาคม 2564 จนถ่งวันทุี� 30 ธุ์ันวาคม 2564

• ประธุ์านเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นคนเดิียวกับ้กรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่
• กรรมการผ่้้ห้ญิง 1 ทุ่าน
• ความห้ลากห้ลายดิ้านเชุ่�อชุาต่ิ ค่อ ไทุย สิงคโปร์ และ ฝึรั�งเศึส
• คณะกรรมการมีการจัดิทุำานโยบ้ายการกำาห้นดิคุณสมบั้ต่แิละการสรรห้ากรรมการบ้ริษทัุครอบ้คลุมถง่ความห้ลากห้ลาย (“Board Diversity”) รวมถง่ทัุกษะเพ้�อประกอบ้ในการสรรห้า

และเสนอชุ่�อบุ้คคลทีุ�เห้มาะสมเป็นกรรมการ ผ่่านการจัดิทุำาต่ารางความร้้ความชุำานาญ (“Board Skills Matrix”) โดิยในปี 2564 คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุน ไดิ้
ทุบ้ทุวนและพิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการบ้ริษัทุฯ มีทุักษะทุั�ง 6 ดิ้านทุี�จำาเป็นอย่างครบ้ถ้วน ต่ามทุี�อ้างอิงในรายงาน 56-1 One report ประจำาปี 2564 ห้น้า 100 

• สำาห้รับ้กระบ้วนการสรรห้ากรรมการ คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุน อาจพิจารณานำารายชุ่�อกรรมการจาก สถาบ้ันส่งเสริมกรรมการบ้ริษัทุไทุยร่วมพิจารณา  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

นโยบ้ายการกำาห้นดิ
คุณสมบ้ัต่ิและการสรรห้า

กรรมการบ้ริษัทุ
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ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

• ประธุ์านคณะกรรมการบ้ริษัทุฯ ไม่ไดิ้ดิำารงต่ำาแห้น่งเป็นกรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่
• ประธุ์านคณะกรรมการบ้ริษัทุฯ เ ป็นกรรมการอิสระ  และมีบ้ทุบ้าทุห้น้าทีุ� แยกจากฝ่ึาย 

บ้ริห้ารอย่างชุัดิเจนในกฏบ้ัต่รของคณะกรรมการบ้ริษัทุฯ

นโยบายก้าริก้ำาหนดคุณสมบัติิและก้าริสริริหาก้ริริมก้าริบริิษััท
 คณะกรรมการบ้ริษัทุควรประกอบ้ดิ้วยกรรมการทุี�มีคุณสมบ้ัต่ิครบ้ถ้วนต่ามทุี�กฎห้มายกำาห้นดิ มี
ความห้ลากห้ลายทุั�งในดิ้านการศึ่กษา และประสบ้การณ์ทุี�เป็นประโยชุน์ต่่อบ้ริษัทุ ต่ลอดิจนไม่จำากัดิห้รือแบ้่ง
แยกในเรื�อง เพศึ อายุ เชุ่�อชุาต่ิ และสัญชุาต่ิ

 คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนควรพิจารณา กำาห้นดิองค์ประกอบ้ของความร้้ความ
ชุำานาญเฉพาะด้ิานทีุ�จำาเป็นต่อ้งมใีนคณะกรรมการบ้ริษทัุ และจัดิทุำา Board Skill Matrix เพ้�อประกอบ้ในการ
สรรห้าและเสนอชุ่�อบุ้คคลทุี�เห้มาะสมเป็นกรรมการ เชุ่น
• การกำาห้นดิวิสัยทุัศึน์และกลยุทุธุ์์ (“Strategic Planning”)
• ความร้้เกี�ยวกับ้ธุ์ุรกิจของบ้ริษัทุ (“Industry Knowledge”)
• ความร้้ทุางบ้ัญชุีและการเงิน (“Accounting and Finance”)
• การต่ลาดิระห้ว่างประเทุศึ (“International Marketing”)
• การบ้ริห้ารจัดิการองค์กรซึ่่�งรวมถง่การบ้ริห้ารจัดิการ ดิา้นทุรัพยากรบุ้คคล (“Organization and human 

capital management”)
• การบ้ริห้ารความเสี�ยง (“Risk Management”)
รวมทุั�งต่้องมีกรรมการทุี�ไม่ไดิ้เป็นผ่้้บ้ริห้ารอย่างน้อย 1 คน ทุี�มีประสบ้การณ์ในธุ์ุรกิจห้รืออุต่สาห้กรรมห้ลัก
ทุี�บ้ริษัทุดิำาเนินกิจการอย้่

การประเมินผ่ลการปฎิบ้ัต่ิงานของกรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่จะพิจารณาจาก
ต่ัวชุี�วัดิทุางการเงินและทุี�ไม่ใชุ่ทุางการเงิน เชุ่น

ต่ัวชุี�วัดิทุางการเงิน
• ผ่ลประกอบ้การโดิยรวมของกลุ่มฯ (ยอดิขาย กำาไรสุทุธุ์ิ)
• ROA, ROE, Total Shareholders’ Returns

ต่ัวชุี�วัดิทุี�ไม่ใชุ่ทุางการเงิน
• ความค่บ้ห้น้าของแผ่นกลยุทุธุ์์องค์กร Vision 2025
• ผ่ลการดิำาเนินงานดิาน E S G
• ความพึงพอใจ ห้รือ จำานวนข้อร้องเรียนของพนักงาน ล้กค้า ชุุมชุน 
• ปริมาณการลดิก๊าซึ่เรือนกระจก 
• ปริมาณการลดิการใชุ้ทุรัพยากรของบ้ริษัทุ
• คะแนนโครงการ CGR 
• ผ่ลการขอต่่ออายุการรับ้รองโครงการแนวร่วมต่่อต่้านคอร์รัปชุั�นของภัาคเอกชุนไทุย (CAC)

ต่ามทุี�ระบุ้ในกฎบ้ัต่รคณะกรรมการบ้ริษัทุ 
•  ห้น้าทุี�และความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ของคณะกรรมการบ้ริษัทุค่อการใชุ้ดุิลยพินิจทุางธุ์ุรกิจบ้นผ่ลประโยชุน์ 

 ของผ้้่ถ่อหุ้้นและการเติ่บ้โต่อย่างยั�งย่นของบ้ริษัทุ ซึ่่�งครอบ้คลุมถ่งการกำาห้นดิ พิจารณาและอนุมัติ่ 
 วิสัยทุัศึน์ พันธุ์กิจ คุณค่าองค์กร นโยบ้าย แผ่นระยะยาวและกลยุทุธุ์์ อย่างสมำ�าเสมอ

•  มีการแบ้่งแยกห้น้าทุี�ของคณะกรรมการและฝึ่ายจัดิการอย่างชุัดิเจน ประกอบ้ดิ้วย
 - ห้น้าทุี�และความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ของคณะกรรมการบ้ริษัทุทุี�ควรดิำาเนินการร่วมกับ้ฝึ่ายจัดิการ
 - ห้น้าทุี�และความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ทุี�คณะกรรมการบ้ริษัทุมอบ้ห้มายให้้ฝึ่ายจัดิการเป็นผ่้้รับ้ผ่ิดิชุอบ้

การสรรหากรรมการบริษัท ตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  

ปริะธาน คณะก้ริริมก้าริบริิษััท

[Disclosure  102-20]
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• กรรมการและผ่้้บ้ริห้ารมีห้น้าทุี�ต่้องจัดิทุำาแบ้บ้ 
รายงานรายงานความขัดิแย้งทุางผ่ลประโยชุน์

• เลขานุการบ้ริษัทุฯ ลงนามรับ้ทุราบ้และจัดิส่ง 
รายงานให้้ประธุ์านคณะกรรมการต่รวจสอบ้ 
และประธุ์านคณะกรรมการบ้ริษทัุฯ ภัายใน 7 วนั 
ห้ลังจากไดิ้รับ้รายงาน

• จำานวนหุ้้นและความสัมพันธุ์์ทุางครอบ้ครัว 
ระห้วา่งกรรมการและผ่้บ้้รหิ้ารจะถก้เปดิิเผ่ยผ่า่น 
ประวัต่ิกรรมการและผ้้่บ้ริห้ารผ่่านรายงาน 
ประจำาปี

• กรรมการทีุ�มีส่วนไดิ้เสียในวาระของการประชุุม
คณะกรรมการบ้ริษัทุฯ ไม่สามารถออกเสียง 
ลงคะแนนไดิ้ ต่ามทุี�ระบุ้ไว้ในกฏบ้ัต่ร

• กรรมการทีุ�มีส่วนไดิ้เสียในวาระของการประชุุม 
สามัญผ่้้ถ่อหุ้้นประจำาปีไม่สามารถออกเสียงลง 
คะแนนไดิ้ ต่ามทุี�ระบุ้ไว้ในข้อบ้ังคับ้บ้ริษัทุฯ

• รายละเอียดิวาระทีุ�กรรมการผ่้้รับ้มอบ้ฉันทุะ 
ทีุ�มีส่วนได้ิเสีย จะถ้กเปิดิเผ่ยผ่่านห้นังส่อเชุิญ 
ประชุุมสามัญผ่้้ถ่อหุ้้น

บ้ ริ ษั ทุ ฯ  ไ ด้ิ กำา ห้ น ดิ ม า ต่ ร ก า ร ก า ร ทุำา 
รายการระห้ว่างกันของบ้ริษัทุฯ และ/ห้รือบ้ริษัทุ
ย่อยกับ้บุ้คคลทีุ�เกี�ยวโยงกัน ต่ามประกาศึของ 
คณะกรรมการกำากับ้ต่ลาดิทุุนและคณะกรรมการ
ต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย โดิยคณะ
กรรมการต่รวจสอบ้จะเป็นผ้้่ให้้ความเห็้นเกี�ยวกับ้
ความสมเห้ตุ่สมผ่ลในการเข้าทุำารายการ โดิย
รายการทุี�เกี�ยวโยงทีุ�เป็นรายการธุ์ุรกิจปกต่ิไดิ้รับ้
การอนมุตั่ติ่ามมาต่รา 89/12 แห่้งพระราชุบั้ญญตั่ิ
ห้ลักทุรัพย์และต่ลาดิห้ลักทุรัพย์

ก ลุ่ ม ผ้้่ ถ่ อ หุ้้ น ทุี� ถ่ อ หุ้้ น ส้ ง สุ ดิ  1 0  ร า ย แ ร ก 
จะถก้เปิดิเผ่ยบ้น 56-1 One report รวมถง่เวบ็้ไซึ่ต่ ์
ของต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย

แบบริายงานความข้ัดแย้ง
ทางผลปริะโยชน์

ริายละเอ่ยดความข้ัดแย้ง
ทางผลปริะโยชน์ท่�เปิดเผย

ริายก้าริริะหว่างก้ัน ผู้ถือหุ้นริายใหญ่
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ขั้นตอนการรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ช่องทางริับข้้อริ้องเริียน

1. การฝึ่าฝึ้นจรรยาบ้รรณ
2. การปฏิบ้ัต่ิทุี�ไม่สอดิคล้องต่ามจรรยาบ้รรณ

1. กรรมการอิสระของบ้ริษัทุ
2. รองกรรมการผ่้้จัดิการ สายบ้ริห้ารทุรัพยากรบุ้คคล
3.ผ่้้ดิำารงต่ำาแห้น่งส้งสุดิของฝึ่ายต่รวจสอบ้ภัายใน
4. เลขานุการคณะกรรมการบ้ริษัทุ

ปริะเด็นข้้อริ้องเริียน ผู้ริับผิดชอบ

ติ้องริายงานภายใน

โทริศัพัท์ เว็ปไซติ์ข้องบริิษััท

ผู้ม่ส่วนได้เส่ยภายใน ผู้ม่ส่วนได้เส่ยภายนอก้

แจำ้งริายบุคคล อ่เมล จำดหมาย

กรรมการผ้้่จดัิการให้ญ่

คณะกรรมการ
สอบ้สวนข้อเทุ็จจริง

คณะกรรมการ
สอบ้สวนข้อเทุ็จจริง

ดิำาเนินการรวบ้รวมรายงานผ่ลการดิำานินการโดิย
ฝึ่ายทุรัพยากรบุ้คคล

คณะกรรมการ
•  สอบ้สวนข้อม้ล ห้ลักฐาน พยาน
• ดิำาเนินการต่ามมาต่รการทุี�เกี�ยวข้อง
• นำาเสนอวิธุ์ีการป้องกันการเกิดิเห้ตุ่ซึ่ำ�า
• ดิำาเนินการลงโทุษทุางวินัย และ/ห้รือ 

ดิำาเนินคดิีต่ามกฎห้มาย

กรณีร้องเรียนบุ้คคลทุี�ต่ำาแห้น่ง
ต่ำ�ากว่ากรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่

กรณีร้องเรียนกรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่
และห้รือกรรมการบ้ริษัทุ

แจ้งผ่ลการดิำาเนินการต่่อผ่้้ร้องเรียน แจ้งผ่ลการดิำาเนินการต่่อคณะกรรมการบ้ริษัทุ

 กลุ่มบ้รษิทัุทุปิโกแ้อสฟัลัทุ ์คาดิห้วงัวา่พนกังานและผ่้ม้สีว่นไดิเ้สยีทีุ�เกี�ยวขอ้งของกลุ่มบ้รษิทัุฯ 
จะร่วมกันสอดิส่อง ดิ้แลการปฏิบ้ัต่ิต่ามห้ลักการกำากับ้ดิ้แลกิจการทีุ�ดิีและจรรยาบ้รรณในการดิำาเนิน 
ธุ์ุรกิจของบ้ริษัทุฯ โดิยสนับ้สนุนให้้มีการสอบ้ถามกรณีมีข้อสงสัย ห้รือข้องใจเกี�ยวกับ้จรรยาบ้รรณ 
ธุ์ุรกิจของบ้ริษัทุฯ รวมทัุ�งเปิดิโอกาสให้้ทุุกคนร้องเรียนเม่�อพบ้พฤต่ิกรรมทีุ�ไม่เห้มาะสมห้รือขัดิต่่อ 
จรรยาบ้รรณธุ์ุรกิจของบ้ริษัทุฯ ห้รือสอบ้ถามข้อข้องใจไดิ้ทุี�ฝึ่ายกิจการและวางแผ่นองค์กร เลขานุการ 
บ้รษิทัุ ฝึา่ยต่รวจสอบ้ภัายใน ห้รอืฝึา่ยทุรพัยากรบ้คุคล โดิยผ่า่นชุอ่งทุางอเีมลล ์โทุรศึพัทุ ์ห้รอืจดิห้มาย 
จากกนั�นกลุ่มบ้รษิทัุฯ จะดิำาเนนิการต่รวจสอบ้ขอ้รอ้งเรยีนทัุ�งห้มดิและดิำาเนนิการสอบ้สวนเพ้�อสรปุผ่ล 
อย่างเร็วทีุ�สุดิ ภัายในเวลาไม่เกิน 14 วัน และรายงานผ่ลการสอบ้สวนต่่อกรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่/ 
ห้รือคณะกรรมการบ้ริษัทุ ทัุ�งนี�ฝึ่ายทุรัพยากรบุ้คคล จะเก็บ้รักษาบั้นทุ่กรายงานผ่ลการสอบ้สวน 
และแจ้งให้้ผ่้้ร้องเรียน คณะกรรมการบ้ริษัทุและบุ้คคลผ่้้ไดิ้รับ้เรื�องร้องเรียนทุราบ้

จำานวนข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

จำำานวนข้้อริ้องเริียน

จำำานวนข้้อติ้องเริียนในก้ริะบวนก้าริสืบสวน

2562

2562

2563

2563

2564

2564

จำานวนข้อร้องเรียนทุั�งห้มดิทุี�มีข้อม้ลในการส่บ้สวน

จำานวนข้อร้องเรียนทุี�การส่บ้สวนสิ�นสุดิแล้ว

7

7

1

1

0

0

จำานวนข้อร้องเรียนทุี�เกี�ยวกับ้การต่ิดิสินบ้นและคอร์รัปชุั�น

จำานวนข้อร้องเรียนทุี�อย้่ระห้ว่างการร้องเรียน

2

0

0

0

0

0

จำานวนข้อร้องเรียนดิ้านจรรยาบ้รรณในกรณีอ่�นๆ 5 0 0

เลขานุการคณะกรรมการบ้ริษัทุ 
ชุั�น 25 อาคารทุิปโก้ 1 เลขทุี� 118/1 
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไทุ เขต่พญาไทุ
กรุงเทุพมห้านคร 10400 ประเทุศึไทุย

+662 273 6000
www.tipcoasphalt.com
Thanapol_lao@tipcoasphalt.com

โทริศัพัท์ :
เว็บไซติ์ :
อ่เมล : 

ท่�อยู่ :
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การประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

• มีการจัดิประเมินปีละครั�งสำาห้รับ้คณะกรรมการบ้ริษัทุและคณะกรรมการชุุดิย่อยทุุกคณะ
• มีการประเมินทุั�งร้ปแบ้บ้รายคณะและรายบุ้คคล
• แบ้บ้การประเมินถ้กออกแบ้บ้โดิยต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย
• ผ่ลของการประเมนิถก้เปดิิเผ่ยในแบ้บ้รายงาน 56-1 One report และเปน็สว่นห้น่�งในการพจิารณาคา่ต่อบ้แทุนคณะกรรมการบ้รษิทัุและคณะกรรมการ

ชุุดิย่อยทุุกคณะ

 แบ้บ้ประเมินต่นเองของคณะกรรมการบ้ริษัทุ จัดิทุำาและเผ่ยแพร่โดิยต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย เพ้�อใชุ้ประเมินการปฏิบ้ัต่ิห้น้าทีุ�ของคณะกรรมการของบ้ริษัทุจดิทุะเบี้ยนใน 
ต่ลาดิห้ลักทุรัพย์ โดิยแบ้บ้ประเมินดิังกล่าวประกอบ้ดิ้วย 1) แบ้บ้ประเมินต่นเองแบ้บ้รายคณะ 2) แบ้บ้ประเมินต่นเองแบ้บ้รายบุ้คคล โดิยวัต่ถุประสงค์ห้ลักของแบ้บ้ประเมินต่นเอง ค่อ เพ้�อประเมิน 
การทุำาห้น้าทุี�ของคณะกรรมการบ้ริษัทุโดิยรวมทุั�งรายคณะและรายบุ้คคล และเพ้�อจุดิประสงค์ในการทุบ้ทุวนการปฏิบ้ัต่ิงานให้้สอดิคล้องกับ้การควบ้คุมดิ้แลกิจการทุี�ดิี

คณะกรรมการบ้ริษัทุฯ

คณะกรรมการบ้ริห้าร

คณะกรรมการต่รวจสอบ้

คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุน

คณะกรรมการกำากับ้ดิ้แลกิจการทุี�ดิี

3.82

3.68

3.98

3.92

4.00

3.84

3.67

4.00

3.85

4.00

คณะก้ริริมก้าริบริิษััทฯ และคณะก้ริริมก้าริชุดย่อย แบบริายคณะ แบบริายบุคคล
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นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนมีห้น้าทุี�รับ้ผ่ิดิชุอบ้ค่าต่อบ้แทุนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดิย่อย โดิยพิจารณาถ่งความเห้มาะสมและสอดิคล้องกับ้ขอบ้เขต่ห้น้าทุี�ความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ของคณะ
กรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุน โดิยการกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนต้่องอย่้ในระดัิบ้ทีุ�สามารถแข่งขันกับ้บ้ริษัทุทีุ�อย้่ในกลุ่มอุต่สาห้กรรมทีุ�เกี�ยวข้องไดิ้ซึ่่�งคณะกรรมการบ้ริษัทุจะนำาเสนอค่าต่อบ้แทุนต่่อทุี�ประชุุมสามัญผ่้้
ถ่อหุ้้นเพ้�อให้้ความเห้็นชุอบ้
 คา่ต่อบ้แทุนกรรมการของบ้ริษัทุฯ ประกอบ้ด้ิวย คา่ต่อบ้แทุนแบ้บ้คงทีุ�และค่าต่อบ้แทุนแบ้บ้ผ่นัแปร โดิยพจิารณาจากคา่ต่อบ้แทุนเฉลี�ยของอุต่สาห้กรรมอสงัห้าและก่อสรา้งและอุต่สาห้กรรมพลังงาน และผ่ลประกอบ้
การของบ้ริษัทุ

 การพิจารณาจ่ายค่าต่อบ้แทุนของกรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่ และกรรมการบ้ริห้ารเป็นอำานาจห้น้าทีุ�ของคณะกรรมการ สรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนในการนำาเสนอขออนุมัติ่จาก คณะกรรมการบ้ริษัทุ 
โดิยมีแนวทุางการพิจารณาจากปัจจัย ต่่าง ๆ ดิังนี� 
 1. ผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงาน ค่าต่อบ้แทุนของผ่้้บ้ริห้ารจะแปรผ่ัน ต่ามการบ้รรลุผ่ลสำาเร็จของเป้าห้มายกลยุทุธุ์์ของกลุ่มบ้ริษัทุ ซึ่่�งมีการประเมินผ่ลจากต่ัวชุี�วัดิความสำาเร็จดิ้าน การเงิน ดิ้านล้กค้า ดิ้านกระบ้วนการ 
 ภัายในและดิ้านการเรียนร้้พัฒนา 
 2. ความค่บ้ห้น้าแผ่นกลยุทุธุ์์ของกลุ่มบ้ริษัทุทุี�สอดิคล้องกับ้ความคาดิห้วังของผ่้้ถ่อหุ้้นและวิสัยทุัศึน์ปี 2568 เพ้�อสร้างม้ลค่าเพิ�มให้้กับ้ธุ์ุรกิจและผ่้้ถ่อหุ้้น 
 3. นโยบ้ายการบ้ริห้ารค่าต่อบ้แทุนจะพิจารณาเปรียบ้เทุียบ้การจ่ายค่าต่อบ้แทุนกับ้ข้อม้ลบ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียนในอุต่สาห้กรรมเดิียวกัน โดิยเน้นสัดิส่วนการจ่ายโบ้นัสผ่ลงานเป็นห้ลัก เพ้�อให้้สามารถแข่งขันกับ้บ้ริษัทุ 
 อ่�น ๆ ไดิ้ 

 ค่าต่อบ้แทุนดิังกล่าวประกอบ้ดิ้วยค่าต่อบ้แทุนทุี�เป็นต่ัวเงิน ไดิ้แก่ เงินเดิ่อน ซึ่่�งมีการทุบ้ทุวนปีละห้น่�งครั�ง และโบ้นัสต่ามผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานซึ่่�งแปรผ่ันต่ามผ่ลประกอบ้การประจำาปี และนอกจากนี�ยังมีค่าต่อบ้แทุนทุี�
เป็นผ่ลประโยชุน์อ่�น ไดิ้แก่ กองทุุนสำารองเลี�ยงชุีพ สวัสดิิการค่ารักษาพยาบ้าลและประกันชุีวิต่ สิทุธุ์ิในการจะซึ่่�อหุ้้นของบ้ริษัทุในราคาทุี�กำาห้นดิไว้ (Employee stock options) เป็นต่้น
 ในปี 2564 บ้ริษัทุไดิ้จ่ายค่าต่อบ้แทุนรวมของกรรมการบ้ริห้ารและผ่้้บ้ริห้าร  ประกอบ้ดิ้วยเงินเดิ่อน โบ้นัส และกองทุุนสำารองเลี�ยงชุีพให้้กับ้ผ่้้บ้ริห้ารระดิับ้ส้ง จำานวน 7 ราย* รวมทุั�งสิ�น 76 ล้านบ้าทุ
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แนวทางการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

 คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดิค่าต่อบ้แทุนเป็นผ้้่พัฒนาแนวทุางการบ้ริห้าร โดิยย่ดิห้ลักการโครงสร้างค่า 
ต่อบ้แทุนทีุ�เป็นธุ์รรมเม่�อเปรียบ้เทีุยบ้ภัายในองค์กรเพ้�อให้้สามารถแข่งขันได้ิกบั้ค่าต่อบ้แทุนในต่ลาดิแรงงาน และอิงจากค่าของงาน 
ต่ามมาต่รฐานของแต่ล่ะระดัิบ้ชุั�นงาน ผ่ลการปฏิบ้ตั่งิาน ดิชัุนีชุี�วดัิ เชุ่น อตั่ราเงินเฟ้ัอ รวมถง่อัต่ราค่าต่อบ้แทุนในอุต่สาห้กรรม 
ทุี�ใกล้เคียงกัน

 กลุ่มบ้ริษัทุฯ กำาห้นดิให้้มีการบ้ริห้ารและปรับ้ปรุงสวัสดิิการพนักงานอย่างสมำ�าเสมอเพ้�อส่งมอบ้สวัสดิิการทีุ�ดิี 
ให้้กับ้พนักงานทุุกคน ซึ่่�งรวมถ่งสวัสดิิการทีุ�เกี�ยวกับ้การปฏิบ้ัต่ิงาน เบี้�ยเลี�ยง ค่าใชุ้จ่ายการเดิินทุาง ทีุ�พัก ประกันสุขภัาพ 
เงินชุ่วยเห้ล่องานศึพ และเงินก้้ฉุกเฉิน

 กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้จัดิให้้มีกองทุุนสำารองเลี�ยงชุีพทีุ�พนักงานทีุ�เป็นสมาชุิกสามารถจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุุนได้ิ โดิยทุาง 
บ้ริษัทุฯจะจ่ายเงินสมทุบ้ให้้แก่พนักงานในอัต่ราร้อยละ 5 เป็นรายเดิ่อน นอกจากนี�บ้ริษัทุฯคัดิเล่อกผ้้่จัดิการกองทุุนทีุ� 
ปฏิบ้ัต่ิต่ามห้ลักธุ์รรมาภัิบ้าลการลงทุุน และบ้ริห้ารการลงทุุนอย่างรับ้ผิ่ดิชุอบ้โดิยคำาน่งถ่งปัจจัยสิ�งแวดิล้อม สังคม 
และธุ์รรมมาภับิ้าล โดิยกลุ่มบ้รษิทัุฯได้ิแต่ง่ตั่�งPrincipal Asset Management Company Limitedมาเป็นผ้้่จดัิการกองทุนุสำารอง 
เลี�ยงชุพี พรอ้มเปดิิเผ่ยแนวทุางการคดัิเลอ่กผ่้จ้ดัิการกองทุุนให้้สมาชุกิไดิทุ้ราบ้ โดิย ณ สิ�นป ี2564 กลุ่มบ้รษิทัุในไทุยมจีำานวน 
พนักงานทุี�เข้าร่วมกองทุุนสำารองเลี�ยงชุีพรวม 945 คน คิดิเป็นร้อยละ 72 ของจำานวนพนักงาน

 ในป ี2564 โครงสรา้งเงนิเดิอ่นและคา่ต่อบ้แทุนของพนกังานห้ญงิจะส้งกวา่ของพนกังานชุายเลก็นอ้ย สาเห้ต่มุาจาก 
จำานวนพนักงานห้ญิงทุี�มีน้อยกว่าระดิับ้งานเฉลี�ยทุี�ส้งกว่าพนักงานชุาย และผ่ลการประเมินการปฏิบ้ัต่ิงาน เป็นต่้น
 ฝ่ึายทุรัพยากรบุ้คคลไดิ้ดิำาเนินการส่�อสารพบ้ปะกับ้พนักงานในสำานักงาน สาขาต่่าง ๆ เพ้�อชุี�แจงถ่งโครงสร้าง 
ค่าต่อบ้แทุน รวมถ่งการเปรียบ้เทุียบ้กับ้ค่าต่อบ้แทุนในต่ลาดิของอตุ่สาห้กรรมทุี�เทุียบ้เคียงไดิ้ โอกาสความก้าวห้นา้ในองค์กร 
ทุี�ประเมินความสามารถในงานประกอบ้กับ้ผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงาน

ก้าริบริิหาริค่าติอบแทน

ก้าริบริิหาริสวัสดิก้าริ

ก้าริดูแลพันัก้งานในริะยะยาว

โคริงสริ้างเงินเดือนและค่าติอบแทนสำาหริับพันัก้งานชายและหญิง

พนักงานห้ญิงต่่อพนักงานชุาย 1.19:1.00 1.18:1.00 1.12:1.00

สัดส่วนค่าติอบแทน 2562 2563 2564

[Disclosure  102-38]



การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงด้ิานการส่�อสารไปยังผ่้ม้สีว่นไดิเ้สียทุี�เกี�ยวขอ้ง

ผู้ม่ส่วนได้เส่ยทุก้ก้ลุ่ม ติลอดห่วงโซ่คุณค่า
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 กลุม่บ้ริษัทุฯ ให้้ความสำาคญักับ้การส่�อสารองค์กร เน่�องจากการส่�อสารทีุ�ถก้ต้่องจะชุ่วยส่งเสริมประสิทุธุ์ภิัาพการแลกเปลี�ยนข้อมล้ข่าวสารได้ิในระยะยาว  ทัุ�งระห้ว่างกลุ่มบ้ริษัทุฯและพนักงาน (การส่�อสารภัายใน) และระห้ว่าง
กลุ่มบ้ริษทัุฯกบั้กลุ่มผ่้ม้ส่ีวนได้ิเสยีภัายนอกทีุ�เกี�ยวข้อง (การส่�อสารภัายนอก) นอกจากนี�การส่�อสารองค์กรทีุ�ดิยีงัชุ่วยส่งเสริมความมั�นใจต่่อทุมีบ้ริห้าร เสริมภัาพลักษณ์องค์กร การสร้างแบ้รนด์ิ รวมถง่ชุ่วยลดิความเสี�ยงต่่อองค์กร
อนัส่บ้เน่�องมาจากสถานการณ์ห้รือข่าวในเชิุงลบ้
 สำาห้รบั้แนวทุางการบ้ริห้ารจัดิการการส่�อสารองค์กรของกลุ่มบ้ริษทัุฯ กลุ่มบ้ริษทัุฯได้ิมกีารกำาห้นดิค้ม่่อการส่�อสาร โดิยมุ่งเน้นทีุ�การเปิดิเผ่ยข้อม้ลข่าวสารทีุ�มคีวามถก้ต้่อง ทัุ�วถง่ รวดิเรว็และโปร่งใสทัุ�งในส่วนของการส่�อสาร
ภัายในและภัายนอกองค์กร นอกจากนี�การส่�อสารองค์กรยังมีความสมำ�าเสมอและสอดิคล้องกัน เพ้�อเป็นการป้องกันและส่งเสริมภัาพลักษณ์ ชุ่�อเสยีงขององค์กร และธุุ์รกจิต่่าง ๆ ของเราอย่างเห้มาะสมผ่่านทุกุชุ่องทุางการส่�อสาร

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• ปรับ้เปลี�ยนร้ปแบ้บ้การประชุุมพนักงาน รับ้ฟัังนโยบ้ายและผ่ลประกอบ้การจากกรรมการผ่้้จัดิการ เป็นการประชุุมแบ้บ้ออนไลน์ห้รือการประชุุมเสม่อนจริง (Virtual Staff Meeting)
• การส่�อสารระห้วา่งพนกังานในฝึา่ยต่่าง ๆ  และการประสานงานทีุ�ดิ ีมสีว่นชุว่ยทุำาให้้องคก์รสามารถรบั้ม่อกบั้สถานการณก์ารแพรร่ะบ้าดิของเชุ่�อโควดิิ-19 ทีุ�ห้ลกีเลี�ยงการพบ้ปะกนัแบ้บ้ face-to-face โดิยทีุ�มผี่ลกระทุบ้

ต่่องานและธุ์ุรกิจน้อยทุี�สุดิ

เป้าหมาย

• ส่�อสารกับ้พนักงานดิ้านนโยบ้ายและผ่ลประกอบ้การไดิ้อย่าง
ชุัดิเจน

• ส่�อสารเรื�องผ่ลประกอบ้การแก้นักลงทุุน นกัวิเคราะห์้ และส่�อต่่าง ๆ  
ไดิ้อย่างชุัดิเจน และโปร่งใส

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ผ่ลสำารวจความพึงพอใจของพนักงานต่่อการประชุุมรับ้ฟััง

นโยบ้ายและผ่ลประกอบ้การไม่น้อยกว่า 85%
• การจดัิประชุมุนกัวเิคราะห์้ (Analyst Meeting) ไม่น้อยกว่า 4 ครั�ง

ต่่อปี และเข้าร่วมกจิกรรมพบ้ผ้้่ลงทุุน (Opportunity Day) 4 ครั�ง
ต่่อปี

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • พนักงานเข้าร่วมการประชุุมรับ้ฟัังนโยบ้ายและผ่ลประกอบ้ 
การจากกรรมการผ่้้จัดิการแบ้บ้ออนไลน์ คิดิเป็น 52.36% 
และความพึงพอใจของพนักงานต่่อการจัดิประชุมุ  92.40% 

• ประชุุมนักวิเคราะห้์ 4 ครั�ง
• เขา้รว่มงานบ้รษิทัุจดิทุะเบ้ยีน พบ้ผ่้ล้งทุุน Opportunity Day 

จัดิโดิยต่ลาดิห้ลักทุรัพย์ 4 ครั�ง

ผลการดำาเนินงานในปี 2564[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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การสื่อสารภายในองค์กร

ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

 กลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ ดิำาเนินการส่�อสารภัายในองค์กรให้้มีความครอบ้คลุมทัุ�วทัุ�งบ้ริษัทุ โดิยมีการนำาระบ้บ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึเข้ามาเป็นส่วนห้น่�งในเครื�องม่อส่�อสาร เพ้�อให้้การส่�อสารเป็นไปอย่าง 
มีประสิทุธุ์ิภัาพและเป็นระบ้บ้ มีความปลอดิภััยของข้อม้ล สามารถรวบ้รวมข้อม้ล จัดิเก็บ้และต่ิดิต่ามผ่ลไดิ้ อีกทัุ�งชุ่วยสร้างความเข้าใจระห้ว่างผ่้้บ้ริห้ารกับ้พนักงาน ห้รือระห้ว่างพนักงานกับ้พนักงานเองไดิ้อย่างทุั�วถ่ง 
ส่งผ่ลให้้สามารถปฏิบ้ัต่ิงานไดิ้ต่รงต่ามวัต่ถุประสงค์ของฝึ่ายงานและองค์กรจนสามารถให้้งานสำาเร็จลุล่วงไปไดิ้ดิ้วยดิี
 นอกจากนี� กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังมีชุ่องทุางต่่าง ๆ เพ้�อเปิดิโอกาสให้้พนักงานไดิ้แสดิงความคิดิเห้็น ซึ่่�งเป็นการส่งเสริมและสนับ้สนุนให้้เกิดิการพัฒนาอย่างต่่อเน่�องภัายในองค์กร และในชุ่วงสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิ 
ของโควิดิ-19 ทุี�ผ่่านมา กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังสามารถเผ่ยแพร่ข้อม้ล รวมทุั�งข่าวสารต่่าง ๆ ไดิ้อย่างราบ้รื�นและไม่เกิดิการห้ยุดิชุะงักของการส่�อสาร

ก้ า ริ ป ริ ะ ชุ ม พั นั ก้ ง า น ริั บ ฟัั ง น โ ย บ า ย แ ล ะ ผ ล ป ริ ะ ก้ อ บ ก้ า ริ จำ า ก้ 
ก้ริริมก้าริผู้จำัดก้าริใหญ่ (Staff Meeting) ปีละ 2 คริั้ง

 จากการประชุุมทุำาให้้พนักงานมีส่วนร่วมในการส่งคำาถามเข้ามาให้้ผ้้่บ้ริห้ารชุี�แจงภัายในการ
ประชุุม และยังมีการสรุปข้อคำาถามและคำาต่อบ้ทัุ�งห้มดิ ส่�อสารให้้พนักงานรับ้ทุราบ้ผ่่านอีเมล์ Tipco  
Connect ทุี�เป็นอีเมล์กลางเพ้�อการส่�อสารเรื�องต่่างๆ ของกลุ่มบ้ริษัทุฯ พนักงานทุุกคนสามารถเข้าถ่งไดิ้  
นอกจากนี�ยังมีการโพสต่์ข้�นบ้นห้น้าห้ลักของ Intranet ในส่วนของ What’s New
 ในปี 2564 ทีุ�ผ่่านมาบ้ริษัทุให้้ความสำาคัญและคำาน่งถ่งความปลอดิภััยของพนักงาน และเพ้�อ 
ปฏิบ้ัต่ิต่ามมาต่รการป้องกันการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ 19 อย่างเคร่งครัดิ จ้งปรับ้เปลี�ยนร้ปแบ้บ้ 
การประชุมุเปน็การประชุมุแบ้บ้ออนไลนห์้รอืการประชุมุเสม่อนจรงิ (Virtual Staff Meeting) ทีุ�ให้้พนกังาน 
สามารถเข้าร่วมฟัังจากทุี�ใดิก็ไดิ้

 ซึ่่�งเปน็การส่�อสารขา่วสารความเคล่�อนไห้วของบ้รษิทัุ เแนวทุางปฏบิ้ตั่ต่ิ่าง ๆ  ทีุ�ต่อ้งการให้้พนกังาน 
เข้าใจและปฏิบ้ัต่ิ ร่วมกัน ในทุิศึทุางเดิียวกัน โดิยในปี 2564 มีการส่�อสารทุั�งห้มดิ 7 ครั�ง เป็นเรื�องทุี�มีความ 
สำาคัญและเกี�ยวข้องกับ้มาต่รการในการป้องกันการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ไม่ว่าจะเป็นการส่�อสาร
เพ้�อให้้พนกังานมคีวามเขา้ใจ เพ้�อลดิความกังวลจากผ่ลกระทุบ้ของการได้ิรบั้วคัซึ่นี เพ้�อกระตุ่น้และส่งเสริม
ให้้พนกังานไดิร้บั้วคัซึ่นีเพ้�อสรา้งภัม้คิุม้กนั รวมถง่เรื�องของการทุำางานจากทุี�บ้า้น และการกลบั้เขา้มาทุำางาน 
ทุี�สำานักงานร่วมกันอย่างไรให้้ปลอดิภััยดิ้วย 

ก้าริสื�อสาริเริื�องสำาคัญจำาก้ผู้บริิหาริริะดับสูงอย่างสมำ�าเสมอ
ผ่านสาริจำาก้ก้ริริมก้าริผู้จำัดก้าริใหญ่ (Message from the CEO)

ม่พันัก้งาน
เข้้าริ่วมฟัังทั้งหมด

52.36%

ความพงึพอใจของพนกังานต่่อการประชุมุ  92.40%
 (คะแนนเฉลี�ย 4.62 จาก คะแนนเต่็ม 5.00) 
*ข้อม้ลมาจากการประชุุม Staff Meeting 2/2022
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 เน้นการส่�อสารความเคล่�อนไห้วขององค์กร รวมถ่ง 
ความร้้และความเข้าใจต่่าง ๆ ในองค์กร โดิยใชุ้เทุคนิคการออกแบ้บ้ 
เน่�อห้าและร้ปแบ้บ้ Info Graphic ให้้มีความน่าสนใจ และส่�อความห้มาย 
ไดิ้เข้าใจมากข้�น ส่�อสารทุั�งห้มดิ 377 เรื�อง

  เพั่�มความมั�นใจำป้องก้ันก้าริแพัริ่ก้ริะจำายโริคโควิด 19 จำำานวน 108 เริื�อง

  ปริะก้าศ และข้่าวสาริทั�วไป จำำานวน 237 เริื�อง

  Food for Thoughtจำำานวน 32 เริื�อง

เพ้�อส่งเสริมให้้พนักงานมีความต่ระห้นักในการใชุ้ชุีวิต่ 
ในชุ่วงสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของโรคโควิดิ 19

 ในป ี2564 ได้ิมกีารพัฒนาและยกระดัิบ้ชุ่องทุางการส่�อสาร
ภัายในองค์กร ซึ่่�งเป็นการออกแบ้บ้โดิยการพัฒนาจากระบ้บ้ทุี�มีการ
ใชุ้ภัายในองค์กรในปัจจุบ้นัให้ต้่อบ้โจทุย์การใชุ้ของทุุกคนมากข้�น โดิย
ให้้สามารถเข้าถ่งข้อม้ลและรบ้บ้งานต่่าง ๆ ภัายในองค์กรไดิ้อย่าง
สะดิวกและรวดิเร็ว  เน่�องจากเป็นการพัฒนาบ้นระบ้บ้ Cloud ทีุ�ขอ้ม้ล
จะถ้กจัดิเก็บ้ไว้แบ้บ้ออนไลน์ มีความปลอดิภััยในการเข้าถ่งข้อม้ล 
สามารถเข้าไปด้ิข้อม้ลไดิ้ทุุกทีุ� ทุุกเวลา มีการออกแบ้บ้ให้้ต่อบ้สนอง
การทุำางานเฉพาะบุ้คคลให้้สามารถเข้าถ่งข้อม้ลข่าวสารต่่าง ๆ  รวม
ทัุ�งไม่พลาดิกิจกรรมสำาคัญ ๆ ของบ้ริษัทุ ไม่ว่าจะเป็นต่ารางการ
ประชุุม การฝึึกอบ้รม กิจกรรมต่่าง ๆ รวมถ่งวันห้ยุดิทุี�สามารถเพิ�ม
เข้าในปฏิทุินส่วนต่ัวของพนักงานทุุกคนไดิ้ทุันทุี
 นอกจากนี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังเปิดิพ้�นทีุ�สนทุนาให้้พนักงาน
สามารถพูดิคุย แลกเปลี�ยน ห้รือแชุร์ข้อม้ลทีุ�ต้่องการพูดิคุยกันได้ิ
อย่างเปิดิเผ่ย ผ่่าน application Yammer บ้น Intranet เพ้�อสร้าง 
การมีส่วนร่วม เกิดิเป็นสังคมการแลกเปลี�ยน เรียนร้้ ในองค์กร 
ต่ลอดิจนชุว่ยสรา้งวฒันธุ์รรมการแสดิงความคดิิเห้น็ทีุ�เปน็ประโยชุน์ 
แก่ส่วนรวม และยังเป็นการสร้างพ้�นทุี�สร้างสรรค์สิ�งให้ม่ ๆ ระห้ว่าง
ห้น่วยงานอีกดิ้วย

 แพลทุฟัอร์มการส่�อสารในรป้แบ้บ้ของ mobile application  
ทุี�เชุ่�อมกับ้ระบ้บ้การจัดิการข้อม้ลพนักงาน (i-HR) ซึ่่�งทุำาให้้พนักงาน 
ในระดัิบ้ปฏิบ้ตั่กิารทีุ�ไมม่อีเีมล์สามารถรับ้ร้ข้อ้ม้ลข่าวสารเชุ่นเดีิยวกับ้ 
ทุี�ส่�อสารผ่่านทุางอีเมล์ Tipco Connect ไดิ้ทุุกทุี� ทุุกเวลา นับ้เป็นอีก 
ชุ่องทุางการส่�อสารห้น่�งทีุ�ได้ิถ้กพัฒนาและนำามาใชุ้ในการส่�อสาร 
ขอ้มล้ขา่วสารขององคก์ร รวมถง่สามารถใชุทุ้ำากจิกรรมต่่าง ๆ  ไดิ ้เชุน่ 
การสำารวจความคิดิเห้็นในเรื�องต่่าง ๆ เป็นต่้น

ก้าริสื�อสาริผ่าน Tipco Connect อ่เมล์ก้ลาง
เพั่�อก้าริสื�อสาริเริื�องติ่าง ๆ ข้องก้ลุ่มบริิษััทฯ

Intranet และ Yammer on Intranet @Work application3 4 5
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การสื่อสารภายนอกองค์กร
การสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทจัดการกองทุนฯ นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อต่างๆ
 กลุ่มบ้ริษทัุฯ ต่ระห้นักถง่ความสำาคญัของการเปิดิเผ่ยข้อมล้และความโปร่งใส โดิยการเปิดิเผ่ยข้อมล้ต้่องถก้เปิดิเผ่ยอย่างถก้ต้่อง สมบ้้รณ์ 
โปรง่ใส ต่รงเวลา  และเปน็ไปต่ามกฏเกณฑ์ต่์่าง ๆ  ทีุ�กำาห้นดิไวโ้ดิยสำานกังานคณะกรรมการกำากบั้ห้ลกัทุรพัยแ์ละต่ลาดิห้ลกัทุรพัย ์ต่ลาดิห้ลกัทุรพัย์
ประเทุศึไทุย และห้น่วยงานอ่�น ๆ ทีุ�เกี�ยวข้อง ทัุ�งนี�บ้ริษทัุฯ ได้ิจดัิทุำานโยบ้ายเปิดิการเผ่ยข้อม้ล เพ้�อให้้การเปิดิเผ่ยข้อม้ลครอบ้คลุมการให้้ข้อม้ลต่่าง ๆ 
ของบ้ริษัทุไม่ว่าจะเป็นการให้้ข้อม้ลเป็นลายลักษณ์อักษร ดิ้วยวาจา ห้รือผ่่านทุางโทุรศัึพท์ุ อินเต่อร์ เน็ต่ การแถลงข้อม้ลให้้กับ้ 
ผ่้้ส่�อข่าวห้รือนักลงทุุน (Press Conference) การประชุุมทุางวีดิิทุัศึน์ (Teleconference) ต่ลอดิจนการให้้ข้อม้ลผ่่านชุ่องทุางอ่�น ๆ

ข้อม้ลด้ิานนักลงทุุนสัมพันธ์ุ์จะถ้กเปิดิเผ่ยบ้น www.tipcoasphalt.com โดิยแนวทุางการเปิดิเผ่ย
ข้อม้ลนั�นจะย่ดิแนวทุางการกำากับ้ดิ้แลกิจการทุี�ดิีและโครงการ นักลงทุุนสัมพันธุ์์ยอดิเยี�ยม (“Best IR 
Awards”) ในปี 2564 บ้ริษัทุฯ มีคะแนน Best IR Award ร้อยละ 88.86 ส้งข้�นจากร้อยละ 84.52 ในปี 
2563

ในปี 2564 บ้ริษัทุฯ ได้ิเข้าร่วมนัดิพบ้กับ้นักลงทุุน นักวิเคราะห์้ ผ่้้จัดิการกองทุุนเพ้�อพบ้ปะเพ้�อ 
แลกเปลี�ยนข้อม้ลต่่างๆ ผ่่านชุ่องทุางออนไลน์ดิังรายละเอียดิต่่อไปนี�

ประชุุมนักวิเคราะห้์
งานบ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียนพบ้ผ่้้ลงทุุน(“Opportunity Day”)
จัดิโดิยต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย
การประชุุมแบ้บ้ One-on-One
Roadshow ในประเทุศึ
Roadshow ต่่างประเทุศึ
งานสัมนา Thailand Focus โดิยต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุย

กิจกรรม จำานวน

4
4

3
2
1
1

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อ
เข้้าดู นโยบายก้าริเปิดเผยข้้อมูล

• จะ เ ปิดิ เผ่ยข้อม้ลทีุ� มีผ่ลต่่อราคาห้ลักทุรัพย์ก็ ต่่อ เ ม่�อ มีการแจ้งต่่อ
ต่ลาดิห้ลักทุรัพย์แห้่งประเทุศึไทุยแล้วเทุ่านั�น

• การให้้ข้อม้ลทุิศึทุางทุางธุ์ุรกิจให้้เปิดิเผ่ยโดิยมีสมมุต่ิฐานประกอบ้

• กรรมการผ่้้จัดิการให้ญ่
• รองกรรมการผ่้้จัดิการสายบ้ัญชุีและการเงิน
• ผ่้จ้ดัิการฝ่ึายนกัลงทุุนสัมพนัธ์ุ์ (เฉพาะการส่�อสารกับ้นำาลงทุนุและผ้้่ถอ่หุ้้นรายย่อย

เทุ่านั�น)
• บุ้คคลทุี�ไดิ้รับ้แต่่งต่ั�งต่ามข้อ 1 ต่ามขอบ้เขต่ทุี�ไดิ้รับ้มอบ้ห้มาย

ข้อม้ลไม่ถ้กต้่อง ข้อม้ลรั�วไห้ล: ต่้องมีการชุี�แจงข้อเท็ุจจริงต่่อต่ลาดิห้ลักทุรัพย์
แห้่งประเทุศึไทุยและชุ่องทุางการเปิดิเผ่ยต่่าง ๆ เพ้�อให้้เกิดิความเข้าใจในเวลาต่่อ
ไป

การเปิดเผย

บุคคลผู้มี
สิทธิ์ในการ

เปิดเผย

การบริหาร
จัดการ
ข้อมูล
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การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอื่น ๆ
 ปัจจุบ้ัน กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีชุ่องทุางการส่�อสารกับ้กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียภัายนอกอ่�น ๆ เกี�ยวกับ้ข้อม้ลข่าวสารต่่าง ๆ ทุี�เกี�ยวข้องกับ้บ้ริษัทุฯ ผ่่านห้ลายชุ่องทุาง ดิังนี�

การส่�อสารกับ้ล้กคา้ผ่า่น LINE Official  โดิยเป็นข่าวสารเกี�ยวกบั้
ธุ์รุกจิ ทีุ�เปน็ประโยชุนต่์่อกลุ่มล้กคา้ อกีทัุ�งล้กคา้ยงัสามารถต่ดิิต่าม
สถานะขนสง่สนิคา้ E-statement ขอ้มล้ผ่ลติ่ภัณัฑ์ ์ห้รอืแจง้ปญัห้า
ขอ้รอ้งเรยีนต่่าง ๆ  รวมไปถง่การสรปุยอดิบ้ญัชุ ีและการต่รวจสอบ้
เครดิิต่

ทุางส่�อโซึ่เชีุยลมีเดิยี เชุ่น Facebook และ Youtube เป็นอีกห้น่�งชุอ่ง
ทุางทีุ�ให้้ผ้้่มีส่วนได้ิเสียภัายนอก ได้ิรับ้ข่าวสารและกิจกรรมต่่าง ๆ
ของกลุ่มบ้ริษัทุ

เว็บ้ไซึ่ต์่ทุางการของกลุ่มบ้ริษัทุฯ มีการเปิดิเผ่ยข้อม้ลต่่าง ๆ เชุ่น  
ขอ้ม้ลด้ิานนักลงทุุนสัมพันธ์ุ์ นโยบ้ายต่่าง ๆ  ของบ้ริษทัุ ขอ้ม้ลเกี�ยว
กับ้ผ่ลิต่ภััณฑ์์และบ้ริการ เป็นต้่น ปัจจุบ้ันเว็บ้ไซึ่ต์่อย่้ระห้ว่างการ
ปรับ้ปรุง เพ้�อให้้มีข้อม้ลทุี�ถ้กต่้อง ชุัดิเจน ครอบ้คลุม และเข้าถ่งไดิ้
ง่ายมากข้�น ซึ่่�งสำาห้รับ้ผ้้่มีส่วนได้ิเสีย คาดิว่าจะมีการปรับ้ปรุงให้้
แล้วเสร็จในปี 2565



ห่วงโซ่คุณค่าที่กระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและงบประมาณของทางภาครัฐ

ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงดิ้านการต่่อต่้านคอร์รัปชุัน
• ความเสี�ยงดิ้านการแข่งขันอย่างเป็นธุ์รรม
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 นโยบ้ายและงบ้ประมาณภัาครัฐในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน ส่งผ่ลโดิยต่รงต่่อเป้าการขายผ่ลิต่ภััณฑ์์ยางมะต่อยทัุ�งด้ิานปริมาณการใชุ้ยางและตั่วเงิน ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุฯ จำาเป็นต้่องสามารถรับ้ร้้

แนวทุางนโยบ้ายและการจัดิสรรงบ้ประมาณภัาครัฐอย่างรวดิเร็วพร้อมรายละเอียดิ เพ้�อให้้สามารถวางแผ่นการทุำางานและการขยายยางมะต่อยไดิ้ในปีถัดิไป

 กลุ่มบ้ริษัทุฯจะวิเคราะห้์งบ้ประมาณของทุางภัาครัฐทีุ�เกี�ยวกับ้การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน เชุ่น ถนน ทุางดิ่วน  ซึ่่�งจะแบ้่งเป็นประเภัทุการก่อสร้าง บ้้รณะ ห้รือการซึ่่อมบ้ำารุงและรักษาซึ่่�งอาจมีรายละเอียดิและ

ความไม่แน่นอนในแต่่ละปี โดิยแผ่นงานจะเป็นไปในแนวทุางและกรอบ้ของแผ่นพัฒนาเศึรษฐกิจและสังคมแห้่งชุาต่ิฉบ้ับ้ปัจจุบ้ัน

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• วิเคราะห้์การเปลี�ยนแปลงเชุิงนโยบ้ายของทุางภัาครัฐทุี�มีผ่ลกระทุบ้ต่่อแผ่นสัดิส่วนผ่ลิต่ภััณฑ์์ทุี�ขาย (Product mix) เชุ่น การลดิลงของการใชุ้ยางมะต่อยส้ต่รผ่สมยางพารา (Para AC) ต่ามนโยบ้ายภัาครัฐในปี 2564 

โอกาสในการพฒันาผ่ลติ่ภัณัฑ์์สนิคา้พรเีมี�ยมต่วัให้ม ่เชุน่ แอสฟัลัต่ซ์ึ่เีมนต่ ์เกรดิ 40-50 ซึ่่�งมคีณุสมบ้ตั่ทิุี�ดิกีวา่ (higher performance)  ในการลดิความเสยีห้ายและยด่ิอายกุารใชุง้านของถนน พรอ้มกบั้รองรับ้ปรมิาณ
ของการจราจรทุี�เพิ�มข้�น 

• มีการวิเคราะห้์ประเมินข้อม้ลโครงการก่อสร้างและบ้้รณะถนนโครงการย่อยอ่�นๆ ซึ่่�งชุ่วยให้้สามารถวางแผ่นการขายมะต่อยเพิ�มข้�นไดิ้ในปี 2564
• วิเคราะห้์การเปลี�ยนแปลงเชิุงนโยบ้ายของทุางภัาครัฐในดิ้านเทุคนิควิธีุ์การซึ่่อมบ้ำารุงทีุ�อาจมีแนวโน้มเปลี�ยนเป็นการนำาวัสดิุผ่ิวยางมะต่อยกลับ้มาใชุ้ให้ม่ (recycling) มากข้�นและอาจส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อปริมาณความ 

ต่้องการใชุ้ยางมะต่อย

เป้าหมาย

• ต่ิดิต่ามและเข้าถ่งข้อม้ลงบ้ประมาณการก่อสร้างโครงสร้างพ้�น
ฐานของภัาครัฐ และนำานวัต่กรรมมาชุ่วยในการวิเคราะห้์ข้อม้ลทุี�
เกี�ยวข้องอย่างมีประสิทุธิุ์ภัาพและทัุนต่่อสถานการณ์เพ้�อการ
ประมาณการอุปสงค์ของการใชุ้ยางมะต่อย (Asphalt demand) 
ของประเทุศึ

• ต่ิดิต่าม วิ เคราะห์้และปรับ้แผ่นการผ่ลิต่และการขายเพ้�อ 
ต่อบ้สนองต่่อแนวโน้มนโยบ้ายภัาครัฐและกระแสทิุศึทุางของโลก 
(Global trend) ในระยะยาว เชุ่น  ความปลอดิภััยบ้นถนน  
สิ�งแวดิล้อม และประสิทุธุ์ิภัาพของถนน (Performance-based)

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ต่ิดิต่ามและวิเคราะห้์ข้อม้ลงบ้ประมาณและโครงการก่อสร้าง  

ถนนของภัาครัฐ  และโครงการอ่�น ๆ ทีุ�มีการใชุ้ยางมะต่อยเพ้�อ 
กำาห้นดิแผ่นการขาย (Sales plan) ผ่ลิต่ภััณฑ์์ยางมะต่อย 
ไดิ้อย่างเห้มาะสม

• ประเมินและปรับ้แผ่นการขายให้้สอดิคล้องกับ้การเปลี�ยนแปลง 
โครงการ ห้รือการเพิ�มห้รือลดิงบ้ประมาณจากภัาครัฐ อย่าง
สมำ�าเสมอ

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ต่ิดิต่ามข้อม้ลงบ้ประมาณและโครงการก่อสร้างซึ่่อมบ้ำารุง 
ถนนของภัาครัฐจากแห้ล่งข้อม้ลสาธุ์ารณะคอ่ระบ้บ้การจัดิ
ซึ่่�อจดัิจา้งของรฐั (e-bidding) ทีุ�ประกาศึโดิยกรมบ้ญัชุกีลาง

• พัฒนานำานวัต่กรรมระบ้บ้อัต่โนมัต่ิ  Automated Work-
flow by Robot มาใชุเ้ป็นแพลต่ฟัอรม์ในการเกบ็้ขอ้มล้งาน
โครงการก่อสร้างของภัาครัฐ

• นำาข้อม้ลมาเพ้�อการวิเคราะห้์และกำาห้นดิแผ่นการขาย
ผ่ลิต่ภััณฑ์์ยางมะต่อย รวมถ่งระบุ้โครงการฯทีุ�มีการใชุ้ยาง
มะต่อย (lead generation)

• มกีารประเมิน ปรบั้แผ่นการขายให้้สอดิคล้องกับ้การเปลี�ยน 
แปลงโครงการ ห้รอืการเพิ�มห้รอืลดิงบ้ประมาณจากภัาครัฐ
อย่างสมำ�าเสมอและทุันต่่อเห้ตุ่การณ์

ผลการดำาเนินงานในปี 2564[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]



166     |   รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564 

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านถนนและทางหลวงของกลุ่มบริษัทฯ
ก้าริวางแผนธุริก้ิจำ โดยพั่จำาริณาจำาก้ก้าริวิเคริาะห์ข้้อมูลงบปริะมาณภาคริัฐท่�เก้่�ยวก้ับก้าริพััฒนาโคริงสริ้างสาธาริณูปโภคข้ั้นพั่้นฐาน 
และทบทวนแผนก้าริข้ายทุก้คริั้งท่�ม่ก้าริเปล่�ยนแปลงข้องงบปริะมาณและนโยบายภาคริัฐทั้งในริะดับปริะเทศและริะดับภูมิภาค ริวมถ่ง
ก้ำาหนดให้ม่ก้าริทบทวนริะหว่างปี 

ทุบ้ทุวนความเสี�ยงในเรื�องการเปลี�ยนแปลง 
งบ้ประมาณของห้น่วยงานรฐับ้าลระดิบั้ทุ้องถิ�น
ระห้ว่างปี

วิ เคราะห์้งบ้ประมาณต่ามห้น่วยงานรัฐฯ ทีุ�
เกี�ยวข้องต่ามปงีบ้ประมาณ เชุน่ กรมทุางห้ลวง และ
กรมทุางห้ลวงชุนบ้ทุ 
• โครงการโครงสร้างพ้�นฐานให้ม่
• โครงการซึ่่อมบ้ำารุง
• โครงการเพ้�อบ้้รณะ

วางแผ่นการผ่ลิต่และการขายผ่ลิต่ภััณฑ์์ให้้มี
ความเห้มาะสมกับ้การเปลี�ยนแปลงนโยบ้าย
ของรัฐบ้าล 

วิเคราะห์้แผ่นพัฒนาเศึรษฐกิจและสังคมแห้่ง
ชุาต่ิของประเทุศึไทุยฉบ้ับ้ปัจจุบั้น และการ
จัดิสรรงบ้ประมาณของรัฐทีุ� เกี�ยวกับ้การ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้�นฐาน
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แนวโน้มถนน ทางด่วน และโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

การก่อสร้างถนนในอนาคต่ จะมุ่งเน้นในเรื�องของการ 
สร้างสรรค์นวัต่กรรมทีุ�ชุ่วยส่งเสริมความปลอดิภััย 
ในการใชุ้ถนนให้้มากข้�น

ในขณะเดิียวกัน ก็จะต่้องคำาน่งถ่งผ่ลกระทุบ้ต่่อสิ�งแวดิล้อม 
การใชุ้ทุรัพยากรธุ์รรมชุาต่ิ เชุ่น การเล่อกใชุ้วัสดิุทุดิแทุน 
ในการสร้างถนน (alternative materials) การนำาวัสดิ ุ
ทุำาถนนกลับ้มาใชุ้ให้ม่ (recycling of road materials)

ถนนทีุ�สร้างให้ม่ในอนาคต่จะต้่องเน้นทีุ�คุณภัาพเป็นห้ลัก 
(Performance ) เชุ่น มีอายุการใชุ้งานทีุ�ยาวนานมากข้�น 
สามารถทุนต่่อสภัาพอุณห้ภั้มิ ความร้อนทีุ�ส้ง ความชุ่�น 
รวมถ่งมีความทุนทุานต่่อปริมาณรถยนต์่ทีุ�วิ�งบ้นผิ่ว 
ถนนไดิ้

ระบ้บ้โครงสร้างพ้�นฐานในอนาคต่จะมีความซึ่ับ้ซึ่้อนมากข้�น ไดิ้แก่

เครือข่ายถนนทุี�เชุ่�องกันในภั้มิภัาคอาเซึ่ียน (connected roads in ASEAN)

ถนนอุโมงค์ (Road tunnels)

โครงข่ายมอเต่อร์เวย์พร้อมรถไฟัทุางค้่ (MR-Map)

[Disclosure  203-2]
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ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงจากการใชุ้ระบ้บ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ ความเสถียรของระบ้บ้
• ความเสี�ยงดิ้านการถ้กโจมต่ีทุางไซึ่เบ้อร์ (Cyber-attack) 
• ความเสี�ยงดิ้านความปลอดิภััยของข้อม้ล ข้อม้ลรั�วไห้ล รวมถ่งข้อม้ลส่วนบุ้คคล
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 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟัลัท์ุ มุ่งมั�นพัฒนาระบ้บ้การรักษาความปลอดิภัยัการใชุ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ และดิำาเนินงานอยา่งรอบ้คอบ้โปร่งใสโดิย

อา้งองิมาต่รฐานการจดัิการความมั�นคงปลอดิภัยัสารสนเทุศึ ISO 27001 เพ้�อใชุเ้ปน็แนวทุางในการบ้รหิ้ารจดัิการอยา่งเปน็ระบ้บ้ และต่ระห้นกัถง่ความ

สำาคัญของข้อม้ลสว่นบ้คุคลตั่�งแต่่กระบ้วนการจัดิเกบ็้ การประมวลผ่ล และการใชุข้อ้ม้ล โดิยเฉพาะข้อม้ลสว่นบ้คุคลทีุ�มกีารจัดิเกบ็้นั�นจะสามารถถก้นำา

ไปใชุ้ไดิ้ต่ามวัต่ถุประสงค์ทุี�กลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ขออนุญาต่จากเจ้าของข้อม้ลก่อนแล้วเทุ่านั�น นอกจากนี� กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังให้้คามั�นว่าข้อม้ลส่วนบุ้คคลจะถ้ก

จัดิเก็บ้ไว้อย่างปลอดิภััยในระบ้บ้สารสนเทุศึของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ซึ่่�งเจ้าของข้อม้ลยังคงมีสิทุธุ์ิและสามารถเรียกขอใชุ้สิทุธุ์ิของต่นไดิ้ต่ลอดิเวลา

 ในชุ่วงต้่นปี 2565 คณะกรรมการบ้ริษัทุ ได้ิต่รวจสอบ้และประกาศึนโยบ้ายความปลอดิภัยัทุางด้ิานเทุคโนโลยีสารสนเทุศึเม่�อวนัทุี� 12 มกราคม 2565 

เพ้�อปกป้องบุ้คคลและข้อม้ลจากภััยคุกคามทุางไซึ่เบ้อร์ ในขณะเดิียวกันยังลดิความเสี�ยงดิ้านเทุคโนโลยีสารสนเทุศึโดิยรวม

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนปี 2564
• เพิ�มขีดิความสามารถของอุปกรณ์ IT Device และระบ้บ้ทุำางาน IT Infrastructure ขององค์กรให้้พร้อม  รองรบั้การทุำางานจากบ้้าน ห้รือทีุ�ทุำางานอ่�นๆ

ของพนักงานไดิ้อย่างปลอดิภััยจากปัญห้าข้อม้ลรั�วไห้ล และการถ้กโจมต่ีทุางไซึ่เบ้อร์
• เพิ�มเครื�องม่อทุางดิิจิทุัล Collaboration Tools เพ้�อให้้การทุำางานในองค์กรมีความคล่องต่ัวและมีประสิทุธุ์ิภัาพ พร้อมทุั�งแบ้่งปันข้อม้ลการทุำางาน

ไดิ้อย่างสะดิวกและปลอดิภััยยิ�งข้�น
• จัดิทุำานโยบ้ายให้ม่ดิ้านความปลอดิภััยทุางด้ิานเทุคโนโลยีสารสนเทุศึ (IT Security Policy) ให้้สอดิคล้องกับ้นโยบ้ายคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุ้คคล 

ของกลุ่มบ้ริษัทุฯ
• ปรับ้ปรุงวิธุ์ีการปฏิบ้ัต่ิงานดิ้านสารสนเทุศึ IT ให้้สอดิคล้องกันนโยบ้าย และต่อบ้สนองความต่้องการของกลุ่มในดิ้าน Application Platform ให้ม่ ๆ  
• เพิ�มทุักษะการใชุ้งานเทุคโนโลยีของพนักงานทีุ�เกี�ยวกับ้ Collaboration Tools รวมทัุ�งความร้้ดิ้านความปลอดิภััยของข้อม้ลทุาง cyber ในขณะทุี�

พนักงานปฏิบ้ัต่ิงานจากทุี�บ้้าน
• เพิ�มเครื�องม่อในการวเิคราะห้ข์อ้มล้ Data Analytics Tools & Platform พรอ้มทัุ�งการสรา้ง Data Warehouse ขององคก์ร เพ้�อชุว่ยในการใชุข้อ้มล้

เชุิงล่กของธุ์ุรกิจ 

เป้าหมาย

• บ้รรลุแผ่นงาน IT security roadmap 
• เพิ�มขดีิความสามารถในการปรบั้ต่วัเพ้�อรบั้มอ่กับ้สถานการณที์ุ�

เกี�ยวข้องกับ้ภััยคุกคามให้ม่ Cyber Resilience

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• แห้ตุ่การณ์ภััยคุกคามทุางไซึ่เบ้อร์เป็นศึ้นย์
• ข้อร้องเรียนเกี�ยวกับ้ความไม่ปลอดิภััยของข้อม้ลเป็นศึ้นย์

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • เห้ตุ่การณ์ภััยคุกคามทุางไซึ่เบ้อร์ห้รือข้อร้องเรียนเกี�ยวกับ้
ความไม่ปลอดิภััยข้อม้ลเป็นศึ้นย์ 

• ระบ้บ้ IT Infrastructure รองรับ้การทุำางาน Work from 
Home ไดิ้ 100% 

• พัฒนาระบ้บ้ E-Tax Invoice เพ้�ออำานวยความสะดิวก และ
ลดิภัาระต้่นทุุนในส่วนของการนำาสง่การจัดิเก็บ้ใบ้กำากบั้ภัาษี
แบ้บ้กระดิาษ โดิยระบ้บ้มีการด้ิแลข้อม้ลให้้ปลอดิภััย 
สอดิคล้องกับ้กฎห้มายธุ์ุรกรรมทุางอิเล็กทุรอนิกส์ 

• พัฒนาและใชุ้ระบ้บ้ Robotic Process Automation ใน
องค์กรเพ้�อเพิ�มประสิทุธิุ์ภัาพในการทุำางานรวมทัุ�งลดิของ
ผ่ิดิพลาดิห้รือผ่ลกระทุบ้ทีุ�อาจเกิดิข้�นจาก Manual  
Process ห้รือความเสี�ยงดิ้านความปลอดิภััยของข้อม้ล 

• มีการพัฒนาโครงการ Data Analytics Cloud Platform 
เพ้�อทุำาการวิเคราะห้์ข้อม้ลให้้เกิดิความเชุ่�อมโยงกันของ
ธุ์ุรกิจในภัาคส่วนต่่าง ๆ และสามารถนำาไปใชุ้ประโยชุน์ทุาง
ธุ์ุรกิจ

• มีการร่วมม่อกับ้ Business Partner ในการทุำา Data  
Analytics Workshop ให้้กับ้พนักงานโดิยมีการนำาผ่ลงานทีุ�
ได้ิจาก Workshop ไปใชุ้งานจริงและพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดูนโยบายก้าริใช้และ
ก้าริริัก้ษัาความปลอดภัย
ริะบบเทคโนโลย่สาริสนเทศ

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]
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เป้าหมายการดำาเนินงานด้านภัยคุกคามระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีการใชุ้ระบ้บ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ (Information Technology: IT) ในชุ่วงการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 เพิ�มข้�นในการสนับ้สนุนการดิำาเนินธุ์ุรกิจในชุ่วงทุี�มีการปรับ้เปลี�ยนวิธุ์ีการทุำางานให้ม่  ซึ่่�ง
มีการทุำางานจากทุี�บ้้าน (Work from Home: WFH) ถ่งห้้าสิบ้เปอร์เซึ่นต่์ มีการส่�อสารทุี�เชุ่�อมต่่อกับ้โครงข่ายอินเต่อร์เน็ต่ และการปรับ้เปลี�ยนวิถีชุีวิต่การทุำางานแบ้บ้ให้ม่นี�จะทุำาให้้เกิดิความเสี�ยงดิ้านภััยคุกคามทุางไซึ่เบ้อร์
ทุี�อาจก่อให้้เกิดิความเสียห้ายต่่อความปลอดิภััยทุางข้อม้ล  อุปกรณ์และระบ้บ้การบ้ริห้ารทุรัพยากรขององค์กร (ERP - Enterprise Resource Planning) ซึ่่�งมีข้อม้ลสำาคัญรวมทุั�งสิทุธุ์ิส่วนบุ้คคลของพนักงานและค้่ค้า
ทุางธุ์ุรกิจ
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ นำากรอบ้การบ้ริห้ารความเสี�ยงมาทุำาการประเมินความเสี�ยงองค์กร  และพบ้ว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเส่ียงด้านความปลอดภัยด้านไอที ข้อมูลส่วนบุคคล  (Cyber Attacks/IT  
Security, Personal Data Security) ได้ยกระดับเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ ระดับองค์กรตั้งแต่ปี 2563 รวมทุั�งสอดิคล้องกับ้แนวโน้มและทุิศึทุางการเปลี�ยนแปลงโลกทุี� World Economic Forum ไดิ้รายงานไว้เรื�อง
ความเสี�ยงในระดิับ้โลก (Global Risk Report) ประจำาปี 2564 และไดิ้มีการต่ั�งเป้าห้มายเพ้�อการบ้ริห้ารจัดิการรักษาความมั�นคงและความปลอดิภััยดิ้านสารสนเทุศึ  ทุั�งดิ้านบุ้คลากรและการว่าจ้างทุี�ปร้กษาภัายนอกให้ ้
คำาปร้กษาในการดิำาเนินการให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีความปลอดิภััยจากความเสี�ยงอุบ้ัต่ิให้ม่นี�

*แม้ว่าร้ปแบ้บ้การประกอบ้ธุ์ุรกิจของกลุ่มบ้ริษัทุฯ จะเป็นแบ้บ้ธุ์ุรกิจต่่อธุ์ุรกิจและมีการทุำาธุ์ุรกิจกับ้กลุ่มล้กค้า ห้รือค้่ค้าทุี�เป็นบุ้คคลธุ์รรมดิาเป็นส่วนน้อย ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงมีความเสี�ยง
ดิ้านข้อม้ลส่วนบุ้คคลอย้่ทุี�ต่้องไดิ้รับ้การพิจารณาเป็นพิเศึษ อาทุิ เชุ่น ข้อม้ลส่วนบุ้คคลของ พนักงาน ล้กจ้าง ล้กค้ารายย่อย ซึ่ัพพลายเออร์ ค้่ค้าทุางธุ์ุรกิจ ผ่้้ถ่อหุ้้นรายย่อย รวมถ่งข้อม้ล
ส่วนบุ้คคลอ่�น ๆ ทุี�ปรากฏบ้นเว็บ้ไซึ่ต่์ของทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ การใชุ้ cookies เป็นต่้น 
ในวนัทีุ� 28 กมุภัาพนัธุ์ ์2562 สภัานติ่บิ้ญัญตั่แิห้ง่ชุาต่ไิดิ ้พจิารณาอนมุตั่ริา่งกฏห้มาย พระราชุบ้ญัญตั่คิุม้ครองขอ้ม้ลสว่นบ้คุคล Personal Data Protection Act (PDPA) โดิยมวัีต่ถปุระสงค์
เพ้�อวางกรอบ้การปฏบิ้ตั่ติ่ามกฎห้มายดิา้นการปกปอ้งขอ้มล้สว่นบ้คุคล จากนั�นสามเดิอ่น ในวนัทีุ� 27 พฤษภัาคม 2562 กฏห้มายฉบ้บั้นี�ได้ิรับ้การเห้น็ชุอบ้และประกาศึลงใน ราชุกจิจานเุบ้กษา 
โดิยให้้มีผ่ลบ้ังคับ้ใชุ้กับ้บ้ริษัทุจดิทุะเบ้ียนทุุกแห้่งทุี�มีการจัดิเก็บ้และประมวลผ่ลข้อม้ลส่วนบุ้คคล ต่ั�งแต่่วันทุี� 27 พฤษภัาคม 2563 อย่างไรก็ต่าม ทุางรัฐบ้าลไดิ้ประกาศึเล่�อนบ้ังคับ้ใชุ้กฏห้มาย
ฉบ้ับ้นี�ออกไปอีกห้น่�งปี เป็นวันทุี� 31 พฤษภัาคม 2564

• IT ประสานงานกับ้ฝ่ึายทุรัพยากรบุ้คคลพัฒนาชุุดิ
เอกสาร Privacy Notice การออกนโยบ้าย Personal 
Data Privacy Policy การแต่่งต่ั�ง Data Protection 
Officer (DPO) เพ้�อรองรับ้กฏห้มาย PDPA

• IT นำาแนวทุาง PDPA มากำาห้นดิเกณฑ์ค์วามปลอดิภัยั
ของข้อม้ล 

• ทุบ้ทุวนและต่รวจสอบ้ประสิทุธิุ์ภัาพของระบ้บ้ป้องกัน
และวิธุ์ีทุี�ใชุ้อย่างต่่อเน่�อง

• ประเมนิความเสี�ยงให้ม่ทุางด้ิานความปลอดิภัยัของขอัม้ล

• จดัิเต่รียม พัฒนา ทุบ้ทุวน เอกสาร สัญญา แบ้บ้ฟัอร์มต่่าง ๆ ทีุ�จำาเป็น
• การรายงานประสิทุธุ์ภิัาพและการพฒันาของระบ้บ้ป้องกัน
• เพิ�มความร่วมม่อกบั้ผ่้เ้ชุี�ยวชุาญในภัาครฐัและเอกชุนในด้ิานความปลอดิภัยัทุาง  Cyber 
• เต่รียมความพร้อมรบั้การต่รวจประเมนิมาต่รฐานการรกัษาความมั�นคงปลอดิภัยัของสารสนเทุศึ 

ISO 27001
• พฒันาระบ้บ้การทุำางาน ในระบ้บ้การบ้ริห้ารทุรัพยากรขององค์กร (ERP - Enterprise Resource 

Planning) โดิยมุ่งเน้นไปทีุ�การทุำางานระบ้บ้ Automation Processing และ รองรับ้การขยายเทุคโนโลยี
ในการแลกเปลี�ยนข้อม้ลระห้ว่างกัน EDI-Electronic Data Interchange เชุ่น blockchain ห้รือ 
Fintech technology อ่�นๆในอนาคต่

• เต่รียมแผ่นงานสำาห้รบั้การทุำางาน ERP - Cloud เต็่มระบ้บ้ในอนาคต่ 
• พฒันาระบ้บ้ IT Infrastructure technology ให้้พร้อมรองรบั้โครงการ Innovation Project ให้ม่ๆ

ของกลุ่ม เชุ่น
•           • Process Improvement with Digitalization 
•          • Robotic Process Automation / RPA
•          • Service Innovation
•          • Mobile Application Platform 
• พฒันาระบ้บ้ Data Analytics Platform ให้้กับ้บ้คุลกรในองค์กรได้ิมีทุกัษะในการสร้างเครื�องมอ่ใน

การวิเคราะห์้ข้อม้ลเชุงิลก่ โดิยมุ่งเน้นไปทีุ�การสร้าง Data Model และ Analytics Report ด้ิวยต่นเอง
• เต่รียมแผ่นงานในการพฒันา Big Data Platform ทีุ�สอดิคล้องและรองรบั้แผ่นการดิำาเนนิการธุ์รุกจิ

ของกลุ่มบ้ริษทัุในอนาคต่

เป้าหมายระยะสั้น 1 ปี  ( ปี 2564) 
ผลลัพธ์ บรรลุตามเป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว 2565-2568
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การพัฒนาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ให้้ความสำาคัญกับ้การพัฒนาความปลอดิภััยของระบ้บ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ (Information Technology: IT)  อย่างต่่อเน่�อง จ้งไดิ้การกำาห้นดิแผ่นงานระยะยาวดิ้านการพัฒนาความปลอดิภััยของ
ระบ้บ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ (IT Security Roadmap) ข้�น
 แผ่นดิังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาในห้ลายขั�นต่อน เริ�มตั่�งแต่่การเพิ�มความปลอดิภััยในการใชุ้อีเมล์ดิ้วย Advanced Threat Protection (ATP) and Securing Email การระบุ้ต่ัวต่นผ่้้ใชุ้งานระบ้บ้ (Identity  
Management) การบ้ริห้ารจดัิการ Endpoint Management การปกปอ้งข้อม้ล (Information Protection) และการบ้ริห้ารจดัิการความปลอดิภัยั (Security Management) โดิยมกีารวางเป้าห้มายคอ่การได้ิรบั้รองมาต่รฐาน
การรกัษาความมั�นคงปลอดิภัยัของสารสนเทุศึ ISO 27001 ภัายในปี 2567

• ต่รวจสอบ้และประเมนิความเสี�ยงด้ิานไซึ่เบ้อร์  Security 
Assessment 

• เพิ�มระบ้บ้ในการย่นยันต่ัวต่น  Multi Factor  
Authentication/MFA

• จดัิทุำา Disaster Recovery Site พร้อมทัุ�งแผ่นความต่่อ
เน่�องทุางธุ์รุกิจและการฝึึกซ้ึ่อม  Business Continuity

• Plan & Dress Rehearsal
• จดัิทุำานโยบ้ายด้ิานการคุม้ครองข้อม้ลส่วนบ้คุคล PDPA 

Policy

• จัดิทุำาค่้ม่อการทุำางานและนโยบ้ายด้ิานการแลก
เปลี�ยนข้อม้ล New Work Instruction & Policy of 
Information Sharing

• ศึ่กษาและเต่รียมความพร้อมรับ้การต่รวจประเมิน
มาต่รฐานการรักษาความมั�นคงปลอดิภััยของ
สารสนเทุศึ ISO 27001

• ปรับ้ปรุงระบ้บ้ IT Infrastructure 
• เพิ�มระบ้บ้ป้องกันในการใชุ้ Securing Email 
• ยกเลิกการทุำางานดิ้วย USB Flash Drive
• เต่รียมความพร้อมด้ิาน IT เพ้�อรองรับ้การทุำางาน

จากบ้้านของพนักงาน

• ปรับ้ปรุงนโยบ้ายดิ้านความปลอดิภััยของระบ้บ้
สารสนเทุศึ IT Security Policy

• เพิ�มการป้องกันด้ิานสารสนเทุศึในกลุ่มธุุ์รกิจก่อสร้าง 
• ปรบั้ปรงุการเข้าถง่ระบ้บ้ด้ิวย Sigle Sign-On Technology 
• ต่รวจสอบ้และประเมินความเสี�ยงด้ิานไซึ่เบ้อร์   

Security Assessment 
• เพิ�มระบ้บ้จัดิการความปลอดิภััยทุางไซึ่เบ้อร์พร้อม

ทุั�งการทุำางานผ่่าน Mobile Device

2562 2564 2566

2563 2565

IT Security Roadmap (2562-2567)
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2567



คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

ห่วงโซ่คุณค่าท่�สำาคัญ ผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ

• ความเสี�ยงดิ้านการปฏิบ้ัต่ิต่ามจรรยาบ้รรณองค์กร
• ความเสี�ยงด้ิานการรักษาขอ้ม้ลและความเปน็สว่นต่วัของ

ล้กค้า
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 การดิำาเนนิงานของทุุกธุ์รุกจิต่่างได้ิรบั้ผ่ลกระทุบ้จากสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ทุำาให้้การใชุ้ชุวิีต่ประจำาวนันั�นแต่กต่่างออกไปจากเดิิม ซึ่่�งส่งผ่ลให้้ล้กค้าห้นัมาใชุ้บ้ริการ
ผ่่านแพลต่ฟัอร์มออนไลน์มากข้�น โดิยกลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลท์ุได้ิมองเห้น็ถง่โอกาสในการทุำาธุ์รุกจิผ่่านระบ้บ้ออนไลน์ จ้งได้ิพฒันาแพลต่ฟัอร์มการต่รวจสอบ้ข้อมล้เพ้�อต่อบ้โจทุย์ความต้่องการ 
ของล้กค้าเพิ�มมากข้�น โดิยได้ิพฒันาระบ้บ้การจัดิเก็บ้ข้อม้ลของล้กค้าผ่่านระบ้บ้อิเลก็ทุรอนิกส์ บ้ริษทัุมุง่เน้นส่้องค์กรทีุ�มล้ีกค้าเป็นศึน้ย์กลางอย่างแทุ้จริง โดิยใชุ้มาต่รฐานระบ้บ้บ้ริห้ารงานคุณภัาพ 
(ISO 9001)เพ้�อยกระดิบั้ประสทิุธุ์ภิัาพในการทุำางานและสร้างความมั�นใจในคณุภัาพของสนิค้าและบ้ริการทุี�ล้กค้าจะได้ิรบั้ รวมถง่สร้างความสมัพนัธ์ุ์กบั้ลก้ค้าอย่างใกล้ชุดิิและต่่อเน่�องเพ้�อทุำา 
ความเข้าใจความต้่องการทุี�ห้ลากห้ลายของล้กค้า และพฒันาความสามารถในการต่อบ้สนองความต้่องการของล้กค้าได้ิอย่างรวดิเรว็ โดิยได้ิปฏบิ้ติั่ต่ามนโยบ้ายการขายให้้สอดิคล้องต่าม 
พระราชุบ้ญัญตั่กิารคุม้ครองผ้้่บ้ริโภัคอย่างเคร่งครัดิ

แนวทางการดำาเนินงาน [Disclosure  103-2]

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• พัฒนาระบ้บ้ E-document และ ระบ้บ้ line official
• พัฒนาและปรับ้ปรุงการดิำาเนินงานจากผ่ลการประเมินความพึงพอใจของล้กค้าปี 2563 เพ้�อเพิ�มขีดิความสามารถในการให้้บ้ริการแก่ล้กค้าให้้รวดิเร็วและถ้กต่้อง รวมถ่งสร้างประสบ้การณ์ทุี�ดิีในการทุำาธุ์ุรกิจร่วมกัน
• ส่งมอบ้ความร้้ดิ้านนวัต่กรรมรวมไปถ่งการเป็นทุี�ปร้กษาดิ้านยางมะต่อยให้้กับ้ล้กค้า

เป้าหมาย

• สร้างประสบ้การณ์ทุี�น่าประทุับ้ใจแก่ล้กค้าผ่่านการบ้ริการ 
ห้รือผ่ลิต่ภััณฑ์์ทุี�เห้น่อกว่า

• การเป็นพันธุ์มิต่รในธุ์ุรกิจยางมะต่อยแบ้บ้ครบ้วงจรทีุ�ได้ิรับ้ 
ความไว้วางใจ

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ระดิับ้ความพึงพอใจของล้กค้าไม่น้อยกว่า 85%
• สามารถจัดิการข้อร้องเรียนดิ้านสินค้าและบ้ริการให้้แล้วเสร็จ 

ภัายในระยะเวลาทุี�กำาห้นดิ 100%
• การเรียกค่นสินค้าและการส่งค่นสินค้า 0 กรณี

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • ระดิับ้ความพึงพอใจโดิยรวมทุี�ไดิ้รับ้ 90.5%
• สามารถจัดิการข้อร้องเรียนด้ิานสินค้าและบ้ริการให้้ 

แล้วเสร็จภัายในระยะเวลาทุี�กำาห้นดิคิดิเป็น 86%
• การเรียกค่นสินค้าและการส่งค่นสินค้า  0  ครั� ง 

จากสินค้า 32,345 รายการ
• การจัดิอบ้รมห้ลักส้ต่รเกี�ยวกับ้ความปลอดิภััยให้้ล้กค้า

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดู นโยบายก้าริข้าย

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  102-49]
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การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 กลุ่มบ้รษิทัุทุปิโกแ้อสฟัลัทุ ์ไดิ้ให้้ความสำาคญักบั้การบ้รหิ้ารจดัิการงานดิา้นบ้รกิารล้กคา้  โดิยเนน้ให้ล้้กคา้เปน็ศึน้ยก์ลาง(Client-Centric) ซึ่่�งเปน็ห้น่�งในเปา้ห้มายกลยทุุธ์ุ์องคก์รวสิยัทัุศึนป์ ี2568  (Vision 2025) 
โดิยมุ่งเน้นการต่อบ้สนองไดิ้เกินความคาดิห้วังของล้กค้า และคำาน่งถ่งความต่้องการของล้กค้าในอนาคต่ดิ้วย
 แนวทุางการนำาเสนอสนิค้าห้รือบ้ริการจะเริ�มจากการสำารวจความคดิิเห้น็ล้กค้า  ซึ่่�งมกีารกำาห้นดิให้้ห้น่วยงานทีุ�เกี�ยวข้อง ได้ิแก่ ห้น่วยงานการต่ลาดิและพนกังานทุุกคนทีุ�ทุำางานต่ดิิต่่อกบั้ล้กค้า เชุ่น  เจ้าห้น้าทีุ�ขายสนิค้า  
เจ้าห้น้าทีุ�บ้ริการเทุคนคิ พนกังานจัดิส่ง ห้รือพนักงานขับ้รถขนส่งยางมะต่อย โดิยให้้ทุกุคนมีโอกาสรบั้คำาแนะนำา ห้รือรบั้ฟัังปัญห้าโดิยต่รงจากล้กค้า  โดิยจะมีการนำาประเดิน็ต่่าง ๆ  ส่งต่่อให้้ห้น่วยงานพิจารณาปรับ้ปรงุการบ้ริการต่าม
ข้อเสนอแนะ  อกีทัุ�งยงัเปิดิโอกาสให้้พนกังานสามารถขยายผ่ลต่่อยอดิไปเป็นโครงการพฒันาด้ิานนวตั่กรรมเพ้�อรบั้การสนบั้สนนุจากกลุ่มบ้ริษทัุฯ และส่งเข้าประกวดินวตั่กรรมประจำาปี  ซึ่่�งต่่อไปจะมโีครงการทีุ�ต่อบ้สนองต่่อ 
ความต้่องการลก้ค้าอย่างต่่อเน่�อง  
 นอกจากนี�กลุม่บ้ริษทัุฯ ยงัให้้การสนับ้สนุนให้้สร้างความร่วมม่อระห้ว่างล้กค้า พนักงาน ห้รือสถาบั้นการศ่ึกษาทีุ�จะสร้างความร่วมมอ่ในการแก้ปัญห้าด้ิานสังคม สิ�งแวดิล้อม ซึ่่�งจะเป็นการสนับ้สนุนการประกวดินวตั่กรรม
ภัายนอกองค์กร ซึ่่�งคาดิว่าจะมโีครงการต่่าง ๆ ทีุ�ต่อบ้สนองต่่อสงัคมและชุมุชุนต่ามมาจากความร่วมม่อ ซึ่่�งจะมุ่งเน้นไปในการยกระดิบั้การมคีวามรบั้ผ่ดิิชุอบ้ต่่อสงัคมและยงัเป็นการสร้างระบ้บ้นเิวศึทุางธุ์รุกจิทุี�แขง็แกร่งจากแผ่นการ
สร้างความร่วมม่อ
 จากแนวทุางต่่าง ๆ  ข้างต้่น ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิกำาห้นดิให้้มกีารบ้ริห้ารจัดิการล้กค้าสมัพันธ์ุ์ (Customer Relationship Management ห้รือ CRM) โดิยการสำารวจความคดิิเห็้นและความต้่องการของล้กค้าในประเทุศึ เพ้�อให้้
ทุราบ้ถง่ประเด็ินต่่าง ๆ ทีุ�ล้กค้าต้่องการให้้ลดิขั�นต่อนการทุำางานในเรื�องของการสั�งสนิค้าและการต่รวจสอบ้สถานะสินค้าทุี�จดัิส่ง  ซึ่่�งทุำาให้้มกีารพฒันาระบ้บ้ “แอปพลิเคชุนัการสั�งซึ่่�อและต่ดิิต่ามการจดัิส่งสินค้า” ซึ่่�งห้ลังจากทีุ�ได้ิมีการ
ทุดิลองให้้บ้ริการ ผ่ลปรากฏว่าได้ิผ่ลลัพธ์ุ์ทีุ�ดิแีละเป็นทีุ�พึงพอใจของล้กค้า 

“การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นหนึ่งในวิธี
การดำาเนินธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์เชิงบวก
ให้ลูกค้า เสริมความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้
เกิดการซื้อซ้ำา ส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์
สินค้าของลูกค้า  และช่วยทำาให้ธุรกิจเติบโต”
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แนวทางบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 ห้น่�งในห้ัวใจห้ลักของการบ้รรลุเป้าห้มายกลยุทุธุ์์ดิ้านการมุ่งเน้นล้กค้าเป็นศึ้นย์กลาง (Client centric) ค่อ การปฏิบ้ัต่ิต่ามแนวทุางการ
บ้ริห้าร CRM ของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ประกอบ้ไปดิ้วย 3 ขั�นต่อนดิังต่่อไปนี�

 กลุ่มบ้ริษัทุฯดิำาเนินการทุางธุุ์รกิจโดิย
การมุ่งเป้าไปยังการสร้างประสบ้การณ์ทีุ�ดิีให้้กับ้
ล้กค้ าผ่่ านการนำา เส นอสินค้ า และ บ้ ริกา ร 
ห้ลากห้ลายร้ปแบ้บ้พร้อมทัุ�งสร้างความสัมพันธ์ุ์
อันดิี ไปในเวลาเดีิยวกัน โดิยถ่อว่าล้กค้าค่อ
ศึ้นย์กลางของบ้ริษัทุและทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯมีความ
พร้อมทีุ�จะเรียนร้้ความต่้องการของล้กค้าเพ้�อทีุ�
จะเสริมสร้างม้ลค่าต่ลอดิชีุพและลดิอัต่ราการ
เปลี�ยนใจห้รือยกเลิกสินค้าและบ้ริการ โดิยมีการ
ใชุ้ข้อม้ลล้กค้าในการทุำาความเข้าใจพฤต่ิกรรม
การบ้รโิภัค ความสนใจ และการเขา้รว่มของล้กคา้
นอกจากนี�ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯยังระบุ้และใชุ้โอกาสใน
การสร้างสินค้าและบ้ริการให้ม่ ๆ สำาห้รับ้ล้กค้า 
โดิยสำาห้รับ้ธุุ์รกิจทีุ�มีการมุ่ง เน้นล้กค้า เป็น
ศึ้นย์กลางนั�น สินทุรัพย์ทีุ�ลำ�าค่าทีุ�สุดิค่อ ฐาน
ล้กค้า

• ห้าขอ้ม้ลจากห้ลายแห้ล่งเพ้�อใชุ้ในการวเิคราะห์้
• ทุำาการวิเคราะห้์ข้อม้ลทุี�สำาคัญ
• พฒันา Dashboard ทีุ�มตี่วัชุว่ยนำาเสนอข้อม้ล 

(visualization) ไม่ว่าจะเป็นในร้ปแบ้บ้ของ
ต่ารางกราฟั แผ่นทีุ� กราฟักิต่่าง ๆ  และแสดิงผ่ล
ในร้ปแบ้บ้ทุี�ต่อบ้สนองต่่อผ่้้ใชุ้งาน

• อัปเดิต่รายงานอัต่โนมัต่ิบ้น Dashboard 
เพ้�อให้้แน่ใจว่าไดิ้ข้อม้ลทุี�เป็นข้อม้ลปัจจุบ้ัน

• โปรแกรมทุี�ชุ่วยสนับ้สนุนการดิำาเนินธุ์ุรกิจของ
ล้กค้า อาทุิเชุ่น Safety Awareness ซึ่่�งชุ่วย
เพิ�มความสามารถในการทุำากำาไรให้้กับ้ล้กค้า

• โปรแกรมการพัฒนาล้กค้า (Customer 
Development Program) ซึ่่�งเป็นการรวม 
CRM และเทุคโนโลยีทุี�ทุันสมัยดิ้านยางมะต่อย 
ซึ่่�งเปน็โปรแกรมทุี�รวมการแลกเปลี�ยนและเรียน
ร้้ (knowledge sharing programs ) เข้าไว้
ดิ้วยกัน เพ้�อสร้างความสัมพันธ์ุ์อันแน่นแฟ้ัน
ระห้ว่างกลุ่มบ้ริษัทุฯและล้กค้า

ทำาความเข้้าใจำ
ความติ้องก้าริข้องลูก้ค้า

ลูก้ค้าสัมพัันธ์
ข้้อมูลเชิงล่ก้เพั่�อติอบสนอง
ความติ้องก้าริให้ด่ข้้้น

ก้าริวิเคริาะห์ข้้อมูลลูก้ค้า
สริ้างความสามาริถ
ในก้าริแข้่งข้ันให้ก้ับลูก้ค้า

ก้าริพััฒนาลูก้ค้า1 2 3

แอปพัลิเคชันบนมือถือ

สามารถ Scan QR Code เพ้�อเข้าดิ้ 
วิดิีโอการจัดิการล้กค้าสัมพันธุ์์ (CRM) 
ทุี�แสดิงให้้เห้็นถ่งระบ้บ้ทุี�ใชุ้ในการจัดิการ
และการวางแผ่นทุรัพยากรทุางธุ์ุรกิจ
ขององค์กรReal-time information dashboard เป็นเครื�องม่อทีุ�ชุ่วยให้้ 

ต่ิดิต่ามและต่ัดิสินใจไดิ้อย่างทัุนทุ่วงทีุ (ผ่่านทุางเว็บ้ไซึ่ต่์และ 
แอปพลิเคชุันบ้นม่อถ่อ)

โปรแกรมการพัฒนาล้กค้า
(Customer Development Program) 

[Disclosure  102-43]
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การดำาเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ไดิ้วิเคราะห้์และต่ิดิต่ามประสบ้การณ์ของล้กค้าอย่างครบ้วงจรต่ั�งแต่่การรับ้ร้้และเข้าใจถ่งปัญห้า ความต่้องการ พฤต่ิกรรมการเล่อกซึ่่�อ และการใชุ้สินค้าและบ้ริการ รวมถ่งการสำารวจ
ความพึงพอใจต่่อสินค้าและบ้ริการห้ลังการขาย โดิยใชุ้เทุคโนโลยีดิิจิทุัลเข้ามาสนับ้สนุนการให้้บ้ริการแก่ค้่ค้า หุ้้นส่วนธุ์ุรกิจ และล้กค้าทุุกกลุ่ม เชุ่�อมโยงประสบ้การณ์ของล้กค้าในโลกออนไลน์ เพ้�อให้้บ้ริการต่่าง ๆ สร้าง
ความสะดิวก ประสบ้การณ์และความพึงพอใจส้งสุดิ

ห้มายเห้ตุ่ : ค่าเฉลี�ยความพึงพอใจคิดิมาจากดิ้านสินค้า ดิ้านเจ้าห้น้าทุี�
ฝึ่ายขาย  ดิ้านเจ้าห้น้าทุี�สนับ้สนุนฝึ่ายขาย  ดิ้านเจ้าห้น้าทุี�บ้ริการเทุคนิค 
และดิ้านการจัดิส่งสินค้า

 จากผ่ลสำารวจความพึงพอใจของล้กค้าในประเทุศึไทุยในปี 2564 ทุี�กว่า 90% ของจำานวนล้กค้าในประเทุศึทุั�งห้มดิให้้ความร่วมม่อในการสำารวจ พบ้ว่าความพึงพอใจในดิ้านต่่าง ๆ เพิ�มข้�นอย่างต่่อเน่�อง ทุั�งดิ้าน
การให้้บ้ริการของเจ้าห้น้าทุี�ขาย เจ้าห้น้าทุี�สนับ้สนุนการขาย เจ้าห้น้าทุี�บ้ริการเทุคนิคโดิยความพอใจในดิ้านสินค้านั�นเพิ�มข้�นเป็นอย่างมาก ทุั�งนี�เส่บ้เน่�องมาจากกลุ่มบ้ริษัทุฯมุ่งเน้นพัฒนานวัต่กรรมดิ้านสินค้า บ้ริการ และ
แนวทุางการต่อบ้โจทุย์ความต่้องการของล้กค้าและนำาเทุคโนโลยีมาเป็นห้น่�งในเครื�องม่อสำาคัญ โดิยเฉพาะการปรับ้ปรุงคุณภัาพและราคาสินค้าทีุ�เห้มาะสม รวมทัุ�งพัฒนาสินค้าให้้ต่รงต่ามความต่้องการของล้กค้าให้้ 
มากทุี�สุดิ รวมไปถง่การจัดิให้้มกีารให้้คำาปร้กษาทุางด้ิานเทุคนิค และห้าวิธีุ์การเพ้�อชุ่วยเห้ล่อล้กค้าในการลดิต้่นทุุนการผ่ลิต่อกีด้ิวย
 ในทุางกลบั้กนัทุางบ้รษิทัุไดิทุ้ำาการวเิคราะห้ห์้าสาเห้ต่ขุองความพงึพอใจในสว่นของการจดัิสง่สนิคา้ทุี�ลดิลงจากปกีอ่นห้นา้ โดิยกลุม่บ้รษิทัุฯ ไดิม้กีารต่ดิิต่ามพฤต่กิรรมขบั้รถของพนกังานดิว้ยระบ้บ้ GPS ทุกุคนั
และผ่นวกนโยบ้ายความปลอดิภััยของสินค้าและบ้ริการให้้เป็นส่วนห้น่�งของระบ้บ้การจัดิการคุณภัาพการจัดิส่งของบ้ริษัทุเพ้�อส่งมอบ้สินค้าและบ้ริการไดิ้อย่างถ้กต่้อง ครบ้ถ้วนและปลอดิภััยให้้แก่ล้กค้า

ลูกค้าในประเทศ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

จำานวนลูกค้าที่ตอบ
แบบสอบถาม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ต่างประเทศ
ของจำานวนลูกค้าทั้งหมด90%89%87.4%86.8%
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ด้านการจัดส่ง
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ห้มายเห้ตุ่ : ค่าเฉลี�ยความพึงพอใจคิดิมาจากดิ้านสินค้า ดิ้านเจ้าห้น้าทุี�
ฝึ่ายขาย  ดิ้านเจ้าห้น้าทุี�สนับ้สนุนฝึ่าย  และดิ้านการจัดิส่งสินค้า

 จากผ่ลสำารวจความพึงพอใจของฝึ่ายขายต่่างประเทุศึในปี 2564 คิดิเป็น96% ของจำานวนล้กค้าต่่างประเทุศึทุั�งห้มดิให้้ความร่วมม่อในการต่อบ้แบ้บ้สำารวจ พบ้ว่าค่าเฉลี�ยความพึงพอใจของล้กค้าจากมิต่ิต่่าง ๆ
ส้งข้�นถ่ง  89.7% ทุั�งนี�ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯยังไดิ้ทุำาการสำารวจความพึงพอใจโดิยรวมจากล้กค้าประกอบ้ โดิยผ่ลสำารวจพบ้ว่าความพึงพอใจโดิยรวมในปีนี�อย้่ทุี� 92% ซึ่่�งส้งกว่าปีทุี�ผ่่านมาเชุ่นกัน ส่วนบ้ริการในดิ้านอ่�น ๆ  พบ้
ว่ามีความพึงพอใจทุี�ส้งข้�นอย่างต่่อเน่�องจากปีก่อนห้น้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของการบ้ริการก่อนและห้ลังการขาย รวมไปถ่งการบ้ริการในส่วนของเจ้าห้น้าทุี�ฝึ่ายขายและเจ้าห้น้าทุี�สนับ้สนุนฝึ่ายขาย ทุั�งนี�เกิดิจากการบ้ริห้าร
จัดิการเรื�องการให้้บ้ริการทุี�ดิีข้�น ไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของการให้้ข้อม้ลต่่าง ๆ กับ้ล้กค้า และการต่อบ้กลับ้ทุี�รวดิเร็วข้�น
 ในทุางกลบั้กนั ทุางกลุม่บ้รษิทัุฯไดิทุ้ำาการวเิคราะห้ห์้าสาเห้ต่ขุองความพงึพอใจในสว่นของสนิคา้ทุี�ลดิลงจากปกีอ่นห้นา้ ผ่ลปรากฏวา่เกดิิจากสภัาวะอปุทุานยางมะต่อยทุี�มอียา่งจำากดัิของบ้รษิทัุ ทุำาให้้ไมส่ามารถ
ต่อบ้สนองความต้่องการของล้กค้าได้ิเต่ม็ทีุ� แต่่อย่างไรก็ต่าม ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ มกีารวางแผ่นพยายามทีุ�จะห้าสินคา้ทุดิแทุนจากแห้ล่งสนิคา้อ่�น ๆ  ให้้กับ้ล้กค้า โดิยทัุ�งห้มดินี� กลุม่บ้ริษทัุฯมีมคีวามมุ่งมั�นทีุ�จะพฒันาผ่ลิต่ภัณัฑ์์
และบ้ริการต่่าง ๆ เพ้�อต่อบ้โจทุย์ความต่้องการของล้กค้าให้้ไดิ้ทุุกประเทุศึ

ลูกค้าต่างประเทศ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

จำานวนลูกค้าที่ตอบ
แบบสอบถาม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ลูกค้าต่างประเทศ
ของจำานวนลูกค้าทั้งหมด96%89.7%87.5%86.5%
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ด้านการจัดส่ง
สินค้า
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การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานจากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลท์ุ นำาผ่ลการประเมินความพึงพอใจ เสียงสะทุ้อน และข้อเสนอแนะต่่าง ๆ ของล้กค้ามาวิเคราะห้์ เพ้�อระบุ้สาเห้ตุ่และดิ้แลการแก้ไขปัญห้าให้้ล้กค้า รวมถ่งการปรับ้ปรุงพัฒนาสินค้าและ 
บ้ริการให้ม่เพ้�อต่อบ้สนองล้กค้าให้้ดิียิ�งข้�นไป

 ฝ่ึายขายในประเทุศึของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิจัดิทุำาระบ้บ้การจัดิการเสียงของล้กค้า (Voice  of Customer Management) ซึ่่�งจัดิเก็บ้เสียงสะทุ้อนและข้อร้องเรียนต่่าง ๆ ของล้กค้า
ผ่่านชุ่องทุางทีุ�กำาห้นดิไว้รวมไปถง่การเพิ�มชุอ่งทุางออนไลน์  อกีทัุ�งยงันำาผ่ลการประเมินความพึงพอใจจากปี 2564 นำามาวิเคราะห์้รว่มกับ้ขอ้ร้องเรียน เพ้�อห้าสาเห้ตุ่และดิแ้ลการแก้ไขปัญห้า
ให้้ล้กค้า รวมถ่งนำาข้อเสนอแนะมาปรับ้ปรุงพัฒนาสินค้าและบ้ริการให้ม่เพ้�อต่อบ้สนองล้กค้าให้้ไดิ้มากทุี�สุดิ

การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานสำาหรับลูกค้าในประเทศ

VOC

 ในปจัจุบ้นัสามารถกลา่วได้ิวา่เทุคโนโลย ีDigital Platform นั�นมคีวามสำาคญัต่่อการพัฒนา
ธุ์ุรกิจเป็นอย่างยิ�ง ดิังนั�นกลุ่มบ้ริษัทุฯจ้งไดิ้มีการเพิ�มชุ่องทุางในการให้้บ้ริการและต่ิดิต่่อส่�อสารกับ้
ล้กคา้ให้้งา่ยข้�น มคีวามสะดิวก รวดิเรว็ และมปีระสทิุธิุ์ภัาพมากข้�น นอกจากนี�ยงัมีสว่นชุว่ยในการลดิ
ต่น้ทุุนคา่บ้รกิารและสินค้าไดิเ้ป็นอย่างดีิ และยังต่อบ้โจทุย์ให้้กบั้รป้แบ้บ้การใชุ้ชุวีติ่ของผ้้่คนในยุค New 
Normal ไดิ้อย่างแทุ้จริง ถ่งแม้สถานการณ์จะมีความเปลี�ยนแปลงและทุำาให้้ธุ์ุรกิจไดิ้รับ้ผ่ลกระทุบ้ แต่่
ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯยังสามารถนำาเอาเทุคโนโลยีให้ม่ ๆ มาปรับ้ใชุ้ให้้ทุันกับ้ความต่้องการของล้กค้าโดิย
นอกจากการทุำา Platform ให้้ล้กค้าใชุ้นั�น ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงมุ่งมั�นในการพัฒนาระบ้บ้ให้้มีความ
ทุันสมัยมากยิ�งข้�น โดิยไดิ้มีการเก็บ้ข้อม้ลเพิ�มเต่ิมและนำามาพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง ซึ่่�งในปีนี�ทุางกลุ่ม
บ้รษิทัุฯได้ิพฒันาในส่วนของข้อม้ลผ่ลิต่ภัณัฑ์ ์รบั้ขอ้รอ้งเรียนจากล้กค้า รวมไปถง่การพัฒนาให้้ระบ้บ้
สามารถเรียกดิ ้E-Statement และแสดิงภัาระห้นี�คงค้างไดิ ้โดิยล้กค้าสามารถต่รวจสอบ้ข้อม้ลทัุ�งห้มดิ
ผ่่านทุาง LINE Official ไดิ้อย่างสะดิวกและรวดิเร็ว 

 เน่�องจากทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯได้ิรับ้Feedback จากล้กค้าเรื�องใบ้กำากับ้ภัาษีทีุ�ล่าชุ้าในปี 2563 
จง้ไดิทุ้ำาการพฒันาใบ้กำากบั้ภัาษใีนรป้แบ้บ้อเิลก็ทุรอนิกสเ์พ้�อความรวดิเรว็และความสะดิวกในการจดัิ
เก็บ้  และยังเป็นการชุ่วยประห้ยัดิทุรัพยากรทุั�งในดิ้านของการประห้ยัดิต่้นทุุน  การลดิการใชุ้กระดิาษ 
ซึ่่�งมีส่วนในการชุ่วยลดิต่้นทุุนขององค์กร รวมไปถ่งลดิการสัมผ่ัสกระดิาษในสถานการณ์การแพร่
ระบ้าดิขอเชุ่�อโควิดิ-19 อีกดิ้วย

ข้อดีของการพัฒนา E-Document
1.ลดิปัญห้าการจัดิการข้อม้ลห้รือเอกสารทุี�อย้่ในร้ปของกระดิาษ 
2.ประห้ยัดิเวลาและค่าใชุ้จ่ายในการจัดิส่งเอกสาร 
3.เต่รียมความพร้อมเพ้�อรองรับ้ธุ์ุรกรรมทุางอิเล็กทุรอนิกส์ 
4.นำาข้อม้ลไปใชุ้ในการประมวลผ่ลในระบ้บ้สารสนเทุศึ เพ้�อประโยชุน์ขององค์กร
5.มีความน่าเชุ่�อถ่อและมีผ่ลผ่้กพันทุางกฎห้มายของข้อม้ลอิเล็กทุรอนิกส์

พัฒนาระบบ LINE Officialพัฒนาระบบ E-Document
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 การพัฒนาและปรับ้ปรุงการดิำาเนินงานสำาห้รับ้ล้กค้าในต่่างประเทุศึ เน่�องจากสถานการณ์แพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ทุำาให้้การจัดิกิจกรรมอาจมีข้อจำากัดิในปีนี� แต่่อย่างไรก็ต่าม กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ไดิ้
มีการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ กิจกรรมการต่ลาดิต่่าง ๆ เพ้�อเป็นการรับ้ร้้เสียงสะทุ้อนและข้อเสนอแนะต่่าง ๆ ของล้กค้าไดิ้อีกทุางห้น่�ง

 Philippine Institute of Civil Engineers (PICE) ไดิ้จัดิสัมนาผ่่านเว็บ้ไซึ่ต่์ในห้ัวข้อ “Sustainable Asphalt Solutions 
for Construction and Maintenance” ในวันทีุ� 29 ต่ลุาคม 2564 ในงานนี� ทุมีงานฝ่ึาย Technical ของกลุ่มบ้ริษทัุฯในนามบ้ริษทัุ
ร่วมลงทุุน Phoenix Petroleum และ Phil Asphalt ประเทุศึฟัิลิปปินส์ ไดิ้รับ้เชุิญเป็นผ่้้ร่วมบ้รรยายในห้ัวข้อ 
• The impact of bitumen on asphalt quality and road sustainability
• Bitumen emulsion and their application on sustainable pavement
• Basic understanding of Cold Mix technology

การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานสำาหรับลูกค้าต่างประเทศ

กิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

จำานวนข้อร้องเรียน

 กลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์กำาห้นดิให้้มีแนวปฏิบั้ต่ิเรื�องการร้องเรียน ซึ่่�งไดิ้ระบุ้ถ่งกระบ้วนการร้องเรียนไว้อย่างชุัดิเจนเพ้�อเปิดิโอกาสให้้
ล้กค้าสามารถร้องเรียนและแจ้งเบ้าะแสการกระทุำาทีุ�ไม่เห้มาะสม ขัดิแย้งกับ้จรรยาบ้รรณทุางธุุ์รกิจของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ผ่่านชุ่องทุางการร้องเรียนทุี�
กำาห้นดิ และทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯยังไดิ้พัฒนาและเพิ�มชุ่องทุางการร้องเรียนผ่่านทุางชุ่องทุาง LINE Official สนับ้สนุนให้้เกิดิความโปร่งใสและ 
ต่รวจสอบ้ได้ิ รวมถ่งการทุบ้ทุวนและปรับ้ปรุงกระบ้วนการและชุ่องทุางการร้องเรียนให้้มีประสิทุธิุ์ภัาพ สะดิวก และสามารถเข้าถ่งได้ิง่าย โดิยข้อ 
ร้องเรียนทุี�ไดิ้รับ้ในปีนี�แบ้่งเป็นข้อร้องเรียนในประเทุศึจำานวน 7 ครั�ง และข้อร้องเรียนในต่่างประเทุศึจำานวน  26 ครั�ง โดิยลักษณะของข้อร้องเรียน
จำาแนกออกเป็นประเภัทุต่่าง ๆ ไดิ้แก่ เรื�องคุณภัาพสินค้า ปริมาณสินค้า การบ้ริการ ดิ้านบ้รรจุภััณฑ์์ การขนส่ง เป็นต่้น 

 ถ่งแม้ว่าข้อร้องเรียนต่่าง ๆ จะมีจำานวนเพิ�มมากข้�น แต่่ทุุกข้อร้องเรียนไดิ้ผ่่านกระบ้วนการต่รวจ
สอบ้และต่ิดิต่าม อย่างละเอียดิต่ามขั�นต่อนทุี�กำาห้นดิไว้ในค้่ม่อการจัดิการข้อร้องเรียนล้กค้าซึ่่�งในส่วนของ
คุณภัาพสินค้า ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้มีการต่รวจสอบ้ กับ้ทุุกห้น่วยงานทีุ�เกี�ยวข้องไม่ว่าสินค้านั�นจะผ่ลิต่ข้�น
เองห้รือจัดิซึ่่�อจากห้น่วยงานภัายนอก โดิยการต่รวจสอบ้ของกลุ่มต่ัวอย่างทีุ�เก็บ้ไว้เป็นอีกห้น่�งขั�นต่อน
สำาคญัในการย่นยนัมาต่รฐานของสินคา้ทีุ�ทุางกลุ่มบ้รษัิทุฯได้ิจดัิส่ง ในกรณีทีุ�เปน็ขอ้รอ้งเรยีนเรื�องปรมิาณ
สินค้าทุี�จัดิส่งไม่ครบ้ ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯจะต่รวจสอบ้กับ้ห้น่วยงานขนส่งทุางเรือห้รือทุางบ้กทุันทุีว่ามีสินค้า
ต่กคา้งบ้นพาห้นะทีุ�ใชุข้นสง่ห้รอืไม ่เพ้�อทุี�จะไดิจ้ดัิการกบั้ปัญห้าทีุ�เกดิิข้�นไดิทุ้นัทุว่งทุ ี ทัุ�งห้มดินี�เปน็เพยีงขั�น
ต่อนบ้างสว่นทีุ�ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯใชุ้ในการจดัิการขอ้รอ้งเรยีนของล้กคา้เพ้�อให้้ถง่เปา้ห้มายทีุ�ต่อ้งการพฒันา 
ปรับ้ปรุงผ่ลิต่ภััณฑ์์และการบ้ริการให้้มีประสิทุธุ์ิภัาพมากยิ�งข้�น และเพ้�อสร้างความพึงพอใจของทุุกกลุ่ม
ล้กค้าอย่างส้งสุดิ
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ภัายในประเทุศึ

สามารถ Scan QR Code เพ้�อดิ้
แนวทุางการบ้ริห้ารจัดิการข้อร้อง

เรียนของล้กค้า
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คุณภาพสินค้า ด้านบริการด้านปริมาณ ด้าน
บรรจุภัณฑ์์

จัดส่ง อื่นๆ
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26
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100% 100% 100%

จำานวนข้อร้องเรียน

แก้ปัญห้าข้อร้องเรียน

% การจัดิการความสำาเร็จ

ภัายในประเทุศึ

ภัายในประเทุศึ

ภัายในประเทุศึ

ต่่างประเทุศึ

ต่่างประเทุศึ

ต่่างประเทุศึ

[Disclosure  417-2, 417-3]
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ประสิทธิภาพ
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 “เป้าห้มายกลยุทุธ์ุ์ ‘มุ่งเน้นล้กค้าเป็นศึ้นย์กลาง’  
ถอ่เปน็สว่นสำาคญัทีุ�สง่ผ่ลต่่อความสำาเรจ็ทุางธุ์รุกจิของเรา  
ทุีมขายของเรามุ่งเน้นในการส่งมอบ้คุณค่าให้้กับ้ล้กค้า 
รวมถ่งการบ้ริการทีุ�ดีิเลิศึผ่่านการนำาเทุคโนโลยีสมัยให้ม่ 
มาประยุกต์่ใชุ้ อาทิุ เชุ่นระบ้บ้ digital platform ทีุ�นำามา 
ชุ่วยส่งเสริมธุ์ุรกรรมการขาย”

  

การรักษาและปกป้องข้อมูลของลูกค้า

 แนวทางการบริหารจัดการและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของกลุ่มบรัษัทฯ ตามกฏหมาย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act (PDPA))

 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีการบ้ริห้ารจัดิการข้อม้ลต่่าง ๆ ของล้กค้าและผ้้่มีส่วนไดิ้ส่วนเสียต่ามนโยบ้ายบ้ริษัทุอย่างเคร่งครัดิ กล่าวค่อพนักงานและห้น่วย
งานทุี�เกี�ยวข้องไม่สามารถนำาข้อม้ลไปเปิดิเผ่ยห้รือใชุ้ในวัต่ถุประสงค์อ่�นนอกเห้น่อจากการซึ่่�อขายสินค้าและการบ้ริการ มิเชุ่นนั�นจะถ่อว่าเป็นการกระทุำาผ่ิดิ
กฎระเบ้ียบ้บ้ริษัทุ ซึ่่�งจะมีบ้ทุลงโทุษต่ามวินัยต่ามขั�นต่อน
 ดิังนั�นล้กค้าทุุกรายสามารถไว้วางในการทุำาธุ์ุรกรรมกับ้ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้ว่าข้อม้ลทุุกส่วนของล้กค้าจะถ้กเก็บ้รักษาอย่างปลอดิภััย ไม่ถ้กนำาไป
ใชุ้โดิยมิไดิ้รับ้ความยินยอมจากล้กค้าไม่ว่ากรณีใดิ ๆ ทุั�งสิ�น 

 ในวนัทุี� 28 กมุภัาพนัธุ์ ์2562 สภัานิต่บิ้ญัญัต่แิห้ง่ชุาต่ไิดิพ้จิารณาอนุมตั่ริา่งกฏห้มาย พระราชุบั้ญญตั่คิุม้ครองข้อม้ลสว่นบ้คุคล Personal Data 
Protection Act (PDPA) โดิยมีวัต่ถุประสงค์เพ้�อวางกรอบ้การปฏิบ้ัต่ิต่ามกฎห้มายดิ้านการปกป้องข้อม้ลส่วนบุ้คคล จากนั�นในวันทุี� 27 พฤษภัาคม 2562 
กฏห้มายฉบ้ับ้นี�ได้ิรับ้การเห็้นชุอบ้และประกาศึลงในราชุกิจจานุเบ้กษา โดิยให้้มีผ่ลบ้ังคับ้ใชุ้กับ้บ้ริษัทุจดิทุะเบี้ยนทุุกแห้่งทีุ�มีการจัดิเก็บ้และประมวลผ่ลข้อม้ล
ส่วนบุ้คคลต่ั�งแต่่วันทุี� 27 พฤษภัาคม 2563 อย่างไรก็ต่าม ทุางรัฐบ้าลไดิ้ประกาศึเล่�อนบ้ังคับ้ใชุ้กฏห้มายฉบ้ับ้นี�ออกไปเป็นวันทุี� 31 พฤษภัาคม 2565
 แมว้า่รป้แบ้บ้การประกอบ้ธุุ์รกิจของกลุ่มบ้รษิทัุฯ จะเปน็แบ้บ้ธุ์รุกิจต่่อธุ์รุกิจ (B2B) และมีการทุำาธุุ์รกิจกับ้กลุ่มล้กคา้ ค้ค่า้ ทีุ�เปน็บ้คุคลธุ์รรมดิาเพียง
ส่วนน้อย ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงมีความเสี�ยงดิ้านข้อม้ลส่วนบุ้คคลทุี�ต่้องไดิ้รับ้การพิจารณาเป็นพิเศึษ อาทุิ เชุ่น ข้อม้ลส่วนบุ้คคลของ พนักงาน ล้กจ้าง 
ล้กคา้รายย่อย ซึ่พัพลายเออร์ ค้ค้่าทุางธุุ์รกิจ ผ่้ถ้อ่หุ้้นรายย่อย รวมถง่ข้อมล้ส่วนบ้คุคลอ่�น ๆ  ทีุ�ปรากฏบ้นเว็บ้ไซึ่ต่ข์องทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯ และการใชุ้ cookies 
เป็นต่้น 
 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีแนวทุางการบ้ริห้ารจัดิการข้อม้ลและรักษาความลับ้ข้อม้ลส่วนบุ้คคลของล้กค้า โดิยมีการดิำาเนินงานเพ้�อเต่รียมพร้อมปฏิบ้ัต่ิต่า
มกฏห้มาย PDPA ในกลางปี 2565 ดิังนี� 
• การออกนโยบ้ายข้อม้ลส่วนบุ้คคลของกลุ่มบ้ริษัทุฯ เพ้�อควบ้คุมและกำากับ้ดิ้แลข้อม้ลส่วนบุ้คคลของล้กค้า เพ้�อความปลอดิภััยของข้อม้ลดิังกล่าว 
• กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้แต่่งต่ั�งเจ้าห้น้าทุี�คุ้มครองข้อม้ลส่วนบุ้คคล (Data Protection Officer : DPO)  เพ้�อดิ้แลประสานงานการรักษาความลับ้ข้อม้ลส่วนบุ้คคล

ของล้กค้าและกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียต่่าง ๆ
• ออกประกาศึโดิยใชุ้แบ้บ้แจ้งเกี�ยวกับ้ข้อม้ลส่วนบุ้คคล (Privacy Notice)* สำาห้รับ้ล้กค้า โดิยฝึ่ายขายจะทุำาห้น้าทุี�ต่ิดิต่่อประสานงานเกี�ยวกับ้รายละเอียดิ

ในประกาศึแก่ล้กค้า
• ห้นงัส่อให้้ความยินยอมเก็บ้รวบ้รวม ใชุ้ เปิดิเผ่ยข้อม้ลส่วนบุ้คคลของล้กค้า (Consent Form of Personal Data Collection, Processing and Disclosure)  
• แจ้งชุ่องทุางการต่ิดิต่่อส่�อสารสำาห้รับ้ข้อร้องเรียนกรณีข้อม้ลส่วนบุ้คคล เชุ่น ผ่่าน Line Official Account ห้รืออีเมล์ของ DPO
 ทุั�งนี� กลุ่มบ้ริษัทุฯมีการต่ั�งเป้าห้มายระยะยาวดิ้านการรักษาความลับ้ข้อม้ลส่วนต่ัวล้กค้าไว้ โดิยวัดิจากกรณีข้อร้องเรียนจากล้กค้าในเรื�องรักษา
ความลับ้ข้อม้ลส่วนบุ้คคลล้กค้าเป็นศึ้นย์

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อ
เข้้าดู ค้่ม่อการรักษาและปกป้อง
ข้อม้ลของล้กค้า

คุณชาญชัย   โลหะประธาน
ผู้อำานวยการฝึ�ายขายและการตลาดในประเทศ

[Disclosure  418-1]
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ห่วงโซ่คุณค่าที่สำาคัญ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• การห้ยุดิชุะงักทุางธุ์ุรกิจของค้่ค้า (Supplier) 
• การพึ�งพาแห้ล่งวัต่ถุดิิบ้ ห้รือค้่ค้าน้อยราย  
• คณุภัาพของสนิคา้ห้รอืวตั่ถดิุิบ้ไมเ่ปน็ไปต่ามมาต่รฐานห้รอืขอ้กำาห้นดิ 

และการส่งมอบ้ไม่เป็นไปต่ามกำาห้นดิเวลา   

• ความผ่ันผ่วนของราคาวัต่ถุดิิบ้ 
• การจัดิซึ่่�อจัดิห้าทุี�ไม่เป็นธุ์รรม 
• การไม่ปฏิบั้ติ่ต่ามระเบี้ยบ้ กฏห้มาย และ 

จรรยาบ้รรณของค้่ค้า 



การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564   |     183

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

 ในภัาวะทีุ�ธุ์ุรกิจต้่องเผ่ชิุญกับ้ความเปลี�ยนแปลงและความทุ้าทุาย อันเป็นผ่ลกระทุบ้มาจากการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ทีุ�ทุวีความรุนแรงอย่างต่่อเน่�องต่ลอดิปีทีุ�ผ่่านมา 

โดิยกลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ ยังคงดิำาเนินธุ์ุรกิจโดิยย่ดิมั�นในการบ้ริห้ารจัดิการห่้วงโซ่ึ่อุปทุานอย่างยั�งย่น และยังคงให้้ความสำาคัญในการดิำาเนินงานต่ามนโยบ้ายการจัดิซึ่่�อจัดิห้า 

อย่างยั�งย่น นอกจากนี�ยังมีการบ่้งชุี�ความเสี�ยงทีุ�ครอบ้คลุมประเด็ินดิ้านเศึรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดิล้อมในกระบ้วนการจัดิซึ่่�อจัดิห้า โดิยเฉพาะอย่างยิ�งการบ่้งชุี�ความเสี�ยงทีุ�เกิดิจากค้่ค้า 

และจากกลุ่มกลุ่มบ้ริษทัุฯ เพ้�อให้้มั�นใจว่า กลุ่มบ้ริษทัุฯสามารถ รบั้ม่อกบั้การเปลี�ยนแปลงทีุ�มากระทุบ้กบั้ธุ์รุกจิ และยังคงสามารถผ่ลติ่และสง่มอบ้สินค้าและบ้รกิารทีุ�ไดิม้าต่รฐานให้้กบั้ล้กคา้

ไดิ้อย่างต่่อเน่�อง โดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้นำาเทุคโนโลยีสารสนเทุศึเข้ามาชุ่วยในการบ้ริห้ารจัดิการข้อม้ลดิ้านการจัดิซึ่่�อและพัฒนาการดิำาเนินงานดิ้านจัดิห้าจัดิซึ่่�อให้้มีประสิทุธุ์ิภัาพยิ�งข้�น

 การดิำาเนินงานในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯยังคงมุ่งเน้นนโยบ้ายการจัดิซึ่่�อจัดิห้าอย่างยั�งย่น การบ่้งชุี�ความเสี�ยง โดิยเฉพาะอย่างยิ�งการพัฒนาบุ้คลากรและปรับ้ปรุงระบ้บ้ 

การทุำางานให้้มีประสิทุธุ์ิภัาพอย่างต่่อเน่�องโดิยการนำาเทุคโนโลยีสารสนเทุศึเข้ามาชุ่วยในการยกระดิับ้การทุำางาน

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• เพิ่มองค์ความรู้ ส่งเสริมให้้เจ้าห้น้าทุี�จัดิห้าจัดิซึ่่�อมีความเข้าใจการจัดิซึ่่�อจัดิห้าอย่างยั�งย่น ทุั�งการเข้าร่วมการสัมนากับ้องค์กรภัายนอก และการจัดิกิจกรรมอบ้รมภัายใน 
• การตรวจประเมินการทำางานของเจ้าหน้าที่จัดหาจัดซื้อ โดิยการสำารวจความพึงพอใจจากห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้องเพ้�อนำามาปรับ้ปรุงกระบ้วนการทุำางานและการบ้ริห้ารงานจัดิห้าจัดิซึ่่�อให้้มีประสิทุธุ์ิภัาพยิ�งข้�น 
• พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างต่่อเน่�อง เพ้�อปรับ้ปรุงและพัฒนาระบ้บ้การทุำางานให้้ดิียิ�งข้�น เพ้�อให้้กระบ้วนการจัดิห้าจัดิซึ่่�อเป็นไปไดิ้อย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพโดิยเฉพาะอย่างยิ�งในชุ่วงทีุ�ธุุ์รกิจต้่อง 

เผ่ชุิญกับ้สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19
• การตรวจประเมินตนเอง การต่รวจประเมินพ้�นทุี�ปฏิบ้ัต่ิการของค้่ค้าผ่่านทุาง online
• เปิดเผยจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ทุี�ครอบ้คลุมประเดิ็นสังคมและสิ�งแวดิล้อม

เป้าหมาย

กลุ่มบ้รษิทัุฯมุ่งมั�นขยายการใชุร้ะบ้บ้การทุำางานให้ร้องรบั้การจดัิซึ่่�อ
จัดิห้าทุุกประเภัทุรายการ และพัฒนาการบ้ริห้ารจัดิการข้อม้ลเพ้�อ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห้์  ( D a t a  A n a l y t i c )  ใ ห้้ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ้ 
การต่ัดิสินใจ การวางแผ่นได้ิรวดิเร็ว ข้�น  พร้อมยกระดัิบ้ 
การจัดิซึ่่�อจัดิห้าอย่างยั�งย่นให้้สอดิคล้องกับ้มาต่รฐานสากล 

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• การส่งวตั่ถุดิบิ้และภัาชุนะบ้รรจุภัายในเวลาทีุ�ต่อ้งการไม่นอ้ยกว่า 

90% ของปริมาณซึ่่�อต่่อปี
• การส่งวัต่ถุดิิบ้และภัาชุนะบ้รรจุไ ด้ิคุณภัาพไม่น้อยกว่า  

99.5% ของปริมาณซึ่่�อต่่อปี
• ส่งเสริมการจัดิซึ่่�อสินค้าทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม (Green  

Product) 
• ม้ลค่าการจัดิซึ่่�อทุ้องถิ�นในประเทุศึไทุยมากกว่า 20 ล้านบ้าทุ

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564
• การส่งวัต่ถุดิิบ้และภัาชุนะบ้รรจุภัายในเวลาทีุ�ต้่องการ  

คดิิเป็นร้อยละ 94.16 ของปริมาณการซึ่่�อต่่อปี 
• การส่งวัต่ถุดิิบ้และภัาชุนะบ้รรจุ ได้ิคุณภัาพ คิดิเป็น 

ร้อยละ 100 ของปริมาณซึ่่�อต่่อปี 
• ม้ลค่าการจัดิซึ่่�อจัดิห้าสินค้าทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม  

(Green Product) ในประเทุศึไทุย 153 ล้านบ้าทุ 
• ม้ลค่าการจัดิซึ่่�อทุ้องถิ�นในประเทุศึไทุยมี ม้ลค่ารวม 

62.95 ล้านบ้าทุ 

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดูนโยบาย

ก้าริจำัดซื้ออย่างยั�งยืน

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]



184     |   รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564 

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล

ประสิทธิภาพ
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 กลุ่มบ้รษิทัุทุปิโก้แอสฟัลัท์ุ มคีวามมุง่มั�นในการกำากบั้ดิแ้ลกิจการทีุ�ดิอียา่งต่่อเน่�อง โดิยได้ิมกีารกำาห้นดินโยบ้ายและแนวทุางในการจัดิซึ่่�อจดัิจา้งอย่างยั�งยน่เพ้�อเพิ�มมล้ค่าสนิค้าและบ้ริการตั่�งแต่่ผ่้ผ้่ลติ่ ผ่้้ให้้บ้รกิาร 
ผ่้้จัดิจำาห้น่าย การใชุ้งานและการผ่ลิต่ เพ้�อส่งเสริมให้้เกิดิความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมต่ลอดิห้่วงโซึ่่คุณค่าของกลุ่มบ้ริษัทุ

คูค้่ารายสำาคัญ  (Critical Supplier) ในการระบุ้ว่าค้ค้่ารายใดิเป็นค้ค้่ารายสำาคญั นอกจากจะพิจารณาจากม้ลค่าการค้าระห้ว่างกันในแต่่ละปีแล้ว บ้ริษัทุยงัมีการพิจารณาถง่เกณฑ์์อ่�น ๆ ประกอบ้ด้ิวย ดัิงต่่อไปนี�  
• ค้่ค้ารายดิังกล่าวเป็นผ่้้ขายสินค้าและห้รือให้้บ้ริการเพียงรายเดิียวในต่ลาดิห้รือไม่ รวมถ่งความเป็นไปไดิ้ในการห้าค้่ค้าทุดิแทุนในต่ลาดิ   
• ค้่ค้าทุี�ขายสินค้าซึ่่�งเป็นวัต่ถุดิิบ้ห้รือภัาชุนะบ้รรจุห้ลัก และมีผ่ลกระทุบ้ต่่อกระบ้วนการผ่ลิต่ การดิำาเนินธุ์ุรกิจ และข้อไดิ้เปรียบ้ในการแข่งขันของบ้ริษัทุ  
• ความสามารถในการให้้บ้ริการ ความต่่อเน่�องและระยะเวลาทุี�มีการทุำาการค้าระห้ว่างกัน  
ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีจำานวนค้่ค้ารายสำาคัญ 40 ราย ห้รือคิดิเป็นร้อยละ 5 ของค้่ค้าทุั�งห้มดิ 

ก้าริบริิหาริจำัดก้าริคู่ค้า

 ในการสรรห้าและคัดิเล่อกค้่ค้ารายให้ม่ทุี�มีศึักยภัาพ ฝึ่ายจัดิซึ่่�อจะดิำาเนินการห้าข้อม้ลร้านค้า ประเมินความสามารถค้่ค้าต่ามเกณฑ์์มาต่รฐานทุี�กำาห้นดิ โดิยพิจารณาให้้ครอบ้คลุมทุั�ง 3 มิต่ิ ค่อ ดิ้านเศึรษฐกิจ 
สังคมและสิ�งแวดิล้อม ร่วมกับ้การประเมินดิ้านคุณภัาพ ราคา การส่งมอบ้มาต่รฐานแรงงานไทุย อีกทัุ�งแนวปฏิบ้ัต่ิดิ้านสิทุธุ์ิมนุษยชุน โดิยรายชุ่�อค้่ค้าทีุ�ผ่่านเกณฑ์์จะถ้กนำาเข้าไปอย้่ใน Approved Vendor List (AVL) 
เพ้�อพิจารณาในการสั�งซึ่่�อครั�งต่่อไป  ในปี 2654 มีค้่ค้ารายให้ม่ทุี�ผ่านการคัดิเล่อก จำานวน 1 ราย

ก้าริคัดเลือก้คู่ค้าริายใหม่

การวิเคราะห์คู่ค้าสำาคัญ

มูลค่าก้าริจำัดซื้อจำัดจำ้าง
ปริะเภทก้าริจำัดซื้อจำัดจำ้าง
    วัติถุดิบ
    ภาชนะบริริจำุ
    สินค้าอื�น ๆ

การประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

ด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม
ด้านเศริษัฐก้ิจำ
ก้าริก้ำาก้ับดูแล
ก้าริติริวจำเย่�ยมคู่ค้าปริะจำำาปี 
(Supplier Audit)

การตรวจประเมินคู่ค้า การจัดการความเสี่ยง

คู่ค้าปัจำจำุบัน
คู่ค้าใหม่

มาติริก้าริควบคุม
ความเส่�ยง
แผนพััฒนาคู่ค้า
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            ไม่ผ่านเกณฑ์์
              การประเมิน 

                
                    ราย

     ต้องรับการประเมินซ้ำา 
  

                    ราย

 ฝ่ึายจัดิซึ่่�อจะทุำาการประเมินค้่ค้ารายปี (Vendor Rating Score) อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง ต่ามแผ่นงานและขั�นต่อนการ 
ปฏิบ้ัต่ิงานทีุ�กำาห้นดิไว้ โดิยคัดิเล่อกจากค้่ค้ากลุ่มทีุ�มีความสำาคัญต่ามม้ลค่าการซึ่่�อในปีทีุ�ผ่่านมา แยกค้่ค้าต่ามประเภัทุของสินค้า ค่อ 
1. วัต่ถุดิิบ้ 2. ภัาชุนะบ้รรจุ และ 3 สินค้าอ่�น ๆ ในปี 2564 ไดิ้มีการสุ่มคัดิเล่อก ค้่ค้าปัจจุบ้ันเพ้�อทุำาการต่รวจประเมิน จำานวน 12 ราย 
จากทุั�งห้มดิ 38 ราย และใชุ้วิธุ์ีการให้้ค้่ค้าต่รวจประเมินต่นเอง (Supplier Self Assessment) ผ่่านแบ้บ้สอบ้ถามทุี�ทุางบ้ริษัทุฯ จัดิทุำาข้�น  
และปรับ้ร้ปแบ้บ้การประเมินเป็นระบ้บ้ออนไลน์ 
 จากการสุม่ประเมนิค้ค้่าปัจจุบ้นัจำานวน 12 ราย พบ้ว่าค้ค้่าทุุกรายผ่่านเกณฑ์์การประเมินความเสี�ยงด้ิานความยั�งยน่ ไม่มคี้ค้่า 
รายใดิมกีรณพิีพาทุห้รือถก้ร้องเรียน ปัญห้าทีุ�เกดิิจากการดิำาเนนิงานทัุ�งทุางด้ิานสงัคมและสิ�งแวดิล้อม รวมถง่ไม่มคีวามเสี�ยงด้ิานเศึรษฐกจิ
ทีุ�เกิดิจากค้่ค้า จากการประเมินยังพบ้ว่ามีค้่ค้าทีุ�มีศึักยภัาพและมีความเป็นไปได้ิในการส่งเสริมให้้เข้าส่้กระบ้วนการอุต่สาห้กรรมสีเขียว  
(Green Industry) ภัายในระยะเวลา 1 – 3 ปี          

ก้าริปริะเมินความสามาริถคู่ค้าปัจำจำุบัน

HighMediumLow
 ≥ 50% ≥ 60% ≤ 90%

              ผ่านเกณฑ์์
             การประเมิน

                    ราย
12 0 0
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 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโกแ้อสฟัลัทุต์่ระห้นักถง่ความสำาคญัในการพฒันาธุ์รุกิจชุมุชุนให้้มคีวามแขง็แกรง่และสามารถพึ�งพาต่นเองได้ิอยา่งยั�งย่น กลุ่มบ้ริษทัุฯมุง่มั�นสนบั้สนนุในการพฒันาและส่งเสรมิองคค์วามร้ด้้ิานการ
บ้ริห้ารจัดิการธุ์ุรกิจแก่ค้่ค้าทุี�อย้่ในชุุมชุน โดิยแฉพาะพ้�นทุี�รอบ้บ้ริเวณทุี�โรงงานสาขาต่ั�งอย้่ 
 นอกจากกลุ่มบ้ริษัทุฯ จะส่งเสริมการจัดิซึ่่�อสีเขียวแล้ว ยังมุ่งผ่ลักดัินให้้ค้่ค้าคำาน่งถ่งการดิำาเนินงานโดิยคำาน่งถ่งสิ�งแวดิล้อมมากข้�น ผ่่านโยบ้ายการจัดิซึ่่�อจัดิจ้างสินค้าและบ้ริการทุี�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม  
สนับ้สนุนค่้ค้าทีุ�ดิำาเนินธุ์ุรกิจอย่างเป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม ทัุ�งยังมีความพยายามทีุ�จะสนับ้สนุนในการยกระดัิบ้มาต่รฐานการดิำาเนินงานของค้่ค้าผ่่านการขยายเครือข่ายสีเขียว โดิยในปี 2564 โรงงานพิษณุโลกไดิ้ริเริ�ม
โครงการขยายขอบ้เขต่ของอุต่สาห้กรรมสีเขียวจากภัายในองค์กรเองออกส้่ภัายนอก เพ้�อส่งเสริมให้้ค้่ค้าและพันธุ์มิต่รเข้าส้่กระบ้วนการอุต่สาห้กรรมสีเขียว (Green Industry) และเกิดิการพัฒนาอย่างยั�งย่นต่ลอดิทุั�ง
ห้่วงโซึ่่อุปทุาน ห้ลักสำาคัญของโครงการจะมุ่งเน้นการพัฒนาปรับ้ปรุงประสิทุธุ์ิภัาพของกระบ้วนการผ่ลิต่ ส่งเสริมการบ้ริห้ารจัดิการสิ�งแวดิล้อม และความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคมของค้่ค้า

ก้าริสนับสนุนและพััฒนาคู่ค้า [Disclosure  308-2, 414-2]
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 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีความพยายามทุี�จะขยายขอบ้เขต่ในการสนับ้สนุนส่งเสริม
ชุุมชุนทีุ�อย่้ในทุ้องถิ�นใกลโ้รงงานมากข้�น โดิยนอกจากจะให้้ความสำาคญั ในการส่งเสริมจดัิซึ่่�อ
สนิคา้ห้รอืผ่ลติ่ภัณัฑ์จ์ากทุอ้งถิ�นแลว้ กลุ่มบ้รษิทัุฯยงัมกีารขยายกรอบ้แนวคดิิและมมุมองใน
การสนับ้สนุนชุุมชุนให้้กว้างมากข้�น โดิยให้้ครอบ้คลุมการจัดิจ้างและการใชุ้บ้ริการผ้้่รับ้จ้าง
ผ่้ร้บั้เห้มาทีุ�อย่้ในชุมุชุนในพ้�นทีุ�รอบ้บ้รเิวณทุี�โรงงานสาขาตั่�งอย่้ดิว้ย ในป ี2564 กลุม่บ้รษิทัุฯ
มีม้ลค่าการจัดิซึ่่�อการจัดิจ้างทุ้องถิ�นในประเทุศึไทุยรวม 62.95 ล้านบ้าทุ ลดิลงจากปีทุี�ผ่่าน
มาซึ่่�งเป็นไปต่ามภัาวะเศึรษฐกิจและสถานการณ์ต่ลาดิ

ล้านบ้าทุ ล้านบ้าทุ

 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีความมุ่งมั�นทีุ�จะส่งเสริมให้้เกิดิการจัดิซึ่่�อจัดิจ้าง วัต่ถุดิิบ้ สินค้าและ
บ้ริการทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม (การจัดิซึ่่�อสีเขียว) ทัุ�งเพ้�อใชุ้ในกระบ้วนการผ่ลิต่และ 
การดิำาเนนิอย่างต่่อเน่�องอย่างไรกต็่าม ในปี 2564 ม้ลค่าการจดัิซ่ึ่�อสเีขียวมเีพียง 153 ล้านบ้าทุ 
ลดิลงจากปกีอ่นห้นา้ ทัุ�งนี�เปน็ผ่ลมาจากการเปลี�ยนแปลงนโยบ้ายของภัาครฐัในการสง่เสรมิ
การใชุ้ผ่ลิต่ภััณฑ์์แอสฟััลทุ์ซึ่ีเมนต่์ผ่สมยางพาราทีุ�น้อยลง ทุำาให้้วัต่ถุดิิบ้ทีุ�ในการผ่ลิต่สินค้า
ดิังกล่าวมีปริมาณลดิลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ก้าริจำัดซื้อท้องถิ�น ก้าริจำัดซื้อส่เข้ียว

รับ้เห้มาและบ้ริการทุ้องถิ�น
จัดิซึ่่�อทุ้องถิ�น

25
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25
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25
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25
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[Disclosure 204-1]
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 กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงมีความพยายามในการต่ิดิต่าม เข้าเยี�ยม และต่รวจประเมินพ้�นทุี�ปฏิบ้ัต่ิการของค้่ค้าอย่างสมำ�าเสมอ แม้ในชุ่วงการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 จะส่งผ่ลให้้การต่รวจประเมิน และเยี�ยมค้่ค้าเป็น 
ไปไดิ้อย่างจำากัดิ โดิยในปี 2564 ทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯ ไดิ้เข้าต่รวจเยี�ยมพ้�นทุี�ปฏิบั้ต่ิการของค้่ค้าประเภัทุสินค้าและบ้ริการอ่�น ๆ จำานวน 1 ราย ภัายใต่้การปฏิบ้ัต่ิต่ามมาต่รการเฝึ้าระวังโรคระบ้าดิอย่างเคร่งครัดิ และมีการปรับ้
เปลี�ยนวิธุ์ีการในการต่รวจเยี�ยมสถานประกอบ้การมาเป็นการต่รวจประเมินผ่่านทุาง Online ค่อค้่ค้าประเภัทุวัต่ถุดิิบ้และภัาชุนะบ้รรจุ จำานวน 1 ราย

ก้าริปริับเปล่�ยนริูปแบบก้าริปริะเมินคู่ค้าในสถานก้าริณ์ก้าริริะบาดข้องเชื้อโควิด-19

วัตถุดิบและ
ภาชนะบรรจุ

การตรวจเยีย่มสถานประกอบการของคูค้่า 
(Suppliers Visit)  

2563  

3

3

1

1

2564

สินค้าและ
บริการอื่นๆ 
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 กวา่ 2 ป ีทีุ�ธุ์รุกจิน้อยให้ญ่ต่่างได้ิรบั้ผ่ลกระทุบ้จาวิกฤต่การณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 นอกจากการปรับ้เปลี�ยนกลยุทุธุ์์ในการดิำาเนิน
ธุ์ุรกิจเพ้�อให้้บ้ริษัทุอย้่รอดิแล้ว กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยังคงมุ่งมั�นทุี�จะประคับ้ประคองกลุ่มค้่ค้า โดิยเฉพาะค้่ค้าทุี�เป็นธุ์ุรกิจขนาดิกลางและธุ์ุรกิจครอบ้ครัวทุี�มักจะ
ไดิ้รับ้ผ่ลกระทุบ้โดิยต่รงและรุนแรงให้้สามารถย่นห้ยัดิผ่่านสภัาวะทุี�ยากลำาบ้ากนี�ไปไดิ้ดิ้วยกัน กลุ่มบ้ริษัทุฯ เน้นยำ�าเป็นอย่างยิ�งในการปฏิบ้ัต่ิต่่อค้่ค้าทุุก
รายอย่างเสมอภัาคและเป็นธุ์รรมโดิยให้้ความสำาคัญกับ้การชุำาระเงินให้้กับ้ค้่ค้าต่รงเวลา และปฏิบ้ัต่ิต่ามเงื�อนไขต่่าง ๆ ทีุ�ได้ิต่กลงกันไว้กับ้ค้่ค้าอย่าง
เครง่ครดัิ ซึ่่�งในกรณีไม่สามารถปฏบิ้ตั่ติ่ามเงื�อนไขใดิ ๆ  ไดิจ้ะต่อ้งมกีารแจง้ให้้ค้ค่า้ทุราบ้ลว่งห้นา้เพ้�อพิจารณาแนวทุางแก้ไขรว่มกนั ในขณะเดิยีวกนักลุม่
บ้ริษัทุฯ ยังมุ่งห้วังทุี�จะส่งเสริมอุดิมการณ์ดิังกล่าวไปยังค้่ค้าซึ่่�งเป็นกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียในห้่วงโซึ่่ธุ์ุรกิจผ่่านการจัดิทุำา“จรรยาบ้รรณค้่ค้าธุ์ุรกิจ (Suppli-
er Code of Conduct)” เพ้�อกำาห้นดิทุิศึทุางและแนวทุางปฏิบ้ัต่ิให้้กับ้ค้่ค้าทุี�ทุำางานร่วมกันกับ้กลุ่มบ้ริษัทุฯ

ก้าริปฏิบัติิติ่อคู่ค้าในช่วงเวลาท่�ภาคธุริก้ิจำติ้องฝ่่าฟัันก้ับภาวะวิก้ฤติ

 “การพัฒนาอย่างยั�งย่นได้ิเข้ามามีบ้ทุบ้าทุอย่าง
มากในกระบ้วนการจัดิซึ่่�อจดัิจ้าง เราได้ิเห็้นขอ้กำาห้นดิต่่าง ๆ
ดิา้น ESG จากดีิลเลอร์วตั่ถุดิบิ้ต่่าง ๆ  ทีุ�เราทุำาธุ์รุกจิดิว้ย ใน
ขณะทีุ�กลุ่มบ้ริษทัุฯมุง่เนน้การจดัิซึ่่�อจดัิจา้งในทุอ้งถิ�นและคดัิ
เลอ่กซัึ่พพลายเออรที์ุ�สามารถสง่มอบ้ผ่ลิต่ภัณัฑ์แ์ละบ้รกิาร
สีเขียวไดิ้”

  

คุณจิตรมณี จิรนันตรัตน์
ผู้จัดการอาวุโส- ส่วนงานจัดหาและจัดซื้อ



การบริหารจัดการอื่น ๆ
ใน

•  การปลูกฝึังจรรยาบรรณ
•  การต่อต้านคอร์รัปชัน
•  การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
•  การบริหารงานด้านภาษี

มิติบรรษัทภิบาล
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การปลูกฝึังจรรยาบรรณ

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดู จำริริยาบริริณ

• กลุ่มบ้ริษทัุฯ กำาห้นดิให้้ไม่มีการว่าจ้างอดีิต่เจ้าห้น้าทีุ�รัฐฯ ทีุ�ออกจากต่ำาแห้น่ง ห้รือเคยทุำางานให้้กบั้ห้น่วยงานกำากบั้ดิแ้ลทีุ�เกี�ยวข้องกบั้กลุม่บ้ริษทัุฯ โดิยต่รง  
• ห้ากเป็นผ้้่ทีุ�เคยเป็นเจ้าห้น้าทีุ�รฐัฯ ต้่องพ้นจากต่ำาแห้น่งห้น้าทีุ�เดิมิมาเป็นระยะเวลา 2 ปีข้�นไป
• มกีารกำาห้นดิห้น้าทีุ�เพ้�อป้องกันการสร้างประโยชุน์ในทุางทีุ�มชิุอบ้ เชุ่น การติ่ดิต่่อห้น่วยงานเดิิมทีุ�เคยสงักดัิ  
• เปิดิเผ่ยข้อม้ลรายนามและประวัต่ขิองบุ้คคลทีุ�เคยเป็นอดีิต่เจ้าห้น้าทีุ�รฐัฯ ในระดัิบ้บ้ริห้ารตั่�งแต่่ผ้้่อำานวยการข้�นไปและกรรมการบ้ริษทัุ พร้อมระบุ้เห้ตุ่ผ่ล 

การแต่่งตั่�งในรายงานประจำาปีของบ้ริษทัุ

  นโยบ้ายและแนวปฏิบั้ต่ด้ิิานการกำากับ้ดิแ้ลกิจการของกลุ่มบ้ริษทัุฯ มกีารนำามาปฏบิ้ตั่เิพ้�อต่ดิิต่ามผ่ลต่ามกรอบ้ทีุ�กำาห้นดิไว้ในจรรยาบ้รรณกลุ่มบ้ริษทัุ 
ทุปิโก้แอสฟััลท์ุ ซึ่่�งได้ิระบุ้ถง่กระบ้วนการแจ้งเบ้าะแสทีุ�ชุดัิเจนในการร้องเรียน  ได้ิแก่ ชุ่องทุางการรบั้และผ้้่รบั้แจ้งเรื�องร้องเรียนทุี�เน้นให้้มคีวามเป็นกลาง รกัษาการ
แจ้งเป็นความลบั้ให้้เป็นทีุ�ไว้วางใจต่่อผ่้แ้จ้ง  การต่ั�งคณะกรรมการส่บ้สวนข้อเทุจ็จริงทีุ�มกีำาห้นดิเวลาการส่บ้สวนและรายงาน และการแจ้งกลบั้ถง่ผ่ลการสอบ้สวน
 การกำาห้นดิกระบ้วนการทีุ�โปร่งใส และต่รวจสอบ้ได้ิชุ่วยให้้พนกังานทุุกคน ต่ลอดิจนผ่้ม้ส่ีวนได้ิเสยีภัายนอกมีชุ่องทุางการร้องเรียนทุั�งข้อสงสัยและ 
การกระทุำาทีุ�มข้ีอม้ลห้ลกัฐานว่าขดัิแย้งกบั้จรรยาบ้รรณของกลุม่บ้ริษทัุฯ  ซึ่่�งกระบ้วนการเปิดิรบั้และดิำาเนนิการส่บ้สวนข้อร้องเรียนนี�ยงัครอบ้คลมุไปถง่ 
การต่รวจสอบ้ต่ามนโยบ้ายอ่�น ๆ ทีุ�เกี�ยวข้องได้ิแก่ นโยบ้ายการต่่อต้่านคอร์รัปชุนั เป็นต้่น 
 การต่ดิิต่ามการปฏบิ้ติั่ต่ามจรรยาบ้รรณของพนักงานมกีารกำาห้นดิวาระการติ่ดิต่ามการปฏบิ้ติั่ต่ามจรรยาบ้รรณธุุ์รกิจ โดิยให้้มีการนำาเสนอต่่อ 
คณะกรรมการกำากบั้ด้ิแลกิจการ และคณะกรรมการบ้ริษัทุฯ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง เชุ่น ในเรื�องของจำานวนข้อร้องเรียน และกรณฝ่ีึาฝ้ึนจรรยาบ้รรณธุ์รุกจิ เป็นต้่น 
โดิยในปี 2564 ได้ิมีการรายงานในทีุ�ประชุมุคณะกรรมการกำากับ้ดิแ้ลกจิการทุี�ดิคีรั�งทุี� 4/2564 วนัทุี� 22 ต่ลุาคม 2564 วาระทีุ� 6   และรายงานในการประชุมุคณะ
กรรมการบ้ริษทัุ ครั�งทุี� 5/2564 วนัทีุ� 10 พฤศึจิกายน 2564 วาระทีุ� 8 ซึ่่�งจะเป็นข้อม้ลเพ้�อสร้างความมั�นใจกบั้ผ่้บ้้ริห้าร นกัลงทุุน และผ้้่มส่ีวนได้ิเสยีอ่�น ๆ  ในด้ิาน
จริยธุ์รรมในการประกอบ้ธุุ์รกจิของกลุ่มบ้ริษทัุฯ

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2564

ข้อร้องเรียนด้าน
จรรยาบรรณเป็น กรณี0

เป้าหมาย
เป้าหมายระยะยาวปี 2568 เป้าหมายระยะสั้นปี 2564

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

• ส่งเสริมและสร้างความต่ระห้นกัด้ิานจรรยาบ้รรณ  โดิยกำาห้นดิให้้
พนกังานต้่องผ่่านการอบ้รมด้ิานจรรยาบ้รรณและผ่่านการทุดิสอบ้
ความเข้าใจทีุ�กำาห้นดิ   และมข้ีอร้องเรียนด้ิานจรรยาบ้รรณเป็นศึน้ย์ 

• ข้อร้องเรียนแจ้งเบ้าะแสดิ้านจรรยาบ้รรณเป็นศึ้นย์ 

• กลุม่บ้ริษทัุฯ ดิำาเนนิการจัดิอบ้รมพนักงานทุี�เขา้ทุำางานแล้ว
ทัุ�งห้มดิ และจัดิอบ้รมพนักงานเข้าให้ม่ทุุกคน 100% โดิย
ในปี 2564 สำาห้รับ้การให้้ความร้้แก่พนักงานปัจจุบ้ัน กลุ่ม
บ้ริษัทุฯได้ิกำาห้นดิให้้อย้่ในร้ปแบ้บ้ของการทุำาแบ้บ้ทุดิสอบ้ 
ซึ่่�งจะจัดิข้�นในเด่ิอนตุ่ลาคมปี 2565 โดิยปัจจุบั้นอย่้ใน
ระห้ว่างการจัดิทุำาแบ้บ้ทุดิสอบ้

• พนกังานทุุกต่ำาแห้น่งแสดิงการรบั้ทุราบ้และรบั้รองต่นเอง ใน
การปฏิบ้ตั่ติ่ามห้ลักจรรยาบ้รรณครบ้ 100% และติ่ดิต่าม
ผ่ลของการเข้าไปรับ้ทุราบ้และรับ้รองต่นเองของพนักงาน
ผ่่านการประชุมุรายเด่ิอนของฝ่ึายบ้ริห้าร 

• จำานวนขอ้รอ้งเรยีนทุี�เกี�ยวกบั้การต่ดิิสนิบ้นและคอร์รปัชุั�น 
และแจ้งเบ้าะแสดิ้านจรรยาบ้รรณเป็นศึ้นย์

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

[Disclosure  102-17]
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การต่อต้านคอร์รัปชัน

• กลุม่บ้ริษทัุฯ เต่รียมต่วัในการย่�นขอ re-certification สมาชุกิภัาพของ CAC ทีุ�จะครบ้วาระใน 
ปี 2566 ต่่อออกไปอีก 3ปี

• มกีารทุบ้ทุวนทุะเบี้ยนความเสี�ยงด้ิานคอร์รปัชุนัขององค์กร มาต่รการควบ้คุมความเสี�ยง พร้อม
การต่ดิิต่ามผ่ล ต่ามรป้แบ้บ้ทุะเบี้ยนความเสี�ยง และห้น่วยงานทีุ�มคีวามเสี�ยง ต่ามทีุ� CAC กำาห้นดิ

 คณะกรรมการบ้ริษัทุฯ มกีารกำาห้นดินโยบ้ายต่่อต้่านคอร์รปัชัุนเพ้�อผ่ลประโยชุน์ทุางธุุ์รกิจ เพ้�อแสดิงความมุ่งมั�นขององค์กรในการป้องกันปัญห้าการ
คอร์รปัชุนัทุี�อาจเกดิิข้�นได้ิในกิจกรรมต่่าง ๆ  ต่ามห่้วงโซ่ึ่คณุค่าของกลุ่มบ้ริษทัุฯ และเพ้�อให้้การต่ดัิสนิใจและการดิำาเนนิการทุางธุุ์รกจิทุี�อาจมคีวามเสี�ยงด้ิานการ
ทุุจริต่คอร์รปัชุนัได้ิรบั้การพิจารณาและปฎบัิ้ต่อิย่างรอบ้คอบ้  
 ในปี 2557 กลุ่มบ้ริษทัุทิุปโก้แอสฟััลท์ุ  ได้ิลงนามประกาศึเจต่นารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิ้ตั่ขิองภัาคเอกชุนไทุยในการต่่อต้่านการทุุจริต่ (Thai 
Private Sector Collective Action  against Corruption (CAC)) โดิยกลุม่บ้ริษทัุฯ ได้ิมีการจัดิทุำาแนวทุางการประเมินความเสี�ยงด้ิานคอร์รปัชุนั แนวปฏิบ้ตั่ิ 
ระบ้บ้การต่ดิิต่าม และการนำาเสนอผ่ล โดิยย่ดิต่ามแนวทุางแบ้บ้ประเมินต่นเอง (self assessment) ภัายใต้่โครงการ CAC และในวนัทุี� 10 พฤศึจิกายน 2560 กลุ่ม
บ้ริษทัุฯ ได้ิรบั้การรบั้รองเป็นสมาชุกิแนวร่วมปฏบัิ้ต่ขิองภัาคเอกชุนไทุยในการต่่อต้่านการทุุจริต่ และได้ิรบั้การต่่ออายุการรบั้รองอีกครั�งในวนัทุี� 30 มถินุายน 
2563 โดิยการต่่ออายุการรบั้รองจะมผี่ลจนถง่วันทีุ� 30 มถุินายน 2566  
 จากการทีุ�สมาคมส่งเสริมสถาบั้นกรรมการบ้ริษทัุไทุยได้ิพฒันาแบ้บ้ประเมินต่นเองฉบั้บ้ 4.0 ซึ่่�งมีผ่ลบ้งัคบั้ใชุ้ตั่�งแต่่เดิอ่นกรกฎาคม 2564 เป็นต้่นมา 
กลุ่มบ้ริษทัุฯ จ้งได้ิดิำาเนนิการในขั�นต่อนต่่าง ๆ ครอบ้คลุมถง่การประเมินความเสี�ยง การทุบ้ทุวนนโยบ้ายและมาต่รการ ต่ลอดิจนการส่�อสารเพ้�อเต่รียมพร้อม
สำาห้รับ้การย่�นขอต่่ออายุการรบั้รองในรอบ้ถดัิไปทีุ�จะครบ้วาระในปี 2566   นอกเห้น่อไปจากการปฎิบ้ตั่ติ่ามนโยบ้ายการติ่ดิต่ามและการรายงานผ่ลแล้ว กลุ่ม
บ้ริษทัุฯ ยงัคงเข้าร่วมกจิกรรมต่่อต้่านคอร์รัปชุนัซึ่่�งจัดิห้น่วยงานทีุ�เกี�ยวข้องในประเทุศึไทุยอย่างสมำ�าเสมอในรป้แบ้บ้ออนไลน์

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2564

เป้าหมาย
เป้าหมายระยะยาวปี 2568 เป้าหมายระยะสั้นปี 2564

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

• กลุ่มบ้ริษทัุฯ วางเป้าห้มายระยะยาวในการคงสถานะสมาชิุกภัาพ
แนวร่วมปฏิบ้ัต่ิของภัาคเอกชุนไทุยในการต่่อต้่านการทุุจริต่ 
(โครงการ Thai Private Sector Collective Action  against 
Corruption (CAC))

• วางแนวทุางการสนับ้สนุนให้้เครือข่ายค้ค้่าเข้าร่วม การต่่อต้่านการ
ทุุจริต่ การต่ดิิสนิบ้น และคอร์รปัชุนั 

• Re-certification สมาชิุกภัาพของ CAC
• ข้อร้องเรียนด้ิานคอร์รัปชุนัเป็น 0

• ดิำาเนินการประเมินต่นเอง (self-assessment) ต่ามแบ้บ้
ประเมินต่นเองฉบั้บ้ 4.0 ทีุ�สมาคมส่งเสริมสถาบั้นกรรมการ
บ้ริษัทุไทุยไดิ้พัฒนาข้�น

• ปรับ้ปรุงค้่ม่อแนวทุางการต่่อต่้านคอร์รัปชุั�น
• มกีารทุบ้ทุวนทุะเบ้ยีนความเสี�ยงดิา้นคอรร์ปัชุนัขององคก์ร 

พร้อมการติ่ดิต่ามผ่ลต่ามร้ปแบ้บ้ทุะเบี้ยนความเสี�ยง และ
ห้น่วยงานทุี�มีความเสี�ยง ต่ามทุี� CAC กำาห้นดิ

• เข้าร่วมกิจกรรมต่่อต่้านคอร์รัปชุันซึ่่�งจัดิห้น่วยงานทีุ�
เกี�ยวขอ้งในประเทุศึไทุยอย่างสมำ�าเสมอ (ในรป้แบ้บ้ออนไลน์)

• มกีารส่�อสาร ฝึึกอบ้รมภัายในแก่พนักงานให้ม่เพ้�อให้้ความ
ร้้เกี�ยวกับ้นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ัต่ิ ในการต่่อต่้านการทุุจริต่
คอร์รัปชุั�นของบ้ริษัทุ

สามาริถ Scan QR Code 
เพั่�อเข้้าดู นโยบายก้าริติ่อ
ติ้านคอริ์ริัปชัน

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

[Disclosure  205-1, 205-2, 205-3]
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การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน

• ระบุ้เพิ�มเติ่มเน่�อห้าการไม่เล่อกปฏบัิ้ติ่ต่่อบ้คุคลเพราะเห้ตุ่แห่้งความแต่กต่่างใดิ ๆ ในการจ้างงานและอาชุพี ได้ิแก่ ความคดิิเห็้นทุางการเม่อง ถิ�นกำาเนดิิและ 
วงศ์ึวาน พ้�นฐานทุางสังคม สถานภัาพสมรส ทุศัึนคติ่ส่วนตั่ว ความพิการ การติ่ดิเชุ่�อเอชุไอวี สถานะการตั่�งครรภ์ั การเป็นกรรมการลก้จ้าง แนวความคิดิส่วน
บ้คุคลอ่�น ๆ ห้รือสถานะอ่�นใดิทีุ�ถอ่ว่าเป็นสิทุธุ์มินษุยชุน

• ปรบั้กระบ้วนการทุำางาน สถานทีุ� สภัาพแวดิล้อมในทีุ�ทุำางาน และการด้ิแลพนักงานเพ้�อให้้เกดิิความปลอดิภัยัจากการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19

   กลุ่มบ้ริษัทุทุปิโก้แอสฟััลท์ุ มุ่งมั�นในการบ้ริห้ารจดัิการด้ิานสทิุธุ์มินษุยชุนต่ลอดิห่้วงโซ่ึ่คณุค่าโดิยประกาศึใชุ้นโยบ้ายด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุน (Human Rights Policy) ซึ่่�งสอดิคล้องต่ามห้ลักขององค์การสห้ประชุาชุาติ่ว่าด้ิวยกา
รดิำาเนินธุ์รุกจิและสทิุธุ์มินษุยชุน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) ซึ่่�งสามารถดิร้ายละเอียดิกจิกรรมการดิำาเนนิงานต่่าง ๆ  ทีุ�กลุม่บ้ริษทัุฯ จดัิทุำาไว้โดิย สแกน QR Code เรื�องแนวทุางในการบ้ริห้าร
จดัิการด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุน ฉบ้บั้ปรบั้ปรงุล่าสุดิเม่�อปี 2563
 วตั่ถปุระสงค์ห้ลักของกลุ่มบ้ริษทัุฯ คอ่ การลดิความเสี�ยง ป้องกนั และห้ลกีเลี�ยงการละเมดิิสิทุธิุ์มนษุยชุนต่ลอดิห่้วงโซ่ึ่คณุค่าทุางธุ์รุกจิของกลุ่มบ้ริษทัุฯ ผ่่านกระบ้วนการต่รวจสอบ้ด้ิานสทิุธิุ์มนษุยชุนอย่างรอบ้ด้ิาน (Human 
Rights Due Diligence) ซึ่่�งรวมถง่การระบุ้ความเสี�ยงด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุน การระบุ้กลุ่มผ่้้ได้ิรบั้ผ่ลกระทุบ้ การป้องกันห้รือจัดิทุำาแผ่นแก้ไข รวมถง่กำาห้นดิมาต่รการเพ้�อบ้รรเทุาเยยีวยาความเสยีห้ายและการติ่ดิต่ามผ่ล  
 สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 และมาต่รการควบ้คุมต่่าง ๆ  ในปี 2564 ส่งผ่ลให้้กลุ่มบ้ริษทัุฯจำาเป็นต้่องปรบั้กระบ้วนการทุำางาน  สถานทีุ�และ
สภัาพแวดิล้อมในทีุ�ทุำางาน และการดิแ้ลพนักงานเพ้�อให้้เกดิิความปลอดิภัยั  ซึ่่�งรวมถง่การปฏิบ้ตั่ติ่ามมาต่รการป้องกันเพ้�อดิแ้ลผ่้ม้ส่ีวนได้ิเสยีในด้ิานสทิุธุ์มินษุยชุน
อ่�นๆได้ิแก่ ค้ค้่า/พันธุ์มติ่ร  ล้กค้า และชุมุชุน/ผ้้่ใชุ้ถนน ทีุ�มีการต่ดิิต่่อประสานงานกับ้พนกังานของกลุ่มบ้ริษัทุฯ ทัุ�งนี�การทีุ�กลุ่มบ้ริษทัุฯยงัสามารถดิำาเนนิธุ์รุกจิได้ิใน
สภัาวะการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19  ทุำาให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ ยงัคงสามารถจ้างงานได้ิต่ามปกต่ ิโดิยไม่มคีวามจำาเป็นในการลดิค่าจ้าง เงินเดิอ่น ห้รือลดิจำานวนพนกังาน
ทีุ�มอีย่้  ต่ลอดิจนสามารถจัดิการทุรพัยากร ในการจดัิการด้ิานอาชีุวอนามยั ความปลอดิภัยั และการพัฒนาพนกังานได้ิต่ามปกติ่ 
 การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือเป้าหมายท่ีสำาคัญในปี 2564
 ในปี 2564 มกีารปรบั้ปรงุระเบ้ยีบ้ข้อบั้งคบั้ในการทุำางานสำาห้รบั้พนกังาน ให้้สอดิคล้องกับ้นโยบ้ายสิทุธุ์มินษุยชุน และมาต่รฐานแรงงานไทุย (มรทุ.–2564) 
ทีุ�เพิ�มเต่มิเน่�อห้าของการไม่เล่อกปฏบัิ้ต่ต่ิ่อบ้คุคลเพราะเห้ต่แุห่้งความแต่กต่่างใดิๆ ในการจ้างงานและอาชุพี ซึ่่�งผ่่านการพิจารณาเห้น็ชุอบ้จากคณะกรรมการกำากบั้
ดิแ้ลกจิการทุี�ดิี

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2564
จำานวนข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำาปี 2564

กรณี0

สามาริถ Scan QR Code เพ่ั�อเข้้าดู 
นโยบายสิทธิมนุษัยชน

สามาริถ Scan QR Code เพ่ั�อเข้้าดู 
แนวทางในก้าริบริิหาริจัำดก้าริด้าน
สิทธิมนุษัยชน

เป้าหมาย
เป้าหมายระยะยาวปี 2568 เป้าหมายระยะสั้นปี 2564

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

• การให้้ความร้ผ้่้บ้้ริห้ารและพนกังานเรื�องสถานการณ์โลกและแนว
โน้มทุศิึทุางการดิำาเนินงานด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุนในระดิบั้สากล

• ทุบ้ทุวนนโยบ้ายด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุนอย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อให้้มั�นใจว่า
สามารถสะทุ้อนการเป็นปัจจุบั้นในระดิบั้สากล

• บ้ริห้ารจดัิการความเสี�ยงด้ิานสทิุธุ์มินษุยชุนให้้อย่้ในระดิบั้ต่ำ�า

• การร้องเรียนด้ิานสทิุธุ์มินษุยชุนเป็นศึน้ย์ (จากทุุกชุ่องทุางการร้องเรียน)
• บ้ริห้ารจดัิการให้้ระดิบั้ความเสี�ยงด้ิานสทิุธุ์มินษุยชุนอย้ใ่นระดิบั้ต่ำ�าถง่

ปานกลาง

• ไม่มีการร้องเรียนดิ้านสิทุธิุ์มนุษยชุนผ่่านทุุกชุ่องทุางการ
ร้องเรียน

• การดิำาเนนิงานดิา้นการปกปอ้งความเปน็สว่นต่วัของข้อม้ล
พนักงาน ล้กจ้างชุั�วคราว ต่อบ้รับ้กับ้กฏห้มาย PDPA

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

[Disclosure  412-1, 412-2, 412-3]
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 นับ้ตั่�งแต่่ปี 2562 กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้มีการริเริ�มกระบ้วนการต่รวจสอบ้ดิ้านสิทุธุ์ิมนุษยชุนอย่างรอบ้ดิ้าน (Human Rights Due Diligence) ต่ามห้ลักขององค์การสห้ประชุาชุาต่ิว่าดิ้วยการดิำาเนินธุุ์รกิจและ 
สิทุธุ์ิมนุษยชุน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) ผ่่านมาต่รฐานแรงงานไทุย (Thai Labor Standard (TLS)) โดิยมีวัต่ถุประสงค์ห้ลักค่อการลดิความเสี�ยง ป้องกันและห้ลีกเลี�ยง 
การละเมดิิสทิุธุ์มินษุยชุน ต่ลอดิห้ว่งโซึ่ค่ณุคา่ทุางธุ์รุกจิของกลุ่มบ้รษิทัุฯ  ซึ่่�งรวมถง่การระบ้คุวามเสี�ยงดิา้นสทิุธุ์มินษุยชุน การระบ้กุลุ่มผ่้้ไดิร้บั้ผ่ลกระทุบ้ การปอ้งกันห้รอืจดัิทุำาแผ่นแก้ไข รวมถง่กำาห้นดิมาต่รการเพ้�อบ้รรเทุา
เยียวยาความเสียห้ายและการต่ิดิต่ามผ่ล 
 ห้ลักขององค์การสห้ประชุาชุาต่ิว่าดิ้วยการดิำาเนินธุ์ุรกิจและสิทุธุ์ิมนุษยชุน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework) จะมุ่งเน้นในสามดิ้านค่อ การปกป้อง 
สิทุธุ์ิ (protect) การให้้ความเคารพในสิทุธุ์ิ (respect) และการเยียวยาของผ่้้ถ้กริดิรอนสิทุธุ์ิ (remedy) โดิยการรายงานจะมีการกำาห้นดิชุุดิคำาถามมาต่รฐานในห้ัวข้อต่่าง ๆ ทุี�เกี�ยวกับ้กลุ่มบ้ริษัทุฯ โดิยผ่้้ต่อบ้สามารถเล่อก
ต่อบ้เพ้�อให้้ข้อม้ลเกี�ยวกับ้นโยบ้ายสิทุธุ์ิมนุษยชุนของต่น ความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อการเคารพสิทุธุ์ิมนุษยชุน กระบ้วนการดิำาเนินงานและผ่ลลัพธุ์์ทุี�ไดิ้

 สำาห้รับ้กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้นำาห้ลักการนี�มาออกแบ้บ้กระบ้วนการต่รวจสอบ้ดิ้านสิทุธิุ์มนุษยชุนอย่างรอบ้ดิ้าน (Human 
Rights Due Diligence)  โดิยเริ�มจากขั�นต่อนการวิเคราะห้์บ้ริบ้ทุของห้่วงโซึ่่คุณค่าธุ์ุรกิจของกลุ่มบ้ริษัทุฯ จากนั�นจะเข้าส่้
กระบ้วนการขั�นต่อนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย โดิยทุางสายงานพัฒนาบุ้คคล (Human Capital Management) 
ร่วมกับ้สำานักบ้ริห้ารความเสี�ยง (Risk Management Office) และห้น่วยธุ์ุรกิจอ่�น ๆ ทุี�เกี�ยวข้องกับ้กลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสียทุำาการ
ต่รวจสอบ้ดิ้านสิทุธุ์ิมนุษยชุน และการระบุ้กลุ่มเปราะบ้างทุี�อาจถ้กละเมิดิสิทุธิุ์  อาทุิ เชุ่น พนักงาน ล้กจ้าง สต่รี เดิ็ก โดิยจำาแนก
ต่ามWorkplace (พ้�นทุี�การดิำาเนินงาน) Marketplace (สินค้าและบ้ริการ) Community and Environment (ชุุมชุน สังคม และ
สิ�งแวดิล้อม) ต่ามเกณฑ์์ขององค์การ UNICEF’s Children’s Rights and Business Principles (CRBP)
 สำาห้รับ้ร้ปแบ้บ้ในการต่รวจสอบ้นั�นจะเป็นการออกไปพบ้ปะและเยี�ยมเยียนกลุ่มผ่้้มีส่วนไดิ้เสีย กลุ่มเปราะบ้าง โดิยการ
สานเสวนา (dialogue) การเข้าเยี�ยมล้กค้า (customer visit) ของทุางทุีมขาย ห้รือการต่รวจซึ่ัพพลายเออร์ (supplier audit) 
ของฝ่ึายจัดิซึ่่�อ เป็นต้่น โดิยในแต่่ละกลุม่จะมีการระบุ้ความเสี�ยงด้ิานสิทุธุ์มินุษยชุน รวมถง่การประเมินและวิเคราะห์้ทุั�งในส่วนผ่ลก
ระทุบ้ ความเป็นไปไดิ้ และแนวทุางการเยียวยา ซึ่่�งขั�นต่อนนี�สอดิคล้องกับ้การระบุ้ความเสี�ยงของสำานักบ้ริห้ารความเสี�ยง (Risk 
Management Office) ต่ามห้ลักการของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission) 
 จากนั�นจะเข้าส่้กระบ้วนการขั�นต่อนต่ดิิต่ามผ่ลการเยียวยา พร้อมกบั้ส่�อสารไปยงักลุ่มผ้้่มสีว่นได้ิเสียและสาธุ์ารณชุน 
โดิยกระบ้วนการนี�คาดิว่าจะแล้วเสร็จครบ้สมบ้้รณ์ภัายในปี 2565-2566 และจะมีการทุบ้ทุวนกระบ้วนการทัุ�งห้มดิอย่าสมำ�าเสมอ 
เพ้�อให้้มั�นใจว่ากลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้รับ้ทุราบ้ประเดิ็นความเสี�ยงดิ้านมนุษยชุนอย่างถ้กต่้องครบ้ถ้วนและทุันต่่อเห้ตุ่การณ์

แนวทางกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) 

ขั้นตอนการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence) 

วิเคราะห์บริบท
ของห่วงโซ่

คุณค่าธุรกิจ

การสื่อสารผลการ
ดำาเนินงานด้านสิทธิ

มนุษยชน

แนวทางการเยียวยา 
ติดตามผล

การระบุความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน 

การประเมินผลกระทบ

การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ
การระบุกลุ่มเปราะบาง

ที่อาจถูกละเมิดสิทธิ

[Disclosure  412-1]
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ประเด็นที่สำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
ในปี 2564
 จากการต่รวจสอบ้ประเด็ินทีุ�สำาคญัด้ิานสิทุธุ์มินุษยชุนทุี�ได้ิเริ�มในปี 2562 และทุบ้ทุวนในปี 2564 สามารถระบุ้และจำาแนกระดัิบ้ความเสี�ยงของประเดิน็ทุี�เกี�ยวข้อง 16 ข้อเป็น 5 ระดัิบ้  (ดัิงรายละเอยีดิใน QR Code) ผ่ลปรากฏว่า
ไม่มปีระเด็ินทุี�มคีวามเสี�ยงด้ิานสิทุธุ์มินุษยชุนในระดิบั้ส้งขั�นอนัต่รายห้รือขั�นทุี�ไม่สามารถยอมรับ้ได้ิ  และมเีพียง 3 ข้อทีุ�เป็นความเสี�ยงในระดิบั้กลางถง่ระดัิบ้ต่ำ�า  ซึ่่�งทัุ�ง 3 ข้อนี�เกี�ยวกบั้ความปลอดิภัยัห้น้างานของล้กค้าผ้้่ทุำางานผ่วิทุาง และ
การบ้ำารงุรกัษาผ่วิทุางในชุมุชุน ซ่ึ่�งทุางกลุ่มบ้ริษัทุฯมกีารกำาห้นดิมาต่รการบ้ริห้ารความเสี�ยงดิงักล่าวผ่่านการให้้ความร้้และสาธิุ์ต่ด้ิานความปลอดิภัยัแก่ล้กค้าและชุมุชุน

สามาริถ Scan QR Code เพ่ั�อเข้้าดู 
ปริะเด็นท่�สำาคัญด้านสิทธิมนุษัยชน
กั้บก้าริดำาเนินธุริกิ้จำข้องก้ลุ่มบริิษััทฯ

การตลาด/
พัฒนาธุรกิจ

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม การจัดหา การกลั่น การผลิต การขาย การขนส่ง

การบริการ
เทคนิค การก่อสร้าง

ประเด็นสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนปี 2564
จำาแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

พันัก้งาน

ก้าริจ้ำางงาน

ก้าริจำ่ายค่าติอบแทน

ก้าริอบริมและก้าริศ่ก้ษัา

ความปลอดภัยและอาช่วอนามัย

สภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน

ความผูก้พัันในองค์ก้ริ

สภาพัก้าริทำางาน

ความปลอดภัยและอาช่วอนามัย

สภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน

ก้าริอบริมและก้าริศ่ก้ษัา

สภาพัก้าริทำางาน

ความปลอดภัยและอาช่วอนามัย

ก้าริใช้แริงงานเด็ก้

ก้าริใช้แริงงานบังคับ

ก้าริใช้แริงงานผิดก้ฎหมาย

ความปลอดภัยและความอยู่ด่ม่สุข้

คู่ค้า/ พัันธมิติริ

ลูก้ค้า ชุมชน/ผู้ใช้ถนน

[Disclosure  412-3]
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ความเป็นไปได้ มา
ก

มาก
น้อ

ย

น้อย

ผล
กร

ะท
บ

ยอมรับไม่ได้ จัดการด่วน

ยอมรับได้ ติดตาม

ยอมรับได้ ติดตาม

ขั้นอันตราย จัดการด่วน/
เฝึ้าติดตาม

ระดับความเสี่ยง

ไม่พึงพอใจ จัดการ

ผลกระทบ แนวทางการจัดการประเด็นความเสี่ยง

การอบรมและการ
ศึกษาของกลุ่มลูกค้า

ในงานถนน

การทุำางานผ่ิดิพลาดิอาจจะส่งผ่ลกระทุบ้
กลับ้มาทุี�ภัาพลักษณ์กลุ่มบ้ริษัทุฯ ทุี�เป็น
เจ้าของผ่ลิต่ภััณฑ์์ เชุ่น การเทุยางมะต่อย
ขณะฝึนต่กห้นัก ทุำาให้้ยางมะต่อยไห้ล
ทุำาความเสียห้ายชุุมชุน

ล้กค้าผ่้้รับ้เห้มาถนนอาจไดิ้รับ้อุบ้ัต่ิเห้ตุ่จาก
การปฏิบ้ัต่ิงาน 
• จากการส้บ้ถ่ายยางลงแทุ้งค์รบั้ยางของล้กค้า
• การทุำางานป้ยางจากการไม่ไดิ้ใชุ้อุปกรณ์

ทุี�เห้มาะสม
• ทุำางานบ้นถนนมีการจราจร

ถนนภัายในชุุมชุนยังมีเส้นทุางทุี�อันต่รายมี
ห้ลุมถนนจากการสัญจรทุี�เพิ�มข้�น และยังไม่
ถ่งชุ่วงซึ่่อมแซึ่ม ทุำาให้้เกิดิอันต่รายกับ้คน
เดิิน จักรยาน จักรยานยนต่์ รถยนต่์ ทุำาให้้
บ้าดิเจ็บ้ห้รือเสียชุีวิต่

• จดัิการอบ้รมเรื�องของการใชุง้านทีุ�ถก้ต่อ้ง
จนถ่งระดิับ้ห้ัวห้น้าไซึ่ดิ์งาน

• ให้้ความร้้เรื�องการเปลี�ยนแปลงสภัาพภั้มิ
อากาศึทุี�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดิเร็ว

• ให้้ประเมินความเสี�ยงในการทุำางานในชุ่วง
ฤดิ้ฝึน ห้รือชุ่วงมีพายุ

• จดัิการฝึกึอบ้รมล้กคา้/พนกังานลก้คา้ ให้้
ทุราบ้วิธุ์ีการ/ฝึึกการใชุ้อปุกรณ์เครื�องมอ่
ในการทุำางานถนนอย่างปลอดิภััย  และไม่
อันต่รายต่่อผ่้้อ่�น

• จดัิอบ้รมเรื�องความปลอดิภัยัโดิยเจ้าห้น้าทีุ�
ความปลอดิภัยัวิชุาชีุพร่วมกบั้ฝ่ึายบ้ริการ
เทุคนคิให้้ความร้ ้ล้กค้าทีุ�อย้ร่ะห้ว่างเต่รียมงาน

• จัดิการสาธิุ์ต่การซ่ึ่อมถนนกับ้กลุ่ม
ราชุการ นักเรียน นักศึ่กษาทุี�ต่้องการทุำา
กิจกรรมเพ้�อสังคม 

• กระจายความร้้ดิ้วยส่�อต่่าง ๆ ให้้เข้าถ่ง  
เน่�องจากชุุมชุนสามารถดิำาเนินการเองไดิ้
ในขณะทีุ�ปัญห้ายังไม่มากนัก และสามารถ
ประห้ยัดิไดิ้มากข้�น

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของ

กลุ่มลูกค้า

ความปลอดภัยและ
ความอยู่ดีมีสุขของกลุ่ม

ผู้ใช้ถนนและชุมชน

ประเด็นสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ [Disclosure  412-3]
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การบริหารงานด้านภาษี

• ดิำาเนินการสอบ้ทุานและประเมินความเสี�ยงด้ิานภัาษีและ
มาต่รการควบ้คมุภัายใน 

• ดิำาเนนิการย่�นภัาษีผ่่านระบ้บ้อเิลก็ทุรอนิกส์

 กลุม่บ้ริษทัุฯยด่ิมั�นในการกำากับ้ดิแ้ลกิจการทีุ�ดิ ีการดิำาเนนิธุ์รุกจิทุี�โปร่งใส การดิำารงรกัษาความเป็นพลเมอ่งทีุ�ดิโีดิยตั่�งอย้บ่้นพ้�นฐานการพัฒนาเพ้�อความ
ยั�งย่น โดิยกลุ่มบ้ริษทัุฯได้ิมีการดิำาเนนิการจดัิการทุางด้ิานภัาษีเพ้�อประโยชุน์ส้งสดุิแก่กลุ่มบ้ริษทัุและผ้้่มส่ีวนได้ิส่วนเสยี โดิยใชุ้สทิุธุ์ปิระโยชุน์ทุางด้ิานภัาษแีละการยกเว้น
ภัาษเีพ้�อสนบั้สนนุการลงทุุน การจ้างงาน และการเติ่บ้โต่ทุางเศึรษฐกจิต่ามกฎห้มายทุางด้ิานภัาษีและระเบี้ยบ้ข้อบ้งัคบั้ของประเทุศึต่่าง ๆ ทีุ�กลุ่มบ้ริษทัุฯดิำาเนนิงาน
 ในปี 2563 กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้ประกาศึนโยบ้ายทุางดิ้านภัาษีนิต่ิบุ้คคล โดิยมีการชุี�แจงรายละเอียดิต่่าง ๆ ทุั�งห้มดิทุี�เกี�ยวข้องผ่่านทุางระบ้บ้ทุางออนไลน์ 
ซึ่่�งนโยบ้ายดิังกลา่วครอบ้คลุมถ่งการชุี�วัดิและการประเมินความเสี�ยงดิ้านภัาษี การชุำาระภัาษใีนระยะเวลาทุี�เห้มาะสม การพิจารณาโครงการลงทุุนให้ม่และผ่ล 
กระทุบ้ทุางภัาษี รวมถ่งธุุ์รกรรมระห้ว่างบ้ริษัทุให้้เป็นไปต่ามระเบี้ยบ้ข้อบ้ังคับ้ด้ิานภัาษีและมาต่รฐานสากล ทัุ�งนี�เพ้�อให้้มีการชุำาระภัาษีทีุ�ถ้กต่้องและเป็นธุ์รรม 
ทัุ�งนี� ทุางกลุม่บ้ริษทัุฯไมม่นีโยบ้ายห้ลีกเลี�ยงภัาษีโดิยเจต่นา ห้รอืห้าผ่ลประโยชุน์จากโครงสร้างภัาษีระห้วา่งประเทุศึในเขต่ทีุ�มอีตั่ราภัาษีต่ำ�าห้รอืปราศึจากภัาษี 
(Tax Havens) ห้รือม้ลค่าการโอนทุี�สร้างข้�นไปยังเขต่อำานาจศึาลทุี�มีภัาษีต่ำ�า โดิยทุุกธุ์ุรกรรมจะใชุ้ห้ลักการห้าห้รือพิส้จน์ราคาต่ลาดิ (Arm’s Length Prin-
ciple) ในการกำาห้นดิราคาโอน
 สำาห้รับ้การลงทุุนให้ม่นั�น ทุางกลุ่มบ้ริษทัุฯมั�นใจว่าการดิำาเนินการจัดิการทุางด้ิานภัาษีนั�นเป็นไปต่ามกฎระเบี้ยบ้และสอดิคล้องกับ้กิจกรรมและกลยุทุธ์ุ์
ทุางธุ์รุกจิ นอกจากนี�ทุางกลุ่มบ้รษิทัุฯยงัคำาน่งถง่สทิุธุ์ปิระโยชุนท์ุางดิา้นภัาษหี้รอืการยกเวน้ภัาษ ีเพ้�อประโยชุนข์องผ่้ม้สีว่นไดิส้ว่นเสยี นอกจากนี�การจดัิการ
ภัาษยีงัไดิร้บั้การต่รวจสอบ้และรายงานต่่อคณะกรรมการบ้รษิทัุเพ้�อให้้การจดัิการภัาษเีปน็ไปต่ามระเบ้ยีบ้ทีุ�เกี�ยวขอ้ง เกดิิประสทิุธุ์ภิัาพในการต่รวจสอบ้ รวม
ถ่งสร้างความเชุ่�อมั�นและดิ่งดิ้ดิการลงทุุนระยะยาวกับ้องค์กร
 ในปี พ.ศึ. 2564 กลุ่มบ้ริษัทุไดิ้ดิำาเนินการต่ามระเบ้ียบ้ข้อบ้ังคับ้ดิ้านภัาษี และไดิ้มีการใชุ้เทุคโนโลยีให้ม่ทุี�สนับ้สนุนกระบ้วนการจัดิการทุางดิ้านภัาษี
แบ้บ้ดิิจิทุัล
 กลุ่มบ้ริษทัุฯให้้ความสำาคญักับ้การปล้กฝึงัจิต่สำาน่กของพนักงานในเรื�องของภัาษี รวมถง่ห่้วงโซ่ึ่คณุค่า ไม่วา่จะเป็นการเก็บ้ใบ้กำากับ้ภัาษแีละเอกสาร
ต่่าง ๆ  ทีุ�เกี�ยวขอ้งและมคีวามจำาเปน็ต่่อล้กคา้และค้ค่า้ทุางธุ์รุกจิ ทุางกลุ่มบ้รษิทัุฯต่ระห้นกัดิวีา่การจดัิการทุางดิา้นภัาษทีีุ�เขม้งวดิกวดิขนัต่ามระเบ้ยีบ้ขอ้บ้งัคบั้
นั�นเป็นพ้�นฐานของธุ์ุรกิจทุี�ยั�งย่น อันห้มายถ่งชุ่�อเสียงขององค์กร ความรับ้ผ่ิดิชุอบ้ต่่อสังคม การสนับ้สนุนทุางเศึรษฐกิจ ต่ลอดิจนการรักษาความสัมพันธุ์์ทุี�
ดิีกับ้ห้น่วยงานราชุการทุางดิ้านภัาษีทุี�เกี�ยวข้องผ่่านการเปิดิเผ่ยข้อม้ลอย่างถ้กต่้อง โปร่งใส และต่รวจสอบ้ไดิ้

สามาริถ Scan QR Code เพ่ั�อเข้้าดู
นโยบายด้านภาษ่ั 

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยน 
ปี 2564

เป้าหมาย
เป้าหมายระยะยาวปี 2568 เป้าหมายระยะสั้นปี 2564

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

• ประเมนิและทุบ้ทุวนประเดิน็ความเสี�ยงด้ิานภัาษเีพ้�อความโปร่งใส
และการปฏบิ้ตั่ติ่ามกฎระเบี้ยบ้ข้อบ้งัคบั้

• จดัิอบ้รมความร้ด้้ิานภัาษีแก่พนกังานและพฒันาค้ม่่อแนะนำา

• ปรบั้กระบ้วนการดิำาเนนิงานทุางด้ิานภัาษีให้้เป็นระบ้บ้ดิจิิทุลั

[Disclosure 102-14]

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

• ประกาศึนโยบ้ายภัาษนีติ่บิ้คุคลให้้กบั้พนกังานบ้รษิทัุ
และบ้ริษัทุย่อย และติ่ดิต่ามการดิำาเนินงานของคณะ
กรรมการบ้ริษัทุ

• ปรบั้กระบ้วนการดิำาเนนิงานทุางด้ิานภัาษใีห้้เปน็ระบ้บ้
ดิิจิทุัล เชุ่น การออกใบ้กำากับ้ภัาษีอิเล็กทุรอนิกส์ 
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การปฏิบัติตามแนวทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ต่ามกฎห้มายภัาษีเงินได้ินิต่บุิ้คคลของประเทุศึไทุย อตั่ราภัาษีเงินได้ินติ่บิ้คุคลของกลุ่มบ้ริษทัุทุปิโก้อย่้ทีุ� 20% ซึ่่�งในปี 2564 ได้ิมีการชุำาระภัาษจีริงอย้ทีุ่� 14% (ต่ามงบ้การเงินรวมและงบ้การเงินเฉพาะกิจการ)

ภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง  
(ล้านบาท)

2562 25622563 25632564 2564

ภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง  
(ล้านบาท) อัตราภาษีที่แท้จริง  อัตราภาษีที่แท้จริง

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวมงบการเงินรวมงบการเงินรวม

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 
(ประเทศไทย)

ภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง

อัตราภาษีที่แท้จริง 15% 14% 18% 18% 14% 14%

(548.66) (415.15) (786.31) (556.18) (419.38) (260.05)

(730.95) (575.36) (870.97) (605.17) (601.07) (373.83)

3,654.73 2,876.81 4,354.84 3,025.87 3,005.37 1,869.15

- - - - 2,605.66 -

36,892.97 33,640.72 26,155.27 22,943.39 24,447.11 21,429.75

2563 2564

[Disclosure  207-4]
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คำาอธิบายความแตกต่างของภาษีเงินได้นิติบุคคลและอัตราภาษีที่แท้จริง
 ส่วนต่่างระห้ว่างภัาษีเงินไดิ้นิต่ิบุ้คคล (20%: ประเทุศึไทุย) และอัต่ราภัาษีทุี�แทุ้จริง (14%) สำาห้รับ้ปี 2564 อย้่ทุี� 181.69 ล้านบ้าทุ (ห้รือ 601.07 – 419.38 ล้านบ้าทุ ต่ามงบ้การเงินรวม) ซึ่่�งเป็นผ่ลอันเน่�องมาจาก
การบ้ริห้ารงานของกลุ่มบ้ริษัทุในการลดิห้ย่อนภัาษีในดิ้านต่่าง ๆ ไดิ้แก่ การส้งข้�นของค่าใชุ้จ่ายห้ักลดิห้ย่อนภัาษี การยกเว้นภัาษีเงินไดิ้ สิทุธุ์ิประโยชุน์ทุางภัาษีจากธุ์ุรกิจต่่างประเทุศึให้ม่ และสิทุธุ์ิประโยชุน์ทุางภัาษีสำาห้รับ้
ศึ้นย์ธุ์ุรกิจระห้ว่างประเทุศึ (IBC)
รายละเอยีดิมดีิงันี� :

ห้มายเห้ตุ่:
1. บ้ริษัทุย่อยได้ิรับ้สทิุธุ์พิิเศึษทุางส่งเสริมการลงทุุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุุน ด้ิานระบ้บ้ขนส่งมวลชุนและการขนส่งสนิค้าเทุกอง สทิุธุ์ปิระโยชุน์ทุางภัาษทีีุ�สำาคญัคอ่ได้ิรบั้ยกเว้น
ภัาษเีงินได้ินติ่บิ้คุคลไม่เกนิ 8 ปี นับ้ตั่�งแต่่วนัทุี�แสดิงในต่ารางทุางด้ิานขวา
2. ธุ์รุกจิขนส่งทุางทุะเลในประเทุศึไทุยมสีทิุธุ์ไิด้ิรบั้สทิุธุ์พิิเศึษทุางภัาษเีงินได้ิห้กั ณ ทีุ�จ่ายต่ามคำาสั�งกรมสรรพากรทีุ� ป.110 2545 และต้่องเสียภัาษหี้กั ณ ทีุ�จ่ายในอตั่ราร้อยละ 1 นอกจากนี� 
บ้ริษทัุย่อยยงัได้ิรบั้การยกเว้นภัาษีเงินได้ินติ่บิ้คุคลสำาห้รบั้รายได้ิจากการขนส่งทุางทุะเลระห้ว่างประเทุศึต่ามประกาศึอธิุ์บ้ดิกีรมสรรพากร ฉบ้บั้ทุี� 72

จำานวนเงิน (พันบาท)รายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีระหว่างปี 2564

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนของ BOI 9,082

7,823

44,743

18,050

25,686

76,309

181,693

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)

1

สิทธิพิเศษทางภาษีสำาหรับธุรกิจขนส่งทางทะเล

การใช้ผลขาดทุนทางภาษีและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า

รายการอื่น ๆ

รวมสิทธิประโยชน์/ยกเว้นภาษีสำาหรับปี 2564

บริษัท อัลฟ�า มาริไทม์ จำากัด
บริษัท บิทูเมนมารีน จำากัด
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด

บริษัทในเครือ วันที่เริ่มต้น

9 ตุลาคม 2557
29 ตุลาคม 2558

11 มกราคม 2556

2

[Disclosure  207-4]



การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย บรรษัทภิบาล
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ คุณค่าเพื่ออนาคต ภาคผนวก

 “เราย่ดิมั�นในการกำากับ้ด้ิแลกิจการทีุ� ดีิ 
การดิำาเนินธุ์ุรกิจทุี�โปร่งใส ดิำาเนินการจัดิการทุางดิ้าน 
ภัาษีเพ้�อประโยชุน์ส้งสุดิแก่กลุ่มบ้ริษัทุและผ้้่มีส่วนได้ิ 
ส่วนเสีย โดิยใชุ้สิทุธุ์ิประโยชุน์ทุางดิ้านภัาษีและการ 
ยกเว้นภัาษีเพ้�อสนับ้สนุนธุุ์รกิจ และเพ้�อประโยชุน์ของ 
ผ่้ม้สีว่นไดิส้ว่นเสีย ต่ามกฎห้มายระเบี้ยบ้ขอ้บั้งคับ้ของ 
ประเทุศึต่่าง ๆ ทีุ�กลุ่มบ้ริษัทุฯดิำาเนินงาน นอกจากนี� 
เราไดิ้ประกาศึนโยบ้ายทุางดิ้านภัาษีนิต่ิบุ้คคล และไม่ม ี
นโยบ้ายห้ลีกเลี�ยงภัาษีโดิยเจต่นาโดิยทุุกธุุ์รกรรมจะใชุ้ 
ห้ลักการห้าห้รือพิส้จน์ราคาต่ลาดิ ในการกำาห้นดิ 
ราคาโอน การจัดิการภัาษียังไดิ้รับ้การต่รวจสอบ้และ 
รายงานต่่อคณะกรรมการบ้ริษัทุเพ้�อให้้การจัดิการ 
ภัาษีเป็นไปต่ามระเบี้ยบ้ทีุ�เกี�ยวข้อง เกิดิประสิทุธิุ์ภัาพ 
ในการต่รวจสอบ้ รวมถ่งสร้างความเชุ่�อมั�นและดิ่งด้ิดิ 
การลงทุุนระยะยาวกับ้องค์กร ”

คุณธนวัฒน์ ตั้งอุดมเลิศ
ผู้อำานวยการฝึ�ายบัญชีและการเงิน



คุุณค่่าเพื่่ออนาคต
เพื่อให้พร้อมรับบริการเปลี่ยนแปลงของโลก 



•  การบริหารทรัพยากรบุคคล
•  การส่งเสริม อมรม และพัฒนาพนักงาน



การบริหารทรัพยากรบุคคล

ห่วงโซ่คุณค่าที่กระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย ความเส่�ยงและโอก้าสท่�สำาคัญ
• ความเสี�ยงสุขภัาพและความปลอดิภััยในการทุำางาน
• ความเสี�ยงดิ้านการละเมิดิสิทุธุ์ิมนุษยชุนและการปฏิบ้ัติ่

ต่ามจรรยาบ้รรณ

• ความเสี�ยงด้ิานการจ้างงานทีุ�สอดิคล้องกับ้วฒันธุ์รรมองค์กร
• ความเสี�ยงด้ิานการปฏิบั้ติ่ต่ามกฎห้มายแรงงานและ

มาต่รฐานกำาห้นดิ



 วิสัยทุัศึน์ของกลุ่มบ้ริษัทุทุิปโก้แอสฟััลทุ์ ในดิ้านการบ้ริห้ารทุรัพยากรบุ้คคล ค่อ พนักงานต่้องมีความก้าวห้น้าในอาชุีพการทุำางานและมีความสุขในชุีวิต่ส่วนตั่ว ซึ่่�งจากสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของ 

เชุ่�อโควิค–19 ต่ั�งแต่่ปี 2563 ทุำาให้้กลุ่มบ้ริษัทุฯ ทุั�งในประเทุศึไทุยและต่่างประเทุศึต่้องมีมาต่รการเสริมเพ้�อการดิ้แลพนักงานให้้มีความปลอดิภััยจากความเสี�ยงของโรคระบ้าดิ  เชุ่น การให้้แนวทุางกับ้ทุุกสำานักงานถ่งการทุี�

กลุ่มบ้ริษัทุฯ พร้อมสนับ้สนุนการจัดิห้าวัคซีึ่นป้องกันเชุ่�อโควิดิ-19ให้้พนักงานได้ิโดิยเร็วทีุ�สุดิ  รวมถ่งการจัดิห้าอุปกรณ์ป้องกันและทุำาความสะอาดิฆ่่าเชุ่�อ  การปรับ้ปรุงระบ้บ้การปฏิบ้ัต่ิงานให้้เอ่�อต่่อประสิทุธิุ์ภัาพการ

ทุำางาน และการดิ้แลพนักงาน

 ทัุ�งนี� การทีุ�กลุ่มบ้ริษัทุฯมีการระบ้บ้ข้อม้ลพ้�นฐานการบ้ริห้ารทุรัพยากรบุ้คคลทุี�เป็นมาต่รฐานเดิียวกันตั่�งแต่่ต่้นปี 2563 ทุำาให้้การบ้ริห้ารงานทุรัพยากรบุ้คคลมีความราบ้รื�นและยังคงดิำาเนินธุ์ุรกิจไดิ้อย่างมี

ประสิทุธุ์ิภัาพ  ซึ่่�งสิ�งทุี�จำาเป็นต่้องทุำาเพิ�มเต่ิมค่อการส่�อสารกับ้พนักงานอย่างสมำ�าเสมอ สร้างขวัญกำาลังใจ มีสุขภัาพจิต่ใจเข้มแข็ง เพราะกลุ่มบ้ริษัทุฯมีความมุ่งมั�นให้้ทุุกคนก้าวพ้นสถานการณ์นี�ไปดิ้วยกันอย่างปลอดิภััย

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564
• ต่ิดิต่ามมาต่รการของภัาครัฐ ในการควบ้คุมสถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 เพ้�อปรับ้ปรุงแนวปฏิบ้ัต่ิเพ้�อป้องกันและควบ้คุมการแพร่ระบ้าดิให้้กับ้พนักงานไดิ้อย่างทุันทุ่วงทุี  ซึ่่�งมีข้อกำาห้นดิแต่กต่่างกันใน

แต่่ละพ้�นทุี�จังห้วัดิ
• รักษามาต่รการสนับ้สนุนระบ้บ้และอุปกรณ์การทุำางานผ่่านระบ้บ้ออนไลน์ เพ้�อให้้พนักงานสามารถทุำางานจากทีุ�บ้้าน (Work from Home)  โดิยมีมาต่รการส่�อสารแนวทุางของกลุ่มบ้ริษัทุฯในด้ิานความปลอดิภััยของ

พนักงาน
• ใชุ้ความพยายามจัดิห้าวัคซึ่ีนป้องกันเชุ่�อโควิดิ-19 ให้้พนักงานไดิ้รับ้ครบ้ 2 เข็มโดิยเร็วทุี�สุดิดิ้วยการประสานงานกับ้ห้ลายห้น่วยงาน  โดิยการรับ้วัคซึ่ีนของพนักงานเริ�มในชุ่วงประมาณเดิ่อนพฤษภัาคม และเม่�อถ่งสิ�นปี 

2564 มีพนักงาน  99% ไดิ้รับ้วัคซึ่ีนครบ้ถ้วน

เป้าหมาย

• อัต่ราการเล่�อนต่ำาแห้น่งข้�นเป็นระดัิบ้บ้ริห้ารของพนักงานทีุ�มี
ศึักยภัาพส้ง จากโครงการพัฒนาพนักงานทีุ�มีศึักยภัาพส้ง  
(2561 – 2563)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

• อัต่ราการลาออกของพนักงานไม่เกิน 10%
• พนักงานทุี�ลาดิ้แลบุ้ต่รกลับ้เข้าทุำางาน 100%

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• ระยะเวลาในการสรรห้าพนักงานระดิับ้ ผ่้้จัดิการข้�นไป (Average 

Time to fill in) 90 วัน
• เกณฑ์์คุณภัาพพนักงานกลุ่มทีุ�มีความสามารถและศัึกยภัาพส้ง

ทีุ�รบั้เข้าทุำางาน (Quality of Hire) ผ่า่นการประเมินผ่ลการทุำางาน
ต่ามเป้าห้มายในระยะ 6 เดิ่อนแรกเข้า

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564
• อัต่ราการเล่�อนต่ำาแห้น่งข้�นเป็นระดิับ้บ้ริห้ารของพนักงานทีุ�

มศีึกัยภัาพส้ง จากโครงการพัฒนาการพัฒนาพนักงานทีุ�มี
ศึกัยภัาพส้ง (2561 – 2563)  ในปี 2564 คดิิเป็นร้อยละ 4.01

• อัต่ราการรักษาพนักงานทุี�ศึักยภัาพส้ง คิดิเป็น 100% 
• อัต่ราการลาออกของพนักงานในองค์กร คิดิเป็น 8.4%
• พนักงานทุี�ลาดิ้แลบุ้ต่รกลับ้เข้าทุำางาน คิดิเป็น 100%
• กลุ่มบ้ริษัทุฯสามารถบ้ริห้ารจัดิการให้้พนักงานทุี�มีความ

ปลอดิภััยและสขอนามัยและไม่กระทุบ้ต่่อการห้ยุดิชุะงักของ
การดิำาเนนิงานอย่างมีนยัสำาคญั

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย คุณค่าเพื่ออนาคต
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล ภาคผนวก

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

[Disclosure  102-14, 401-1]



แนวทางการดูแลพนักงานอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

• มคีณะกรรมการทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ต่ดิิต่ามสถานการณ์อย่างใกล้ชุดิิและรายงานผ่้บ้้ริห้าร
ระดิบั้ส้งในด้ิานต่่าง ๆ อย่างทัุนทุ่วงทุเีพ้�อประเมินสถานการณ์และตั่ดิสนิใจ

• ปฏบัิ้ต่ติ่ามคำาแนะนำาจากรฐับ้าลเกี�ยวกบั้มาต่รการควบ้คุมโรคระบ้าดิ
• การดิำาเนนิการภัายใต้่แนวทุาง ISO/PAS 45005:2020-General guidelines for 

safe working during the COVID-19 pandemic ทีุ�สถานทีุ�ทุำางาน สำานกังาน
ให้ญ่ และสาขาต่่าง ๆ 

• จดัิทุำากระบ้วนการคัดิกรองบุ้คคลภัายนอกทีุ�ต้่องเข้าพ้�นทีุ�ของอาคารห้ลักอย่าง
เข้มงวดิ 

• ปรบั้รป้แบ้บ้การทุำางานเพ้�อลดิความเสี�ยงการแพร่กระจาย เชุ่น ปฏบิ้ตั่งิานจากทุี�
บ้้านผ่่านระบ้บ้ไอทุ ีและผ่ลัดิเปลี�ยนเวลาเข้า-ออกสำานกังาน เป็นระยะๆต่ามความ
เห้มาะสม เป็นต้่น 

• สนับ้สนุนชุุดิต่รวจ Antigen Test Kit (ATK) และค่าใชุ้จ่าย RT-PCR สำาห้รับ้
กลุ่มทุี�ทุำางานอย้่ในสภัาพแวดิล้อมการทุี�มีความเสี�ยงส้ง

• สนับ้สนุนค่าใชุ้จ่ายยารักษาและค่าใชุ้จ่ายจากการเฝ้ึาระวังอาการทุี�เกิดิจาก
การเดิินทุาง 

• สนับ้สนุนการฉีดิวัคซีึ่น โดิยการให้้บ้ริการจากภัาครัฐบ้าลและการจองวัคซีึ่น
กับ้ภัาคเอกชุน

• จดัิห้าอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชุ่�อให้้พนกังาน เชุ่น ห้น้ากากอนามยั เจลล้างมอ่ 
เป็นต้่น

• ส่�อสารภัายในองค์กรเรื�องข้อแนะนำาและแนวทุางการปฏบิ้ตั่เิพ้�อความปลอดิภัยัและ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชุ่�อโควิดิ-19 

• มช่ีุองทุางให้้พนักงานแจ้งเห้ตุ่เกี�ยวกบั้เชุ่�อโควิดิ-19 ผ่่านฝ่ึายทุรัพยากรบ้คุคล
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 แนน่อนครับ้วา่การทีุ�องค์กรจะประสบ้ความสำาเรจ็ได้ิอยา่ง
ต่่อเน่�องและคงอย่้ไดิอ้ยา่งยั�งย่นควรจะต้่องมีการวางแผ่นและดิำาเนิน
การสง่เสรมิกจิกรรมต่่าง ๆ  ทีุ�มุ่งเนน้การเติ่บ้โต่ทุางเศึรษฐกิจอยา่ง
จริงจัง เชุ่นในมุมของการสร้างแนวคิดินวัต่กรรมในองค์กร แต่่ก็มี
สิ�งสำาคัญอีกสิ�งห้น่�งทุี�ควรจะส่งเสริมควบ้ค้่กันค่อ การพัฒนา
บ้คุลากรให้้มคีณุภัาพเชุ่น การส่งเสรมิกจิกรรม TPM  ทีุ�มุ่งเนน้การ
เพิ�มขีดิความสามารถให้้กับ้พนักงานเป็นการส่งเสริมในการสร้าง
งานทุี�มคีณุคา่ กอ่ให้้เกดิิการจา้งงานทีุ�มปีระสิทุธุ์ภิัาพ การจา้งงาน
อย่างเต่็มทุี� เพ้�อทุี�จะนำาพาองค์กรไปส้่ความยั�งย่น

 การศึ่กษาและการพัฒนาทุักษะองค์ความร้้ถ่อเป็นสิ�ง
สำาคัญซึ่่�งสามารถสร้างคุณภัาพชุีวิต่ทุี�ดิีให้้กับ้ทุุกคน ดิิฉันจ้งให้้
ความสำาคญักบั้การเรยีนร้แ้ละพฒันาทุกัษะในห้ลาย ๆ  ดิา้นทัุ�งของ
ต่นเองและทีุมงาน เชุ่นด้ิานนวัต่กรรม ดิ้านระบ้บ้งาน ดิ้านการ
พัฒนาอย่างยั�งย่น ดิ้วยการสนับ้สนุนส่งเสริมให้้พนักงานทุุกคน
ทุุกระดิับ้มีโอกาสในการเรียนร้้อย่างเทุ่าเทุียมกัน ซึ่่�งในชุ่วง
สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ไดิ้จัดิให้้มีการ 
ฝึึกอบ้รมแบ้บ้ออนไลน์ เพ้�อพัฒนาทุักษะและความร้้ของบุ้คลากร
อย่างต่่อเน่�อง

 ส่วนห้น่�งของห้น้าทีุ� HCM จะต้่องด้ิแลบ้ริห้ารจัดิการ
ทุรัพยากรบุ้คคลให้้ดีิทีุ�สุดิ รวมถ่งร่วมพัฒนาศัึกยภัาพของ
พนักงานให้้ก้าวห้น้าอย่้เสมอ ห้น่�งในห้น้าทีุ�สำาคัญอีกอย่างค่อ  
“การส่งเสริมโอกาสในการเรียนร้้” ทีุ�จะชุ่วยให้้บุ้คลากรสามารถ
ทุำางานไดิ้อย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพ ต่ลอดิจนพัฒนาองค์ความร้้ให้ม่ ๆ 
อย้่เสมอ เพ้�อความก้าวห้น้าของพนักงานแต่่ละคน และความ
ก้าวห้น้าของบ้ริษัทุไปพร้อมกัน

สันติภาพ ประพันธ์   
หัวหน้างานหน่วยจัดส่ง โรงงานนครราชสีมา

วรัญชลี แก้วใส
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

วาสนา  เกษร 
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล



การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อการเติบโตไปกับองค์กร
ผ่านระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 ในบ้ริบ้ทุของความผ้่กพันระห้ว่างพนักงานกับ้กลุ่มบ้ริษัทุฯ รากฐานสำาคัญค่อความเชุ่�อมั�นในการพิจารณาผ่ลงานอย่างเป็นธุ์รรม  

ไม่เล่อกปฏิบ้ัต่ิจากเห้ตุ่อ่�นนอกเห้น่อจากผ่ลในการปฏิบั้ต่ิงานและกระบ้วนการทุำางานทีุ�ยอมรับ้ว่าต่รงกับ้คุณค่าห้ลักองค์กร ดิังนั�นการพิจารณา

ค่าต่อบ้แทุนและรางวัล รวมไปถ่งโอกาสในการพัฒนาผ่่านการบ้ริห้ารผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานทีุ�เป็นมาต่รฐานเดิียวกันทัุ�งองค์กร  จ้งเป็นสิ�งทีุ�สะทุ้อนให้้

เห้็นถ่งการปฏิบ้ัต่ิอย่างเป็นธุ์รรมในการบ้ริห้ารและพัฒนาพนักงาน

 กลุ่มบ้ริษทัุฯ ใชุ้ระบ้บ้การบ้ริห้ารผ่ลการปฏบิ้ตั่งิานของพนกังานทีุ�มกีระบ้วนการและห้ลักเกณฑ์เ์ดิยีวกนัทัุ�งกับ้พนกังานในประเทุศึไทุยและ

ในต่่างประเทุศึ ค่อ เริ�มจากการวางแผ่นการปฏิบ้ัต่ิงานในชุ่วงต่้นปี  การทุบ้ทุวนเป้าห้มายและต่ิดิต่ามผ่ลงานในทุุกไต่รมาสทุี�ส่งเสริมให้้ห้ัวห้น้างาน

และพนักงานไดิ้พูดิคุย แลกเปลี�ยนความคิดิเห้็นและให้้คำาปร้กษาซึ่่�งกันและกัน  และการประเมินผ่ลในรอบ้ปลายปีทุี�ประกอบ้ดิ้วยการประเมินต่นเอง

ของพนักงาน โดิยมีการประเมินร่วมกันกับ้ผ่้้บ้ังคับ้บ้ัญชุาชุั�นต่้นและผ่่านความเห้็นชุอบ้โดิยผ่้้บ้ังคับ้บ้ัญชุาส้งข้�นอีกระดิับ้ห้น่�ง  ซึ่่�งทุั�งห้มดินี�ใชุ้เกณฑ์์

ประเมิน 6 ระดิับ้ 0 - 5 คะแนน (6 performance rating scale)  ดิ้วยการระบุ้ค่ากลาง (3 คะแนน) สำาห้รับ้ผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานทุี�ผ่้้ประเมินให้้ความเห้็น

วา่สำาเรจ็ต่ามมาต่รฐานทุี�ต่กลงเห้น็ชุอบ้รว่มกนัไว ้และคา่ส้ง ( 4 คะแนน) สำาห้รบั้ผ่ลการปฏบิ้ตั่งิานทีุ�สำาเรจ็มากกวา่ความคาดิห้วงั จนถง่คา่ส้งทีุ�สดุิ  

(5 คะแนน) สำาห้รับ้ผ่ลงานเห้น่อความคาดิห้วังและมีผ่ลธุ์ุรกิจ  ส่วนค่าต่ำ�า (0 ถ่ง 2 คะแนน) ใชุ้สำาห้รับ้ผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานทุี�ต่ำ�ากว่ามาต่รฐานอย่างทุี�มี

นยัสำาคญั และผ่ลการปฏบิ้ตั่งิานทีุ�มคีวามสำาเร็จไม่สมำ�าเสมอต่ามทีุ�ได้ิต่กลงกนัไว้ ทุั�งนี�เป้าห้มายทีุ�ใชุ้ประเมินจะได้ิรบั้การกำาห้นดิและเห็้นชุอบ้รว่มกนั

ระห้ว่างพนักงานและผ่้้บ้ังคับ้บ้ัญชุาต่ั�งแต่่ต่้นปีปฏิทุิน

 เม่�อได้ิผ่ลการประเมินแล้ว  กลุ่มบ้ริษัทุฯมีห้ลักเกณฑ์์ในการเปรียบ้เทีุยบ้ผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานของพนักงานจำาแนกกลุ่มต่ามระดัิบ้งาน 

ทุี�ผ่้้บ้ังคับ้บ้ัญชุาแต่่ละสายงานเป็นผ่้้พิจารณา  

(1) กลุ่มพนักงานระดิับ้ปฏิบ้ัต่ิการ เปรียบ้เทุียบ้คะแนนผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานภัายในห้น่วยงานเดิียวกัน

(2) กลุ่มพนักงานระดิับ้ห้ัวห้น้างานขั�นต่้น การคำานวณจะใชุ้การเปรียบ้เทุียบ้ภัายในสายงานเดิียวกัน

(3) กลุ่มพนักงานระดิับ้บ้ริห้าร ใชุ้การเปรียบ้เทุียบ้ในสายงาน และทุั�งองค์กร
 ห้ลังจากนั�น ผ่้้บั้งคับ้บั้ญชุาแต่่ละสายงานจะนำางบ้ประมาณการพิจารณาข้�นเงินเดิ่อนและเงินรางวัลประจำาปี รวมถ่งเกณฑ์์การพิจารณาทุี�จำาแนกต่ามระดัิบ้คะแนนทีุ�ไดิ้รับ้อนุมัต่ิจากฝ่ึายบ้ริห้าร มาพิจารณาค่า

ต่อบ้แทุนต่ามผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงาน

 นอกจากการบ้รหิ้ารผ่ลการปฏบิ้ตั่งิานจะเปน็ระบ้บ้ทีุ�ใชุพ้จิารณาประเมนิผ่ลงานและพจิารณาคา่ต่อบ้แทุนแลว้ ผ่้บ้้งัคบั้บ้ญัชุายงัใชุเ้ป็นเครื�องม่อในการพฒันาศึกัยภัาพของพนกังาน  สามารถจำาแนกกลุ่มพนกังาน

ต่ามระดิับ้ความต่้องการการพัฒนา รวมถ่งการพิจารณาการเล่�อนขั�นเล่�อนต่ำาแห้น่งอีกดิ้วย  ในทุุก ๆ  ปี ผ่้้บ้ังคับ้บ้ัญชุาและพนักงานจะกำาห้นดิแผ่นการปฏิบ้ัต่ิงาน (Performance Planning) โดิยพิจารณาทุั�งเรื�องแผ่นงาน 

ให้้มคีวามทุนัสมยั สอดิคลอ้งกบั้เทุคโนโลยทีีุ�พฒันาข้�น และต่อบ้รบั้ความต่อ้งการของธุ์รุกจิและความคาดิห้วงัของล้กคา้ให้้ดิยีิ�งข้�นอยา่งต่่อเน่�อง รวมถง่เกณฑ์ก์ารประเมนิผ่ลการการปฏบิ้ตั่งิานต่าม “มาต่รฐานทีุ�ต่กลงเห้น็

ชุอบ้ร่วมกันไว้”  ให้้สอดิคล้องกับ้ทุักษะ ความชุำานาญ และประสบ้การณ์ในงานของพนักงานทุี�พัฒนาข้�นทุุกปีทุั�งในเชุิงประสิทุธุ์ิภัาพและประสิทุธุ์ิผ่ล 
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[Disclosure  404-2]



ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

พั ฒ น า พ นั ก ง า น ต่ า ม
ศึักยภัาพ

ผ่้้มีศึักยภัาพส้งเข้าส้่
แผ่นการพัฒนาพิเศึษ
ผ่้้ ทีุ� ผ่ ล ง า น ไ ม่ ไ ด้ิ ต่ า ม
มาต่รฐานเข้าส่้แผ่นการ
ปรับ้ปรุงเฉพาะกลุ่ม

ต่ิดิต่ามผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงาน
ให้้  Feedback และคำา
ปร้กษาระห้ว่างทุางทุุก
ไต่รมาส

พนักงานทีุ�มีศึักยภัาพและมีความพร้อมทีุ�จะรับ้
การพัฒนาในเชิุงล่กสำาห้รับ้ต่ำาแห้น่งงานปัจจุบ้ัน 
และ/ห้รือพัฒนาเพ้�อก้าวห้น้าในระดิับ้งาน ห้รือ
สายงานนั�น  ผ่้้บ้ังคับ้บั้ญชุาจะจัดิทุำาแผ่นพัฒนา
รายบุ้คคล ( Indiv idual  Development 
Plan) ร่วมกับ้พนักงาน มีการกำาห้นดิเป้าห้มาย
การพัฒนาในห้ัวข้อทุี�จำาเป็น สอดิคล้องกับ้ทุักษะ
จำาเป็นต่ามกลุ่มงาน การออกแบ้บ้กระบ้วนการ
เรยีนร้แ้ละต่ดิิต่ามผ่ลอยา่งใกลชุ้ดิิโดิยห้วัห้น้างาน 
ห้รือผ่้้ฝึึกสอนทีุ� ได้ิรับ้มอบ้ห้มาย โดิยกำาห้นดิ
กรอบ้เวลาในการพัฒนาอย่างชัุดิเจน  ซึ่่�งมีรอบ้
การติ่ดิต่ามผ่ลให้้และให้้คำาปร้กษาอย่างน้อย
ไต่รมาสละห้น่�งครั�ง

การพัฒนาพนักงานที่มี
ศักยภาพผ่านการทำาแผน
พัฒนารายบุคคล

กำาห้นดิแผ่นการปฏิบ้ัต่ิงานรายบุ้คคล และ 
เป้าห้มายเพ้�อการวัดิผ่ลงาน ให้้มีความทุ้าทุายทุี�
สอดิคล้องกับ้ความสามารถทีุ� เ พิ�ม ข้�นและ 
การเปลี�ยนแปลงของสภัาพแวดิล้อม

ประเมินผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานร่วมกันกับ้หั้วห้น้างาน
และให้้รางวัลต่ามระดิับ้ผ่ลการประเมิน 6 ระดิับ้

ประเมินผล
และให้รางวัล

กำาหนด
เป้าหมาย
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ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานการพัฒนา การติดตามผล

[Disclosure  404-2]



สร้างความผูกพันของพนักงานและร่วมกันขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนไปด้วยกัน
 ในปี 2560  กลุ่มบ้ริษัทุฯ  ไดิ้ทุำาการสำารวจความผ่้กพันพนักงานต่่อองค์กร (Employee Engagement Survey) และไดิ้มี

การส่�อสารผ่ลการสำารวจต่่อพนกังานและผ่้บ้้รหิ้ารผ่า่นชุอ่งทุางภัายใน (Tipco Connect) โดิยนำาผ่ลในมติ่ทิุี�ควรปรบั้ปรงุมากำาห้นดิ

และดิำาเนินแผ่นปฏิบ้ัต่ิการเพ้�อปรับ้ปรุง ไดิ้แก่  ดิ้านค่าจ้างและสวัสดิิการ  ดิ้านโอกาสในการพัฒนาในสายอาชุีพ และ ดิ้านโครงสร้าง

องค์กร และกระบ้วนการปฏิบ้ัต่ิงาน

 การวดัิความผ่ก้พนัของพนกังานผ่่านการวเิคราะห้จ์ากต่วัขบั้ห้ลกัต่อ่ประสทิุธุ์ภิัาพพนกังาน แบ้ง่ออกเปน็ดิา้นความผ่ก้พนั

ของพนักงาน และดิ้านการสนับ้สนุนพนักงานใน 12 มิต่ิ  ซึ่่�งมีกำาห้นดิในการวัดิทุุก ๆ 2 ปี   และอย้่ในระห้ว่างการเต่รียมแผ่นการทุำา 

survey 

คะแนนความผูก้พัันและความพัึงพัอใจำข้องพันัก้งาน

2558 2560 เป้าหมายการ
ประเมินครั้งถัดไป

71% 68% 75%

ความพึงพอใจลกูค้า

ความสำาเรจ็ทาง

ด้านผลประกอบการ

ผลงานพนกังาน
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• ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ จัดิให้้มีนโยบ้ายการจ่ายค่าจ้างค่าต่อบ้แทุน  จัดิให้้มีการ
ส่�อสารให้้พนักงานทัุ�วประเทุศึทุราบ้เกี�ยวกับ้การบ้ริห้ารค่าจา้งและรางวัลต่ามผ่ลการ
ปฏิบ้ัต่ิงาน ร่วมกับ้การชุี�แจงรายละเอียดิสวัสดิิการต่่าง ๆ เป็นการสร้างความเข้าใจ
ไปพร้อมกันกับ้เรื�องของวงจรการบ้ริห้ารผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงาน ต่ลอดิจนอย่้ในระห้ว่าง
การศึก่ษา พจิารณาการนำาระบ้บ้สวสัดิกิารแบ้บ้ยด่ิห้ยุ่น (FLEXIBLE BENEFIT) มา
ใชุ้เพ้�อให้้เห้มาะสมต่ามชุ่วงวัยของพนักงานมากยิ�งข้�น คาดิว่าจะได้ิข้อสรุปภัายในปี 
2566 

• ด้านโอกาสในการพัฒนา จัดิทุำาค้่ม่อทุักษะทีุ�จำาเป็นในสายงานต่ามกลุ่มงาน (Job 
Profile by Job Families) รวมถง่พฒันาแผ่นผ่งัการเต่บิ้โต่ในสายงาน (Career Path) 
และขา้มสายงานรวมเขา้ไปในค้ม่่อ เพ้�อเปน็ค้ม่่อในการกำาห้นดิทุกัษะทีุ�ต่อ้งพฒันาต่าม
เส้นทุางการเต่ิบ้โต่ในสายอาชุีพเป็นรายบุ้คคล  ประกอบ้กับ้การเสนอโครงสร้างแบ้บ้ 
Dual Career Track เพ้�อสร้างโอกาสทุางการเต่บิ้โต่ให้ก้บั้พนกังานทุี�ต่อ้งการเต่บิ้โต่
ในสายงานปฏิบ้ัต่ิการ นอกจากการเติ่บ้โต่ในสายบ้ริห้ารเทุ่านั�น กำาห้นดิการนำาเอา
แผ่นเส้นทุางก้าวห้น้าในสายอาชุีพมาใชุ้ร่วมกับ้ค้่ม่อทุักษะทุี�จำาเป็น เพ้�อประกอบ้การ
วางแผ่นพฒันาและ/ห้รอืพจิารณาการเล่�อนขั�นเล่�อนต่ำาแห้นง่คอ่ ชุว่งไต่รมาสทีุ� 4 ของ
ปี 2565 ซึ่่�งเป็นชุ่วงเดิียวกันกับ้การพิจารณาการประเมินผ่ลการปฏิบ้ัต่ิงานปลายปี

• ด้านโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงาน จัดิให้้มีการสำารวจความคิดิเห้็นของ
พนกังานต่่อการใชุ้ระบ้บ้ ORACLE เพ้�อนำามาพัฒนาปรับ้ปรุงตั่วระบ้บ้ให้้ต่อบ้รบั้การ
ใชุ้งานของพนักงานให้้มีประสิทุธุ์ิภัาพทุี�สุดิ 

ปี 2564 บ้ริษัทุไดิ้นำาข้อเสนอแนะทุี�ไดิ้จากการใชุ้งานของพนักงานเกี�ยวกับ้การใชุ้ระบ้บ้ 
ORACLE มาบ้้รณาการเข้ากับ้การใชุ้ระบ้บ้บ้สารสนเทุศึดิ้านทุรัพยากรบุ้คคล (i-HR) 
เพ้�อปรับ้ปรุงกระบ้วนการทุำางาน เชุ่น การเบ้ิกค่าใชุ้จ่ายของพนักงาน และล้กเรือ โดิยจะ
ขยายขอบ้เขต่ให้้ครอบ้คลุมค่าใชุ้จ่ายทุุกประเภัทุ และพนักงานทุุกกลุ่มภัายในปี 2565

โครงการท่ีกลุ่มบริษัทได้ดำาเนนิการและเป็นโครงการต่อเนือ่งจาก
การสำารวจความผกูพนัพนกังานต่อองค์กรในปี  2564:

• การมีแนวทุางกำาห้นดิทุี�ชุัดิเจน
• คุณภัาพและการมุ่งเน้นล้กค้า
• มีความมั�นใจในผ่้้นำาองค์กร
• การไดิ้รับ้การเคารพและยอมรับ้
• โอกาสในการพัฒนา

• รายไดิ้และผ่ลประโยชุน์

• ความมุ่งมั�น  ความพยายามใน

การต่ัดิสินใจ

• การทุำาต่ามห้น้าทีุ�อยา่งดีิทีุ�สดุิภัาย

ใต่้สภัาพแวดิล้อมทุี�เอ่�ออำานวย 

• การจัดิการประสิทุธุ์ิภัาพ

• การมอบ้ให้้มีอำานาจดิำาเนินการ

• การมีความมั�นใจในผ่้้นำาองค์กร

• การฝึึกอบ้รม

• การร่วมม่อภัายในองค์กร

• การงาน  โครงสร้าง  และกระบ้วนการ

ตวัขับเคล่ือนหลกัของประสทิธิภาพ 

พนกังาน การมส่ีวนร่วม

ความสามารถ

ประสทิธภิาพของพนกังาน

ผลท่ีได้รบัของพนกังาน

ผลท่ีได้รับขององค์กร

ตัวขับเคล่ือนด้านการสนับสนุน

พนกังาน

[Disclosure  402-1]
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กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) 
และการใช้แผนพัฒนารายบุคคลพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง

 กลุม่บ้รษิทัุฯสนบั้สนนุให้พ้นกังานทุี�มศีึกัยภัาพสง้มโีอกาสการพฒันาความสามารถและ

ทุักษะทุี�จำาเป็นในการทุำางานโดิยการให้้ความสำาคัญกับ้การพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบ้บ้ ผ่่าน

การประสานความร่วมมอ่และการวางแผ่นร่วมกันระห้ว่างพนักงาน ฝึา่ยบ้ริห้าร และฝ่ึายทุรัพยากร

บ้คุคล เริ�มจากการสำารวจประเมินความคาดิห้วังขององค์กรและพนักงาน การวางแผ่นการพัฒนา

ทุักษะและความร้้พนักงาน เชุ่น การอบ้รม การมอบ้ห้มายงาน และ การวางแผ่นการพัฒนาความ

ก้าวห้น้าในอาชุีพของพนักงานรายบุ้คคล และมีการต่ิดิต่ามและประเมินผ่ลงานอย่างสมำ�าเสมอ 

 กลุ่มบ้ริษัทุฯได้ิดิำาเนินโครงการพัฒนาพนักงานกลุ่มผ่้้มีศึักยภัาพส้ง (High Potential 

Employee Development: New Wave 2018 – 2020) ซึ่่�งห้ลังจากจบ้โครงการในปี 2564 กลุ่ม

บ้ริษัทุฯยังคงใชุ้วิธุ์ีการมอบ้ห้มายงาน ให้้มีโอกาสได้ิทุำางานร่วมกับ้ผ้้่บ้ริห้าร ถ่อเป็นการพัฒนา

ศึกัยภัาพนอกโครงการ แบ้บ้ต่่อเน่�อง โดิยบ้รษิทัุสามารถวดัิผ่ลสำาเรจ็ของโครงการถง่ป ี2564 ทีุ�ทุำา

อยา่งต่่อเน่�อง ไดิจ้ากจำานวนพนกังานผ่้ม้ศีึกัยภัาพส้งทุี�ไดิร้บั้การเล่�อนขั�น เล่�อนต่ำาแห้นง่ข้�นส่้ระดิบั้

บ้ริห้ารทุุกปีนับ้แต่่เริ�มโครงการในปี 2561 คิดิเป็นจำานวนร้อยละ 50 จากจำานวนผ่้้เข้าร่วมโครงการ

ทุั�งห้มดิ 

 Succession Planning ห้รอืการวางแผ่นผ้้่สบ่้ทุอดิต่ำาแห้น่ง มุ่งเนน้ให้้เกิดิการส่�อสารและ

สรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกับ้การพฒันารว่มกนัระห้วา่งพนกังาน ฝึา่ยบ้รหิ้าร และฝึา่ยทุรพัยากรบ้คุคล 

เพ้�อการกำาห้นดิเป้าห้มายการพัฒนาพนักงานในระยะยาวได้ิต่รงต่ามเป้าห้มายดิ้านสายอาชุีพได้ิ

สอดิคล้องกับ้ศึักยภัาพทุี�มีและทุี�จำาเป็นในอนาคต่  

 การวางแผ่นพฒันารว่มกันนี� ไมเ่พยีงแต่่จะสรา้งความผ้่กพนัต่่อองคก์ร และสรา้งผ้้่นำาใน

อนาคต่เพ้�อความมั�นคงขององคก์รไดิแ้ลว้  ยงัสามารถต่อบ้สนองเปา้ห้มายรายบ้คุคลของพนกังาน 

ทุี�ต่้องการสร้างความก้าวห้น้าในสายอาชุีพของต่นเอง มองเห้็นโอกาสในการโยกย้ายและเต่ิบ้โต่ใน

สายงานต่ามความถนัดิของพนักงาน เกิดิการทุำางานไดิ้เต่็มศึักยภัาพอีกดิ้วย

 กลุ่มบ้ริษัทุฯไดิ้เริ�มวัดิความสำาเร็จของกระบ้วนการ Succession Planning จากจำานวน

ผ่้้ส่บ้ทุอดิต่ำาแห้น่งตั่�งแต่่ปี 2562 โดิยกำาห้นดิให้้ทุุกต่ำาแห้น่งบ้ริห้ารลงมาถ่งต่ำาแห้น่งผ่้้อำานวยการ

ต่้องมีผ่้้ส่บ้ทุอดิต่ำาแห้น่งในสัดิส่วน  1:1 ซึ่่�งในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯสามารถคง ความสำาเร็จในการ

รักษาผ่้้ส่บ้ทุอดิต่ำาแห้น่งอย้่ทุี� ร้อยละ 90  

 

 “เราวางระบ้บ้การพัฒนาพนักงานร่วมกัน

เพ้�อผ่ลักดิันให้้พนักงานก้าวห้น้าในอาชุีพและพัฒนา

ทุกัษะทุี�จำาเปน็เพ้�อสร้างความมั�นใจว่าพนักงานมีโอกาส

เต่ิบ้โต่ไปกับ้องค์กรอย่างมีความสุข”

 “ผ่มภัมิ้ใจทุทีุ�องค์กรให้้โอกาสเปน็ส่วนห้น่�งใน

พฒันาองค์กรไปด้ิวยกัน การได้ิเขา้รว่มโครงการนี�ทุำาให้้

ผ่มมีความมุ่งมั�นในการพัฒนาเชุิงรุกมากข้�นและ 

ฝึึกความเป็นผ่้้นำา ฝึึกให้้เปลี�ยนมุมมองความคิดิและ 

การตั่ดิสินใจให้้รอบ้คอบ้มากข้�น และอยากให้้องค์กร 

จดัิโครงการนี�ต่่อไปเรื�อยๆ เพ้�อสร้างเมล็ดิพันธ์ุุ์ทีุ�แขง็แรง

ทุี�เต่ิบ้โต่ไปกับ้องค์กรไดิ้อย่างยั�งย่น”

คุณสันติภาพ ประพันธ์   
หัวหน้างานหน่วยจัดส่ง โรงงานนครราชสีมา

คุณธนพัต แสนสิงห์ 
หวัหน้างานหน่วยทรพัยากรบุคคล โรงงานนครราชสมีา
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การพัฒนาทักษะการทำางานที่หลากหลาย โรงงานสุราษฎร์ธานี

TPM Happy Workplace โรงงานสุราษฎร์ธานี

สร้างความสัมพันธ์   แบ่งปันความรู้ พื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น

 การพัฒนาทุักษะการทุำางานทีุ�ห้ลากห้ลาย เป็นอีกห้น่�งกิจกรรมทีุ�ไดิ้ดิำาเนินการมาอย่างต่่อเน่�องเพ้�อเพิ�มความร้้และ

ทุักษะของพนักงานในโรงงานให้้สามารถปฏิบ้ัต่ิงานไดิ้ห้ลากห้ลายมากข้�น เป็นการเพิ�มการเรียนร้้และประสบ้การณ์ทุำางานทุั�งใน

ต่ำาแห้น่งของพนักงานเองและการเรียนร้้จากห้น่วยงานอ่�น เพิ�มโอกาสเสริมสร้างความก้าวห้น้าในสายอาชุีพไดิ้ในอนาคต่ เชุ่น 

โอกาสในการย้ายต่ำาแห้น่งงานในสายงานอ่�น เป็นต่น้  โดิยพนักงานมีสว่นรว่มในกระบ้วนการฝึกึปฎิบ้ตั่งิานไปพร้อมการทุำางาน

จริง (On Job Training : OJT) โดิยมีเพ้�อนพนักงานเป็นโค้ชุให้้อย่างใกล้ชุิดิเพ้�อให้้มั�นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบ้ัต่ิงานไดิ้และ 

ทุำางานดิ้วยความปลอดิภััย  

             ในชุ่วงการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 โรงงานยังสามารถดิำาเนินงานไดิ้ต่ามปกต่ิ เน่�องจากพนักงานไดิ้รับ้การฝึึกทุักษะ

ให้้สามารถทุำางานแทุนเพ้�อน ๆ  พนกังานในต่ำาแนง่อ่�น ๆ  ในโรงงานไดิ ้ในชุว่งทีุ�จำาเปน็ต่อ้งมกีารจดัิให้้มกีารสลบั้เวลาการเขา้ทุำางาน 

ห้รือในกรณีทุี�พนักงานไม่สามารถเข้ามาทุำางานทุี�โรงงานไดิ้เน่�องจากเป็นกลุ่มเสี�ยง 

 ในปี 2564 กลุ่มบ้ริษัทุฯ มีนโยบ้ายสนับ้สนุนให้้พนักงานเพิ�มประสิทุธุ์ิภัาพการทุำางานต่ามแนวคิดิการบ้ำารุงรักษาทุวี

ผ่ลแบ้บ้ทุุกคนมสีว่นรว่มการบ้ำารุงรักษาทุวผี่ลแบ้บ้ทุุกคนมสีว่นรว่ม (TPM)  เพ้�อให้้พนกังานมสีว่นรว่มในการบ้ำารุงรักษาอปุกรณ์ 

เครื�องจักรของต่นเอง โดิยไดิ้มีการจัดิการระดิมสมองเพ้�อรับ้ฟัังและแบ้่งปันความคิดิเห้็น ความทุ้าทุายในเชุิงปฏิบ้ัต่ิการของ

พนกังาน เพ้�อร่วมกันสร้างความเขา้ใจและห้าแนวทุางการดิำาเนนิโครงการนี�รว่มกนัโดิยมกีารนำาปญัห้าของการทุำางานทีุ�พนกังาน

ประสบ้จริงมาห้าสาเห้ตุ่ และให้้พนักงานร่วมกันระดิมความคิดิเพ้�อห้าทุางแก้ปญัห้า และเรียนร้้จากการปฏิบ้ตั่เิป็นห้ลัก นอกเห้นอ่

จากการเรียนเชุิงทุฤษฎี   

ผ่ลจากการระดิมสมองมีดิังนี�

• พนักงานมีความเข้าใจวัต่ถุประสงค์ของการนำาแนวคิดิ การบ้ำารุงรักษาทุวีผ่ลแบ้บ้ทุุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 

• พนักงานเข้าใจประโยชุน์ทุี�พนักงานจะไดิ้รับ้

• ฝึึกฝึนให้้พนักงานแก้ปัญห้า 

• สนับ้สนุนให้้พนักงานสามัคคี  และชุ่วยเห้ล่อกัน

• รับ้ฟัังความต่้องการสนับ้สนุนอุปกรณ์และเครื�องม่อทุี�พนักงานจำาเป็นต่้องใชุ้
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Happy Workplace ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ครอบครัว และชุมชน
 Happy Workplace เป็นแนวคิดิทุี�มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสมดิุลชุีวิต่ของ

พนักงาน ในการใชุ้ชุีวิต่ส่วนตั่ว ครอบ้ครัว และสังคมรอบ้ดิ้านโดิยการการดิ้แลและ

พฒันาพนักงานในด้ิานต่่าง ๆ  เพ้�อการเติ่บ้โต่ร่วมกับ้องค์กรและพร้อมปรับ้ตั่วต่่อการ

เปลี�ยนแปลง โดิยใชุ้ห้ลักการส่งเสริมความสุขเป็นพ้�นฐานการบ้ริห้ารผ่่านการจัดิ

กจิกรรมในรป้แบ้บ้ต่่าง ๆ  เชุ่น การมีสขุภัาพกายและใจทีุ�แข็งแรง มคีวามรักและสามัคคี

ต่่อสังคมและต่ระห้นักถ่งสิ�งแวดิล้อม พัฒนาทุักษะและความร้้อย่างต่่อเน่�อง เป็นต่้น 

 

 กลุ่มบ้ริษัทุทิุปโก้ แอสฟััลท์ุ เราจะมุ่งเน้นการ

พฒันาบ้คุคล โดิยสรา้งสมดิลุกนัระห้วา่ง ผ่ลการปฎบิ้ตั่ิ

งาน ความกา้วห้นา้ในอาชุพีการทุำางาน และความสขุใน

ชุีวิต่ส่วนตั่ว ประกอบ้การกับ้การให้้ความสำาคัญแก่

พนักงานในการเรียนร้้ และพัฒนาทัุกษะในห้ลาย ๆ  ดิา้น 

โดิยเฉพาะอยา่งยิ�ง การสร้างนวัต่กรรม การพัฒนาแนว 

multi-skill การนำาแนวคิดิ happy workplace มา

ประยุกต์่ใชุ้กับ้องค์กร เพ้�อสร้างความผ้่กพันของ

พนกังานและร่วมกนัขับ้เคล่�อนองค์กรให้้เติ่บ้โต่ไปพร้อมกนั

ชุ่องทุางการส่�อสาร Tips & Tricks ในการใชุ้ชุีวิต่ ดิ้แล

สุขภัาพ และการทุำางานอย่างมีความสุข ผ่่าน Tipco 

Connect 

สนับ้สนุนให้้พนักงานและครอบ้ครัวไดิ้รับ้การฉีดิวัคซึ่ีนป้องกันโควิดิ-19 ฟัรี ทุี�
โรงพยาบ้าลกรุงเทุพ จังห้วัดิ พิษณุโลก 

คุณอุดมพร   พันธุ์แพทย์
รองกรรมการผู้จัดการ - สายทรัพยากรบุคคล



การส่งเสริม อบรม และพัฒนาพนักงาน

ห่วงโซ่คุณค่าที่กระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงและโอกาสที่สำาคัญ
• ความเสี�ยงของการขาดิผ่้้ส่บ้ทุอดิต่ำาแห้น่งงานทุี�สำาคัญ
•  ความเสี�ยงของการจ้างงานทุี�สอดิคล้องกับ้วัฒนธุ์รรมองค์กร
• • ความเสี�ยงดิ้านความเป็นส่วนต่ัวและข้อม้ลส่วนบุ้คคล

• ความเสี�ยงดิ้านสิทุธุ์ิมนุษยชุนและความเทุ่าเทุียมกัน
• ความเสี�ยงดิ้านสุขภัาพและความปลอดิภััยในการ

ทุำางาน
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 เพ้�อให้้สอดิคล้องกับ้เป้าห้มายกลยุทุธ์ุ์ขององค์กรทีุ�มุ่งส่้การเป็นองค์กรนวัต่กรรม กลุ่มบ้ริษัทุฯย่ดิมั�นในพ้�นฐานความเชุ่�อของ Growth Mindset ห้รือ กรอบ้ความคิดิเต่ิบ้โต่ ทีุ�ว่ามนุษย์สามารถเพิ�มพูนความ

สามารถและเสริมศัึกยภัาพได้ิจากการเรียนร้้อย่างต่่อเน่�อง  โดิยองค์กรมีการสนับ้สนุนการจัดิสภัาพแวดิล้อมให้้เห้มาะสมกับ้การทุำางานพนักงานและปรับ้เปลี�ยนร้ปแบ้บ้การดิำาเนินงาน  และการเรียนร้้ของพนักงานให้้

สอดิคล้องกับ้สถานการณ์ทุี�มีการเปลี�ยนแปลงอย้่ต่ลอดิเวลา 

 ดิังนั�น แนวทุางการพัฒนาทุรัพยากรบุ้คคลทุี�เน้นพนักงานเป็น “ศึ้นย์กลาง” จ้งเป็นแนวทุางทุี�ฝึ่ายทุรัพยากรบุ้คคล ยังคงมุ่งมั�นปฏิบ้ัต่ิเพ้�อจัดิสภัาพแวดิล้อมในการทุำางานให้้มีมาต่รฐานเดิียวกัน  ซึ่่�งมีส่วนชุ่วย

ให้้การทุำางานร่วมกันอย่างอย่างม่ออาชุีพ  มุ่งดิ่งดิ้ดิผ่้้มีศึักยภัาพเข้ามาร่วมงาน พัฒนาคนให้้เต่ิบ้โต่เร็ว ส่งเสริมคนเก่งให้้เป็นผ่้้นำาแห้่งอนาคต่ 

แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2564

 สถานการณ์การแพร่ระบ้าดิและมาต่รการควบ้คุมการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ในป ี2564 ยงัคงส่งผ่ลกระทุบ้ต่่อการปฏิบ้ตั่งิานและจำากัดิรป้แบ้บ้การจัดิการฝึึกอบ้รม รวมถง่รป้แบ้บ้การเรียนร้ ้ซึ่่�งการจัดิการ
เรียนร้้แบ้บ้ออนไลน์นั�น  มีข้อจำากัดิในการแลกเปลี�ยนประสบ้การณ์ การร่วมกันทุดิลองสร้างต่้นแบ้บ้ การเก็บ้ข้อม้ล และการแลกเปลี�ยนแนวความคิดิเพ้�อการพัฒนานวัต่กรรม   
 ห้น่�งในกิจกรรมทีุ�ได้ิรับ้ผ่ลกระทุบ้ค่อโครงการ Total Productive Maintenance (การบ้ำารุงรักษาแบ้บ้ทุวีผ่ลทุุกคนมีส่วนร่วม) เน่�องจากข้อจำากัดิการเดิินทุาง ทุำาให้้ไม่สามารถจัดิกิจกรรมทีุ�ผ่้้เรียนไดิ้้สัมผ่ัส
ประสบ้การณ์จริงร่วมกันเและผ่้้เรียนจำาเป็นต่้องจำากัดิวงอย้่ในร้ปแบ้บ้การเรียนร้้กลุ่มย่อยภัายในโรงงงานสาขาแต่่ละแห้่ง

• เน้นพัฒนา 4 กลุ่มทุักษะ ทีุ�จะชุ่วยให้้สามารถรับ้ม่อกับ้การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดิเร็วในสถานการณ์ปัจจุบ้ันได้ิ ค่อ การเป็นผ่้้นำาทัุ�งนำาต่นเองและนำาผ้้่อ่�น (Leading) การคิดิวิเคราะห์้ และความคิดิสร้างสรรค์ (critical 
thinking) การส่�อสาร (communication) การทุำางานเป็นทุีมและการสร้างความสัมพันธุ์์ (collaboration & building relationship) 

• เพิ�มทุักษะในการรับ้ม่อกับ้ความเปลี�ยนแปลงและการเรียนร้้สิ�งให้ม่ และทุี�สำาคัญทุี�สุดิค่อทุักษะในการจัดิการกับ้จิต่ใจของต่ัวเอง เน่�องจากความก้าวห้น้าทุางเทุคโนโลยีไดิ้เปลี�ยนวิธุ์ีการเรียนร้้ของคนทุำางานจากการเรียน
ร้้แลว้ไปปฏิบ้ตั่ ิเปน็เรียนร้้แลว้ปฏิบ้ตั่ ิแลว้เรียนร้้ให้มป่ฏิบ้ตั่แิลว้เรียนร้้อกี เปน็วงจร ดิงันั�นการให้ค้วามสำาคัญกบั้การรับ้มอ่จากโลกทุี�เปลี�ยนแปลงต่ลอดิเวลาจ้งมสีว่นทุำาให้พ้นกังานเกดิิการพฒันาอยา่งยั�งยน่กว่าการให้้
เพียงทุักษะทุี�จำาเป็นเฉพาะห้น้า

• ใชุ้ร้ปแบ้บ้การเรียนออนไลน์ในการถ่ายทุอดิความร้้ เป็นห้ลักร่วมกับ้การใชุ้ร้ปแบ้บ้การประชุุมและต่ิดิต่ามผ่ลทุางออนไลน์ 

เป้าหมาย

• การฝึึกอบ้รมด้ิานเทุคนิคและบ้ริห้ารจัดิการ 24 ชุั�วโมงต่่อคนต่่อปี 

เป้าหมายระยะยาวปี 2568
• พนกังานแต่ล่ะคนมสีว่นรว่มในโครงการนวตั่กรรมประจำาปอียา่ง

น้อย 1 โครงการ  
• การวางแผ่นความก้าวห้น้าทุางอาชีุพทีุ�วัดิจากความสำาเร็จต่าม

แผ่นพัฒนารายบุ้คคลของกลุ่มพนักงานทีุ�มีศึักยภัาพส้งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

• มีผ่้้ส่บ้ทุอดิต่ำาแห้น่งทุี�มีศึักยภัาพครบ้ทุุกต่ำาแห้น่งงานเป้าห้มาย 

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 • จำานวนชุั�วโมงเฉลี�ยสำาห้รบั้ทุุกประเภัทุห้วัข้อ 25.20 ชุั�วโมงต่่อ
คนต่่อปี

• ฝึึกอบ้รมด้ิานเทุคนิคและบ้ริห้ารจัดิการมีจำานวนชุั�วโมงเฉลี�ย 
18 ชุั�วโมงต่่อคนต่่อปี

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

[Disclosure  103-2]

[Disclosure  102-49]

[Disclosure  102-14, 401-1, 401-2]



ปรับแนวรูปแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ปี 2564
 กลุม่บ้รษิทัุฯ ทัุ�งในประเทุศึไทุยและต่า่งประเทุศึ  ไดิทุ้บ้ทุวนวธิุ์กีารและชุอ่งทุางในการพฒันาพนกังาน เพ้�อเปน็การปรบั้ต่วัต่ามมาต่รการการ

ควบ้คุมการแพร่ระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ–19 ต่ั�งแต่่ปี 2563 ดิ้วยการใชุ้การเรียนผ่่านระบ้บ้เทุคโนโลยีสารสนเทุศึ ทุั�งในแบ้บ้ห้้องเรียนเสม่อนจริง (Virtual 

classroom) และห้้องเรียนออนไลน์ (Online classroom)  ซึ่่�งในระบ้บ้การเรียนทุี�เป็นการจัดิฝึึกอบ้รมภัายในนั�นใชุ้ระบ้บ้ Microsoft Teams ทุี�มีเครื�อง

ม่อส่�อสาร และอ่�น ๆ  เพ้�อการเก็บ้ข้อม้ล  การแลกเปลี�ยนข้อม้ลและการนำาเสนอ  ทุำาให้ผ้่้้เรียนทุั�งในประเทุศึไทุยและต่่างประเทุศึสามารถเข้าถ่งฐานข้อม้ล

และใชุชุ้อ่งทุางส่�อสารได้ิอยา่งมปีระสทิุธุ์ภิัาพ   และในส่วนของการฝึกึอบ้รมทุี�ให้้ห้นว่ยงานภัายนอกเป็นผ่้จ้ดัิให้้ก็ไดิร้บั้ความนยิมจากพนกังาน  เน่�องจาก

มีการใชุ้ระบ้บ้ออนไลน์ทุี�มีการแบ้่งปันและใชุ้ข้อม้ลร่วมกันไดิ้อย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพทุั�งการอบ้รมภัายในและจากวิทุยากรห้รือห้น่วยงานภัายนอก 

 อย่างไรก็ต่าม ในปี 2564 เป้าห้มายจำานวนชุั�วโมงการจัดิฝึึกอบ้รมพัฒนาบุ้คลากรไม่สามารถบ้รรลุเป้าห้มายทีุ�กำาห้นดิไว้  เน่�องจาก

สถานการณ์การระบ้าดิของเชุ่�อโควิดิ-19 ทีุ�ทุำาให้้เกิดิมาต่รการควบ้คุม ทุำาให้้การจัดิฝึึกอบ้รมและพัฒนาจำาเป็นต่้องปรับ้เปลี�ยนจากการเรียนร้้ใน

ห้้องเรียนเป็นกิจกรรมการแลกเปลี�ยนเรียนร้้ ห้รอืการเรียนร้้จากบ้ทุเรียนออนไลน์สั�น ๆ  ทีุ�สามารถทุำาไดิจ้ากทัุ�งทีุ�บ้้านและทุี�ทุำางาน โดิยมีการปรับ้เปลี�ยน

ต่ามความเห้มาะสมของสถานการณ ์ โดิยจะกำาห้นดิให้้ผ่้เ้รยีนรว่มกบั้ห้วัห้นา้งานระบ้ทุุกัษะทีุ�ต่อ้งการพฒันาเปน็แผ่นระยะสั�นภัายในปอียา่งเฉพาะเจาะจง 

แลว้มุ่งพัฒนาต่ามแผ่นทีุ�กำาห้นดิไว้ผ่า่นบ้ทุเรียนออนไลน์ การอ่านห้นังส่อ ทุำาโครงการ รวมถง่การเรียนร้้ในรป้แบ้บ้กิจกรรมอ่�น ๆ  ทีุ�สามารถทุำาได้ิอย่าง

จำากัดิ ซึ่่�งกิจกรรมดิังกล่าวบ้ันทุ่กไว้ในแผ่นการพัฒนารายบุ้คคลของพนักงาน แต่่ไม่ไดิ้นำามานับ้รวมกับ้ชุั�วโมงการฝึึกอบ้รมอย่างเป็นทุางการ 

 กลุ่มบ้ริษัทุฯมีการประกาศึให้้พนักงานปฏิบ้ัต่ิงานจากทุี�บ้้านเป็นระยะ ๆ  ซึ่่�งครั�งทุี�มีระยะเวลายาวนานทุี�สุดิเป็นเวลาถ่ง 5 เดิ่อน ( 26 เมษายน 

– 26 กันยายน 2564)
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 “กระบ้วนการพัฒนาบุ้คลากร ต่้องมุ่งเน้นให้้

พนักงานสามารถพัฒนาทุักษะและแสดิงศึักยภัาพทุี�แทุ้

จรงิของต่นเองให้้ไดิม้ากทีุ�สดุิ  เพ้�อต่อบ้เปา้ห้มายทัุ�งของ

พนักงานดิ้านการเต่ิบ้โต่ ความมั�งคงในสายอาชุีพ และ

ต่อบ้เป้าห้มายขององค์กรด้ิานการเติ่บ้โต่ทุางธุุ์รกิจไป

พรอ้ม ๆ  กนั ทีุ�สำาคญัการเพิ�มความสามารถในการน้อม

รับ้การเปลี�ยนแปลง จะชุ่วยให้้พนักงานปรับ้ตั่วเข้ากับ้

บ้รบิ้ทุและความทุ้าทุายทีุ�พบ้อยา่งมีความสุขในทุุก ๆ  วนั

ของการทุำางาน”

การจัดิฝึึกอบ้รมภัายใน  ห้ลักส้ต่ร Innovation Bootcamp ซึ่่�งมีการ
จัดิให้้คำาแนะนำากลุ่มย่อย (Coaching) สำาห้รับ้ผ้้่เรียน  โดิยใชุ้การ
บ้รรยายและให้้คำาปร้กษาทุางออนไลน์ผ่่านระบ้บ้ MsTeam Meeting 
ซึ่่�งเป็นเครือข่ายภัายในองค์กร

การเข้าร่วมการอบ้รมสมัมนาภัายนอก ในห้ลักส้ต่รการต่รวจสอบ้ความ
พร้อมให้้มั�นใจก่อน PDPA มผี่ลบั้งคับ้ใชุ้  ผ่่านการบ้รรยายทุางออนไลน์ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบั้ห้ลกัทุรพัย์และต่ลาดิห้ลักทุรพัย์ (กลต่.)  
โดิยเป็นการเข้าร่วมพร้อมกับ้ต่วัแทุนจากองค์กรอ่�นๆ

คุณอรวี    จันทร์บาง
ผู้จัดการอาวุ โส-ส่วนงานพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล

 

[Disclosure  404-2]



การบำารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM: Total Productive Maintenance
 เน่�องจากการเปลี�ยนแปลงและสภัาวะการแขง่ขันทีุ�ส้งในธุุ์รกิจการผ่ลิต่และจัดิจำาห้น่ายยางมะต่อย  กลุ่มบ้ริษทัุฯ เห็้นความสำาคญัต่่อการ

ปรบั้ต่วัและพฒันาความร้้และศึกัยภัาพของพนักงานเพ้�อการขบั้เคล่�อนองคก์รและเต่รยีมพรอ้มต่่อการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อ่เน่�อง จง้ใชุแ้นวทุาง

การปฏิบ้ตั่ติ่ามห้ลัก  TPM ในการดิำาเนินงานของกลุม่โรงงานในประเทุศึไทุย  เพ้�อสง่เสริมการฝึกึทัุกษะและความร้้ความการเข้าใจการบ้ำารงุรกัษา

อุปกรณ์ เครื�องจักร ลดิความส้ญเสีย และลดิขั�นต่อนการทุำางานทุี�ซึ่ำ�าซึ่้อน เพ้�อการลดิต่้นทุุนและรักษาคุณภัาพสินค้าอย่างมีประสิทุธุ์ิภัาพและมี

ความปลอดิภัยั โดิยปัจจุบ้นัโรงงานในประเทุศึไทุยทุุกแห่้งอย่้ระห้ว่างการดิำาเนนิการภัายใต้่ห้ลกัการการบ้ำารงุรกัษาทุวีผ่ลทีุ�ทุกุคนมีส่วนร่วม (“TPM”)

 โครงการนี�มีเป้าห้มายเพ้�อพัฒนาพนักงานให้้มีทัุกษะทีุ�ห้ลากห้ลาย  สามารถปรับ้ปรุงกระบ้วนการในการทุำางานและสามารถทุำางาน

ห้ลายอย่างไดิ้พร้อมกัน
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สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู 
โคริงก้าริบำาริุงริัก้ษัาทวีผลแบบทุก้คน
ม่ส่วนริ่วม (TPM)

สามาริถ Scan QR Code เพั่�อเข้้าดู 
นโยบายก้าริบำาริุงริัก้ษัาทวีผลแบบ 
ทุก้คนม่ส่วนริ่วม โดิยในปี 2564 กลุ่มบ้ริษทัุฯ มกีารส่งเสรมิเป้าห้มายด้ิานนวตั่กรรม

ผ่่านโครงการบ้ำารุงรักษาทุวีผ่ลแบ้บ้ทุุกคนมีส่วนร่วม (“TPM: Total Pro-

ductive Maintenance”) โดิยสามารถลดิต้่นทุุนจากการดิำาเนินงานจำานวน 

16.8 ล้านบ้าทุ และมีแนวคิดิในการปรับ้ปรุงงานจากพนักงานผ่่านโครงการ

ปรับ้ปรุงจากระดิับ้ปฏิบ้ัต่ิการ (Kaizen Sheet) 867 เรื�อง

ผลรวมการลดต้นทุน
จากโครงการปรับปรุง
ทั้งหมด (Cost Saving 

Project)

โครงการปรับปรุงจาก
ระดับหัวหน้างาน (FI 

Theme)

โครงการปรับปรุงจาก
ระดับปฏิบัติการ 
(Kaizen Sheet)

จำานวนพนักงานผู้มี
ส่วนร่วมกับ โครงการ 
TPM (ของพนักงาน
ประจำาในฝึ�ายปฏิบัติ

การ)

การเก็บรวบรวมความ
รู้ขององค์กรผ่านบท

เรียนเฉพาะ One 
Point Lesson Learn 

(OPL)

การสอนงานการบำารุง
รักษาเบื้องต้นให้กับ 

Operator

ผลงานชี้วัดโครงการบำารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM

ล้านบาท โครงการ โครงการ บทเรียน กิจกรรม
16.68 116 867 89% 4,332 63

[Disclosure  404-2]



ภาคผนวก



•  การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด 
•  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
•  การรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
•  การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
•  แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืน
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รายงานด้านเศรษฐกิจ 

  ด้านเศริษัฐก้ิจำ (Economic)
มาติริฐาน

หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล
หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.
or URL

Note(s)/
Omission(s)SDGs

Goal 8

Goal 9

ISO 26000
(6.2,6.8.7)

ISO 26000
(6.6.5,6.5.2,
6.8.6,  6.6.7)

GRI 102-1

-

รายได้ิจากการขายและบ้ริการ

ต้่นทุุนขายและบ้ริการ

กำาไร (ขาดิทุนุ) จากการดิำาเนนิงาน

ค่าต่อบ้แทุนและสวัสดิกิารของพนักงาน

การจ่ายเงินปันผ่ลสำาห้รบั้ผ่ลการดิำาเนนิงานประจำาปี

การจ่ายภัาษีเงินได้ิ

การลงทุุนทุางสังคม

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการพัฒนานวตั่กรรมในระดัิบ้องค์กร

แผ่นงานการพัฒนานวัต่กรรมด้ิานกระบ้วนการ สนิค้า/บ้ริการ ห้รือ
โมเดิลธุ์รุกจิทีุ�เป็นมติ่รต่่อสงัคมห้รือสิ�งแวดิล้อม และประโยชุน์ในเชุงิ
คณุภัาพจากการพัฒนานวตั่กรรม

-จดัิการประกวดินวตั่กรรมระดิบั้องค์กร ให้้มพีนกังานเข้าร่วม อย่าง
น้อยไม่ต่ำ�ากว่า 10%

- จดัิให้้ความร้ด้้ิานนวตั่กรรมแบ้บ้สมคัรใจ Innovation Bootcamp

ล้านบ้าทุ

ล้านบ้าทุ

ล้านบ้าทุ

ล้านบ้าทุ

ล้านบ้าทุ

ล้านบ้าทุ

ล้านบ้าทุ

มนีโยบ้าย / ไม่มี

มแีผ่น / ไม่มี

%

ม ี/ ไม่มี

-

-

-

-

24%

-

20% NA

28,598

25,949

2,537

1,205

1.20

371

15.3

27,742

26,979

564

1,090

0.30

234

23

37,026

33,767

3,123

1,108

1.50

509

11.9

26,291

21,403

3,592

1,283

1.60

757

11.5

14-16

14-16

14-16

14-16

14-16

14-16

14-16

50-73

50-73

50-73

50-73

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

27,210

19,723

2,220

1,422

1.05

753

24.9

ISO GRI

ก้าริดำาเนินก้าริทางธุริก้ิจำ (Business Performance)

นวัติก้ริริม (Innovation)

 มูลค่าเชิงเศริษัฐก้ิจำทางติริง / ท่�ถูก้แจำก้จำ่าย

ก้าริพััฒนานวัติก้ริริม (Innovation Mangement)

ห้มายเห้ตุ่ (2)
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Goal 9 ISO 26000
(6.6.5,6.5.2,
6.8.6,  6.6.7)

- ข้อม้ลนวตั่กรรมด้ิานกระบ้วนการ สนิค้า/บ้ริการ ห้รือโมเดิลธุุ์รกิจ
ทีุ�เป็นมติ่รต่่อสงัคมห้รือสิ�งแวดิล้อม 

- จำานวนผ่ลงานการสร้างสรรค์ความคิดิ/นวตั่กรรม

- จำานวนผ่ลงาน Green Way

 - จำานวนโครงการนวตั่กรรมด้ิานผ่ลติ่ภัณัฑ์์

- จำานวนโครงการนวตั่กรรมด้ิานการบ้ริการ

- จำานวนโครงการนวตั่กรรมด้ิานกระบ้วนการ

- จำานวนพนกังานทีุ�เข้าร่วมส่งผ่ลงาน

- โครงการนวัต่กรรมทีุ�ได้ิพฒันาจนได้ินำามาปฏบิ้ตั่เิป็นสนิค้า/

-

-

-

-

-

-

-

10

8

NA

NA

NA

NA

10

133

52

14

19

100

408

86

79

12

7

8

64

256

13

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

จำานวนโครงการ

จำานวนโครงการ

จำานวนโครงการ

จำานวนโครงการ

จำานวนโครงการ

จำานวนผ่้ร่้วม

จำานวนโครงการ

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2) 

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs ISO GRI

  นวัติก้ริริม (Innovation)

  ก้าริพััฒนานวัติก้ริริม (Innovation Mangement)

บ้ริการ/ห้รือกระบ้วนการทุำางาน

- จำานวนพนกังานทีุ�เข้าร่วมกิจกรรม Inno Bootcamp

- จำานวนโครงการทุี�ได้ิจากกจิกรรม Innovation Bootcamp

จำานวนผ่้ร่้วม

จำานวนโครงการ

-

-

-

-

-

-

80

23

105

21

เป้าห้มายการพัฒนานวตั่กรรม

- จำานวนโครงการต้่นแบ้บ้ทีุ�สามารถนำาไปปฏบิ้ตั่ไิด้ิอย่างน้อย
25% ของจำานวนนวตั่กรรมทัุ�งห้มดิในปีนั�น

 - จำานวนโครงการทุี�ส่งเข้าประกวดิ  เพิ�มข้�น 10% ทุุกปี

จำานวนโครงการ - - NA 32 NA

- - ปีเริ�มต้่น 
(133 โครงการ)

-41%
(79 โครงการ)

NA

- - 13 6 NA

-

-

-

-

26 12 NA

NA 34 2

% จำานวนโครงการทุี�ส่ง
ประกวดิจากห้น่วยงานอ่�น

ทุี�เพิ�มข้�น

% จำานวนโครงการทุี�ส่ง
ประกวดิทุี�เพิ�มข้�น 

จำานวนโครงการทุี�นำามาใชุ้
ในการดิำาเนินธุ์ุรกิจ

จำานวนแนวความคิดิสีเขียว - จำานวนแนวความคดิินวตั่กรรมสีเขียว > 10 โครงการ

- จำานวนโครงการทีุ�นำามาใชุ้ในการดิำาเนนิธุ์รุกจิ ไม่ต่ำ�ากว่า 10

- จำานวนโครงการทุี�ส่งประกวดินอกเห้น่อจากฝ่ึายผ่ลติ่ เพิ�มข้�น 15%

โครงการ (เริ�มปี 2564)
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ประโยชุน์ทุางธุุ์รกจิ

- สนิค้าให้ม่ 3 ผ่ลิต่ภัณัฑ์์ ทีุ�มกีารปรบั้ปรงุทุุก 2 ปี

ประโยชุน์ด้ิานสิ�งแวดิล้อม

ประโยชุน์ด้ิานสังคม

ประโยชุน์ในเชุงิปริมาณจากการพฒันานวตั่กรรม 

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs ISO GRI

  นวัติก้ริริม (Innovation)

  ก้าริพััฒนานวัติก้ริริม (Innovation Mangement)

 - ต้่นทุุนลดิลงทุั�งสิ�นจากทุุกโครงการ

ม้ลค่า
 (ล้านบ้าทุ)

75,098 92,120 114,218 133,966 NA

NA NA NA 27.8 20

NA NA NA 2,812 3,312

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

13,446

NA

NA

NA

NA

NA

เวลาทุี�ลดิลง (ชุั�วโมง)

ต่้นทุุนทุี�ลดิลง
 (ล้านบ้าทุ) 

ปริมาณ
คาร์บ้อนไดิออกไซึ่ดิ์

บ้าทุ

จำานวนครั�ง

- การลดิปริมาณการปล่อย CO2

- ด้ิานมล้ค่าทีุ�สังคมนำาไปทุำาประโยชุน์ได้ิ

- ลดิปัญห้าอันเกดิิผ่ลกระทุบ้ต่่อสังคม/ชุมุชุน

 - เวลาทุี�ลดิลงทัุ�งสิ�นจากทุุกโครงการ

Goal 9 ISO 26000
(6.6.5,6.5.2,
6.8.6,  6.6.7)

-

ห้มายเห้ตุ่ : 
NA (Not Avialable) ค่อ ไม่มีการจัดิเก็บ้ข้อม้ล
(1) ไดิ้เล่�อนแผ่นการจัดิโครงการประกวดินวัต่กรรมในปี 2564 ออกไป โดิยจะจัดิข้�นอีกครั�งในปี 2565 ในชุ่วงประมาณเดิ่อนกรกฏาคม จ้งไม่มีข้อม้ลผ่ลการดิำาเนินการจากนวัต่กรรมดิ้านกระบ้วนการปี 2564
(2) เป็นโครงการนวัต่กรรม 2 เรื�อง ทุี�มาจากกิจกรรมการประกวดินวัต่กรรมในปี 2563 ทุี�มีการนำามาใชุ้นการดิำาเนินธุ์ุรกิจและมีผ่ลสรุปการดิำาเนินการจริง (Smart Tracking System & In house bacteria cultivation for wastewater treatment at KBC Refinery)
(3) ผ่ลการต่ิดิต่ามโครงการนวัต่กรรมของปี 2563

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

50-73

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (4)

ห้มายเห้ตุ่ (4)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)
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รายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Evironment)

  ด้านสิ�งแวดล้อม (Evironment)
มาติริฐาน

หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล
หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.
or URL

Note(s)/
Omission(s)SDGs

Goal 13 ISO 26000
(6.5.5)

and
ISO 14001

GRI 305

GRI 305-1

GRI 305-1

GRI 305-3

GRI 305-3

GRI 305-2

GRI 305-2

GRI 305-4

GRI 305-4

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการจัดิการสิ�งแวดิล้อมในประเด็ินด้ิาน
ก๊าซึ่เรือนกระจก

มมีาต่รฐาน / ไม่มอ้ีางองิ

มแีผ่น / ไม่มี

มเีป้าห้มาย/ไม่มี

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า

21,942

19,166

2,766

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

58,083

58,083

0

NA

57,054

57,054

0

NA

17,814

15,749

2,065

NA

20,415

18,309

2,106

NA

17,275

15,159

2,115

NA

15,150

13,352

1,798

NA

มนีโยบ้าย / ไม่มี

ISO GRI

ก้าริจำัดก้าริก้๊าซเริือนก้ริะจำก้ (Emissions Management)

ห้ลักการมาต่รฐาน  ห้รือแนวปฏบิ้ตั่ด้ิิานสิ�งแวดิล้อมทีุ�บ้ริษทัุอ้างองิ

แผ่นการลดิปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก

เป้าห้มายการลดิปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกทัุ�งห้มดิ

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 1 (ทุางต่รง)

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 2 (ทุางอ้อม)

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 3 (ทุางอ้อมอ่�นๆ)

ปริมาณความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 1 และ 2

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกทัุ�งห้มดิ

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 1 (ทุางต่รง)

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 2 (ทุางอ้อม)

ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 3 (ทุางอ้อมอ่�นๆ)

ปริมาณความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกขอบ้เขต่ทุี� 1 และ 2

ธุ์รุกจิผ่ลิต่ภัณัฑ์์ยางมะต่อยในประเทุศึ

ธุ์รุกจิเรือขนส่ง

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า
ต่่อปริมาณการผ่ลิต่

ต่นัคาร์บ้อนไดิออกไซึ่ด์ิเทีุยบ้เทุ่า
ต่่อระยะไมล์ทุะเล

0.040

NA NA NA 1.1 1.1

0.0380.041 0.032 0.029

92-93

92-93

92-93

92-93

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

96-98

96-98

96-98

96-98

96-98

96

96

96

96

96
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มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 13

Goal 15

ISO 26000
(6.5.5)

and
ISO 14001

ISO 26000
(6.5.6)

and
ISO 14001

GRI 305-7

GRI 304-1

GRI 304-1

GRI 304-2

GRI 304-2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัมต่่อต่ันการผ่ลิต่

กิโลกรัมต่่อต่ันการผ่ลิต่

กิโลกรัมต่่อต่ันการผ่ลิต่

กิโลกรัมต่่อต่ันการผ่ลิต่

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA 

3,505

8,390

3,800

1,619

0.008

0.018

0.008

0.003

5,279

12,956

4,035

1,476

0.011

0.026

0.008

0.003

3,856

5,503

3,757

1,249

0.007

0.010

0.007

0.002

8,067

7,576

22,469

929

0.015

0.014

0.042

0.002

ISO GRI

ก้าริจำัดก้าริก้๊าซเริือนก้ริะจำก้ (Emissions Management)

ความหลาก้หลายทางช่วภาพั  (Biodiversity)

• สารประกอบ้ไนโต่รเจนออกไซึ่ด์ิ

• สารประกอบ้ซัึ่ลเฟัอร์ออกไซึ่ด์ิ

• สารประกอบ้คาร์บ้อนมอนอกไซึ่ด์ิ

• ฝุ่ึนละอองรวม

• ความเข้มข้นของสารประกอบ้ไนโต่รเจนออกไซึ่ด์ิ

• ความเข้มข้นของสารประกอบ้ซัึ่ลเฟัอร์ออกไซึ่ด์ิ

• ความเข้มข้นของสารประกอบ้คาร์บ้อนมอนอกไซึ่ด์ิ

• ความเข้มข้นของฝุ่ึนละอองรวม

การปลดิปล่อยมลพิษทุางอากาศึทีุ�สำาคญั

ธุ์รุกจิผ่ลิต่ภัณัฑ์์ยางมะต่อยในประเทุศึ

นโยบ้ายความห้ลากห้ลายทุางชุีวภัาพ มีนโยบ้าย / ไม่มี

นโยบ้ายและกรอบ้การดิำาเนินการในการสนับ้สนุนการก่อสร้าง
ห้รือการจัดิการอาคารทุี�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดิล้อม

มีนโยบ้าย / ไม่มี

มีโครงการปกป้อง/ฟั้�นฟัูสภัาพแวดิล้อมทุางธุ์รรมชุาต่ิห้รือระบ้บ้
นิเวศึผ่่านกระบ้วนการ สินค้าและ/ห้รือบ้ริการ

มี/ไม่มี

เผ่ยแพร่และถ่ายทุอดิองค์ความร้้เกี�ยวกับ้การปกป้อง/ฟั้�นฟัู
สภัาพแวดิล้อม/ ระบ้บ้นิเวศึ/ ความห้ลากห้ลายทุางชุีวภัาพให้้ผ่้้มี
ส่วนไดิ้เสียรับ้ทุราบ้ 

มี/ไม่มี

78

78

78

78

78

78

78

78

105

105

106-107

106-107
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มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 7

Goal 12

ISO 26000
(6.5.4)

and
ISO 1400

ISO 26000 
(6.5.3)

and
ISO 14001

GRI 302

GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-3

GRI 302-4

GRI 306

ISO GRI

ก้าริจำัดก้าริพัลังงาน (Energy Management)

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ัต่ิเรื�องการจัดิการสิ�งแวดิล้อมในประเดิ็นดิ้าน
ขยะ ของเสีย และมลพิษ

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ัต่ิเรื�องการจัดิการสิ�งแวดิล้อมในประเดิ็นดิ้าน
พลังงาน

ห้ลักการ มาต่รฐาน ห้รือแนวปฏิบ้ัต่ิดิ้านสิ�งแวดิล้อมทุี�บ้ริษัทุ
อ้างอิง เชุ่น ISO 50001 LEED

แผ่นการลดิการใชุ้ไฟัฟั้าและ/ห้รือนำ�ามันเชุ่�อเพลิง

เป้าห้มายการลดิการใชุ้ไฟัฟั้าและ/ห้รือนำ�ามันเชุ่�อเพลิง

ปริมาณการใชุ้ไฟัฟั้าและ/ห้รือนำ�ามันเชุ่�อเพลิง ทุั�งห้มดิ 
(Non-renewable sources)

ปริมาณการใชุ้พลังงานทุดิแทุน (Renewable sources)

ปริมาณความเข้มข้นของการใชุ้พลังงานต่่อห้น่วยปริมาณการผ่ลิต่

การลดิการใชุ้พลังงานทัุ�งห้มดิ  (ไฟัฟ้ัาและ/ห้รือนำ�ามนัเชุ่�อเพลงิ)

มีนโยบ้าย / ไม่มี

มีมาต่รฐาน / ไม่มีอ้างอิง

มีแผ่น / ไม่มี

มีเป้าห้มาย / ไม่มี

จิกะจูล 270,880 251,387 210,975 215,138 190,249

จิกะจูล NA NA NA NA NA

0.50 0.51 0.45 0.40 0.36จิกะจูล /ห้น่วยปริมาณการผ่ลิต่

จิกะจูล NA NA 40,412 36,249 24,889 ห้มายเห้ตุ่ (2)

มีนโยบ้าย / ไม่มี

ห้ลกัการ มาต่รฐาน ห้รือแนวปฏิบ้ตั่ด้ิิานสิ�งแวดิล้อมทีุ�บ้ริษัทุอ้างอิง

แผ่นการลดิขยะ ของเสีย และมลพิษ

เป้าห้มายการลดิขยะ ของเสีย และมลพิษ

มีมาต่รฐาน / ไม่มีอ้างอิง

มีแผ่น / ไม่มี

มีเป้าห้มาย / ไม่มี

ข้ยะ  ข้องเส่ย  และมลพั่ษั (Effluents, Waste and Pollution)

ก้าริจำัดก้าริข้ยะ  ข้องเส่ย  และมลพั่ษั (Effluents, Waste and Pollution Management)

88-89

88-89

88-89

88-89

90-91

90-91

90-91

90-91

82-83

82-83

82-83

82-83
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or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
Goal 12 ISO 26000 

(6.5.3)
and

ISO 14001

GRI 306

GRI 306-1

GRI 306-2

ISO GRI

• ปริมาณนำ�าทุิ�งทุั�งห้มดิ

• ปริมาณของเสียทุั�งห้มดิ

   - ของเสียอันต่รายทุั�งห้มดิทุี�ส่งกำาจัดิ

   - ของเสียไม่อันต่รายทุั�งห้มดิทุี�ส่งกำาจัดิ

       * การคัดิแยก (Sorting)

       * การคัดิแยก (Sorting)

       * การกักเก็บ้ในภัาชุนะบ้รรจุ (Storage)

       * การกักเก็บ้ในภัาชุนะบ้รรจุ (Storage)

       * การนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ (Reuse)

       * การนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่ (Reuse)

       * การรีไซึ่เคิล (Recycle)

       * การรีไซึ่เคิล (Recycle)

       * การนำากลับ้ค่นมาให้ม่ (Recovery)

       * การนำากลับ้ค่นมาให้ม่ (Recovery)

       * การบ้ำาบ้ัดิ (Treatment)

       * การบ้ำาบ้ัดิ (Treatment)

       * การเผ่าทุำาลาย (Incineration with out energy recovery)

       * การเผ่าทุำาลาย (Incineration with out energy recovery)

       * การฝึังกลบ้อย่างปลอดิภััย (Disposal)

       * การฝึังกลบ้ (Disposal)

ล้านล้กบ้าศึก์เมต่ร

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

0

367

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

431

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

405

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

461

212

0

0

0

0.9

16.5

249

218

0

0

0

0

0

0

30.7

0

195

0

0.00

247.28

93.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153.76

85.46

0.00

0.00

40.05

0.00

0.00

0.00

28.25

0.00

93.45

0.07

ก้าริจำัดก้าริข้ยะ  ข้องเส่ย  และมลพั่ษั (Effluents, Waste and Pollution Management)

ธุ์ุรกิจผ่ลิต่ภััณฑ์์ยางมะต่อยในประเทุศึ

80

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87

83-87
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Note(s)/

Omission(s)SDGs
Goal 12

Goal 12

ISO 26000 
(6.5.3)

and
ISO 14001

ISO 26000 
(6.5.3)

and
ISO 14001

GRI 306-2

GRI 306-3

ISO GRI

   - ของเสียอันต่รายทุั�งห้มดิทุี�ส่งกำาจัดิ

   - ของเสียไม่อันต่รายทุั�งห้มดิทุี�ส่งกำาจัดิ

   - จากการดิำาเนินงานของทุิปโก้แอสฟััลทุ์

• ปริมาณการรั�วไห้ลของยางมะต่อยและสารเคมี

       * จำานวนการเกิดิรั�วไห้ลของยางมะต่อย และไม่ใชุ่ยางมะต่อย    
         น้อยกว่า 200 กก./ครั�ง

       * ปริมาณรั�วไห้ลของยางมะต่อย และไม่ใชุ่ยางมะต่อย  
         น้อยกว่า 200 กก./ครั�ง

       * การรีไซึ่เคิล (Recycle)

       * การรีไซึ่เคิล (Recycle)

       * จำานวนการเกิดิรั�วไห้ลของยางมะต่อย และไม่ใชุ่ยางมะต่อย    
          ระห้ว่าง 200-20,000 กก./ครั�ง

       * ปริมาณรั�วไห้ลของยางมะต่อย และไม่ใชุ่ยางมะต่อย ระห้ว่าง   
         200-20,000 กก./ครั�ง

       * จำานวนการเกิดิรั�วไห้ลของยางมะต่อย และไม่ใชุ่ยางมะต่อย 
         มากกว่า 20,000 กก./ครั�ง

       * ปริมาณรั�วไห้ลของยางมะต่อย และไม่ใชุ่ยางมะต่อย  
         มากกว่า 20,000 กก./ครั�ง

       * การบ้ำาบ้ัดิ (Treatment)

       * การบ้ำาบ้ัดิ (Treatment)

       * การเผ่าทุำาลาย (Incineration with out energy recovery)

       * การเผ่าทุำาลาย (Incineration with out energy recovery)

       * การฝึังกลบ้อย่างปลอดิภััย (Disposal)

       * การฝึังกลบ้อย่างปลอดิภััย (Disposal)

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

จำานวนครั�ง

ต่ัน

จำานวนครั�ง

ต่ัน

จำานวนครั�ง

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

ต่ัน

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.78

1.78

NA

NA

3

1.78

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

92.44

3.81

31.81

12

0.81

3

3.00

0.00

0.00

0.00

3.18

1.71

30.90

0.00

120.73

ก้าริจำัดก้าริข้ยะ  ข้องเส่ย  และมลพั่ษั (Effluents, Waste and Pollution Management)

ธุ์ุรกิจเรือขนส่ง

ก้าริหก้ริั�วไหลข้องยางมะติอยและสาริเคม่ท่�สำาคัญ 

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (1) และ (3)

84-85

84-85

84-85

84-85

84-85

84-85

84-85

84-85

79

79

79

79

79

79

79

79
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Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 306-3

GRI 303

GRI 303-3

ISO GRI

       * จำานวนการเกิดิรั�วไห้ลของสินค้า น้อยกว่า 200 กก./ครั�ง

       * ปริมาณรั�วไห้ลของสินค้า มากกว่า 20,000 กก./ครั�ง

แผ่นการลดิการใชุ้นำ�า

เป้าห้มายการลดิการใชุ้นำ�า

ปริมาณการดิ่งนำ�ามาใชุ้ต่ามแห้ล่งทุี�มา

• นำ�าผ่ิวดิิน ทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ < 1,000 mg/l

• นำ�าผ่ิวดิิน ทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ > 1,000 mg/l

• นำ�าใต่้ดิินทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ < 1,000 mg/l

• นำ�าใต่้ดิินทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ > 1,000 mg/l

• นำ�าจากองค์กรอ่�น (นำ�าประปา)  ทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ < 
1,000 mg/l

• นำ�าจากองค์กรอ่�น (นำ�าประปา)  ทุี�มีค่าของแข็งละลายนำ�าทุั�งห้มดิ > 
1,000 mg/l

       * ปริมาณรั�วไห้ลของสินค้า น้อยกว่า 200 กก./ครั�ง

        * จำานวนการเกดิิรั�วไห้ลของสนิค้า ระห้ว่าง 200-20,000 กก./ครั�ง

        * ปริมาณรั�วไห้ลของยางสนิค้า ระห้ว่าง 200-20,000 กก./ครั�ง

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการจดัิการสิ�งแวดิล้อมในประเด็ินด้ิานนำ�า

       * จำานวนการเกิดิรั�วไห้ลของสินค้า มากกว่า 20,000 กก./ครั�ง

ห้ลักการ มาต่รฐาน ห้รือแนวปฏิบ้ัต่ิดิ้านสิ�งแวดิล้อมทุี�บ้ริษัทุ
อ้างอิง เชุ่น ISO/DIS 24526 ISO 14046

ต่ัน

ต่ัน

จำานวนครั�ง

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

มีเป้าห้มาย / ไม่มี

มีแผ่น / ไม่มี

ต่ัน

มีนโยบ้าย / ไม่มี

จำานวนครั�ง

มีมาต่รฐาน / ไม่มีอ้างอิง

จำานวนครั�ง

ต่ัน

NA

NA

NA

89

NA

NA

NA

NA

32.5

20.8

35.7

0

NA

NA

NA

NA

NA

62.4

NA

NA

NA

NA

16.4

16.1

29.9

0

NA

NA

NA

NA

NA

54.9

NA

NA

NA

NA

16.9

13.1

24.9

0

NA

NA

12.8

11.8

24.1

0

NA

NA

12.8

11.2

23.5

0

NA

NA

0

0

0

48.77

0

0

0

0

0

28

47.4

1

3

0

1

25

ก้าริหก้ริั�วไหลข้องยางมะติอยและสาริเคม่ท่�สำาคัญ 

ก้าริจำัดก้าริน้ำา (Water Management)

   - จากห้น่วยงานภัายนอก (การขนส่ง) : การขนส่งโดิยใชุ้รถบ้รรทุุก

น้ำา (Water)

Goal 6 ISO 26000: 
(6.5.4)

and
ISO 14001

79

79

79

79

79

79

79

108-109

108-109

108-109

108-109

110-111

110-111

110-111

110-111

110-111

110-111

110-111
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ประสิทธิภาพ
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มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 303-4

GRI 303-5

GRI 301-1

GRI 301-2

ISO GRI

ปริมาณของนำ�าทุิ�งทุี�ผ่่านการบ้ำาบ้ัดิ และนำากลับ้มาใชุ้ให้ม่

วัสดิุทุี�ใชุ้ทุั�งห้มดิ

วัสดิุทุี�ไม่สามารถห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้ให้ม่ไดิ้ 

วัสดิุทุี�สามารถใชุ้ซึ่ำ�า ห้รือห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้ให้ม่ไดิ้

อัต่ราการใชุ้วัสดิุทุี�สามารถใชุ้ซึ่ำ�า ห้รือห้มุนเวียนกลับ้มาใชุ้ให้ม่ไดิ้

ปริมาณนำ�าใชุ้ทุั�งห้มดิ

อตั่ราการใชุ้นำ�าต่่อห้น่วยปริมาณการผ่ลิต่ทัุ�งห้มดิ

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

เมกะลิต่ร

ต่ัน

%

ต่ัน

ต่ัน

ล้กบ้าศึก์เมต่รต่่อห้น่วยการผ่ลิต่

98.7

9.7

0

NA

NA

NA

NA

0.18

70.6

8.2

0

NA

NA

NA

NA

0.14

59.2

4.3

0

NA

NA

NA

NA

0.13

52.3

3.6

0

517,394

516,734

660

0.13

0.10

2.6

0

509,819

509,107

712

0.14

0.09

50.0

ก้าริจำัดก้าริน้ำา (Water Management)

ก้าริจำัดก้าริวัสดุนำาเข้้า (Input Material Management)

ปริมาณของนำ�าทิุ�งทีุ�ปล่อยออกนอกองค์กรทัุ�งห้มดิ

วัสดุนำาเข้้า (Input Material)

ห้มายเห้ตุ่ : 
NA (Not Avialable) ค่อ ไม่มีการจัดิเก็บ้ข้อม้ล
(1) เริ�มรายงานการปลดิปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกของกลุ่มธุ์ุรกิจเรือในปี 2564
(2) การลดิการใชุ้พลังงานทุั�งห้มดิ (ไฟัฟั้าและ/ห้รือนำ�ามันเชุ่�อเพลิง) เม่�อเทุียบ้กับ้ปีฐาน 2563
(3) ธุ์ุรกิจเรือขนส่ง ไม่ไดิ้อย้่ในขอบ้เขต่การทุวนสอบ้

80

80

110-111

100-103

100-103

100-103

100-103

110-111
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

รายงานด้านสังคม

  ด้านสังคม (Social)
มาติริฐาน

หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล
หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.
or URL

Note(s)/
Omission(s)SDGs

Goal 3 และ
Goal 8

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

GRI 403

GRI 403-1

GRI 403-2

GRI 403-3

GRI 403-4

GRI 403-5

GRI 403-6

GRI 403-7

นโยบ้ายการพัฒนาความปลอดิภัยั อาชีุวอนามัย และสภัาพแวดิล้อม
ในการทุำางาน

แนวปฏบิ้ตั่ด้ิิานความปลอดิภัยั อาชีุวอนามยั และสภัาพแวดิล้อมในการ
ทุำางานของค้ค้่า

เป้าห้มายการพัฒนาความปลอดิภัยั อาชุวีอนามัย และสภัาพแวดิล้อม
ในการทุำางาน

ประเมินความเสี�ยงทุางด้ิานสุขอนามัยและความปลอดิภััยในสภัาพ
แวดิล้อมการทุำางานทีุ�เกดิิข้�นในขั�นต่อนการปฏิบ้ตั่งิาน

สถานบ้ริการด้ิานสุขภัาพภัายในสถานทีุ�ทุำางาน

การมส่ีวนร่วม และการให้้คำาปร้กษาด้ิานอาชีุวอนามัยและความปลอดิภัยั

การฝึึกอบ้รมด้ิานอาชีุวอนามัยและความปลอดิภััยให้้พนักงานและ 
ผ่้ร้บั้เห้มา

การส่งเสริมสขุภัาพพนกังาน

การป้องกันและลดิบ้รรเทุาผ่ลกระทุบ้ด้ิานอาชุีวอนามัยและ 
ความปลอดิภัยัของค้ค้่า

มแีผ่น / ไม่มี

มแีนวปฏบิ้ตั่ ิ/ ไม่มี

มแีนวปฏบิ้ตั่ ิ/ ไม่มี

มปีระเมิน / ไม่มี

ม ี/ ไม่มี

ม ี/ ไม่มี

ม ี/ ไม่มี

ม ี/ ไม่มี

ม ี/ ไม่มี

ISO GRI

ความปลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)
114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119
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Goal 3 และ
Goal 8

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 403-8

GRI 403-9

ISO GRI

จำานวนพนักงานทุี�อย้่ภัายใต่้การจัดิการดิ้านอาชุีวอนามัยและ
ความปลอดิภััย

จำานวนพนักงานทุี�อย้่ภัายใต่้การจัดิการดิ้านอาชุีวอนามัยและ
ความปลอดิภััย และมีระบ้บ้ต่รวจสอบ้ภัายใน

จำานวนพนักงานทุี�อย้่ภัายใต่้การรับ้รองมาต่รฐานการจัดิการดิ้าน
อาชุีวอนามัยและความปลอดิภััย จากห้น่วยงานภัายนอก

ชุั�วโมงการทุำางาน

• จำานวนชุั�วโมงการทุำางานของพนักงานในประเทุศึ

• จำานวนชุั�วโมงการทุำางานของพนักงานต่่างประเทุศึ

• จำานวนชุั�วโมงการทุำางานของผ่้้รับ้เห้มา

• จำานวนของพนักงานในประเทุศึ

• จำานวนของพนักงานในประเทุศึ

• จำานวนของพนักงานในประเทุศึ

• จำานวนของพนักงานต่่างประเทุศึ

• จำานวนของพนักงานต่่างประเทุศึ

• จำานวนของพนักงานต่่างประเทุศึ

จำานวนคน

จำานวนคน

จำานวนคน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ชุั�วโมงการทุำางาน

ชุั�วโมงการทุำางาน

ชุั�วโมงการทุำางาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวนคน

จำานวนคน

จำานวนคน

732

732

732

100

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,254,298

NA

NA

712

712

712

100

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,453,089

1,733,594

NA

672

672

672

100

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,348,337

1,708,299

NA

1,259,199

1,695,150

NA

1,539,209

1,830,828

298,300

649

649

649

100

100

100

100

77

55

762

588

419

100

74

52

738

549

385

597

597

597

100

100

100

ความปลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)

จำานวนพนกังานทีุ�อย่้ภัายใต้่การบ้ริห้ารจัดิการด้ิานอาชีุวอนามยัและความปลอดิภัยั

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (4)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

การบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทุั�งห้มดิ (เกินกว่าการปฐมพยาบ้าล)

114-119

114-119
-

-

-

-

-

-

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 403-9

ISO GRI
การบ้าดิเจ็บ้ทุี�ต่้องมีการบ้ันทุ่กทุั�งห้มดิ (เกินกว่าการปฐมพยาบ้าล)

การเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่

การบ้าดิเจ็บ้ทุี�มีผ่ลกระทุบ้ส้ง จากการทุำางาน (กรณีพักรักษาต่ัว
มากกว่า 6 เดิ่อน)

• จำานวนชุั�วโมงการทุำางานของพนักงานในประเทุศึ

• จำานวนชุั�วโมงการทุำางานของพนักงานต่่างประเทุศึ

• จำานวนชุั�วโมงการทุำางานของผ่้้รับ้เห้มา

• จำานวนการบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมีการบั้นทุ่กทัุ�งห้มดิ ของพนักงานในประเทุศึ 

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทัุ�งห้มดิ ของพนกังานในประเทุศึ 

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทัุ�งห้มดิ ของพนกังานต่่างประเทุศึ  

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทัุ�งห้มดิ ของพนกังานต่่างประเทุศึ  

• จำานวนการบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทุั�งห้มดิ ของผ่้ร้บั้เห้มา

• จำานวนการบ้าดิเจบ็้ทุี�ต่้องมีการบ้ันทุ่กทุั�งห้มดิ ของผ่้้รับ้เห้มา

• สถติ่กิารบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทุั�งห้มดิ ของพนกังานในประเทุศึ

• สถติ่กิารบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทุั�งห้มดิ ของพนกังานในประเทุศึ

• สถติ่กิารบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทุั�งห้มดิ ของพนกังานต่่างประเทุศึ

• สถติ่กิารบ้าดิเจบ็้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทุั�งห้มดิ ของพนกังานต่่างประเทุศึ

• สถิต่ิการบ้าดิเจบ็้ทุี�ต่้องมีการบ้ันทุ่กทุั�งห้มดิ ของผ่้้รับ้เห้มา

• สถิต่ิการบ้าดิเจ็บ้ทุี�ต่้องมีการบ้ันทุ่กทุั�งห้มดิ ของผ่้้รับ้เห้มา

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

ชุั�วโมงการทุำางาน

ชุั�วโมงการทุำางาน

ชุั�วโมงการทุำางาน

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.59

NA

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.69

1.15

0

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1.48

1.17

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.59

0

2

0.00

2.18

6.70

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ความปลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

Goal 3 และ
Goal 8

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

-

-

-

-

-

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 403-9

ISO GRI
การบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงาน จากการทุำางาน 

เห้ตุ่การเก่อบ้เกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่

• จำานวนการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้าของ
พนักงานต่่างประเทุศึ 
• จำานวนการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้าของ
ผ่้้รับ้เห้มา
• สถิต่ิการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้า ของ
พนักงานในประเทุศึ
• สถิต่ิการเกิดิอุบ้ัต่ิเห้ตุ่ขั�นเสียชุีวิต่จากการขนส่งสินค้า ของ
พนักงานต่่างประเทุศึ

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทัุ�งห้มดิ ของพนกังานในประเทุศึ 

• จำานวนเห้ต่กุารเกอ่บ้เกิดิอุบ้ตั่เิห้ต่ขุองพนกังานและผ้้่รบั้เห้มาทัุ�งห้มดิ

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ทีุ�ต้่องมกีารบ้นัทุ่กทัุ�งห้มดิ ของพนกังานต่่างประเทุศึ  

การเกดิิอุบ้ตั่เิห้ต่ขุั�นเสยีชุวิีต่จากการขนส่งสนิค้า 

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ทุี�ต่้องมีการบ้ันทุ่กทุั�งห้มดิ ของผ่้้รับ้เห้มา

• จำานวนการเกดิิอุบ้ตั่เิห้ต่ขุั�นเสียชุวิีต่จากการขนส่งสนิค้าของพนกังาน
ในประเทุศึ 

• สถิต่ิการบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงาน ของพนักงานในประเทุศึ (LTIFR)

• สถติ่กิารเกดิิอุบ้ตั่เิห้ต่ขุั�นเสียชุวิีต่จากการขนส่งสนิค้า ของผ่้ร้บั้เห้มา

• สถติ่กิารบ้าดิเจบ็้ขั�นห้ยดุิงาน ของพนกังานต่่างประเทุศึ (LTIFR)

• สถิต่ิการบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงาน ของผ่้้รับ้เห้มา (LTIFR)

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

0

2

0

0

0

0

0

1.59

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

2

0

9

1

0

0.69

0

0.00

1.15

0

2

1

49

0

0

0

0

0.74

1.17

0

1

0

14

0

0

0

0

0.00

0.59

0

1

0.00

0.55

3.35

1

0

15

0

1

0

19.86

ความปลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

Goal 3 และ
Goal 8

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

ISO 39001

-

-

-

-

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

124-129

124-129

124-129

124-129
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 403-9

GRI 403-10

ISO GRI
การบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงานจากการขนส่งสินค้า

การห้ยุดิงาน เน่�องจากการบ้าดิเจ็บ้จากการทุำางาน 

การเจ็บ้ป่วยขั�นเสียชุีวิต่ จากการทุำางาน

• จำานวนการบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงานจากการขนส่งสินค้าของ
พนักงานต่่างประเทุศึ 

• จำานวนการบ้าดิเจบ็้ขั�นห้ยดุิงานจากการขนส่งสินค้าของผ่้ร้บั้เห้มา

• สถิต่ิการบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงานจากการขนส่งสินค้าของพนักงาน
ในประเทุศึ 
• สถิต่ิการบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงานจากการขนส่งสินค้าของพนักงาน
ต่่างประเทุศึ 
• สถิต่ิการบ้าดิเจ็บ้ขั�นห้ยุดิงานจากการขนส่งสินค้าของผ่้้รับ้เห้มา

• จำานวนการเจ็บ้ป่วยขั�นเสียชุีวิต่จากการทุำางานของพนักงานใน
ประเทุศึ 
• จำานวนการเจ็บ้ป่วยขั�นเสียชุีวิต่จากการทุำางานของพนักงานต่่าง
ประเทุศึ 

• จำานวนวนัห้ยดุิงาน เน่�องจากการบ้าดิเจ็บ้จากการทุำางาน ของ
พนกังานในประเทุศึ
• จำานวนวนัห้ยดุิงาน เน่�องจากการบ้าดิเจ็บ้จากการทุำางาน ของ
พนกังานต่่างประเทุศึ

• จำานวนวันห้ยุดิงาน เน่�องจากการบ้าดิเจ็บ้จากการทุำางาน ของผ่้ร้บั้เห้มา

• จำานวนการบ้าดิเจบ็้ขั�นห้ยดุิงานจากการขนส่งสินค้าของพนกังานใน
ประเทุศึ 

• จำานวนการเจบ็้ป่วยขั�นเสียชุวิีต่จากการทุำางานของผ่้ร้บั้เห้มา

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนวัน

จำานวนคน

จำานวนคน

จำานวนคน

จำานวนวัน

จำานวนวัน

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

NA

NA

0

0

0

0

0.00

NA

NA NA NA NA NA

0.00

0

0

22 41 1 37

0

0

0

0

0.00

0.00

0

2

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

7

0

0

ความปลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

Goal 3 และ
Goal 8

ISO 39001

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

การเจบ็้ป่วยจากการทุำางาน (Ill health)

-

-

-

124-129

124-129

124-129

114-119

114-119

114-119

114-119

114-119

124-129
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 403-10

ISO GRI

• จำานวนการเจ็บ้ป่วยขั�นห้ยุดิงาน จากการทุำางานของพนักงานใน
ประเทุศึ 
• จำานวนการเจบ็้ป่วยขั�นห้ยดุิงาน จากการทุำางานของพนกังานต่่าง
ประเทุศึ 

• จำานวนการเจ็บ้ป่วยขั�นห้ยุดิงาน จากการทุำางานของผ่้้รับ้เห้มา

• สถิต่ิการเจ็บ้ป่วยขั�นห้ยุดิงาน จากการทุำางานของพนักงานใน
ประเทุศึ  (OIFR)
• สถิต่ิการเจ็บ้ป่วยขั�นห้ยุดิงาน จากการทุำางานของพนักงานต่่าง
ประเทุศึ  (OIFR)
• สถิต่ิการเจ็บ้ป่วยขั�นห้ยุดิงาน จากการทุำางานของผ่้้รับ้เห้มา 
(OIFR)

การเจบ็้ป่วยขั�นห้ยดุิงาน จากการทุำางาน

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

จำานวนครั�ง/ห้น่�งล้านชุั�วโมง
การทุำางาน

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

0

0

0

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ความปลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวดล้อมในก้าริทำางาน (Safety, Occupational Health and Working Environment)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

Goal 3 และ
Goal 8

ISO 26000
(6.4.6)

ISO 45001

การเจบ็้ป่วยจากการทุำางาน (Ill health)

ห้มายเห้ตุ่ : 
NA (Not Avialable) ค่อ ไม่มีการจัดิเก็บ้ข้อม้ล
(1) ครอบ้คลุมสำานักงานให้ญ่ และโรงงานผ่ลิต่ยางมะต่อย 5 แห้่ง ไดิ้แก่ โรงงานนครราชุสีมา โรงงานพิษณุโลก โรงงานระยอง คลังพระประแดิง และคลังทุ่าทุอง
(2) ครอบ้คลุมประเทุศึมาเลเซึ่ีย ประเทุศึกัมพูชุา ประเทุศึจีน ประเทุศึอินโดินีเซึ่ีย ประเทุศึเวียดินาม และประเทุศึลาว
(3) ประเทุศึมาเลเซึ่ีย  ประเทุศึอินโดินีเซึ่ีย ประเทุศึเวียดินาม
(4) ประเทุศึมาเลเซึ่ีย  ประเทุศึอินโดินีเซึ่ีย
(5) ไดิ้รับ้การทุวนสอบ้จากภัายนอก

-

-

114-119

114-119

114-119

114-119
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ประสิทธิภาพ
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รายงานด้านความยั่งยืน (ข้อมูลสำาคัญ)

  ความโปริ่งใสในก้าริก้ำาก้ับดูแลก้ิจำก้าริท่�ด่ (Governance)
มาติริฐาน

หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล
หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.
or URL

Note(s)/
Omission(s)SDGs

Goal16

Goal16

ISO 26000
(6.2)

ISO 26000
(6.2)

GRI 102-31

GRI 102-18

ผ่ลการดิำาเนนิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดุิย่อย (ทุุก
ชุดุิ) ทีุ�เป็นไปเพ้�อความยั�งยน่ของกิจการในมติ่สิิ�งแวดิล้อม สงัคม และ
บ้รรษทัุภับิ้าล

สัดิส่วนกรรมการอิสระต่่อกรรมการทุั�งห้มดิ

สัดิส่วนกรรมการทุี�ไม่ไดิ้เป็นผ่้้บ้ริห้ารต่่อกรรมการทุั�งห้มดิ

สัดิส่วนกรรมการทุี�ไม่เป็นผ่้้บ้ริห้ารทุี�มีประสบ้การณ์ในธุ์ุรกิจห้ลัก
ทุี�บ้ริษัทุดิำาเนินการอย้่

สัดิส่วนกรรมการชุายต่่อกรรมการห้ญิง

องค์ประกอบ้ความร้้ความชุำานาญของกรรมการ (board skill) ทุี�
จำาเป็นสาห้รับ้กิจการ ซึ่่�งกำาห้นดิไว้ล่วงห้น้า และการวิเคราะห้์
ทุักษะให้้เป็นไปต่ามทุี�กำาห้นดิ

รายงาน

สดัิส่วนคณะกรรมการ
อสิระต่่อกรรมการทัุ�งห้มดิ

สัดิส่วนกรรมการทุี�ไม่ไดิ้
เป็นผ่้้บ้ริห้ารต่่อกรรมการ

ทุั�งห้มดิ

สัดิส่วนกรรมการทุี�ไม่เป็น
ผ่้้บ้ริห้ารทุี�มีประสบ้การณ์

ในธุ์ุรกิจห้ลักทุี�บ้ริษัทุ
ดิำาเนินการอย้่

สัดิส่วนกรรมการชุาย
ต่่อกรรมการห้ญิง

สัดิส่วนกรรมการทุี�มี
ความชุำานาญทุี�จำาเป็น

สำาห้รับ้กิจการต่่อ
กรรมการทุั�งห้มดิ

47%

67%

30%

13:2

47%

67%

30%

13:2

47%

67%

30%

13:2

40%

67%

20%

13:1

36%

64%

64%

13:1

ISO GRI

  ก้าริก้ำาก้ับดูแลก้ิจำก้าริท่�ด่ (Good Corporate Governance)

  ผลดำาเนินงานข้องคณะก้ริริมก้าริ (Board Performance)

  องค์ปริะก้อบคณะก้ริริมก้าริ (Board Composition and Diversity)

148-157

150

150

150

150

56-1 One
report ห้น้า 73
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal16

Goal16

ISO 26000
(6.2)

ISO 26000
(6.2)

GRI 102-28

GRI 102-17

ห้ลกัเกณฑ์์การประเมินผ่ลการปฏบิ้ตั่หิ้น้าทีุ�ของกรรมการ

ผ่ลประเมินการปฏิบ้ัต่ิห้น้าทุี�ของคณะกรรมการรายบุ้คคล
เชุ่น ระดิับ้คะแนน คะแนนเฉลี�ย

แนวทุางการพัฒนากรรมการและการปฏิบ้ัต่ิห้น้าทุี�ของ
คณะกรรมการ

การให้้ความร้้ดิ้านจรรยาบ้รรณสำาห้รับ้กรรมการพนักงาน

กระบ้วนการจัดิการและต่ิดิต่ามให้้มีการปฏิบ้ัต่ิต่าม
จรรยาบ้รรณธุ์ุรกิจ

มีห้ลักเกณฑ์์
การประเมิน

ระดิับ้คะแนน คะแนนเฉลี�ย
ผ่ลประเมินการปฏิบ้ัต่ิ

ห้น้าทุี�ของคณะกรรมการ

แผ่นพัฒนากรรมการ

ร้อยละ

สัดิส่วนของผ่้้ไดิ้รับ้
ความร้้ดิ้านจรรยาบ้รรณ

จำานวนข้อร้องเรียน

3.91

100%

100%

16

3.86

100%

100%

6

3.86

100%

100%

7

3.87

100%

100%

1

3.84

100%

100%

0

ISO GRI

  ก้าริก้ำาก้ับดูแลก้ิจำก้าริท่�ด่ (Good Corporate Governance)

  ผลดำาเนินงานข้องคณะก้ริริมก้าริ (Board Performance)

  ก้าริปฏิบัติิติามจำริริยาบริริณธุริก้ิจำ (Code of Conduct and Compliance)

155

155

155

192

192

192
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ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริบริิหาริความเส่�ยงด้าน ESG (ESG Risk Management)

  ก้าริบริิหาริความเส่�ยงด้าน ESG (ESG Risk Management)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal1-17 ISO 26000
(7.4.3, 7.8.2)

GRI 102-15 นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการบ้ริห้ารความเสี�ยงทุี�ครอบ้คลุม
ประเด็ินด้ิานสิ�งแวดิล้อม สังคม ห้รือบ้รรษัทุภับิ้าล

ห้ลกัการ มาต่รฐาน ห้รือแนวปฏิบ้ตั่ด้ิิานการบ้ริห้ารความเสี�ยงทุี�
บ้ริษทัุอ้างอิง เชุ่น COSO ERM ISO31000

• ความเสี�ยงห้ลกัของกลุ่มบ้ริษัทุ

• ความเสี�ยงด้ิานกลยทุุธ์ุ์

• ความเสี�ยงด้ิานการดิำาเนนิงาน

• ความเสี�ยงด้ิานการดิำาเนนิงานของโรงงานทัุ�ง 5 แห่้ง

• ความเสี�ยงด้ิานคอร์รปัชุั�น

ความถี�ในการซ้ึ่อมแผ่นรับ้ม่อกับ้เห้ตุ่การณ์ทีุ�ไม่คาดิคิดิ เชุ่น แผ่น
ฉุกเฉิน (Emergency Plan) แผ่นการจัดิการภัาวะวิกฤต่  
(Crisis Management Plan) แผ่นบ้ริห้ารความต่่อเน่�องในการดิำาเนนิ
ธุ์รุกจิ (Business Continuity Plan)

ความเสี�ยง ผ่ลกระทุบ้ และโอกาสจากความเสี�ยงทุี�ครอบ้คลุมประเด็ิน
ด้ิานสิ�งแวดิล้อม สงัคม ห้รือ บ้รรษัทุภับิ้าล รวมถง่ระบุ้ความเสี�ยงให้ม่
ทีุ�อาจมผี่ลกระทุบ้ต่่อธุุ์รกิจในอนาคต่อันใกล้ (emerging risk)
ความเสี�ยงทุั�งห้มดิของกลุ่มบ้ริษัทุ

นโยบ้ายและแนว
ปฏิบ้ัต่ิเรื�องการ

บ้ริห้ารความเสี�ยง

ห้ลักการ มาต่รฐาน
ห้รือแนวปฏิบ้ัต่ิดิ้าน

การบ้ริห้ารความเสี�ยง

จำานวนความเสี�ยง
ทุั�งห้มดิ

ของกลุ่มบ้ริษัทุ

ความเสี�ยงห้ลัก
ของกลุ่มบ้ริษัทุ

ความเสี�ยงดิ้านกลยุทุธุ์์

ความเสี�ยงดิ้าน
การดิำาเนินงาน

ความเสี�ยงดิ้านการ
ดิำาเนินงานของโรงงาน

ทุั�ง 5 แห้่ง

ความเสี�ยงด้ิานคอร์รัปชุั�น

จำานวนครั�งความถี�ใน
การซึ่้อมแผ่นรับ้ม่อกับ้
เห้ตุ่การณ์ทุี�ไม่คาดิคิดิ

จำานวนข้อร้องเรียน
ดิ้านคอร์รัปชุั�น

3,569

5

128

1,516

1,925

NR

NA

0

3,569

5

128

1,516

1,925

NR

NA

1

3,449

6

110

1,295

1,985

4

13

2

3,115 3,298

7

17

8,246

1,999

5

0

50

6

120

1,058

2,053

4

40

0

ISO GRI

142-147

142-147

142-147

142-147

142-147

142-147

142-147

142-147

142-147

146
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ประสิทธิภาพ
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  ก้าริบริิหาริความเส่�ยงด้าน ESG (ESG Risk Management)

  ก้าริบริิหาริความเส่�ยงด้าน ESG (ESG Risk Management)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

• สำานกังานให้ญ่กรงุเทุพฯ ประเทุศึไทุย

• กลุ่มธุ์รุกจิโรงกลั�น

• กลุ่มเรือ

• กลุ่มผ่ลติ่ภัณัฑ์์ยางมะต่อย-ในประเทุศึ (5 โรงงาน)

• กลุ่มผ่ลติ่ภัณัฑ์์ยางมะต่อย-ต่่างประเทุศึ

• กลุ่มธุ์รุกจิก่อสร้าง

ครั�ง/ปี

ครั�ง/ปี

ครั�ง/ปี

ครั�ง/ปี

ครั�ง/ปี

ครั�ง/ปี

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1

5

3

5

NA

NA

1

4

4

32

NA

NA

ISO GRI

Goal 12,
Goal16

ISO 26000
(6.6.6)

GRI 308-1
GRI 414-1

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการจัดิการค้ค้่าทีุ�ครอบ้คลุมประเดิ็น
ดิ้านสิ�งแวดิล้อมสังคมห้รือบ้รรษัทุภัิบ้าล

แผ่นการบ้ริห้ารห้่วงโซึ่่อุปทุาน

เป้าห้มายการบ้ริห้ารห้่วงโซึ่่อุปทุาน

สดัิสว่นของค้ค้่ารายให้ม่ทีุ�ผ่่านการคดัิกรองเงื�อนไขดิา้นสิ�งแวดิล้อม
ห้รือสังคม ห้รือ บ้รรษัทุภัิบ้าล

มีนโยบ้าย/ไม่มี

มีแผ่น/ไม่มี

มีเป้าห้มาย/ไม่มี

จำานวนค้่ค้า NA 0 1 2

NA 0 50 33คิดิเป็นร้อยละ
ของค้่ค้าให้ม่ในปี

  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

  ก้าริบริิหาริห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

2

1

100

4

3

32

NA

9

146

146

146

146

-

-

-

146

182-183

182-183

182-183
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้า (Customer Satisfaction)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 8 ISO 26000
(6.7.6)

GRI 102-43

GRI 102-43
GRI 102-44

แผ่นการพัฒนาความพึงพอใจของล้กค้า

เป้าห้มายการพัฒนาความพึงพอใจของล้กค้า

• ด้ิานสินค้า

• ด้ิานสินค้า

• ด้ิานสินค้า

• ด้ิานเจ้าห้น้าทีุ�ขาย

• ด้ิานเจ้าห้น้าทีุ�ขาย

• ด้ิานเจ้าห้น้าทีุ�ขาย

• ด้ิานเจ้าห้น้าทีุ�สนบั้สนนุการขาย

• ด้ิานเจ้าห้น้าทีุ�สนบั้สนนุการขาย

• ด้ิานเจ้าห้น้าทีุ�สนบั้สนนุการขาย

• ด้ิานการบ้ริการเทุคนิค

• ด้ิานการบ้ริการเทุคนิค

• ด้ิานการบ้ริการเทุคนิค

• ด้ิานการจัดิส่งสนิค้า

• ด้ิานการจัดิส่งสนิค้า

• ด้ิานการจัดิส่งสนิค้า

ชุ่องทุางทีุ�บ้ริษทัุรบั้ข้อร้องเรียนทุี�เกดิิจากความบ้กพร่องในการ
บ้ริการล้กค้า

มีแผ่น / ไม่มี

มีเป้าห้มาย/ไม่มี

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

มีชุ่องทุาง / ไม่มี

85.0%

85.0%

82.0%

88.0%

87.0%

89.0%

87.5%

88.0%

81.0%

83.0%

83.0%

NA

83.0%

86.0%

83.0%

83.0%

86.0%

77.0%

87.0%

88.0%

86.0%

83.5%

86.0%

87.0%

85.0%

85.0%

NA

85.0%

89.0%

82.0%

83.0%

85.0%

88.0%

87.5%

88.0%

87.0%

88.8%

89.0%

86.0%

84.0%

84.0%

NA

85.5%

87.0%

84.0%

84.8%

83.7%

86.0%

89.3%

88.6%

90.0%

89.7%

89.3%

90.0%

87.1%

87.1%

NA

86.1%

88.2%

84.0%

85.8%

86.7%

85.0%

90.4%

88.8%

92.0%

91.5%

91.0%

92.0%

88.4%

88.4%

NA

88.3%

87.5%

89.0%

ISO GRI

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ผลปริะเมินความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้าในปริะเทศ

  ผลปริะเมินความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้าติ่างปริะเทศ

86.0%

85.8%

84.3%

84.0%

86.8%

81.3%

87.0%

86.6%

86.5%

87.4%

87.4%

87.5%

89.1%

88.7%

89.5%

%

%

%

172-173

172-173

172-173

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177

175-177
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้า (Customer Satisfaction)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs
GRI 102-43
GRI 417-2
GRI 417-3

• ข้อร้องเรียนคณุภัาพสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• ข้อร้องเรียนคณุภัาพสนิค้า

• ข้อร้องเรียนคณุภัาพสนิค้า

• ข้อร้องเรียนด้ิานปริมาณทัุ�งห้มดิ

• ข้อร้องเรียนด้ิานปริมาณ

• ข้อร้องเรียนด้ิานปริมาณ

• ข้อร้องเรียนการบ้ริการทุั�งห้มดิ

• ข้อร้องเรียนการบ้ริการ

• ข้อร้องเรียนการบ้ริการ

• ข้อร้องเรียนบ้รรจุภัณัฑ์์ทัุ�งห้มดิ

• ข้อร้องเรียนบ้รรจุภัณัฑ์์

• ข้อร้องเรียนบ้รรจุภัณัฑ์์

• ข้อร้องเรียนการจดัิส่งสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• ข้อร้องเรียนการจดัิส่งสนิค้า

• ข้อร้องเรียนการจดัิส่งสนิค้า

• ข้อร้องเรียนเรื�องอ่�นๆ ทัุ�งห้มดิ

• ข้อร้องเรียนเรื�องอ่�นๆ

• ข้อร้องเรียนเรื�องอ่�นๆ
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ISO GRI

  จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าทั้งหมด

  จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าในปริะเทศ

  จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าติ่างปริะเทศ

  ก้าริบริิหาริจำัดก้าริข้้อริ้องเริียนในก้าริบริิก้าริลูก้ค้า

10

3

7

19

7

12

20

7

13

18

13

5

33

7

26

ก้ริณ่

ก้ริณ่

ก้ริณ่

จำานวนเห้ต่กุารณ์ห้รือข้อร้องเรียนทีุ�เกดิิจากความบ้กพร่องในการบ้ริการล้กค้า พร้อมอธิุ์บ้ายเห้ต่กุารณ์ทีุ�เกดิิข้�น ผ่ลกระทุบ้ และแนวทุางจัดิการ
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้า (Customer Satisfaction)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 8 ISO 26000
(6.7.6)

GRI 102-43

• การแก้ไขข้อร้องเรียนคณุภัาพสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนการบ้ริการทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนบ้รรจุภัณัฑ์์ทุั�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนการจัดิส่งสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนเรื�องอ่�นๆ ทัุ�งห้มดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนด้ิานปริมาณทัุ�งห้มดิ
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ISO GRI
  จำำานวนก้าริแก้้ ไข้ข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าทั้งหมด

  จำำานวนก้าริแก้้ ไข้ข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าทั้งหมด

  จำำานวนก้าริแก้้ ไข้ข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าทั้งหมด

10

10

0

19

18

1

20

20

0

18

17

1

33

25

8

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180



การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564   |     243

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้า (Customer Satisfaction)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 8 ISO 26000
(6.7.6)

GRI 102-43

• การแก้ไขข้อร้องเรียนคณุภัาพสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนการบ้ริการทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนบ้รรจุภัณัฑ์์ทุั�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนการจัดิส่งสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนเรื�องอ่�นๆ ทุั�งห้มดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนด้ิานปริมาณทัุ�งห้มดิ
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ISO GRI
  จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าในปริะเทศ
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ความพัึงพัอใจำข้องลูก้ค้า (Customer Satisfaction)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 8 ISO 26000
(6.7.6)

GRI 102-43

• การแก้ไขข้อร้องเรียนคณุภัาพสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนการบ้ริการทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนบ้รรจุภัณัฑ์์ทุั�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนการจัดิส่งสนิค้าทัุ�งห้มดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนเรื�องอ่�นๆ ทัุ�งห้มดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิในเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

   - แก้ไขได้ิเลยเวลากำาห้นดิ

• การแก้ไขข้อร้องเรียนด้ิานปริมาณทัุ�งห้มดิ
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ISO GRI
  จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องลูก้ค้าติ่างปริะเทศ
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

  ก้าริมุ่งเน้นลูก้ค้าเป็นศูนย์ก้ลาง (Customer Centric)

  ก้าริสื�อสาริผลก้ริะทบจำาก้สินค้าหริือบริิก้าริติ่อลูก้ค้า (Responsible Marketing Communications)

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 3

Goal 16

Goal 8

ISO 26000
(6.7.4)

ISO 26000
(6.7.7)

ISO 26000
(6.3.3)

GRI 417-1

GRI 418-1

GRI 412-1

GRI 412-3

GRI 412-3

GRI 417-2

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการเปิดิเผ่ยข้อม้ลเกี�ยวกบั้ผ่ลกระทุบ้
จากสินค้าห้รือบ้ริการทีุ�ล้กค้าควรทุราบ้

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการรกัษาข้อม้ลส่วนบุ้คคลของล้กค้า

ห้ลกัการ มาต่รฐาน ห้รือแนวปฏิบ้ตั่ด้ิิานการรกัษาข้อม้ลส่วนบุ้คคล
ของล้กค้าทุี�บ้ริษทัุอ้างอิง

การเรียนคน่ส่นค้าจากปัญห้ากระบ้วนการผ่ลิต่

การรายงานการละเมิดิสทิุธ์ุ์ด้ิานข้อม้ลส่วนบุ้คคล

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องสิทุธุ์มินษุยชุนของแรงงาน

จำานวนข้อร้องเรียนด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุนของพนักงาน

จำานวนข้อร้องเรียนด้ิานสิทุธุ์มินษุยชุนของบ้ริษัทุค้ค้่าทุี�ได้ิมี
พนัธุ์ะสัญญา

ห้ลกัการมาต่รฐาน ห้รือ แนวปฏิบ้ตั่ด้ิิานการปฏบิ้ตั่ต่ิ่อพนกังาน
และล้กจ้าง

การต่ดิิต่ามให้้ปฏิบ้ตั่ติ่ามนโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่บิ้ริษัทุทีุ�คำาน่งถง่
สทิุธุ์มินษุยชุน

มีนโยบ้าย / ไม่มี

มีนโยบ้าย / ไม่มี

จำานวนครั�ง

มี / ไม่มี

จำานวนครั�ง

มี / ไม่มี

มี / ไม่มี

มี / ไม่มี

จำานวนเรื�อง

จำานวนเรื�อง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ISO GRI

  ก้าริเคาริพัด้านสิทธิมนุษัยชน (Human Rights)

173

173

181

181

181

194-197

194-197

194-197

194-197

194-197
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or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 8 
Goal 10

ISO 26000 
(6.8.2)

GRI 413-1

แผ่นการพัฒนาสงัคม/ชุมุชุน

นโยบ้ายและแนวปฏิบ้ตั่เิรื�องการพัฒนาสงัคม/ชุมุชุน

1) ค่าใชุ้จ่ายเพ้�อการพฒันาสงัคม/ชุมุชุน

    - อ่�นๆ (ผ่ลิต่ภัณัฑ์์/บ้ริการ)

    - จำานวนพนกังานทีุ�ร่วมกจิกรรมเพ้�อสงัคม

2) จำานวนพนักงานทีุ�ร่วมกจิกรรมเพ้�อสงัคมขององค์กร

    - จำานวนพนกังานในประเทุศึไทุยทุั�งห้มดิ

กลุ่มบ้ริษทัุฯ ได้ิวางแผ่นงานระยะยาวไว้ใน 3 ประเภัทุ คอ่

 - ความปลอดิภัยัสำาห้รบั้ทุุกคน (ความปลอดิภัยัของชุมุชุนเป็นสิ�งสำาคญั)

    - งบ้ประมาณสำาห้รบั้กจิกรรมเพ้�อสงัคม

    - เวลา (พนักงานเม่�อร่วมกิจกรรมในเวลางาน)

    - ชุั�วโมงกจิกรรมเพ้�อสงัคมของพนักงาน

    - อัต่ราการมส่ีวนร่วมในการทุำากจิกรรมเพ้�อสงัคม

 - การร่วมม่อกันสร้างนวตั่กรรม (นวัต่กรรมนำาส่้อนาคต่)

    - ค่าใชุ้จ่ายการบ้ริห้ารจัดิการกจิกรรมเพ้�อสงัคม

    - อัต่ราชุั�วโมงการทุำากจิกรรมเพ้�อสงัคมต่่อปี

 - การรักษ์โลก (ผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมต่ำ�า)

21.40

723

NA

23,584

NA

33

NA

777

NA

93%

23.97

689

13.26

23,978

4.90

35

0.90

725

3.88

95%

15.36

671

7.72

15,358

0.93

23

0.81

714

2.44

94%

11.53

528

2.86

13,077

0.66

25

4.98

658

3.02

80%

25.94

348

0.67

2,716

0.01

8

24.88

551

0.38

63%

ISO GRI

  ค่าใช้จำ่ายหริือทริัพัยาก้ริเพั่�อก้าริพััฒนาสังคม/ชุมชน

มี / ไม่มี

มี / ไม่มี

มี / ไม่มี

มี / ไม่มี

มี / ไม่มี

ล้านบ้าทุ

คน

ล้านบ้าทุ

ชุั�วโมง

ล้านบ้าทุ

ชุั�วโมง/คน/ปี

ล้านบ้าทุ

คน

ล้านบ้าทุ

% การเข้าร่วมกิจกรรม

 - รักษาระดัิบ้ความพึงพอใจโดิยรวมของชุมุชุน

 - สัดิส่วนการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพ้�อสงัคมของพนักงาน

 - ข้อร้องเรียนเกี�ยวกบั้ผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมห้รือ
    สิทุธุ์มินษุยชุนต่่อชุมุชุน เป็นศึน้ย์

NA > 85% > 85%

95%95%90%

0 00 0 0

> 85% > 85%

85%*85%*

เป้าหมายก้าริพััฒนาสังคม/ชุมชน

% ความพึงพอใจรวม

% การเข้าร่วมกิจกรรม

จำานวนข้อร้องเรียน

132-141

132-141

132-141

132-141

132-141

133-135

133-135

133-135

133-135

133-135

133-135

133-135

133-135

133-135

133-135

135

135

135
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  ก้าริพััฒนาสังคม/ชุมชน (Community Development)
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หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 8 
Goal 10

ISO 26000 
(6.8.2)

GRI 413-1

GRI 413-2

 - จำานวนพนัธุ์มติ่รในการทุำากจิกรรมเพ้�อสงัคมร่วมกัน

 - จำานวนโครงการและกจิกรรมความรบั้ผ่ดิิชุอบ้ต่่อสังคม

 - จำานวนจงัห้วดัิทีุ�ดิำาเนนิโครงการและกิจกรรมเพ้�อสงัคม

 - จำานวนต้่นไม้ทัุ�งห้มดิทีุ�ปล้ก

 - จำานวนนกัศึก่ษาทุี�ได้ิรบั้การอบ้รมทุกุประเภัทุจากบ้ริษัทุ

 - จำานวนพนักงานและคนในชุมุชุนทีุ�ผ่่านการอบ้รมการ
    ชุ่วยชีุวิต่เบ้่�องต้่น (CPR)

 - กจิกรรมด้ิานความปลอดิภัยัทุางถนน

 - กจิกรรมด้ิานการเผ่ยแพร่/สาธิุ์ต่การชุ่วยชุวิีต่ขั�นพ้�นฐาน

 - กจิกรรมด้ิานการส่งเสริมนวัต่กรรม

 - จำานวนคนในชุมุชุน พันธุ์มิต่รกจิกรรมเพ้�อสงัคม

 - จำานวนโครงการซ่ึ่อมถนน

 - ปริมาณก๊าซึ่เรือนกระจกทัุ�งห้มดิทีุ�ลดิลง

 - กจิกรรมด้ิานส่งเสริมความร้้ให้้เดิก็และเยาวชุน

 - กจิกรรมด้ิานการส่งเสริมอาชีุพชุมุชุน

 - กจิกรรมด้ิานการส่งเสริมสิ�งแวดิล้อม

จำานวนเห้ต่กุารณ์ห้รือข้อร้องเรียนเกี�ยวกบั้ผ่ลกระทุบ้ด้ิานสิ�งแวดิล้อมห้รือ
สทิุธุ์มินษุยชุนต่่อชุมุชุน (พร้อมอธิุ์บ้ายแนวทุางจดัิการของบ้ริษทัุ-ถ้ามี)

 - จำานวนขยะทัุ�งห้มดิทีุ�เกบ็้ได้ิทุุกโครงการ

419

NA

NA

NA

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA 87.2% 88.9% 89.9% 91.2%

NA NA

NA NA

NA

NA NA

NA

NANA

NA NA

49800

10

0

1404

62200

87.8%

15

108

88.8%

84.3%

1

22

98

19

1050

8970

103700

92.6%

22

956

97.2%

95.7%

78.5%

82.2%

87.1%

0

29

62

9

1495

7013

220.59

1.189

109200

92.0%

8

955

93.2%

91.4%

87.4%

88.0%

87.7%

0

2

44

7

259

2001

777

134.9

109407

96.0%

2

65

85.5%

92.3%

93.4%

87.5%

92.5%

0

ISO GRI
ผลลัพัธ์ท่�ชุมชนและบริิษััทได้ริับจำาก้ก้าริดำาเนินโคริงก้าริทั้งเชิงปริิมาณและคุณภาพั 

ริะดับความพัึงพัอใจำข้องชุมชนท่�ม่ติ่อธุริก้ิจำ ริ้อยละ

จำานวนกลุ่ม/บ้ริษัทุ
พันธุ์มิต่ร

จำานวนโครงการ/
กิจกรรม

จำานวนจังห้วัดิ

จำานวนนักศึ่กษา

จำานวนคนทุี�ร่วมทุำา
กิจกรรม

% ต่ัน คาร์บ้อนทุี�ลดิลง

ต่ัน

ต่้น

ดิ้านสังคม

จำานวนถนนทุี�ซึ่่อม

จำานวนคนอบ้รม CPR

ดิ้านเศึรษฐกิจ

ดิ้านสิ�งแวดิล้อม

เรื�อง

ห้มายเห้ตุ่ : 
NA (Not Avialable) ค่อ ไม่มีการจัดิเก็บ้ข้อม้ล

137-141

137-141

137-141

137-141

137-141

137-141

137-141

137-141

137-141

137-141

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ด้านพััฒนาทริัพัยาก้ริมนุษัย์

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด
หญิง หญิง หญิง หญิง หญิงชาย ชาย ชาย ชาย ชาย

2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 5

Goal 10

ISO 26000
(6.3.7,6.3.10
6.4.3,6.4.4) GRI 405-1

จำานวนพนักงานห้รือล้กจ้างประจำาและชุั�วคราวแยกต่ามเพศึ อาย ุและ
ระดิบั้ต่ำาแห้น่ง

• พนักงานประจำาในประเทุศึไทุย - กรุงเทุพฯ

• พนักงานประจำาในประเทุศึไทุย - ต่่างจังห้วดัิ

• พนักงานประจำาในต่่างประเทุศึ

พนกังานประจำาทัุ�งสิ�น

พนกังานแบ่้งต่ามระดัิบ้และอายุ

พนกังานแบ่้งต่ามพ้�นทุี�

ผ่้บ้้ริห้ารระดิบั้ส้ง (ระดิบั้ B1 - E2)

ผ่้บ้้ริห้ารระดิบั้กลาง (ระดิบั้ M1 - M4)

จำานวนคน

กำาลงัคน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

ISO GRI

ก้าริปฏิบัติิติ่อแริงงาน/พันัก้งาน (Labor Practices)

ก้าริจำ้างงาน ( Employment)

314

103

2%

12%

2%

13%

2%

13%

86

106

295

189

1159

109

3%

7%

3%

8%

3%

9%

398

531

1038

507

326

107

87

108

302

194

1149

112

364

530

1006

476

328

109

87

105

301

196

1106

108

336

519

963

444

318

105

2%

13%

84

112

301

189

1054

110

3%

10%

298

532

940

408 ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (2)

ห้มายเห้ตุ่ (1)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

• อาย ุ50 ปีข้�นไป

• อาย ุ50 ปีข้�นไป

• อายรุะห้ว่าง 30 - 50 ปี

• อายรุะห้ว่าง 30 - 50 ปี

• อายตุ่ำ�ากว่า 30 ปี

• อายตุ่ำ�ากว่า 30 ปี

100%

45%

0%

55%

0%

0%

71%

34%

29%

66%

0%

0%

100%

42%

0%

58%

0%

0%

77%

31%

23%

67%

0%

3%

100%

44%

0%

56%

0%

0%

85%

31%

15%

69%

0%

0%

100%

42%

0%

58%

0%

0%

85%

33%

15%

67%

0%

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หน่วยวัด
หญิง หญิง หญิง หญิง หญิงชาย ชาย ชาย ชาย ชาย

2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 5 ISO 26000
(6.3.7,6.3.10
6.4.3,6.4.4)

พนกังานให้ม่ทัุ�งสิ�น

พนกังาน (ระดัิบ้ P1 - P4)

พนกังาน (ระดัิบ้ O1 - S2)

พนกังานให้ม่แบ่้งต่ามพ้�นทีุ�

พนกังานให้ม่แบ่้งต่ามอายุ

พนกังานห้รือล้กจ้างผ้้่พิการแบ่้งต่ามพ้�นทุี�

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

กำาลงัคน

กำาลงัคน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวนพนกังาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ISO GRI

ก้าริจำ้างงาน ( Employment)

78%

8%

38

38

77%

8%

31

31

79%

7%

13

13

28%

61%

103

103

32%

57%

94

94

34%

54%

54

54

78%

7%

8

8

35%

52%

40

40

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (4)

• อาย ุ50 ปีข้�นไป

• อาย ุ50 ปีข้�นไป

• พนักงานให้ม่ประจำาในประเทุศึไทุย - กรุงเทุพฯ

• อาย ุ50 ปีข้�นไป

• พนักงานห้รือล้กจ้างผ้้่พิการประจำาในประเทุศึไทุย - กรุงเทุพฯ

• อายรุะห้ว่าง 30 - 50 ปี

• อายรุะห้ว่าง 30 - 50 ปี

• พนักงานให้ม่ประจำาในประเทุศึไทุย - ต่่างจังห้วดัิ

• อายรุะห้ว่าง 30 - 50 ปี

 - ต่่างจงัห้วดัิ

• พนักงานห้รือล้กจ้างผ้้่พิการประจำาในต่่างประเทุศึ

• อายตุ่ำ�ากว่า 30 ปี

• อายตุ่ำ�ากว่า 30 ปี

• พนักงานให้ม่ประจำาในต่่างประเทุศึ

จำานวนพนักงานห้รือล้กจ้างผ้้่พิการห้รือกลุ่มผ้้่ด้ิอยโอกาสอ่�นๆ

• อายตุ่ำ�ากว่า 30 ปี

10%

67%

69%

63%

29%

0

23%

6%

11%

0

71%

17%

59%

69%

64%

63%

0

24%

7%

15%

11

28%

11%

63%

73%

23%

45%

0

25%

0%

35%

0

55%

17%

57%

62%

43%

47%

0

26%

9%

36%

1

48%

14%

60%

62%

8%

29%

0

26%

0%

46%

0

57%

17%

63%

60%

37%

74%

0

20%

7%

50%

1

15%

14%

69%

46%

13%

50%

0

17%

5%

50%

0

50%

20%

64%

59%

10%

53%

0

15%

8%

63%

1

33%

25%

26%
10

0

10

24

24

4

22

8

55

25

66

15

13

0

9

11

7

11

20

3

28

29

40

34

6

1

2

4

1

6

7

3

20

4

20

27

3

0

2

2

1

4

11

2

8

5

4

25

0%

0

24%

21%

9%

1

27%

42%

0%

0

29%

21%

5%

1

38%

46%

14%

0

33%

13%

11%

1

46%

38%

0%

0

36%

28%

13%

1

GRI 401-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด
หญิง หญิง หญิง หญิง หญิงชาย ชาย ชาย ชาย ชาย

2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

Goal 5

Goal 8

ISO 26000
(6.3.7,6.3.10,
6.4.3,6.4.4)

ISO 26000
(6.4.3,6.4.4)

สดัส่วนค่าตอบแทนระหว่างหญิงต่อชาย

• พนักงาน (ระดัิบ้ O1 - S2)

การลาออกจากงานของพนักงานทัุ�งห้มดิ

การลาออกจากงานของพนักงานแบ่้งต่ามพ้�นทีุ�

หญงิต่อชาย

ห้ญิงต่่อชุาย

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

กำาลงัคน

ห้ญิงต่่อชุาย

มแีผ่น / ไม่มี

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ห้ญิงต่่อชุาย

ร้อยละ

ห้ญิงต่่อชุาย

ISO GRI

ก้าริจำ่ายค่าติอบแทน (Compensation)

ก้าริจำ่ายค่าติอบแทน (Compensation)

NA

11

1

19

7

1

12

1.17 : 1

2

1

3

0.95 : 1

1.12 : 1

18

1

46

1.19 : 1

1.04 : 1

10

4

48

1.04 : 1

6

1

29

3

0

6

1.12 : 1

1.03 : 1

6

3

39

ห้มายเห้ตุ่ (5)

ห้มายเห้ตุ่ (5)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (5)

ห้มายเห้ตุ่ (5)

ห้มายเห้ตุ่ (5)

ห้มายเห้ตุ่ (7)

ห้มายเห้ตุ่ (7)

ห้มายเห้ตุ่ (7)
ห้มายเห้ตุ่ (7)
ห้มายเห้ตุ่ (7)
ห้มายเห้ตุ่ (7)
ห้มายเห้ตุ่ (7)
ห้มายเห้ตุ่ (7)

ห้มายเห้ตุ่ (7)
ห้มายเห้ตุ่ (7)

ห้มายเห้ตุ่ (8)

ห้มายเห้ตุ่ (9)

ห้มายเห้ตุ่ (6)

• ผ่้บ้้ริห้ารระดิบั้ส้ง (ระดิบั้ B1 - E2)

• พนักงานให้ม่ประจำาในประเทุศึไทุย - กรุงเทุพฯ

• การลาออกของพนักงานในประเทุศึไทุย - ต่่างจังห้วดัิ

• อายรุะห้ว่าง 30 - 50 ปี

• การลาออกของพนักงานประจำาในประเทุศึไทุย - กรุงเทุพฯ

• อาย ุ50 ปีข้�นไป

• ผ่้บ้้ริห้ารระดิบั้กลาง (ระดัิบ้ M1 - M4)

แผ่นการพัฒนาความผ้่กพนัของพนักงานต่่อองค์กร

• การลาออกของพนักงานต่ามเพศึ

• การลาออกของพนักงานประจำาในต่่างประเทุศึ

• อายตุ่ำ�ากว่า 30 ปี

• พนักงาน (ระดัิบ้ P1 - P4)

เป้าห้มายการพัฒนาความผ้่กพนัของพนักงานต่่อองค์กร

ผ่ลประเมินความผ้่กพนัของพนักงานต่่อองค์กร

การลาออกจากงานของพนักงานแบ่้งต่ามอายุ

NA

NA

32%

39%

37%

NA

NA

NA 68% NA NANA

75%

NA

0.80 : 1

68%

48%

24%

0.92 : 1

20%

61%

50%

NA

0.89 : 1

79%

51%

63%

0.98 : 1

NA

0.88 : 1

9%

70%

0%

0.96 : 1

91%

52%

14%

13%

60%

67%

NA

0.83 : 1

87%

47%

21%

0.97 : 1

8

11

12

7

21

31

28

34

42

11

44

88

5

5

19

6

12

31

38

14

49

30

48

97

1

2

7

0

3

10

23

24

32

4

29

61

3

2

9

4

6

15

33

28

34

8

39

73

26%

58%

35%

5%

32%

74%

20%

2%

16%

42%

23%

8%

39%

29%

10%

8%

10%

67%

20%

33%

38%

83%

10%

3%

20%

33%

20%

0%

45%

72%

8%

8%

GRI 402-1

GRI 401-1

GRI 405-2

ก้าริดูแลพันัก้งาน (Engagement)

NA
NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
9.23%

65
9.37%

61
5.37%

32
8.38%

45

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

210-214

210-214

210-214

205
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

มาติริฐาน
หัวข้้อก้าริเปิดเผยข้้อมูล

หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564
ผลก้าริดำาเนินงานข้องก้ลุ่มทิปโก้้แอสฟััลท์ Page No.

or URL
Note(s)/

Omission(s)SDGs

อตั่ราการกลับ้มาทุำางานของพนักงานทีุ�ลาคลอดิ/ลาเลี�ยงดิบ้้ตุ่ร ร้อยละ

ร้อยละ NA

กำาลงัคน

กำาลงัคน

ม ี/ ไม่มี

บ้าทุ

ชุั�วโมง

ม ี/ ไม่มี

ชุั�วโมงอบ้รม
/คน/ปี

ISO GRI

ก้าริดูแลพันัก้งาน (Engagement)

ก้าริฝ่ึก้อบริมและพััฒนาพันัก้งาน (Training and Education)

36.12

4.4

50.74

7.6

42.87

5.99

52.12

7.26

100%100% 100% 100% 100% ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

ห้มายเห้ตุ่ (3)

พนกังานทัุ�งห้มดิทีุ�มสีทิุธุ์ิ�ในการลาคลอดิ/ลาเลี�ยงดิบ้้ตุ่ร

วิธุ์กีารส่งเสริมให้้พนกังานรวมกลุ่มเพ้�อร่วมเจรจาห้รือห้ารือกับ้บ้ริษทัุ 
เชุ่น การจัดิตั่�งคณะกรรมการสวัสดิกิาร

พนกังานทีุ�ใชุ้สทิุธุ์ิ�ในการลาคลอดิ/ลาเลี�ยงดิบ้้ตุ่ร

พนักงานทีุ�กลับ้มาปฏิบั้ต่ิงานห้ลังจากใชุ้สิทุธิุ์�ในการลาคลอดิ/ 
ลาเลี�ยงดิบ้้ตุ่ร

แผ่นการพัฒนาพนักงานห้รือล้กจ้าง

ค่าใชุ้จ่ายเพ้�อการพฒันาพนกังาน

เป้าห้มายการพัฒนาพนกังานห้รือล้กจ้าง

ประโยชุน์ทีุ�พนกังานและ/ห้รือองค์กรได้ิรับ้จากการพฒันา

จำานวนชัุ�วโมงอบ้รมห้รือกิจกรรมพัฒนาความร้้เฉลี�ยของพนักงาน
ห้รือล้กจ้าง 

38

8 3

100% 100%

15

15

5

5

100%100%

15

15

1

1

100%100%

9

9

4

4

100%100%

8

8

25.20

1.06

GRI 401-3

GRI 402-1

หญิง หญิง หญิง หญิง หญิงชาย ชาย ชาย ชาย ชาย

Goal 4 ISO26000
(6.4.7)

GRI 404-2

GRI 404-3

GRI 404-1

ห้มายเห้ตุ่ : 
NA (Not Avialable) ค่อ ไม่มีการจัดิเก็บ้ข้อม้ล
(1) ประเทุศึไทุยและต่่างประเทุศึทุั�งห้มดิ
(2) พนักงานประจำา (ประเทุศึไทุยและต่่างประเทุศึ)
(3) พนักงานประจำาประเทุศึไทุยเทุ่านั�น
(4) สำาห้รับ้บ้ริษัทุฯ ในเครือทุี�ไม่สามารถว่าจ้างคนพิการไดิ้ บ้ริษัทุฯ ไดิ้นำาส่งเงินเข้ากองทุุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภัาพชุีวิต่คนพิการต่ามห้ลักเกณฑ์์ทุี�กองทุุนฯกำาห้นดิ
(5) ไม่รวมพนักงานขับ้ขนส่งสินค้า
(6) การสำารวจผ่ลประเมินความผ่้กพันของพนักงานมีแผ่นจัดิทุำาปี 2564
(7) พนักงานประจำาทุุกต่ำาแห้น่งเฉพาะทุี�เป็นการออกโดิยสมัครใจของประเทุศึไทุยเทุ่านั�น
(8) พนักงานประจำาทุุกต่ำาแห้น่งเฉพาะทุี�เป็นการออกโดิยสมัครใจ (ประเทุศึไทุยและต่่างประเทุศึ)
(9) แก้ไขข้อม้ลเน่�องจากปรับ้วิธุ์ีการคำานวณ

205

205

214-215

-

-

-

-

214-215

214-215

214-215
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การตระหนัก
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ที่อยู่ในขอบเขตของรายงานฉบับนี้
 รายงานความยั�งย่นปี 2564 ครอบ้คลุมข้อม้ลบ้างส่วนของบ้ริษัทุในกลุ่มทุิปโก้แอสฟััลทุ์ทุี�ต่่างกันต่ามต่ารางดิ้านล่าง โดิยกลุ่มบ้ริษัทุฯ มีการเปลี�ยนแปลงทุี�สำาคัญจากการรายงานปีก่อน เน่�องจากการปรับ้ปรุง 
ข้อม้ลประเด็ินสำาคัญด้ิานสิ�งแวดิล้อม และด้ิานความปลอดิภััย และกลุ่มบ้ริษัทุฯ ได้ิให้้สถาบั้นรับ้รองมาต่รฐานไอเอสโอ อุต่สาห้กรรมพัฒนาม้ลนิธุ์ิ สถาบั้นเครือข่ายของกระทุรวงอุต่สาห้กรรม (สรอ.) 
(Management System Certification Institute Thailand) ทุำาการต่รวจสอบ้ข้อม้ลในรายงานเพ้�อความถ้กต่้องและการพัฒนา

ด้าน
เศริษัฐก้ิจำ

ก้ลุ่มธุริก้ิจำ/บริิษััท

ด้านสิ�งแวดล้อม ด้านสังคม
ด้าน

บริริษััท
ภิบาล

ด้านก้าริ
พััฒนา

ทริัพัยาก้ริ
มนุษัย์

มลพั่ษั ข้องเส่ย พัลังงาน
ก้๊าซ

เริือนก้ริะจำก้

ความ
ปลอดภัย

ก้าริทำางาน

ความ
ปลอดภัย

ข้นส่ง

  บ้ริษัทุ ทุิปโก้แอสฟััลทุ์ จำากัดิ (มห้าชุน)

  บ้ริษัทุ ทุิปโก้มารีไทุม์ จำากัดิ

  บ้ริษัทุ ถนอมวงศึ์บ้ริการ จำากัดิ

  บ้ริษัทุ ไทุยบ้ิทุ้เมน จำากัดิ

  บ้ริษัทุ ทุาสโก้ ชุิปปิ�ง จำากัดิ

  บ้ริษัทุ ไทุยสเลอรี�ซึ่ีล จำากัดิ

  บ้ริษัทุ เดิลต่้าชุิปปิ�ง จำากัดิ

  บ้ริษัทุ เรย์โคล แอสฟััลทุ์ จำากัดิ

  บ้ริษัทุ อัลฟั่ามารีไทุม์ จำากัดิ

  บ้ริษัทุ บ้ิทุ้เมนมารีน จำากัดิ

  กลุ่มธุ์ุรกิจในประเทุศึ

  กลุ่มเรือ

  กลุ่มก่อสร้าง



การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ภาคผนวก

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564   |     253

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจผู้นำาด้านนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรู้จักกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ บรรษัทภิบาล คุณค่าเพื่ออนาคต

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก [Disclosure 102-56]



 

ชุั�นทุี�25 อาคารทุิปโก้1 เลขทุี� 118/1 ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขต่พญาไทุ กรุงเทุพมห้านคร 10400
โทุรศึัพทุ์ :  +66 2 273 6000
โทุรสาร :    +66 2 271 3363
อีเมล :        sustainability@tipcoasphalt.com 
www.tipcoasphalt.com

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด(มหาชน สำานักงานใหญ่)




