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เกี่ยวกับรายงาน

	 บรษิทั	ทปิโก้แอสฟัลท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	เเละบริษทัย่อย	 
“กลุม่บรษิทัฯ”	จดัท�ำรำยงำนควำมยัง่ยนื	ประจ�ำปี	2565	 
ฉบับนี้	 เป็นที่	 5	 โดยเป็นกำรรำยงำนตำมแผนกลยุทธ์
ด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ	 เพ่ือมุ่งน�ำเสนอโดย
ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	 เข้ำใจถึงกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 ที่เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมยั่งยืน	 พร้อมสื่อสำรด้ำนกลยุทธ์	 แนวทำงกำร
บริหำรจัดกำร	 กระบวนกำรด�ำเนินงำน	 ในประเด็น
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตำมห่วงโซ่คุณค่ำในรอบปี	2565		และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ

	 รำยงำนฉบบัน้ีจดัท�ำขึน้ตำมกรอบมำตรฐำนสำกล	 
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	โดยกำรรำยงำนข้อมูล 
สอดคล้องตำม	GRI	Standards	2021	 (Reporting	 in	 
accordance	with	the	standard)	และกำรควบคมุคณุภำพ 
ของกำรจดัท�ำรำยงำนเป็นไปตำมหลกัรำยงำน	Reporting	 
principles	 ได้แก่	ควำมแม่นย�ำ	ควำมสมดลุของข้อมลู	 
ควำมชัดเจน	ควำมสำมำรถของกำรเปรียบเทียบเนื้อหำ	 
ควำมครบถ้วน	บรบิทด้ำนควำมยัง่ยนื	ควำมตรงเวลำ	และ 
ควำมน่ำเชือ่ถอืตรวจสอบได้

	 ปี	2565	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรทบทวนผลกำร
ประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน	 และทบทวน 
กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนปี	 2565	 
เฉพำะประเด็นส�ำคัญหลักด้ำนควำมยั่งยืนจ�ำนวน	 11	 
ประเด็น	 ซ่ึงครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ	 
ในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ส่วนประเด็น 
รองด้ำนควำมยั่งยืนอ่ืนๆ	 จะถูกเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 
ของบริษัท	 ทิปโก้แอสฟัลท์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 หรือ	 
https://www.tipcoasphalt.com/sustainability/	

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

	 ส่วนของกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ 
เรอืนกระจกขององค์กร	มกีำรเปลีย่นแปลงค่ำสมัประสทิธิ์
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 (GHGs	Emission	 Factor	 
:	 EF)		 ในกำรค�ำนวนตำมประกำศขององค์กำรบริหำร 
จดักำรก๊ำซเรอืนกระจก	(องค์กำรมหำชน)	ฉบบัล่ำสดุ	ลง 
วันที่	 1	 เมษำยน	2565	 โดยทำงกลุ่มบริษัทฯ	 ได้ด�ำเนิน 
กำรปรบักำรค�ำนวณโดยใช้ค่ำสมัประสทิธิก์ำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกตำมประกำศฉบับล่ำสุด	 ต้ังแต่ข้อมูลปีฐำน 
จนถงึปีปัจจบุนั	(พ.ศ.	2563-2565)	เพือ่ให้ง่ำยต่อกำรน�ำ 
ข้อมูลมำท�ำกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบ

กรอบและขอบเขตการรายงานสากล Global Reporting Initiative: GRI

เนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

	 ส�ำหรบัข้อมูลด้ำนผลประกอบกำรรวมด้ำนเศรษฐกจิ	 
ครอบคลุุมกลุ่มบริษัทฯ	ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ	 
พร้อมกำรน�ำเสนอแผนกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้ำนควำม 
ยั่งยืนเพื่อไปสู ่กำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์องค ์กร 
วิสัยทัศน์	2568	

	 ขอบเขตกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมกลยทุธ์ 
ควำมยั่งยืน	 ด ้ำนนวัตกรรม	 (มิติเศรษฐกิจ)	 ด ้ำน 
ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 (มิติ ส่ิงแวดล้อม)	 
และด้ำนควำมปลอดภัย	 (มิติสังคม)	 ครอบคลุุมระยะ 
เวลำ	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2565

อย่ำงยั่งยืน	 ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ ย่ังยืนขององค์กำรสหประชำชำติ	 (Sustainable	 
Development	Goals	–	SDGs)	

	 รำยงำนควำมยัง่ยนืฉบบันี	้ได้รบักำรทวนสอบควำม
ถูกต้องและให้ควำมเชื่อมั่นของผลกำรด�ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมและด้ำนควำมปลอดภัย	จำกสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ	(Management	System	Certification	
Institute	(Thailand)	-	MASCI)	ซึ่งเอกสำรรับรองควำม 
น่ำเชื่อถือของข้อมูล	 แสดงอยู่ในหัวข้อกำรรับรองจำก 
หน่วยงำนภำยนอกในรำยงำนฉบับนี้	หน้ำ	137
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แนวทางการดำาเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบขององค์การ
สหประชาชาติและมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ 

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม 
โลกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 โดยปรับ 
กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ	 ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
ของธุรกิจ	 ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง 
ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ	 (SDGs)	 นอกจำกน้ี	 
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้แสดงควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำควำม 
ยั่งยืน	 โดยรำยงำนตำมข้อตกลงพันธสัญญำ	 แห่ง
สหประชำชำติ	(UN	Global	Compact)	ซึ่งเป็นหลักกำร
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	มำตรฐำนแรงงำน	กำรปกป้อง
สิ่งแวดล้อม	และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	

	 รำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้	 ครอบคลุมข้อมูลบำง
ส่วนของบริษัทในกลุ ่มบริษัทฯ	 ที่ต่ำงกันตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
จำกกำรรำยงำนปีก่อน	 	 เนื่องจำกกำรปรับปรุงข้อมูล
ประเดน็ส�ำคญัด้ำนสิง่แวดล้อม	และด้ำนควำมปลอดภยั		
และกลุ ่มบริษัทฯ	 ได ้ให ้สถำบันรับรองมำตรฐำน 

	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 
ภำยใต้	 “ISO	26000”	 ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติ	 (Guidance)	 
ในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ขององค์กำรระหว่ำง 
ประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน	(International	Organization	 
for	Standardization:	ISO)	และได้ท�ำกำรตรวจแนวทำง/
กระบวนกำรปฏิบัติงำน	 โดยสมัครใจ	 (ไม่ใช่กำรขอกำร 
รับรอง)	อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี	2553

ไอเอสโอ		อตุสำหกรรมพฒันำมลูนธิ	ิสถำบนัเครอืข่ำยของ 
กระทรวงอตุสำหกรรม	 (สรอ.)	 (Management	System	
Certification	Institute	Thailand)	ท�ำกำรตรวจสอบข้อมลู
ในรำยงำนเพื่อควำมถูกต้องและกำรพัฒนำ
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2/

2/

2/

2/

2/

2/

2/

2/

3/

3/

%รายได้
รวม 1/

ผู้นำาด้าน
นวตักรรม 

ประสิทธภิาพ
เชงินเิวศ
เศรษฐกจิ  

การ
ตระหนัก

ด้านความ
ปลอดภยั 

บรรษัท
ภิบาล 

คุณค่า
เพื่อ

อนาคต 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 
ร้อยละ1/

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ

หมำยเหตุ	:		 1/	อ้ำงอิงข้อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(56-1	ONE	REPORT)
	 	 	 2/	รำยงำนเฉพำะกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	หน้ำ	78-79	และของเสีย	หน้ำ	88-89
	 	 	 3/	รำยงำนเฉพำะกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	หน้ำ	78-80

1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์

 ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม

 บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 บริษัท	ไทยบิทูเมน	จ�ำกัด	

	 บริษัท	เรย์โคล	แอสฟัลท์	จ�ำกัด	

	 บริษัท	รำวณะ	1020	จ�ำกัด1/ 

	 Tipco	Asphalt	(Cambodia)	Co.,	Ltd. 

	 KOC	และ	KBC	และบริษัทย่อย	

	 TIH	และบริษัทย่อย	

	 Highway	Resources	Pte	Ltd.	และบริษัทย่อย 

	 PT	Asphalt	Bangun	Sarana	และบริษัทย่อย	

	 Tipco	Asphalt	Lao	Co.,	Ltd.	

  รวม

2. กลุ่มธุรกิจเรือ

	 บริษัท	ทิปโก้มำรีไทม์	จ�ำกัด	

	 บริษัท	เดลต้ำชิปปิ้ง	จ�ำกัด	

	 บริษัท	อัลฟ่ำมำรีไทม์	จ�ำกัด	

	 บริษัท	บิทูเมนมำรีน	จ�ำกัด	

	 บริษัท	ทำสโก้	ชิปปิ้ง	จ�ำกัด	

	 AD	Shipping	Pte.	Ltd.	

	 Reta	link	Pte.	Ltd.	

	 Pacific	Bitumen	Shipping	Pte.	Ltd.	

	 หัก	รำยกำรระหว่ำงกัน

  รวมกลุ่มธุรกิจเรีอหลังหักรายการระหว่างกัน

3. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

	 บริษัท	ไทยสเลอรี่ซิล	จ�ำกัด	(TSS)	

	 บริษัท	ถนอมวงศ์บริกำร	จ�ำกัด	

  

  รวมกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

	 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

	 รำยได้อื่นๆ

     รวมรายได้ทั้งหมด

-

99.99

99.99

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

75.00

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

100.00

100.00

100.00

62.50

(99.99

โดย	TSS)

54.28

5.22

1.90

0.22

2.42

2.65

3.15

11.95

5.30

0.70

87.79

0.01

-

0.78

1.04

1.18

0.45

-

0.97

(4.21)

0.22

1.50

9.54

	11.04

99.05

0.95

100.00
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สารจากประธานกรรมการ และ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

11

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



สารจาก
ประธานกรรมการ

	 ปี	2565	เป็นกำรก้ำวสู่ปีที่	5	ที่บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	 
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัทย่อย	 “กลุ่มบริษัทฯ”	 จัดท�ำ 
รำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี	 โดยในปีนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้
ขยำยขอบเขตกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ให้ครอบคลุมไป
ยังธุรกิจอื่น	 ๆ	 ท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจมำกขึ้น	 
ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์	2568	และ
เป้ำหมำยกลยุทธ์องค์กรที่ส�ำคัญคือ	 “กำรเป็นองค์กรที่
ยั่งยืน	(Sustainable	Organization)”	

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ริเร่ิมกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน	นับตั้งแต่ปี	2546	โดยกำรน�ำแนวคิดด้ำนกำร 
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนผนวกเข้ำเป็นแนวทำงกำรประกอบ 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 และก�ำหนดให้เป็นเป้ำหมำยหลัก 
ของแผนกลยุทธ์ระยะยำวขององค์กร	 ซึ่งเห็นได้จำกกำร 
ที่โรงงำนยำงมะตอยทุกแห่งในประเทศไทยของกลุ ่ม 
บริษัทฯ	 ได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำร 
รวมพลงัสร้ำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นสขุอย่ำงยัง่ยนื 
(Corporate	Social	Responsibility)	ในช่วงปี	2551-2552	 
และได้รับรำงวัลเกียรติยศ	 CSR-DIW	 Continuous	 
Awards	จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม		ติดต่อกันเป็นเวลำ 
หลำยปี	 ต่อมำในปี	 2555	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้น�ำมำตรฐำน 
แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ISO	 26000	 มำใช ้
ในองค์กร	 พร้อมกับก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ	 ขององค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 อำทิเช่น	 
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชน	 (Policy	 on	 Social	 Responsibi l i ty	 and	 
Community	 Engagement)	 นโยบำยสิ่งแวดล้อม	 
(Environmental	 Policy)	 และนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำง 
ยัง่ยนื	(Policy	on	Sustainable	Development)	นอกจำกนี	้ 
กลุ่มบริษัทฯ	 ยังได้จัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวกับกำร 
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนซึ่งประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดี	

	 ผมมีควำมยินดีที่จะแจ้งให้ทรำบว่ำ	ปี	2565	นับเป็น 
อีกปีหนึ่งท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื		โดยได้รบัรำงวลัเกยีรตยิศ 
ต่ำงๆ	มำกมำยได้แก่	

	 •	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ยังได้รับกำรจัดอันดับในระดับ	 
“ดีเลิศ	5	ดำว”	(5-star	“Excellent”	rating)	จำกโครงกำร 
ส�ำรวจกำรก�ำกับดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน	(Corporate	 
Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	 Companies: 

CGR)	 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 
(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)	ติดต่อกันเป็นปีที่	5		

	 •	 กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้รับรำงวัลเกียรติคุณ	ด้ำนกำร 
เปิดเผยข้อมูลควำมยั่งยืนประจ�ำปี	 2022	 (The	 2022 
Sustainabil ity	 Disclosure	 Award)	 จำกสถำบัน 
ไทยพัฒน์	(Thaipat	Institute)	ติดต่อกันเป็นปีที่	4	

	 •	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับรำงวัลด้ำนสิ่งแวดล้อมหลำย 
รำงวัล	 อำทิ	 เช่น	 รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียว	 (Green	 
Industry	Award)	จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม	กระทรวง 
อุตสำหกรรม	 ซึ่งทำงโรงงำนยำงมะตอยที่พิษณุโลกของ
กลุม่บริษัทฯได้รับรำงวลัในระดับสงูสดุ	(Level	5)	เป็นปีแรก

	 •	 ด้ำนควำมปลอดภัย	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับรำงวัล 
หลำยรำงวลั	อำท	ิเช่น	รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรต้นแบบ 
ดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมยั	และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท�ำงำน	(ระดับประเทศ)	รำงวัลดีเด่นโครงกำร	“ภำคี 
ร่วมใจ	 ขนส่งปลอดภัย”	 และรำงวัลประกำศเกียรติคุณ 
กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให ้
เป็นศูนย์	(ระดับทองแดง)	จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง 
แรงงำน	กระทรวงแรงงำน	

	 •	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 ในปี	 2565	สถำบัน
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	 (MASCI)	 ได้ท�ำกำรทวนสอบ
เรื่องกำรประยุกต์ใช้แนวทำงของ	 ISO	31000:2018	Risk	 
management	 guideline	 ในกำรบูรณำกำรแนวปฏิบัติ 
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรและผลกำรทวน
สอบอยู่ในระดับ	 “Embedded”	 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำบริษัทฯ 
มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีมำก	 โดยก�ำหนดให้กำร 
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรบริหำรงำน	 
และมีกำรต้ังเป้ำหมำย	 กำรประเมินผล	และกำรติดตำม 
ผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ

	 ควำมส�ำเรจ็เหล่ำนีส้ะท้อนให้เหน็ถงึจดุยนื	และควำม 
มุง่มัน่ของกลุม่บรษิทัฯ	ในกำรพฒันำด้ำนควำมยัง่ยนือย่ำง 
ต่อเนื่องโดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสังคม	 
สิ่งแวดล้อม	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 เพื่อสรรค์สร้ำง
ประโยชน์ร่วมและตอบสนองควำมคำดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม	 ตำมค�ำมั่นสัญญำที่จะ	 “ส่งมอบควำมเป็นอยู่ที่
ยั่งยืนให้กับทุกคนในสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์”
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



	 ปี	 2565	 เป็นปีที่โลกยังคงต้องเผชิญกับภำวะกำร
ชะลอตวัทำงเศรษฐกจิต่อเนือ่ง	จำกสถำนกำรณ์สงครำม
รัสเซีย	 ยูเครนที่ยืดเยื้อ	 ส่งผลกระทบต่ออุปทำนด้ำน
พลังงำน	 รำคำน�้ำมันดิบและพลังงำนท่ีพุ่งสูงขึ้นมีควำม
ผันผวนรุนแรง	ภำวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตำมทิศทำงอัตรำ
ดอกเบีย้ทีพุ่ง่สงูขึน้ในหลำยประเทศ	ส�ำหรบัประเทศไทย	
แม้ว่ำยังคงรักษำอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไว้ได้
อย่ำงต่อเนื่อง	 แต่ยังคงมีควำมเปรำะบำง	 ภำคธุรกิจ 
ส่วนใหญ่ต่ำงต้องเร่งปรบัตัวอย่ำงรวดเรว็เพ่ือให้สำมำรถ 
ด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่ำงต่อเนื่อง	

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 แม้ว่ำได้รับผลกระทบ 
จำกควำมท้ำทำยต่ำงๆ	 เช่น	 รำคำน�้ำมันดิบที่ผันผวน	 
แต่กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงสำมำรถรักษำผลประกอบกำรที่ดี 
ไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง	 เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงแนวทำงกำร 
ประกอบธรุกจิทีย่ัง่ยนืของกลุม่บรษิทัฯ	พร้อมกำรด�ำเนนิ 
งำนที่มีควำมยืดหยุ่น	 สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ 
ต่ำงๆ	 ได้เป็นอย่ำงดี	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 
สิ่งแวดล้อม	พร้อมกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง	 โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนควำม 
ยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจของกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ		 
ในระยะยำว	

สารจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ:  
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ

	 นับตั้งแต่ปี	 2561	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ร่วมกันสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
องค์กร	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เสริมสร้ำงองค์ควำมรู	้ 
ควำมเข้ำใจ	 และแนวทำงควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำง
นวัตกรรมผ่ำนโครงกำร	ควำมคิดริเริ่มต่ำงๆ	 ในปี	 2565	 
กลุ ่มบริษัทฯ	 ได ้บูรณำกำรเพ่ือสร ้ำง	 “วัฒนธรรม 
นวตักรรม”	โดยมุง่เน้นควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงหน่วยงำน	 
สร้ำงสภำพแวดล้อมในทีท่�ำงำนให้เอือ้อ�ำนวย	และส่งเสรมิ 
พนักงำนให้ได้แสดงศักยภำพด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์	
ผ่ำนกจิกรรมและโครงกำรต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสรมิ 
กระบวนกำรคิดเชิงนวัตกรรม	ผ่ำนกิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้อง	 (Innovation	 Bootcamp)	
โครงกำรกำรประกวดนวัตกรรมท่ีมำจำกควำมคิดริเริ่ม 
ของพนักงำน	 (Innovative	 Solutions	 Award)	 และ 
โครงกำรเร่งบ่มเพำะไอเดยีนวตักรรมเพือ่สร้ำงนวตักรรม 
ให้เกิดขึ้นจริงออกสู่ตลำด	 (Innovation	Accelerator)	 
โครงกำรควำมคิดริเริ่มของแผนก	 และของพนักงำน	 
(Small	Win)	 กำรบ�ำรุงรักษำทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม	 
(TPM	Awards)	มีดังนี้	

	 	 ในปี	2565	กลุ่มบริษัทฯ	 ได้บูรณาการเพื่อสร้าง	 “วัฒนธรรมนวัตกรรม”	 โดยมุ่งเน้นความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน	สร้างสภาพแวดล้อมในที่ท�างานให้เอื้ออ�านวย	และส่งเสริมพนักงาน
ให้ได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์	ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ
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	 •	 โครงกำรนวัตกรรมภำยในองค์กรที่ได้ด�ำเนิน
กำรตั้งแต่ปี	 2562	ถึงปี	 2565	มีจ�ำนวนรวมทั้งส้ิน	306	
โครงกำร	 สำมำรถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมำณ	47.9	 
ล้ำนบำท	จำก	114	โครงกำร	ช่วยลดเวลำจำกกระบวนกำร
ท�ำงำนลงเป็นจ�ำนวน	14,689	ชั่วโมง

	 •	 ในปี	 2565	 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้
ที่ถูกต้อง	 (Innovation	Bootcamp)	ยังด�ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนือ่ง	โดยมพีนกังำนเข้ำร่วมโครงกำรทัง้หมด	105	คน	 
จำกในประเทศไทย	 และบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ	 
มจี�ำนวน	16	แนวคิดโครงกำรนวตักรรม	โดยเป็นโครงกำร
ที่ได้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วจ�ำนวน	1	โครงกำร	และเป็น
โครงกำรทีย่งัด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งจ�ำนวน	11	โครงกำร	และ
อีก	4	โครงกำรเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน

	 •	 โครงกำรเร ่งบ่มเพำะนวัตกรรม	 เพื่อสร้ำง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงออกสู ่ตลำด	 (Innovation	 
Accelerator)	 คือโปรแกรมที่ออกแบบมำเพ่ือให้กำร
สนับสนุนที่จ�ำเป็นในกำรขยำยตลำดใหม่	 และเปิดตัว
นวัตกรรมออกสู่ตลำด	 โดยโครงกำรทั้งหมดได้รับเงิน
สนับสนุนเพื่อน�ำไปพัฒนำสินค้ำและบริกำรต้นแบบ	
เพื่อน�ำไปให้ลูกค้ำใช้จริง	โดยจะด�ำเนินกำรต่อเนื่องในปี	
2566	เพื่อวัดผลส�ำเร็จต่อไป

	 •	 โครงกำรควำมคิดริ เริ่มของของพนักงำน	
(“Small	Win”)	 เกิดจำกควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วย
งำนภำยในและนอกองค์กร	จ�ำนวน	10	โครงกำร	สำมำรถ
ลดต้นทนุโดยรวมได้ประมำณ	1.5	ล้ำนบำท	และลดเวลำ
จำกกระบวนกำรท�ำงำนลงเป็นจ�ำนวน	230	ชั่วโมงต่อปี

	 •	 นอกจำกนี้	 โครงกำรบ�ำรุงรักษำทวีผลแบบ 
ทุกคนมีส่วนร่วม	(Total	Productive	Maintenance	หรือ	
TPM)	มส่ีวนช่วยสนบัสนนุด้ำนนวตักรรมของพนกังำนใน
ทุกระดับจำกโรงงำนและคลังเก็บยำงมะตอยของกลุ่ม

บริษัทฯ	ทุกแห่งในไทย	ในปี	2565	ระบบ	TPM	สำมำรถ 
ช่วยองค์กรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย	และเวลำในกำรท�ำงำน 
ลงได้	คิดเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำกว่ำ	14.5	ล้ำนบำท

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม:  
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มุ ่งเน้นประสิทธิภำพ 
กำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 โดยค�ำนึงถึงกำรสร้ำงผล 
กระทบด้ำนสิง่แวดล้อมให้น้อยทีสุ่ด	ในปี	2565	ทีผ่่ำนมำ	 
กลุ่มบริษัทฯ	 มีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ี
ส�ำคัญดังนี้

	 •	 กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	
กลุ่มบริษัทฯ	 มีกำรบริหำรจัดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ครอบคลุมขอบเขตที่	 1	 และ	 2	 ของส�ำนักงำนใหญ่
และโรงงำนทั้ง	 5	 แห่ง	 โดยในปี	 2565	 มีแผนกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ส�ำคัญ
หลำยโครงกำร	 อำทิ	 เช่น	 โครงกำรปรับปรุงท่อน�ำ 
ควำมร้อนในกำรผลิตและอุ่นผลิตภัณฑ์	ณ	 โรงงำน
ระยอง	เพือ่ปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรถ่ำยเทควำมร้อน	
และลดกำรใช้เช้ือเพลิงในกำรผลิต	 และอุ่นผลิตภัณฑ์	
เป็นต้น	 ผลที่ได้คือกลุ่มบริษัทฯ	 ประสบควำมส�ำเร็จ
ในกำรลดอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 (GHG	 
emissions	intensity)	ไปได้กว่ำ	23.2% ในปีนี้เมื่อเทียบ
กับปีฐำน	2563	

	 •	 กำรประหยัดพลังงำน	ในปี	2565	กลุ่มบริษัทฯ	
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	 โดยได้มีกำรส�ำรวจนวัตกรรม	ควำมคิด	
และริเริ่มโครงกำรเก่ียวกับกำรประหยัดเชื้อเพลิงและ
พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมุ่งไปที่กำรลดควำมสูญเสีย
พลังงำนในกระบวนกำร	และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของเคร่ืองจักรเช่น	 กำรปรับปรุงฉนวนกันควำมร้อนถัง
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จัดเก็บผลิตภัณฑ์	 เพื่อลดอัตรำกำรสูญเสียพลังงำน 
ควำมร้อนของผลิตภัณฑ์สู่บรรยำกำศ	 เป็นต้น	 ผลที่ได้ 
จำกกำรด�ำเนินกำรทั้งหมด	พบว่ำ	กลุ่มบริษัทฯ	สำมำรถ
ลดอัตรำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	 ไปได้กว่ำ	
22.7% เมื่อเทียบกับปีฐำน	2563	

	 •	 กำรส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 เช่น	 
กำรใช้น�้ำและกำรปล่อยน�้ำเสีย	กลุ่มบริษัทฯ	ใช้หลักกำร	 
“3Rs”	 ได้แก่	 กำรลด	 (Reduce)	 กำรใช้ซ�้ำ	 (Reuse)	 
และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	 (Recycle)	 อย่ำงต่อเน่ือง 
โดยโรงงำนของกลุ่มบริษัทฯ	 4	 ใน	5	แห่ง	 ใช้ประโยชน์ 
จำกน�้ำฝนที่กักเก็บไว้ในแหล่งน�้ำผิวดินภำยในโรงงำน 
เพือ่ลดกำรใช้น�ำ้จำกแหล่งน�ำ้ธรรมชำตภิำยนอกโรงงำน 
อีกทั้งได้มีกำรปรับปรุงท่อส่งน�้ำประปำ	ภำยในโรงงำน 
ระยอง	 เพื่อลดอัตรำกำรรั่วของท่อประปำ	 ซึ่งเป็นกำร 
สญูเสยีน�ำ้โดยไม่จ�ำเป็น	นอกจำกนี	้ยงัมกีำรบ�ำบดัน�ำ้เสยี 
จำกกำรผลิตและน�ำกลับมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรผลิต 
แอสฟัลท์อิมัลชัน	(ยำงมะตอยน�้ำ)	

กลยุทธ์ด้านสังคม:  
สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

	 แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนควำมยั่งยืนให้ควำม
ส�ำคญักบัควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองสงัคมและควำมปลอดภยั	
โดยในปี	 2565	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมปลอดภัยของพนักงำน	 
รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 •	 ด้ำนควำมปลอดภัยของผู ้ใช้ถนน	 อำทิเช่น	 
กจิกรรมแบ่งปันควำมรูเ้กีย่วกบักำรซ่อมแซมผวิถนนด้วย 
ผลติภณัฑ์ยำงมะตอยผสมส�ำเรจ็	ทปิโก้พรมีกิซ์	“พรีมกิซ์”	 
และกำรอบรมควำมรู้กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน	 (CPR	&	 
AED)	 ให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน	 เจ้ำหน้ำที่
รำชกำรส่วนท้องถิ่น	 และชุมชน	 โครงกำรให้ควำมรู้

ด้ำนกำรใช้ถนนอย่ำงปลอดภัยส�ำหรับเด็กและเยำวชน	
(Road	Safety	 for	 kids)นอกจำกนี้	 นับตั้งแต่ปี	2560	
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภยัทำงถนน	กลุ่มบริษทัฯ	จึงได้น�ำระบบกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนน	ISO	39001:2012	มำประยุกต์
ใช้เพื่อพัฒนำ	และวำงแผนกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ
บนถนน	รวมถงึมแีนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

	 •	 ด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน	 ในปี	 2565	
กลุม่บริษัทฯ	มกีำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคญั	เช่น	ปรับปรุงแผน
ป้องกนักำรแพร่ระบำด	และแผนตอบสนองเหตฉุกุเฉนิว่ำ
ด้วยแนวทำงกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัยในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโควดิ-19	โครงกำรส�ำรวจเส้นทำงและประเมนิ
ควำมเส่ียง	เพือ่จัดท�ำคู่มือกำรเดนิทำงของพนกังำนขับรถ 
ขนส่งสินค้ำ	กจิกรรมปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง	(ไคเซน็)	 
ในด้ำนควำมปลอดภยั	เช่น	กำรเพิม่ระบบตรวจสอบกำร
ต่อหัวลำก	และหำงรถขนส่งสินค้ำ	เป็นต้น	

	 •	 ด้ำนควำมปลอดภัยของลูกค้ำ	ผู้รับเหมำ	และ
ผู้รับจ้ำงขนส่งสินค้ำ	 มีกำรจัดอบรมหลักสูตรกำรขับขี ่
เชิงป้องกันอุบัติเหตุ	 (Defensive	 Driving	 Course)	
เป็นต้น

	 รำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี	2565	ฉบับนี้	สรุปผล
กำรด�ำเนินงำนและควำมส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง 
ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยรวมบทวิเครำะห์ประเด็น
ส�ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืน	และกำรตอบสนองควำมคำดหวัง 
ของกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น	 
กลุม่บรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วำมส�ำเร็จ 
อย่ำงยัง่ยนื	โดยใควำมส�ำคญัทัง้ในด้ำนธุรกจิ	กำรเป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 คุณภำพชีวิตท่ีดีของสังคม	 กำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำรที่ดี	 พร้อมสร้ำงประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได ้
เสียในระยะยำว
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นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รู้จักกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ผู้นำาธุรกิจยางมะตอย

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	ก่อตั้งโดยคุณประสิทธิ์	 

ทรัพย์สำคร	 เริ่มต้นธุรกิจปิโตรเคมีจำกธุรกิจตัวแทน 

จ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและกิจกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน	 

จำกนัน้เริม่เข้ำสูธ่รุกจิยำงมะตอยเป็นผูข้นส่งยำงมะตอย 

บรรจุถังให้กับกรมทำงหลวง	 กลุ่มบริษัทฯเล็งเห็นว่ำ 

ยำงมะตอยเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในกำรสร้ำงถนนและ 

ระบบสำธำรณูปโภคโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญในกำร 

พัฒนำประเทศ	ทั้งในด้ำนกำรผลิต	ขนส่ง	ส่งออก	และ 

อื่นๆ	อีกมำกมำย	คุณประสิทธิ์	ทรัพย์สำคร	จึงตัดสินใจ 

ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตยำงมะตอยน�้ำแห่งแรกขึ้นที่นิคม 

อุตสำหกรรมลำดกระบังในปี	พ.ศ.	2522	

	 นับตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง	 กลุ่มบริษัทฯ	มีเป้ำหมำย 

ในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม	 ผ่ำนจำกควำมมุ่งมั่น 

ในกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

กำรน�ำเสนอและส่งเสริมกำรใช้ผลติภณัฑ์ยำงมะตอยน�ำ้	 

(Emulsion	Asphalt)	 	 ในกำรก่อสร้ำงและบ�ำรุงผิวถนน	 

เพรำะยำงมะตอยน�้ำใช้น�้ำเป็นส่วนผสมจึงไม่ต้องให้ 

ควำมร้อนสูงขณะใช้งำน	 ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ	จึงเป็น 

ยำงมะตอยทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมมำกกว่ำยำงมะตอย 

แบบเดิม

ธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
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ผู้น�ำธุรกิจยำงมะตอยในภูมิภำค

นับเป็นเวลำกว่ำ	40	ปีที่กลุ่มบริษัทฯ	สะสมควำม
รู้และประสบกำรณ์	 ไม่เพียงแต่ในด้ำนกำรผลิต 
ยำงมะตอย	 แต่ยังรวมถึงในด้ำนกำรก่อสร้ำง 
ถนนทั่วทั้งภูมิภำคเอเซีย	จำกประสบกำรณ์และ 
ทกัษะพเิศษดงักล่ำว	ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ		สำมำรถ 
ผลิตสินค้ำที่เกี่ยวกับยำงมะตอย	 และบริกำร 
ต่ำงๆ	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคู ่ค้ำ	 
และลูกค้ำ	 ขณะที่สังคมโดยรวมได้ประโยชน ์
อย่ำงยั่งยืน	 และจำกห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทฯ	 ท่ีเชื่อมโยงกันอย่ำงสมบูรณ์	 กลุ่ม 
บริษัทฯ		คำดหวังที่จะเป็น	“พันธมิตรธุรกิจผู้ตอบ 
ทกุควำมต้องกำรของคุณด้วยนวัตกรรม”	แก่กลุม่ 
ลกูค้ำ	โดยทีก่ลุม่บรษิทัฯ	สำมำรถตอบสนองควำม 
ต้องกำรของลูกค้ำได้ในทุกที่	

โรงกลั่นยำงมะตอย

ตั้งอยู ่บริเวณแถบชำยฝั ่งตะวันออก 
ของแหลม	 Malaysian	 Peninsula	 
ประเทศมำเลเซีย	 โรงกลั่นยำงมะตอย	 
Kemaman	Bitumen	Company	Limited	 
(KBC)	 เป็นโรงกลั่นท่ีถูกออกแบบมำ 
เป ็นพิ เศษเพื่ อกำรกลั่ นน�้ ำมันดิบ 
ประเภทนำฟธำนิค	 (naphthenic	 
based	crude)	โดยเทคนิคกระบวนกำร 
กลั่นแบบ	 	straight-run	 distillation	 
ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ		สำมำรถควบคมุและ 
รบัรองคณุภำพของยำงมะตอยทีผ่ลติได้ 
อย่ำงมั่นใจ	 เมื่อเทียบกับโรงกลั่นน�้ำมัน 
ดิบทั่วไปท่ียำงมะตอยมักจะเป็นเพียง 
ผลผลิตพลอยได้	 (by	 product)	 จำก 
ขั้นตอนกำรกลั่นน�้ำมันดิบ

กำรผลิต

เน่ืองจำกภมูปิระเทศในแต่ละพืน้ทีม่ลีกัษณะ
ทีแ่ตกต่ำงกนัไป	ดงันัน้ถนนแต่ละเส้นและวธีิ 
กำรก่อสร้ำงก็จะไม่เหมือนกัน	กลุ่มบริษัทฯ		 
ท�ำงำนร่วมกับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด	 เพ่ือตอบ
สนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ 
ลกูค้ำได้อย่ำงสมบรูณ์	กลุม่บรษิทัฯ		สำมำรถ 
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	พร้อมกำรปรับ 
เปล่ียนส่วนผสมของผิวหน้ำยำงมะตอยตรง 
ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	เพือ่ให้ได้ผวิหน้ำ 
ถนนที่มีควำมทนทำน	ปลอดภัยส�ำหรับกำร
จรำจร	 ไม่ว่ำจะเป็นบนท้องถนน	 ทำงด่วน	 
สะพำน	หรือรันเวย์สนำมบิน

กำรขนส่งโลจิสติคส์

กลุม่บริษัทฯมคีวำมเชีย่วชำญในเครอืข่ำย
กำรขนส่งโลจิสติคส์ทั้งทำงถนนและทำง
เรือ	 เพื่อบริกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้ำ
ยำงมะตอยตลอดห่วงโซ่อปุทำนของลกูค้ำ	
โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทไม่ว่ำจะเป็น	
ยำงมะตอยแอสฟัลท์ซีเมนต์	 	ยำงมะตอย
น�้ำ	 หรือ	 ยำงมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟำย
แอสฟัลท์	 จ�ำเป็นต้องอำศัยเทคนิควิธีกำร
ขนส่งทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป	เพือ่ให้แน่ใจใน
ด้ำนคณุภำพขณะส่งมอบและก่อนท�ำกำร
ปพูืน้ผวิถนน	และเพือ่ให้ลูกค้ำได้รบัควำม
พึงพอใจสูงสุด	พร้อมคุณภำพของสินค้ำ
ที่ลูกค้ำให้ควำมเชื่อมั่น	 กลุ่มบริษัทฯมี
กำรวำงมำตรฐำน	กระบวนกำร	 ชั้นตอน
กำรขนส่งสินค้ำอย่ำงเข้มงวดในเครือ
ข่ำยกำรขนส่งโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ	
ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

ธุรกิจก่อสร้ำงและ
กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิค

จำกกำรน�ำควำมรู ้จำกพันธมิตรธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	คือ	บริษัท	Colas	S.A.	
ผู ้น�ำด ้ำนธุรกิจก ่อสร ้ำงจำกประเทศ 
ฝรั่งเศส	 ผสมผสำนกับประสบกำรณ์
อันเชี่ยวชำญของกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำงของ
เรำสำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
มำประยุกต์ใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงและ
ซ่อมบ�ำรุงถนนได้อย่ำงดีเยี่ยม	 พร้อม 
มำตรฐำนทีส่งู	และจำกห่วงโซ่คณุค่ำธรุกจิ 
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 ที่เชื่อมโยงกันอย่ำง 
สมบูรณ์	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นหนึ่งในบริษัท
ก ่อสร ้ ำงถนนยำงมะตอยชั้ นน� ำใน 
ประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่ง	 ที่มีศักยภำพ 
และประสบกำรณ์มำกพอที่สำมำรถให ้
บริกำรโครงกำรก่อสร้ำงในประเทศไทย 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน	 นอกจำกน้ี	 
ทีมงำนบริกำรทำงเทคนิคที่พร้อมด้วย 
ประสบกำรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ	พร้อมให้
ค�ำแนะน�ำ	และช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรใช้
ผลติภณัฑ์และเทคนคิกำรปพูืน้ผวิถนนได้
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	ตลอดเวลำ

1

2

3

4 5

ธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
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ประเทศไทย
•  Tipco Asphalt Public Company Limited
•  Raycol Asphalt Co., Ltd. 
•  Thai Bitumen Co., Ltd. 
ผู�เชี่ยวชาญในอ�ตสาหกรรมยางมะตอยและเทคนิค
การใช�งานของประเทศไทย เพ�่อถนนที่มีอายุ
การใช�งานยาวนาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
•  Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. 
บร�ษัทร�วมลงทุนกับคู�ค�าแสงอ�ดม 
ซึ่งดำเนินธุรกิจกันมานานเพ�่อสร�างโรงงานผลิต
ยางมะตอยแห�งแรกและจำหน�ายภายในประเทศลาว

ประเทศกัมพ�ชา
• Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd
ผู�นำการผลิตยางมะตอยและการจัดจำหน�าย
ในประเทศกัมพ�ชา เป�นผู�นำการผสมและเทคนิค
การปูผิวทางเพ�่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร�างสาธารณูปโภคของประเทศ

ประเทศมาเลเซีย
• Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
• Borneo Asphalt Sdn. Bhd. 
ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร�อยู�บร�เวณชายฝ��ง
ตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เป�นโรงกลั่นยางมะตอย
จากน้ำมันแนฟทานิกนแห�งเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�ที่มีท�าเร�อน้ำลึกเหมาะสำหรับการ
ขนส�งและการค�าระหว�างประเทศ

ประเทศจ�น
• Langfang Tongtai Road Material 
 Co., Ltd. 
•  Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. 
•  Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd. 
ดำเนินงานใน 3 ภูมิภาค (เหนือ กลาง ใต�) ด�วย
การออกแบบผลิตภัณฑ�และเทคนิคการใช�งาน
พ�เศษเพ�่อให�เหมาะกับสภาพภูมิอากาศแต�ละพ�้นที่

ประเทศฟ�ลิปป�นส�
•  Phoenix Asphalt Philippines, Inc. 
บร�ษัทร�วมลงทุนกับ Phoenix Petroleum 
ประเทศฟ�ลิปป�นส� เพ�่อจำหน�ายยางมะตอย 
แนะนำการใช�ยางมะตอยชนิดพ�เศษที่เหมาะกับ
สภาพแวดล�อมของประเทศ

ประเทศอินเดีย
• Hindustan Colas Private Limited 
 (HINCOL) 
การลงทุนร�วมระหว�างทิปโก�แอสฟ�ลท� โคลาส 
และ Hindustan Petroleum ในนาม Hincol เป�น
ผู�เชี่ยวชาญการผลิตยางมะตอยในประเทศอินเดีย 
ที่มีโรงงานครอบคลุมทั่วประเทศ

ประเทศเว�ยดนาม
• Asphalt Distribution Co., Ltd. 
ในฐานะเป�นผู�ผลิตขนาดใหญ�ในเว�ยดนาม ADCo 
มีศักยภาพในการส�งมอบและจัดจำหน�ายครอบคลุม
การขยายตัวและการเติบโตของถนนในอนาคต

ประเทศสิงคโปร�
• Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 
บร�ษัทร�วมลงทุนกับ SK Energy 
ประเทศเกาหลีใต� ตั้งสำนักงานอยู�ในประเทศ
สิงคโปร� เพ�่อสนับสนุนการค�าและการส�งออก
ระหว�างประเทศ เพ�่อการใช�ทรัพยากรร�วมกัน
และเพ�่อความแข็งแกร�งในการส�งมอบผลิตภัณฑ�
ยางมะตอยในตลาดของภูมิภาคนี้

ประเทศอินโดนีเซีย
• PT Asphalt Bangun Sarana 
เป�นที่ยอมรับในผลิตภัณฑ�ระดับพ�เศษ 
และการมีความรู�เป�นอย�างดีในการพัฒนา
สาธารณูปโภคของประเทศและ
การก�อสร�างถนน

โรงกลั่นมีกำลัง
การผลิตยางมะตอยคลังเก็บยางมะตอย

ความจ�รวมกว�า

เมตร�กตัน

ตันต�อป�

1,200,000308,000

โรงงานผลิิต
ยางมะตอยน้ำและ

โพลิิเมอร��โมดอิิฟายด��

โรง
44

คลังสินค�า
ยางมะตอย

แห�ง
34

ท�าเร�อรับ
ยางมะตอย

แห�ง
22

จัดส�งและ
จำหน�ายผลิตภัณฑ�
ยางมะตอยกว�า

ประเทศทั่วโลก
20

กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจใน 10 ประเทศ
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รางวัลแห่งความสำาเร็จและ
การรับรองมาตรฐาน

1 9

56

4
2

8

7

3
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
ล�ำดับ กลุ่มธุรกิจ/รำงวัล ธุรกิจยำงมะตอย

บริษัท ทิปโก ้
แอสฟัลท์ 

จ�ำกัด 
(มหำชน)

สำขำ
โรงงำน

พระประแดง 

สำขำ
โรงงำน

พิษณุโลก 

สำขำ
โรงงำน

นครรำชสมีำ 

บริษัท 
เรย์โคล 

แอสฟัลท์ 
จ�ำกัด

บริษัท 
ไทยบิทูเมน 

จ�ำกัด

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2565
สถำบันไทยพัฒน์

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน	
กระทรวงแรงงำน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
	กระทรวงแรงงำน

รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่ง
ปลอดภัย” ประจ�าปี 2565
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน	
กระทรวงแรงงำน

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2565 
(Zero Accident)
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	
(องค์กำรมหำชน)	(สสปท.)	กระทรวงแรงงำน

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	
กระทรวงอุตสำหกรรม

โครงการ 3Rs & KAIZEN Award 2565
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	กระทรวง
อุตสำหกรรม

Green Industry Award
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	
กระทรวงอุตสำหกรรม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก (LESS)
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รำงวัล
ระดับเพชร	
เป็นปีที่	5

ระดับ
ดีเด่น

-

ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	14

-

ระดับ	5

ด้ำนป่ำไม้

-

-

รำงวัล
ระดับทอง	
เป็นปีที่	2

-

ระดับต้น

ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	15

-

ระดับ	4

ด้ำนกำร
จัดกำร
ของเสีย

-

-

ระดับ
ทองเป็น
ปีที่	1

ระดับ
ดีเด่น

-

ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	14

-

ระดับ	4

	 -	 ด้ำน	 
	 	 พลงังำน 
	 	 ทดแทน 
	 -	 ด้ำนกำร	
	 	 จดักำร 
	 	 ของเสีย

-

-

แพลทินัม
เป็นปีที่	16

ระดับ
ดีเด่น

ระดับ
ทองแดง

ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	13

			-	3Rs	 	
 	-	Zero	Waste
		-	3Rs+ 
    ด้ำนเศรษฐกิจ

ระดับ	4

-

-

ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่	11

ระดับ
แพลตตินัม	
เป็นปีที่	10

ระดับ
ดีเด่น

ระดับ
ทองแดง

ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	15

	-

ระดับ	4

-
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มาตรฐานที่ได้รับการรับรองในปี 2565

	 กลุม่บรษัิทฯ	ได้ประยกุต์ใช้ระบบบรหิำรจดักำรตำม

มำตรฐำนสำกลต่ำงๆ	ในกำรด�ำเนินงำน	โดยบูรณำกำร 

แนวทำงปฏิบัติ	หลักเกณฑ์	และข้อก�ำหนดในด้ำนต่ำงๆ	 

ทัง้ด้ำนคณุภำพ	สิง่แวดล้อม	อำชวีอนำมยัควำมปลอดภยั	 

และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ครอบคลมุในทกุกระบวน 

กำรและกิจกรรมขององค์กร	 เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถ

ท�ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่

เหมำะสมต่อกำรท�ำงำน	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลในกำรท�ำงำน	น�ำไปสู่กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์

และบริกำรท่ีตรงต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 

ของผู ้มีส ่วนได้เสีย	 เกิดควำมเชื่อมั่นในสินค้ำของ

กลุ่มบริษัทฯ	 ทั้งยังลดควำมเสี่ยงและเพิ่มโอกำสของ 

กำรด�ำเนินธุรกิจ	เพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป

ISO 9001:2015  
คุณภาพ

ISO 14001:2015 
สิ่งแวดล้อม

ISO 45001:2018 
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

IMS  
การจัดการแบบบูรณาการ

ISO/IEC 17025:2017 
ห้องปฏิบัติการ

ISO 39001:2012 
ความปลอดภัยการ 
จราจรทางถนน

TLS 8001:2020 
มาตรฐานแรงงานไทย

ISO 26000:2010 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ISO 31000:2018 
การบริหารความเสี่ยง

ISO/PAS 45005:2020 
แนวทางการทำางานอย่าง
ปลอดภัยในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19

 • • • • • •
 • • • • •
 • • • • 
 • • • 
 •   • 
 •  • •  • 
 • • •
 •
 • • •  

กลุ่มธุรกิจ/บริษัท

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ได
้รับ

กา
รร

ับร
อง

แน
วท

าง
ปฏ

ิบัต
ิ

ธุรกิจยางมะตอย
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(มหาชน)

โรงกลั่นยาง
มะตอย KBC

บริษัท
ไทยบิทูเมน

  จำากัด

บริษัท 
ทิปโก้มารีไทม์ 

จำากัด

กลุ่มเรือ

บริษัท เรย์โคล
 แอสฟัลท์ 

จำากัด

บริษัท 
ไทยสเลอรี่ซีล 

จำากัด

กลุ่มก่อสร้าง
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มาตรฐานที่ได้รับการรับรองใหม่ ในปี 2565

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กร 

อย่ำงต่อเนื่อง	 พร้อมท้ังให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำร 

จัดกำรควำมเสี่ยง	 เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์และกำร 

ประเมินควำมเสี่ยงองค์กรได้	 ทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลให้สำมำรถสร้ำง 

ควำมเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มบริษัทฯ	 จึงได้ริเร่ิม 

พัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร	นับตั้งแต่ 

ปี	 2555	 โดยน�ำกรอบและแนวปฏิบัติสำกลของ		 

The	Committee	 of	 Sponsoring	Organizations	 of	 

the	Treadway		Commission	(COSO)	หรอื	ERM	COSO	 

มำประยุกต์ใช ้	 มีกำรจัดท�ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ครอบคลุมหน่วยงำนธุรกิจทั้งในประเทศ	 และบริษัท 

ย่อยในต่ำงประเทศ	มีกำรระบุควำมเส่ียงประเภทหลัก 

ไว้อำทิ	 เช่น	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินงำน	ควำมเส่ียง 

ด้ำนควำมยั่งยืน	 (ESG	Risk)	 ด้ำนกำรเงิน	 และด้ำน 

กลยุทธ์	 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ	 รวมถึงกำรติดตำมและรำยงำนผล 

อย่ำงต่อเนื่อง	

 ส่งผลให้ในปี	2565	นี้	บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จ�ำกัด	 
(มหำชน)	ได้รับประกำศนียบตัรมำตรฐำน		ISO		31000:2018 
กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร	จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำน 
ไอเอสโอ	นบัเป็นควำมส�ำเรจ็อกีขัน้ของกลุม่บรษิทัฯ	ในกำร 
พฒันำงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร	Enterprise	 
Risk	Management	(ERM)	โดยได้ระดบัควำมสมบรูณ์อยู่ 
ระดบัที	่4	(81%)	นัน้สะท้อนถงึควำมมุง่มัน่ของกลุม่บรษัิทฯ	 
ในด้ำนกำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่	ีกำรให้ควำมส�ำคญักบักำร 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง	 รวมถึงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงมำอย่ำงต่อเนื่อง
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญปี 2565 
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เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนและผลการดำาเนินงาน

กลยุทธ์ความย่ังยนื เป้าหมายที่สำาคัญปี 2568 เป้าหมายที่สำาคัญปี 2565 ผลการดำาเนินงาน 2565

ผู้นำานวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  เพื่อโลกที่ดีและน่าอยู่มากขึ้น

ตระหนักความปลอดภัย  เพื่อความปลอดภัย ดีกว่าเสียใจภายหลัง

•	ลดอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือน 
	 กระจกต่อตันกำรผลิตลงไม่ 
	 น้อยกว่ำ	6%	จำกปีฐำน
	 2563	ครอบคลุม
	 ขอบเขตที่	1	และ	2

•	จ�ำนวนอุบัติเหตุร้ำยแรงถึงขั้น
	 เสียชีวิตและหยุดงำนของ 
	 พนักงำนและผู้รับเหมำขนส่ง 
	 เป็นศูนย์	
•	อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ
	 จำกอุบัติเหตุจำกกำร
	 ปฏิบัติงำนและกำรจัดส่ง 
	 สินค้ำถึงขั้นหยุดงำน	
	 เป็นศูนย์

•	ผลกำรส�ำรวจวัฒนธรรม 
	 นวัตกรรมผ่ำนมุมมองของ		
	 พนักงำนไม่น้อยกว่ำ 
	 ร้อยละ	70
•	เกิดนวัตกรรมด้ำน 
	 สิ่งแวดล้อมและสังคม 
	 ไม่น้อยกว่ำ	5	โครงกำร

•	ลดอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือน 
	 กระจกต่อตันกำรผลิตลงไม่ 
	 น้อยกว่ำ	3%	จำกปีฐำน
	 2563	ครอบคลุม
	 ขอบเขตที่	1	และ	2

•	จ�ำนวนอุบัติเหตุร้ำยแรง
	 ถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงำน		
	 ผู้รับเหมำขนส่งเป็นศูนย์
•	อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ
	 จำกอุบัติเหตุจำกกำร
	 ปฏิบัติงำน	ถึงขั้นหยุดงำน	
	 ไม่เกิน	0.74	ครั้งต่อ
	 หนึ่งล้ำนชั่งโมงท�ำงำน

•	ผลกำรส�ำรวจวัฒนธรรม 
	 นวัตกรรมด้ำนควำมสำมำรถ 
	 องค์กรร้อยละ	69	และ 
	 ด้ำนควำมสำมำรถพนักงำน 
	 พนักงำนร้อยละ	83
•	เกิดโครงกำรนวัตกรรม
	 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
	 จ�ำนวน	2	โครงกำร

•	ลดอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือน 
	 กระจกต่อตันกำรผลิตลงได้	 
	 23.2%	จำกปีฐำน	2563

•	เกิดอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิต
	 จำกกำรขนส่งสินค้ำของ
	 ผู้รับเหมำ	0	ครั้ง
•	อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ
	 จำกอุบัติเหตุจำกกำร
	 ปฏิบัติงำนและกำรจัดส่ง	
	 ถึงขั้นหยุดงำน	0	ครั้ง
	 ต่อหนึ่งล้ำนชั่วโมงท�ำงำน

สรุปผลการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญปี 2565 

•	ผนวก	“นวัตกรรม”	ไว้ใน 
	 วัฒนธรรมองค์กร	และ
	 มีผลก�ำไรเพิ่มจำกนวัตกรรม	 
	 >25%	จำกปีฐำน	2561
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กลยุทธ์ความย่ังยนื เป้าหมายที่สำาคัญปี 2568 เป้าหมายที่สำาคัญปี 2565 ผลการดำาเนินงาน 2565

การกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสร้างพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

การพัฒนาคุณค่าเพื่ออนาคต  เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

•	บริษัทได้รับกำรจัดอันดับ
	 ในระดับสูงสุดภำยใต้
	 หลักเกณฑ์กำรก�ำกับ
	 ดูแลกิจกำรที่ดี

•	กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำ 
	 ทำงอำชีพที่วัดจำก
	 ควำมส�ำเร็จตำมแผนพัฒนำ	
	 รำยบุคคลของกลุ่มพนักงำน
	 ที่มีศักยภำพสูงไม่น้อยกว่ำ
	 ร้อยละ	75
•	มีผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่มี
	 ศักยภำพครบทุก
	 ต�ำแหน่งงำนเป้ำหมำย	

•	เป็นองค์กรต้นแบบด้ำน	 	
	 บรรษัทภิบำล	โดยรักษำ
	 ระดับไม่น้อยกว่ำ
	 ระดับ	5	ดำว
•	โครงกำรประเมฺินคุณภำพ
	 กำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น
	 ประจ�ำปี	(AGM	checklist)	
	 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	98	

•	กำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิค
	 และบริหำรจัดกำร	
	 24	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	

•	คะแนน	CGR	Score	:	5	ดำว 
		 เป็นปีที่	5	ติดต่อกัน	
•	ผลกำรประเมินคุณภำพ
	 กำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
	 ประจ�ำปีเท่ำกับร้อยละ	98

•	จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยส�ำหรับ
	 ทุกประเภทหัวข้อ	46	
	 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
•	ฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและ 
	 บริหำรจัดกำรมีจ�ำนวน
	 ชั่วโมง	 เฉลี่ย	32	ชั่วโมง 
	 ต่อคนต่อปี		
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การดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน (SDGs)
ที่มีผลงานโดดเด่น 10 ข้อในปี 2565

• จ�ำนวนพนักงำนหญิงต่อ

พนักงำนชำย

• สัดส่วนค่ำตอบแทนระหว่ำง

หญิงต่อชำย

• สัดส่วนผู้บริหำรตั้งแต่ระดับ

ต้น	(M1)	ขึ้นไปที่ 

เป็นผู้หญิง

0.32 : 1 

1.12 : 1 

35.8%

• อัตรำควำมรุนแรงของกำรเกิด

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	(LTISR)	

ของพนักงำน

• อัตรำควำมถี่กำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น

หยุดงำน	(LTIFR)	ของพนักงำน	

• อัตรำควำมถี่กำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น

หยุดงำน	(LTIFR)	ของผู้รับเหมำ

ขนส่งสินค้ำ	

0
ครั้ง	/	หนึ่งล้ำน 
ชั่วโมง	กำรท�ำงำน	

0
ครั้ง	/	หนึ่งล้ำน 
ชั่วโมง	กำรท�ำงำน	

3.70
ครั้ง	/	หนึ่งล้ำน 
ชั่วโมง	กำรท�ำงำน	

• จ�ำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรม

พัฒนำควำมรู้เฉลี่ยของพนักงำน

• จ�ำนวนพนักงำนขับรถขนส่งสินค้ำที่

ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรขับขี่เชิง

ป้องกันอุบัติเหตุ	(Defensive	

Driving	Course)	คิดเป็น

• จ�ำนวนพนักงำนที่ผ่ำนกำรอบรม 

หลักสูตรInnovation	bootcamp

46
ชั่วโมง	/	คน	/	ปี

91
คน

105
คน

100%

ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 3 ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 4 ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 5

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำสังคม/

ชุมชนกิจกรรมในโครงกำร	SD/CSR

• ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของชุมชน

• อัตรำกำรลำออกของพนักงำน

6.4
ล้ำนบำท

92.7%

10.4%

ผลด�ำเนินงำนปี 2564 : SDG 7ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 8

• มีโครงกำรนวัตกรรมทั้งหมด

• ลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนลง

• ลดระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนลง

• ลดคำร์บอนไดออกไซด์

96
โครงกำร

102,560
บำท

8,574
ชั่วโมง

ผลด�ำเนินงำนปี 2564 : SDG 7ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 9

• ปรมิำณขยะและของเสีย

ทั้งหมด

• กำรก�ำจัดขยะด้วยกำร

ฝังกลบ

• ปรมิำณขยะหรอืของเสยี

ที่ถูกน�ำกลับมำใช้ใหม่	

หรือรีไซเคิล

228.1 ตัน

27.6   ตัน

240.5 ตัน

ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 12

58,453
ตัน	CO

2
eq
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ผลด�ำเนินงำนปี 2564 : SDG 7

162,818
จิกะจูล

0.31 
จิกะจูลต่อ	
ตันกำรผลิต

9.06%
จิกะจูลต่อ
ตันกำรผลิต

40.1
เมกะลิตร

21.7 %

2.8
เมกะลิตร

• ปริมำณกำรใช้พลังงำน 

(Energy	consumption)

• ปริมำณกำรใช้พลังงำนต่อปริมำณ

กำรผลิต	(Energy	intensity)

• ลดอัตรำกำรใช้ปริมำณพลังงำน

เมื่อเปรียบเทียบจำกปีฐำน	2563

• ปริมำณกำรใช้น�้ำ

• กำรลดปริมำณกำรใช้น�้ำต่อตันกำร

ผลิตเปรียบเทียบจำกปีฐำน	2563

• ปริมำณของน�้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ�ำบัด

และน�ำกลับมำใช้ใหม่

ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 6 ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 7

0
ครั้ง

0
ครั้ง

33
ครั้ง

• กำรร้องเรียนด้ำนกำรรักษำข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้ำ

• ข้อร้องเรียนในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม

สังคม	หรือบรรษัทภิบำล

• ข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกี่ยวกับสินค้ำ

และบริกำรจำกกลุ่มลูกค้ำธุรกิจ 

ยำงมะตอย

ผลด�ำเนินงำนปี 2564 : SDG 7ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 16

• ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ขอบเขตที่	1	และ	2	

• ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ขอบเขตที่	1	และ	2	ต่อหน่วยกำรผลิต

• ลดอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

โดยเปรียบเทียบจำกปีฐำน	2563

12,996  

ตัน	CO
2
eq 

0.024
ตัน	CO

2
eq	/	กำรผลิต

23.2%

ผลด�ำเนินงำนปี 2565 : SDG 13
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



สังคม

สิ�งแวดล�อม

เศรษฐกิจ

การพัฒนาอย�างยั่งยืน

คุณค�า
เพ�่ออนาคต

ผู�นำด�าน
นวัตกรรม

ความเสี่ยง
ความโปร�งใสและ
การกำกับดูแล

กิจการที่ดี

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด�านความ
ปลอดภัย

ลูกค�า คู�ค�า/พันธมิตร

คณะกรรมการบร�ษัท/
พนักงาน

หน�วยงานกำกับดูแล

ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน
การประชาสังคม/

นักว�ชาการ/สื่อมวลชน

คู�แข�งการค�า

ผู�ใช�ถนน/ชุมชน

ว�สัยทัศน� 2568

มุ�งสู�การเป�นบร�ษัทชั้นนำ
ระดับโลก

ส�งมอบนวัตกรรม
เหนือผลิตภัณฑ�

ขับเคลื่อนองค�กร
โดยอาศัยข�อมูลธุรกิจ

นำเสนอทางออก
ทางธุรกิจที่หลากหลาย

เป�นองค�กร
ที่ยั่งยืน

มุ�งเน�นลูกค�า
เป�นศูนย�กลาง

ส�งมอบความเป�นอยู�ที่ยั่งยืนให�กับทุกสังคมด�วยนวัตกรรมที่สร�างสรรค�

ผู�นำด�านนวัตกรรม 
ส�งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ยางมะตอยและบร�การ ด�วยเทคโนโลยีการปูผิวถนนที่ให� “ความปลอดภัยและคุ�มค�า”

การดำเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย�างต�อเนื่องเพ�่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความปลอดภัยต�อสภาพแวดล�อมและชุมชน

สร�างการตระหนักด�านความปลอดภัย 
ส�งเสร�มการพัฒนาทักษะของสมาชิกในชุมชนอบรมให�ความรู�ด�าน “ความปลอดภัย” และสุขภาพเพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

มีความโปร�งใสการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร�างคุณค�าเพ�่ออนาคต ด�านทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาชุมชน

การเป�นพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร
ที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล

มุ�งมั่นในการส�งมอบบร�การด�านธุรกิจยางมะตอย
อย�างยั่งยืนผ�านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

6 เป�าหมายกลยุทธ�องค�กร

พันธกิจ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 

นิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีควำมมุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดกำร 

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังของ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ำทำงธุรกิจ	 ตำม 

แนวทำงของกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม	ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	 

และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร	 

กำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรพฒันำบคุลำกร		เพือ่ให้ 

พนักงำนมีควำมพร้อมต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงที ่

เกิดข้ึนอยู่เสมอและสร้ำงนวัตกรรมขับเคล่ือนองค์กรให ้

เติบโตและด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
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สังคม

สิ�งแวดล�อม

เศรษฐกิจ

การพัฒนาอย�างยั่งยืน

คุณค�า
เพ�่ออนาคต

ผู�นำด�าน
นวัตกรรม

ความเสี่ยง
ความโปร�งใสและ
การกำกับดูแล

กิจการที่ดี

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด�านความ
ปลอดภัย

ลูกค�า คู�ค�า/พันธมิตร

คณะกรรมการบร�ษัท/
พนักงาน

หน�วยงานกำกับดูแล

ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน
การประชาสังคม/

นักว�ชาการ/สื่อมวลชน

คู�แข�งการค�า

ผู�ใช�ถนน/ชุมชน

ว�สัยทัศน� 2568

มุ�งสู�การเป�นบร�ษัทชั้นนำ
ระดับโลก

ส�งมอบนวัตกรรม
เหนือผลิตภัณฑ�

ขับเคลื่อนองค�กร
โดยอาศัยข�อมูลธุรกิจ

นำเสนอทางออก
ทางธุรกิจที่หลากหลาย

เป�นองค�กร
ที่ยั่งยืน

มุ�งเน�นลูกค�า
เป�นศูนย�กลาง

ส�งมอบความเป�นอยู�ที่ยั่งยืนให�กับทุกสังคมด�วยนวัตกรรมที่สร�างสรรค�

ผู�นำด�านนวัตกรรม 
ส�งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ยางมะตอยและบร�การ ด�วยเทคโนโลยีการปูผิวถนนที่ให� “ความปลอดภัยและคุ�มค�า”

การดำเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย�างต�อเนื่องเพ�่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความปลอดภัยต�อสภาพแวดล�อมและชุมชน

สร�างการตระหนักด�านความปลอดภัย 
ส�งเสร�มการพัฒนาทักษะของสมาชิกในชุมชนอบรมให�ความรู�ด�าน “ความปลอดภัย” และสุขภาพเพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

มีความโปร�งใสการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร�างคุณค�าเพ�่ออนาคต ด�านทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาชุมชน

การเป�นพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร
ที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล

มุ�งมั่นในการส�งมอบบร�การด�านธุรกิจยางมะตอย
อย�างยั่งยืนผ�านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

6 เป�าหมายกลยุทธ�องค�กร

พันธกิจ

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

	 จำกพันธกิจและวิสัยทัศน์	2568	องค์กรได้ก�ำหนด
เป้ำหมำยกลยุทธ์	 6	 เรื่องซึ่งกำรพัฒนำควำมยั่งยืนได้
ถูกน�ำเข้ำมำประกอบในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 มุ่งสู่กำร
เป็นองค์กรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	ไว้ในเป้ำหมำยกลยทุธ์ของ
องค์กร

	 กรอบกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของกลุ ่มบริษัทฯ	 
เป็นหลักกำรด�ำเนินงำนพื้นฐำนที่ระบุถึงแนวปฏิบัต ิ
ที่เหมำะสมตำมหลักกำรและมำตรฐำนสำกล	 เพื่อให ้
บรรลวิุสยัทศัน์ด้ำนกำรพฒันำควำมย่ังยนื	โดยกลุม่บริษทัฯ 
มคีวำมมุง่มัน่ในกำรเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งทำงศกัยภำพ 
และกำรด�ำเนนิงำนในระยะยำวด้วยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
ด้วยยุทธศำศตร์และหลักกำรด้ำนควำมยั่งยืน	3	ประกำร
ดังนี้

1)		 กำรเป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรม	(Innovation	Leader)

2)	 ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 (Eco-efficiency	 
	 Operations)

3)		 กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย	 
	 (Safety	Awareness)

โดยขบัเคลือ่นบนพืน้ฐำนหลกัของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
ที่ส�ำคัญ	2	ประกำร	คือ

1)		 ควำมโปร่งใสและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 
	 (Transparency	and	Good	Corporate	 
	 Governance)

2)		 กำรสร้ำงมูลค่ำเพื่ออนำคต	กำรพัฒนบุคลำกร	 
	 (Value	for	the	Future	–	People	Development)
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นโยบายและการกำากับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

การรายงานผลการดำาเนินการ
ด้านความยั่งยืน จากผู้ปฏิบัติงาน

ไปจนถึงคณะกรรมการบริษัท 

	 กลุ ่มบริษัททิปโก ้แอสฟัลท ์ 	 ได ้พัฒนำกรอบ 
แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยได้มีกำรอนุมัติและ 
ประกำศกลยทุธ์	รวมถงึเป้ำหมำยกำรพฒันำต้ังแต่ปี	2560	 
เป็นต้นมำ		มีกำรเผยแพร่คุณค่ำองค์กรด้ำนควำมยั่งยืน	 
“กำรส่งมอบควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคม	 ด้วย
นวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์”	 เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรให้ทั้ง 
พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ	 มีควำม 
เข้ำใจ		และร่วมกันพัฒนำองค์กรไปที่เป้ำหมำยเดียวกัน		 
พร้อมก�ำหนดโครงสร้ำงในกำรก�ำกับดูแล	 ที่สำมำรถ 

ตรวจสอบผลกำร	 ปฏิบัติงำนด้ำนควำมย่ังยืนได้อย่ำง 
เป็นระบบ	และมีประสิทธิภำพในกำรติดตำมกำรด�ำเนิน 
งำนด้ำนควำมยั่งยืนที่ได้ผสำนไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจ	 
เป้ำหมำยเพ่ือให้พนักงำนทุกคนได้น�ำแผนตำมกลยุทธ์ 
มำปฏิบัติ	 	 ให้มีกำรพัฒนำที่ต่อเน่ือง	 เกิดควำมส�ำเร็จที ่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม		รวมทั้งมีกำรสื่อสำร 
ทีช่ดัเจนกบัพนกังำนและกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียให้เกดิควำม 
เข้ำใจและมีส่วนร่วม

โครงสร้าง

การประกาศนโยบายและกำากับดูแล
จากกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารระดับสูง
ระดับผู้อ�านวยการ

ผู้บริหาร
ระดับผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและ
คณะท�างานด้านความยั่งยืน
• เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• พนักงานจิตอาสา

พนักงานทุกคน
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สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดูข้อมูลการก�ากับ
ดูแลด้านความยั่งยืน

โครงสร้างการขับเคลื่อนความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

อนุมัติกลยุทธ์	เป้ำหมำย	และงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

1.	 กลั่นกรองกลยุทธ์		เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	และนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
2.	 ติดตำมผลด�ำเนินงำนด้ำนควำมนั่งยืน	พร้อมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
3.	 ทบทวนนโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯน�ำเสนอนโยบำยต่อคณะกรรมกำรบริษัท	
	 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

•	 พิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนที่ไม่เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย	 
	 รวมทั้ง	แนวแก้ไขหรือกำรปรับเปลี่ยน
•	 ทบทวนและก�ำหนดทิศทำง	กรอบกำรด�ำเนินงำน	นโยบำย	กลยุทธ์	 
	 เป้ำหมำยและแผนด�ำเนินงำน

1.	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำร	(Management	
	 Review)	ด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน	และด้ำนระบบงำนมำตรฐำนไอเอสโอ
2.	 ประสำนงำน	หำข้อมูลให้ค�ำแนะน�ำ	เพื่อปรับปรุงในกรณีที่ผลกำรด�ำเนินงำนที่ไม่ได้		
	 ตำมเป้ำหมำย	โดยเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
3.	 จัดท�ำรำยงำนรำยไตรมำส

•	 สื่อสำรกรอบกำรด�ำเนินงำน	นโยบำย	กลยุทธ์	เป้ำหมำยและแผน 
	 ด�ำเนินงำนให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบและเข้ำใจ
•	 ส่งเสริมและประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

•	 น�ำแผนงำนไปปฏิบัติ		เพื่อบรรลุเป้ำหมำยหลักด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กรร่วมกัน

รำยไตรมำส
(4	ครั้ง)

รำยไตรมำส
(4	ครั้ง)

ประจ�ำเดือน	
(12	ครั้ง)

ทุก	4	เดือน
(3	ครั้ง)

รำยเดือน	
(12	ครั้ง)

บทบาทและความรับผิดชอบ ความถี่

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดูนโยบายการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

2554
• กำหนดแผนกลยุทธ� Vision 2015 โดยมีการรวม
 ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social 
 Responsibility) ไว�ในว�สัยทัศน�องค�กร (Vision)
• ออกนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม และ
 การมีส�วนร�วมกับชุมชน (Policy on Social 
 Responsibility and Community Engagement)

2555
• เร��มศึกษาแนวทางการจัดทำการ
 บร�หารความเสี่ยงองค�กร 
 (Enterprise Risk Management)
• การนำมาตรฐานแนวทาง
 ความรับผิดชอบต�อสังคม 
 ISO 26000 มาใช�ในองค�กร

2560
บร�ษัทฯ ได�เข�าเป�นสมาชิกแนวร�วม
ต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย 
Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption (CAC)

• เร��มการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำป� 
 (Sustainability Report) เร��มการจัดเก็บข�อมูล 
 บร�หารจัดการ ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน
• ได�รับรางวัลด�านความยั่งยืน (Sustainability 
 Award) ประเภn Rising Stars
•  ได�รับเลือกให�อยู�ในดัชนีหุ�นยั่งยืน (Thailand 
 Sustainability Investment Index: THSI) 
 เป�นป�แรก

2559
• เร��มวางแผนกลยุทธ�ด�านความยั่งยืนครอบคลุม
 ในด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล�อม สอดคล�อง
 กับแผนกลยุทธ�องค�กร
• กลุ�มบร�ษัทฯ ยังได�รับการจัดอันดับในระดับ   
 "ยอดเยี่ยม 5 ดาว“ (Excellence-5 star) จาก
 โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัท
 จดทะเบียน (Corporate Governance Report 
 of Thai Listed Companies: CGR) เป�นป�แรก
• เร��มโครงการนวัตกรรม (Innovation)

2558
• กำหนดแผนกลยุทธ� Vision 2020 โดยมีการรวม
 ความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างยั่งยืนไว�ใน
 ว�สัยทัศน�องค�กร (Vision)
• การบร�หารความเสี่ยงเป�นหนึ่งในเป�าหมาย
 กลยุทธ�องค�กรเร��มการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง
 ตามกรอบและแนวปฎิบัติสากล COSO 
• กลุ�มบร�ษัทฯ ยังได�รับการจัดอันดับในระดับ 
 "ยอดเยี่ยม 5 ดาว" (Excellence-5 star) จาก
 โครงการสำรวจการกำกับดูแลกัจการบรัษัท
 จดทะเบียน(Corporate Governance Report of 
 Thai Listed Companies: CGR) เป�นป�แรก

2561

• กำหนดพันธกิจและว�สัยทัศน� 2568 
 ไว�ในว�สัยทัศน�องค�กร
• ออกนโยบายความรับผิดชอบต�อ
 สังคมและการมีส�วนร�วมกับชุมชน 
 (Policy on Social Responsibility 
 and Community Engagement)
• ได�รับรางวัลเกียรติคุณด�านการ
 เป�ดเผยข�อมูลความยั่งยืน
 (Sustainability Disclosure 
 Award) จากสถาบันไทยพัฒน� 
 (Thaipat Institute) เป�นป�แรก

2562

• ทบทวนและประกาศใช�นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม
 ฉบับใหม� (Environmental Policy) ที่สอดคล�อง
 กับแผนกลยุทธ�การพัฒนาอย�างยั่งยืนขององค�กร
• ได�รับการจัดอันดับ ESG rating จากองค�กรจัด
 อันดับในระดับสากล เช�น S&P Global
• ประกาศนโยบายองค�กรเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูล
 ส�วนบุคคล พร�อมทั้งแต�งตั้งเจ�าหน�าที่คุ�มครอง
 ข�อมูลเตร�ยมพร�อมสำหรับ Personal Data 
 Protection Act (PDPA) ซึ่งคาดว�าจะเร��มมีผล
 บังคับใช�ในช�วงเดือนมิถุนายนป� 2565
• ได�รับรางวัลด�านความยั่งยืน (Sustainability 
 Award) ประเภท Highly Commended
• ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน

2564

• บร�ษัทฯ ได�รับการต�ออายุ 
 การรับรองสมาชิกภาพ
 แนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชัน
 ของภาคเอกชนไทย 
 Thai Private Sector  
 Collective Action Against 
 Corruption (CAC)

2563

• เป�นศูนย�กลางการเร�ยนรู�และป�นผู�นำในด�าน
 นวัตกรรมของยางมะตอยสำหรับการ
 ก�อสร�างถนน ทั้งระUU New Construction, 
 Road Maintenance และ Advance 
 Application
• เสร�มสร�างเคร�อข�ายพันธมิตรด�านความย่ังยืน
 กับองค�กรทั้งในและต�างประเทศ
• เข�าร�วมโครงการประเมินด�านความยั่งยืน
 ของสถาบันจัดอันดับความน�าเชื่อถือ
 ในระดับสากล

2565

ระยะที่ 1 
วางรากฐานความยั่งยืน (ป� 2559-2561)
• พัฒนาบุคคล เพ��มมูลค�าพ�้นฐานสู�ความยั่งยืน
• เร�ยนรู�การกำกับดูแสกิจการที่ดี ที่เป�นพ�้นฐานสู�ความยั่งยืน
• บร�หารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามแผน
• กำหนดเป�าหมายการพัฒนาความยั่งยืน และการสื่อสารที่ดี
• เสร�มสร�างองค�ความรู�ด�านความยั่งยืนแก�องค�กร
• สร�างความเข�าใจให�ทีมงาน มุ�งสู�เป�าหมายร�วมกัน

ระยะที่ 2 
ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (ป� 2562-2564)
• สร�างคุณค�าให�สินค�าและบร�การ โดยการใช�นวัตกรรมที่สร�างสรรค�
• ยกระดับกระบวนการทำงานเพ�่อมีโอกาสการแข�งขันได�สูงลดผล
 กระทบด�านสิ�งแวดล�อม
• มุ�งเน�นการสร�างความตระหนักด�านความปลอดภัย
 ของผู�มีส�วนได�เสีย
• เป�ดเผยข�อมูลด�านความยั่งยืนอย�างโปร�งใส ยกระดับ
 ความเชื่อมั่นต�อธุรกิจ และการมีพันรมิตรธุรกิจที่แข็งแกร�ง
• ปลูกฝ��ง DNA ความยั่งยืนให�เกิดข�้นทั่วทั้งองค�กร ระยะที่ 3

พัฒนาต�อยอดความยั่งยืน 
(ป� 2565-2568 )
• ดำเนินการตามแผนการลดปร�มาณ
 การปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก (GHG 
 emission reduction) อย�างต�อเนื่อง
• แผนงานการบร�หารจัดการปร�มาณ
 ก�าซเร�อนกระจกในระยะยาว
• การเข�าไปพ�จารณาจัดเก็บข�อมูล 
 ว�เคราะห�ข�อมูลในประเด็นด�านความ
 ยั่งยืนอื่นๆที่สำคัญ เช�น สิทธิมนุษยชน 
 Bio-diversity
• กำหนดแผนกลยุทธ�องค�กรป� 2573
• ขยายขอบเขตงานด�านการพัฒนา
 อย�างยั่งยืนไปยังกลุ�มธุรกิจบร�ษัทลูก
 อื่นๆ ในเคร�อ

แผนการพัฒนาอย�างยั่งยืนของกลุ�มบร�ษัททิปโก�แอสฟ�ลท�
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2554
• กำหนดแผนกลยุทธ� Vision 2015 โดยมีการรวม
 ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social 
 Responsibility) ไว�ในว�สัยทัศน�องค�กร (Vision)
• ออกนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม และ
 การมีส�วนร�วมกับชุมชน (Policy on Social 
 Responsibility and Community Engagement)

2555
• เร��มศึกษาแนวทางการจัดทำการ
 บร�หารความเสี่ยงองค�กร 
 (Enterprise Risk Management)
• การนำมาตรฐานแนวทาง
 ความรับผิดชอบต�อสังคม 
 ISO 26000 มาใช�ในองค�กร

2560
บร�ษัทฯ ได�เข�าเป�นสมาชิกแนวร�วม
ต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย 
Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption (CAC)

• เร��มการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำป� 
 (Sustainability Report) เร��มการจัดเก็บข�อมูล 
 บร�หารจัดการ ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน
• ได�รับรางวัลด�านความยั่งยืน (Sustainability 
 Award) ประเภn Rising Stars
•  ได�รับเลือกให�อยู�ในดัชนีหุ�นยั่งยืน (Thailand 
 Sustainability Investment Index: THSI) 
 เป�นป�แรก

2559
• เร��มวางแผนกลยุทธ�ด�านความยั่งยืนครอบคลุม
 ในด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล�อม สอดคล�อง
 กับแผนกลยุทธ�องค�กร
• กลุ�มบร�ษัทฯ ยังได�รับการจัดอันดับในระดับ   
 "ยอดเยี่ยม 5 ดาว“ (Excellence-5 star) จาก
 โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัท
 จดทะเบียน (Corporate Governance Report 
 of Thai Listed Companies: CGR) เป�นป�แรก
• เร��มโครงการนวัตกรรม (Innovation)

2558
• กำหนดแผนกลยุทธ� Vision 2020 โดยมีการรวม
 ความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างยั่งยืนไว�ใน
 ว�สัยทัศน�องค�กร (Vision)
• การบร�หารความเสี่ยงเป�นหนึ่งในเป�าหมาย
 กลยุทธ�องค�กรเร��มการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง
 ตามกรอบและแนวปฎิบัติสากล COSO 
• กลุ�มบร�ษัทฯ ยังได�รับการจัดอันดับในระดับ 
 "ยอดเยี่ยม 5 ดาว" (Excellence-5 star) จาก
 โครงการสำรวจการกำกับดูแลกัจการบรัษัท
 จดทะเบียน(Corporate Governance Report of 
 Thai Listed Companies: CGR) เป�นป�แรก

2561

• กำหนดพันธกิจและว�สัยทัศน� 2568 
 ไว�ในว�สัยทัศน�องค�กร
• ออกนโยบายความรับผิดชอบต�อ
 สังคมและการมีส�วนร�วมกับชุมชน 
 (Policy on Social Responsibility 
 and Community Engagement)
• ได�รับรางวัลเกียรติคุณด�านการ
 เป�ดเผยข�อมูลความยั่งยืน
 (Sustainability Disclosure 
 Award) จากสถาบันไทยพัฒน� 
 (Thaipat Institute) เป�นป�แรก

2562

• ทบทวนและประกาศใช�นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม
 ฉบับใหม� (Environmental Policy) ที่สอดคล�อง
 กับแผนกลยุทธ�การพัฒนาอย�างยั่งยืนขององค�กร
• ได�รับการจัดอันดับ ESG rating จากองค�กรจัด
 อันดับในระดับสากล เช�น S&P Global
• ประกาศนโยบายองค�กรเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูล
 ส�วนบุคคล พร�อมทั้งแต�งตั้งเจ�าหน�าที่คุ�มครอง
 ข�อมูลเตร�ยมพร�อมสำหรับ Personal Data 
 Protection Act (PDPA) ซึ่งคาดว�าจะเร��มมีผล
 บังคับใช�ในช�วงเดือนมิถุนายนป� 2565
• ได�รับรางวัลด�านความยั่งยืน (Sustainability 
 Award) ประเภท Highly Commended
• ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน

2564

• บร�ษัทฯ ได�รับการต�ออายุ 
 การรับรองสมาชิกภาพ
 แนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชัน
 ของภาคเอกชนไทย 
 Thai Private Sector  
 Collective Action Against 
 Corruption (CAC)

2563

• เป�นศูนย�กลางการเร�ยนรู�และป�นผู�นำในด�าน
 นวัตกรรมของยางมะตอยสำหรับการ
 ก�อสร�างถนน ทั้งระUU New Construction, 
 Road Maintenance และ Advance 
 Application
• เสร�มสร�างเคร�อข�ายพันธมิตรด�านความย่ังยืน
 กับองค�กรทั้งในและต�างประเทศ
• เข�าร�วมโครงการประเมินด�านความยั่งยืน
 ของสถาบันจัดอันดับความน�าเชื่อถือ
 ในระดับสากล

2565

ระยะที่ 1 
วางรากฐานความยั่งยืน (ป� 2559-2561)
• พัฒนาบุคคล เพ��มมูลค�าพ�้นฐานสู�ความยั่งยืน
• เร�ยนรู�การกำกับดูแสกิจการที่ดี ที่เป�นพ�้นฐานสู�ความยั่งยืน
• บร�หารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามแผน
• กำหนดเป�าหมายการพัฒนาความยั่งยืน และการสื่อสารที่ดี
• เสร�มสร�างองค�ความรู�ด�านความยั่งยืนแก�องค�กร
• สร�างความเข�าใจให�ทีมงาน มุ�งสู�เป�าหมายร�วมกัน

ระยะที่ 2 
ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (ป� 2562-2564)
• สร�างคุณค�าให�สินค�าและบร�การ โดยการใช�นวัตกรรมที่สร�างสรรค�
• ยกระดับกระบวนการทำงานเพ�่อมีโอกาสการแข�งขันได�สูงลดผล
 กระทบด�านสิ�งแวดล�อม
• มุ�งเน�นการสร�างความตระหนักด�านความปลอดภัย
 ของผู�มีส�วนได�เสีย
• เป�ดเผยข�อมูลด�านความยั่งยืนอย�างโปร�งใส ยกระดับ
 ความเชื่อมั่นต�อธุรกิจ และการมีพันรมิตรธุรกิจที่แข็งแกร�ง
• ปลูกฝ��ง DNA ความยั่งยืนให�เกิดข�้นทั่วทั้งองค�กร ระยะที่ 3

พัฒนาต�อยอดความยั่งยืน 
(ป� 2565-2568 )
• ดำเนินการตามแผนการลดปร�มาณ
 การปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก (GHG 
 emission reduction) อย�างต�อเนื่อง
• แผนงานการบร�หารจัดการปร�มาณ
 ก�าซเร�อนกระจกในระยะยาว
• การเข�าไปพ�จารณาจัดเก็บข�อมูล 
 ว�เคราะห�ข�อมูลในประเด็นด�านความ
 ยั่งยืนอื่นๆที่สำคัญ เช�น สิทธิมนุษยชน 
 Bio-diversity
• กำหนดแผนกลยุทธ�องค�กรป� 2573
• ขยายขอบเขตงานด�านการพัฒนา
 อย�างยั่งยืนไปยังกลุ�มธุรกิจบร�ษัทลูก
 อื่นๆ ในเคร�อ

แผนการพัฒนาอย�างยั่งยืนของกลุ�มบร�ษัททิปโก�แอสฟ�ลท�
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ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 

ขับเคลื่อนองค�กรโดยอาศัยข�อมูลธุรกิจ

ส�งมอบนวัตกรรม
เหนือผลิตภัณฑ�

นำเสนอทางออก
ทางธุรกิจที่หลากหลาย

การตลาด/การขาย

นวัตกรรมการจัดซื้อจัดหายางมะตอย
และวัตถุดิบจากคู�ค�าท�องถิ�น

การกล่ันจากโรงกลั่น
ประเทศมาเลเซีย

ธุรกิจต�นน้ำ ธุรกิจกลางน้ำ ธุรกิจปลายน้ำ

การจัดส�ง

การผลิต การก�อสร�าง

การบร�การ
ด�านความรู�ทางเทคนิค

การบร�การ
ด�านเทคนิคสินค�า

บร�การ
เทคนิค

การจัดซื้อ
จัดหา

ลูกค�า

มุ�งเน�นลูกค�าเป�นศูนย�กลางป�จจัยนำเข�าป�จจัยนำเข�า

ด�านเศรษฐกิจ
เง�นลงทุนด�านนวัตกรรม

0.6
ล�านบาท

ด�านสิ�งแวดล�อม
งบประมาณลงทุนด�านสิ�งแวดล�อม
ปรับปรุงโรงงาน 10.3

ล�านบาท ในป� 2565

จำนวนต�นไม�ที่
กลุ�มบร�ษัทปลูกไว�

107
ต�น

ด�านสังคม
งบประมาณด�านกิจกรรม
เพ�่อสังคม

ล�านบาท ในป� 2565
6.4

พนักงานอาสาสมัคร
ทำงานร�วมกับชุมชน

481
คน (81.50%)

การใช�น้ำรวม

40.1
เมกะลิตร ในป� 2565

ค�าใช�จ�ายเพ�่อ
การพัฒนาพนักงาน

5.9
ล�านบาท ในป� 2565

ชั่วโมงฝ�กอบรม
ด�านนวัตกรรม

15.3
ชั่วโมง /คน /ป�

จำนวนโครงการ
ประกวดนวัตกรรม

ที่ดำเนินการเสร็จสิ�นและ
โครงการต�อเนื่องจำนวน

64 โครงการ

ด�านการผลิต
การใช�พลังงานรวม

162,818
จ�กะจ�ล ในป� 2565

ด�านการพัฒนา
การอบรมพนักงานด�านวัตกรรม 
Innovation 
Bootcamp 105

คนในป� 2565 (ต�อเนื่องจากป� 2564)
540
คน ในป� 2565

ด�านบุคลากร
จำนวนพนักงานกลุ�ม
บร�ษัททิปโก�
แอสฟ�ลท� (ไทย)

 

การสร�างคุณค�าเพ��ม

ลดอัตรา
การใช�

พลังงาน

ลดเวลา
การทำงาน

ลดต�นทุน
การดำเนินงาน

ล�านบาท

0.1 8,574 343
ชั่วโมง คน

5,464
ชั่วโมง

22.7%

ชั่วโมงการอบรม
ของพนักงาน

45.6

ปร�มาณน้ำ
ที่นำมาใช�ใหม�

2.8

ลดต�นทุน
การผลิต

ชั่วโมง/คน/ป� ครั้ง

ลดเวลาทำงาน
จากการ

ใช�นวัตกรรม

8,574
ชั่วโมง

ลดค�าใช�จ�าย
ในการทำงานจากการ

ใช�นวัตกรรม

102,560
บาท

สถิติเจ็บป�วย 
บาดเจ็บ เสียชีว�ต
จากการทำงาน

0
เมกะลิตร

14.5
ล�านบาท

เมกะลิตร

การอบรม CPR 
และการใช�เคร�่อง 
AED ช�วยชีว�ต

เวลาอาสาสมัคร
 ทำงานร�วมกับ
ชุมชนทั้งหมด

0
การร�องเร�ยน

2.8

การร�องเร�ยน
ด�านสิ�งแวดล�อม

การปล�อยน้ำทิ�ง
ออกนอกโรงงาน

และสำนักงานใหญ�

ด�านการผลิต
ลดอัตราการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ด�านบุคลากร
อัตราการลาออกของพนักงาน 
(สมัครใจ)

ด�านการพัฒนา
รายได�ที่เพ��มข�้นจาก
โครงการนวัตกรรม

23.2% 10.4% 1.7
ล�านบาทเทียบกับป�ฐาน 2563

ด�านเศรษฐกิจ
มูลค�าเฉพาะสินค�าใหม� (ไฟโบรซีล) 
ที่ระบุรายการในป� 2565

137.6
ล�านบาท

89.7%

ด�านสิ�งแวดล�อม
อัตราการนำของเสียหร�อวัสดุที่
ไม�ใช�แล�วมาใช�ใหม�

92.7%

ด�านสังคม
ค�าเฉลี่ยความพ�งพอใจ
ของชุมชน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 กลุ่มบริษัทฯ	ใช้กลยุทธ์	“มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”	ดังนั้นห่วงโซ่คุณค่านี้จึงแสดงให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ		โดยใช้ความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และใส่	“นวัตกรรม”	ลงในกระบวนการคิดหาแนวทางตอบสนอง	 
	เพื่อให้สินค้า	/	บริการไม่เพียงตรงตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น		แต่ท�าให้การด�าเนินงานดียิ่งขึ้น	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับลดขั้นตอนการท�างานเพื่อให้การด�าเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น		
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ความเสี่ยงหลักต่อองค์กร ผลกระทบ มาตรการรองรับความเสี่ยง

ความไม่แน่นอนของอุปทาน
น�้ามันดิบและความผันผวน
ของราคาน�้ามัน

ความผันผวนของอุปสงค์
และราคายางมะตอยใน 
ตลาดค้าปลีกต่างประเทศ
เนื่องจากการปรับลดการ
จัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาลและท้องถิ่น

จัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

•	 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ 
	 โรงกลั่นและธุรกิจค้าส่งในต่างประเทศ 
 เนื่องจากปริมาณน�้ามันดิบมีปริมาณ 
	 จ�ากัด	และความไม่สมดุลของอุปสงค์ 
	 และอุปทานยางมะตอยในตลาด

• ภาวะตลาดปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
	 ที่เกี่ยวข้องได้ขยับตัวสูงขึ้นตามราคา 
	 น�า้มนัดบิสบืเนือ่งมาจากความตงึเครยีด 
	 ทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครน

ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ยางมะตอยมี
ปริมาณลดลงในบางประเทศ	เช่น	 
จีน	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	และ
อินโดนีเซีย	

กระทบความต่อเนื่องของการกลั่นและ 
ผลิตยางมะตอย	เพื่อป้อนสู่ตลาด

•	 การจัดซื้อน�้ามันดิบจากแหล่งอื่น	

•	 การบริหารจัดการน�าเข้าน�้ามันดิบ 
	 และการขนส่งทางเรืออย่างรอบคอบ

•	 นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้าน 
	 ความผันผวนราคาน�้ามันดิบ	 
	 ของกลุ่มบริษัทฯ	ที่มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมโครงการพิเศษระหว่างรัฐและ
เอกชน	และ	ส่งเสริมการใช้ยางมะตอย 
ชนิดพิเศษ		และ	มาตรการด�าเนินงาน
ภายในด้านการจัดส่งสินค้า

•	 จัดหาแหล่งยางมะตอยที่เป็นวัตถุดิบ 
	 จากแหล่งอื่นๆ

•	 รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับ 
	 โรงกลั่นในทวีปเอเซีย	โดยมีการการ 
	 ท�าสัญญาการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่าง 
	 สม�่าเสมอ

•	 จัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรง 
	 จากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ	 
	 ในประเทศมาเลเซีย	

•	 การบริหารจัดการการผลิตและเก็บยาง 
	 แอสฟัลต์ซีเมนต์ของโรงกลั่นของกลุ่ม 
	 บริษัทฯ	ในประเทศมาเลเซีย	

ความเสี่ยงอุบัติใหม่ ผลกระทบ มาตรการรองรับความเสี่ยง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และ
ความปลอดภัยของข้อมูล

•	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
	 ด�าเนินงานมาก	ท�าให้มีความเสี่ยง 
	 ต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในหลาย 
	 รูปแบบ	เช่น	อีเมล์หลอกลวง	 
	 มัลแวร์เรียกค่าไค่	ซึ่งส่งผลกระทบ 
	 ต่อการสูญเสียข้อมูลที่ส�าคัญของ 
	 บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
	 และการหยดุชะงกัของการด�าเนนิ 
	 ธรุกจิช่ัวคราว

•	 ในด้านปลอดภัยของข้อมูล	อาจมี 
	 ความเสี่ยงรั่วไหล	และถูกน�าไปใช้ 
	 หรือน�าไปเปิดเผย	ซึ่งสร้างความ 
	 เสียหาย	และการสูญเสียต่อธุรกิจ 
	 และผู้มีส่วนได้เสีย

•	 การทบทวนประสิทธิภาพของโครงสร้าง 
	 การบริหารจัดการ	IT	และทบทวน 
	 กิจกรรมการด�าเนินงานที่อาจมี 
	 ความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ 
	 ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
	 ของบริษัท

•	 เปลี่ยนมาใช้ระบบ	Cloud-based	 
	 platform	ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

•	 วางแผนและด�าเนินงานตามหลัก	 
	 Disaster	Recover	Plan	(DRP)	 
	 เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการ 
	 ระบบ		 IT	ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	และ	 
	 ไม่กระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมหลัก 
	 ของธุรกิจ		เช่น	การผลิต	การขนส่ง	 
	 การจัดซื้อ	การเงิน	และการบัญชี	 
	 เป็นต้น

•	 แผนเพื่อสร้างความตระหนักด้าน 
	 การความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
	 แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
	 สร้างความเข้าใจในหน้าท่ีและ 
	 ความรบัผดิชอบ	และ	ให้พนักงาน 
	 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง 
	 ปฏิบัติของบริษัท

•	 บริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วน 
	 บุคคล	โดยการ	ออกนโยบายปกป้อง 
	 ข้อมูลส่วนบุคคล	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
	 ผู้รับผิดชอบ	ทบทวนและปรับปรุง 
	 การด�าเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	 ตามนโยบายดังกล่าว	และสื่อสารแก่ 
	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	

ปัจจัยความเสี่ยงหลักขององค์กรและความเสี่ยงอุบัติใหม่ 
(Top Corporate Risks and Emerging Risks)

	 กลุ่มบริษัทฯมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง

จากปัจจยัภายในธรุกจิอย่างครอบคลมุเพือ่การพจิารณา

ประสิทธิภาพของการด�าเนินงานภายใน	และพิจารณา

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึง	

ความเปล่ียนแปลงในธุรกิจยางมะตอยและปิโตรเลียม 

ในประเทศและต่างประเทศ	และปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ 

อย่างมีนัยส�าคัญได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 

การเมือง	กฏหมาย	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และเทคโนโลยี	

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)ร�ยง�นคว�มย่ังยืน ประจำ�ปี 2565
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ติดตำมและบริหำรสถำนกำรณ์
โดยแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรจดักำร 

ในสถำนกำรณ์โรคโควิด	 19	 เพื่อ 

ติดตำมและรำยงำนสถำนกำรณ์

ภำยในและภำนนอก	 ก�ำหนดและ 

แนวปฏิบัติและกำรด�ำเนินกำรใน 

ภำพรวมเพื่อบริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภำพ

ประเมินควำมเสี่ยงของ
โรคโควิด-19
จำกโอกำสและควำมรุนแรงของแต่ละ 

พ้ืนที่กำรท�ำงำนโดยคณะท�ำงำน 

ด้ำนอำชีวอนำมัย	 ควำมปลอดภัยที่ 

รับผิดชอบในพื้นที่

วำงมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรท�ำงำน	

ควำมปลอดภัย	 และ	ควำมเป็นอยู่ 

ของพนักงำน	 เและผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยพิจำรณำจำกระดับควำมเสี่ยง 

ในสถำนที่ต่ำงๆ	 เช่น	สถำนที่แออัด	 

สถำนที่สัมผัสใกล้ชิด	 และ	สถำนที่ 

แคบและปิด

กลุ่มบริษัทฯ มีการดำาเนินการเพื่อบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยสรุป ดังนี้

	 ตั้งแต่ช่วงปลำยปี	2564	จนช่วงต้นปี	2565	ที่มีกำร

บันทึกที่ชัดเจนของกำรระบำดโควิดสำยพันธุ์โอไมครอน

และสำยพันธุ์ย่อยอื่น	ๆ	ซึ่งไวรัสชนิดนี้มีศักยภำพในกำร

แพร่เชื้อท่ีมำกกว่ำสำยพันธุ์ก่อนหน้ำ	 แต่มีควำมรุนแรง

ของโรคที่น้อยลงกว่ำเดิม	 อีกทั้งยังมีกำรเกิดภูมิคุ้มกัน

ตำมธรรมชำติที่มำกขึ้น	ส่งผลให้สถำนกำรณ์กำรระบำด

ของโควิด-19	เข้ำสู่สถำนกำรณ์ที่สำมำรถจัดกำรได้	และ

สำมำรถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับกำรมีโรคระบำดที่ดีขึ้น		

	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญ

กับควำมปลอดภัยของพนักงำน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่ำย	 จึงยังคงยึดกำรท�ำงำนตำมแนวทำงมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยในช่วงกำรแพร่ระบำดของ 

โควิด-19	(ISO/PAS	45005)	เพื่อปกป้องพนักงำนงำนที่

ยงัคงต้องตดิต่อซือ้ขำยและจดัส่งสนิค้ำกับลกูค้ำ	และผู้ม ี

ส่วนได้เสยีอืน่ๆ	จำกควำมเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั	COVID-19	

จำกกำรท�ำงำน	โดยในสถำนกำรณ์ทีย่ำกล�ำบำกกว่ำ	3	ปี	

ที่ผ่ำนมำและกำรพยำยำมปรับตัวเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่นั้น

ท�ำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจมำกมำย	 เช่น	

ดิจิตอลแพลฟอร์ม	ที่ถูกออกแบบมำเพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรท�ำงำนของพนักงำน	 และตอบสนองต่อ

ลูกค้ำ	 รวมถึงกำรลดกำรควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำด

ของโรคได้อีกด้วย	เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงสภาวะวิกฤติโควิด-19
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การตลาด/
พัฒนาธุรกิจ

ผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholder)

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

การจัดการ การกลั่น การผลิต

การขาย

คณะกรรมการ
บร�ษัท/พนักงาน

ลูกค�า คู�ค�า/
พันธมิตร

ผู�ใช�ถนน/
ชุมชน

หน�วยงาน
กำกับดูแล

ผู�ถือหุ�น/
นักลงทุน

ภาคประชาสังคม/
นักว�ชาการ/
สื่อมวลชน

คู�แข�งการค�า

การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง

ห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain)

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดูนโยบายการม ี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

	 ในปี	 2564	กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ประกำศนโยบำยกำร

มีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบ	 

และลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบริษัท	 เมื่อวันท่ี	 12	

พฤษภำคม	พ.ศ.2564	 เพรำะตระหนักถึงควำมส�ำคัญ

ของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร	โดย

เช่ือมัน่ว่ำควำมสมัพันธ์ทีด่บีนพ้ืนฐำนของควำมไว้วำงใจ	

ตลอดจนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้

เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่ำท่ีจะส่งผลต่อกำร

บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นองค์กรท่ีพัฒนำและเติบโต

ได้อย่ำงยั่งยืน	อีกท้ังกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียจะ

ช่วยให้องค์กรสำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	รวมถงึลดควำมเสีย่ง 

อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และ 

โอกำสในกำรหยดุชะงกัทำงธรุกจิ	พร้อมทัง้สำมำรถสร้ำง 

คุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน
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คณะกรรมการ
บร�ษัท/พนักงาน

ลูกค�า 
(ผู�รับเหมาก�อสร�าง)

คู�ค�า/พันธมิตร

ผู�ใช�ถนน/ชุมชน

หน�วยงาน
กำกับดูแล

ผู�ถือหุ�น/นักลงทุน

ระดับผลกระทบของผู�มีส�วนได�เสียต�อกิจกรรมขององค�กร

ระ
ดับ

ขอ
งก

าร
มีอ

ิทธ
ิพ

ลข
อง

ผู�ม
ีส�ว

นไ
ด�เ

สีย
ต�อ

กิจ
กร

รม
ขอ

งอ
งค

�กร

สูง

สูงต่ำ

เกณฑ�ความจำเป�น (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบสูง)

คู�แข�งการค�า ภาคประชาสังคม/นักว�ชาการ/สื่อมวลชน

ให�ข�อมูล (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบน�อย)

มีส�วนร�วมอย�างมาก (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบสูง)ผู�กำหนดบร�บท (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบน�อย)

คู�ค�า/
พันธมิตร

ผู�ใช�ถนน/
ชุมชน

ผู�ถือหุ�น/
นักลงทุน

ภาคประชาสังคม/
นักว�ชาการ/สื่อมวลชน

คู�แข�งการค�า

หน�วยงาน
กำกับดูแล

ลูกค�า

ผู�บร�หารและพนักงาน

 

องค�กร
มีส�วนร�วมอย�างมาก
ผู�กำหนดบร�บท
เกณฑ�ความจำเป�น
การให�ข�อมูล

ผู�มีส�วนได�เสีย

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

	 กลุ่มบริษัทฯ	ก�ำหนดคู่มือปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำร

ผูมี้ส่วนได้เสยี	เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดผูม้ส่ีวนได้

เสียที่สำคัญ	และแนวทำงกำรจัดกำรและตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรหรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจน

กำรประเมินว่ำ	แนวทำงกำรตอบสนองของกลุ่มบริษัทฯ	

นั้นเหมำะสมและเพียงพอ	 เพื่อกำรรักษำควำมสัมพันธ์

ที่ดรีะหวำ่งกลุ่มบรษิัทฯ	และกลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สียที่ส�ำคัญ

ทกุกลุม่	เพือ่สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยใช้

วธิกีำรทีแ่ตกต่ำงกนัตำมควำมต้องกำร	และในช่องทำงที่

เหมำะสม	โดยมีรำยละเอียดในหน้ำถัดไป

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดูคู่มือปฏิบัติการ
บริหารจดัการผู้มีส่วนได้เสยี
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม /
ความถี่

ประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

การดำาเนินการที่สำาคัญ
ในปี 2565

คณะ
กรรมการ
บริษัท / 

พนักงาน

ลูกค้า

•	ด�ำเนินธุรกิจบน 
	 แนวทำงกำรพัฒนำ 
	 อย่ำงควำมยั่งยืน
•	กำรปฏิบัติให้ถูกต้อง 
	 ตำมกฎหมำย	และ 
	 ถูกต้องตำมจรรยำ 
	 บรรณธุรกิจ
•	มีกำรปฏิบัติงำนที่ 
	 โปร่งใส
•	มีคุณภำพชีวิตที่ดี	 
 มคีวำมมัน่คงในอำชพี	 
	 และจ่ำยค่ำตอบแทน 
	 อย่ำงเป็นธรรม	
•	เคำรพต่อสิทธิของ 
	 พนักงำน	และผู้มี	
	 ส่วนได้เสีย

•	มีผลิตภัณฑ์และ 
	 บริกำร	เป็นไปตำม 
	 คำดหวัง
•	รักษำข้อมูลและ 
	 ควำมลับของลูกค้ำ
• ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม  
	 และเคำรพต่อสิทธิ 
	 ของลูกค้ำ

•	กำรประชุม 
	 คณะกรรมกำร 
 อย่ำงน้อย	5	ครั้งต่อปี
•	กำรประชุมพนักงำน 
	 รับฟังนโยบำยและ 
	 ผลประกอบกำรจำก 
	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่  
 2	ครั้ง/ปี	และผ่ำน	 
	 MS	Teams
• กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร 
	 เพื่อสร้ำงกำรรับรู้	
	 และตระหนักถึงกำร	
	 ดูแลสุขภำพในช่วง	
	 กำรระบำดของ 
	 โควิด-19	ผ่ำน 
	 ช่องทำงกำรสื่อสำร	
 ภำยในเช่น	TIPCO	
	 Connect	และ	 
	 Intranet	เป็นต้น

•	กิจกรรมสร้ำงควำม 
	 สัมพันธ์กับลูกค้ำ	 
	 กำรส�ำรวจควำมพึง 
	 พอใจของลูกค้ำ	และ 
	 ช่องทำงรับข้อร้อง 
 เรียนทำงระบบ	Zoom
•	กำรฝึกอบรมและจัด 
	 สัมมนำให้ควำมรู้	 
	 ในปี	2565	ใช้เป็น 
	 แบบ	online	และ		
	 Physical	ให้กำร 
	 ให้ควำมรู้เป็นแต่ละ 
	 บริษัทลูกค้ำที่มี 
	 ควำมพร้อม

•	บริษัทฯ	มีกำรก�ำกับ 
	 ดูแลกิจกำรที่ดี
•	ผนวกควำมยั่งยืน 
 ไว้ในแผนกลยุทธ์และ 
	 แผนธุรกิจ
•	มีสถำนที่ท�ำงำน 
	 ปลอดภัยและมี 
	 ควำมสุข	พร้อมกำร 
	 รักษำสมดุลชีวิต 
	 กำรท�ำงำนและกำร 
	 ใช้ชีวิตประจ�ำวัน
•	พัฒนำทักษะและ 
 ศกัยภำพอย่ำงต่อเนือ่ง 
	 ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ	 
	 และค่ำตอบแทนที่ 
	 เป็นธรรม

•	ควำมน่ำเชื่อถือใน 
 กำรส่งมอบผลติภณัฑ์ 
	 คุณภำพสูง	ตรงเวลำ 
	 และครบจ�ำนวน	
•	ตอบสนองควำม 
	 คำดหวัง	และสื่อสำร 
	 ที่มีประสิทธิภำพ
•	กิจกรรมสร้ำงควำม 
	 สัมพันธ์และกำร 
	 แนะน�ำผลิตภัณฑ์

•	ได้รับกำรจัดอันดับใน 
	 ระดบั	5	ดำว	–	ดเีลศิ	 
	 ส�ำหรับโครงกำรกำร 
	 ประเมินกำรปฏิบัติ 
	 ตำมหลักกำรก�ำกับ 
 ดูแลกิจกำรของบริษัท 
	 จดทะเบียน 
	 เป็นปีที่	5	ติดต่อกัน
•	ด�ำเนินกำรต่ออำยุ 
	 กำรรับรองโครงกำร 
	 แนวร่วมต่อต้ำน 
	 คอร์รัปชันของภำค 
	 เอกชนไทย	(CAC)
•	อุบัติเหตุที่เกิดจำก 
	 กำรบำดเจ็บถึงขั้น 
	 หยุดงำนหรือเสียชีวิต 
	 เป็นศูนย์	(ข้อมูล 
	 เฉพำะโรงงำน	5	แห่ง 
	 ในประเทศไทย)
• อตัรำกำรเลือ่นต�ำแหน่ง 
 พนักงำนที่มีศักยภำพ 
	 สูงขึ้นเป็นระดับ	 	
	 บริหำร	คิดเป็น	22%

•	ผลกำรส�ำรวจควำม 
	 พึงพอใจลูกค้ำอยู่ที่ 
	 ระดับ	88%
•	จ�ำนวนข้อร้องเรียน 
	 ของลูกค้ำทั้งหมด	 
	 33	ครั้งได้รับกำร 
	 แก้ไขและสื่อสำร 
	 ไปยังลูกค้ำ	100%
•	จ�ำนวนกำรเรียกคืน 
 สินค้ำทีไ่ม่ได้คุณภำพ 
	 ตำมที่ก�ำหนด 
	 เป็นศูนย์

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม /
ความถ่ี

ประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

การดำาเนินการที่สำาคัญ
ในปี 2565

คู่ค้า / 
พันธมิตร

•	มุ่งกำรด�ำเนิน 
	 ธุรกิจและกำรค้ำที ่
	 เป็นธรรม 

•	เคำรพต่อสิทธิของ 
	 คู่ค้ำ/	พันธมิตร

•	ส่งเสริมคู่ค้ำ 
	 และพันธมิตรให้มี 
	 กำรปรับปรุงระบบ 
	 กำรท�ำงำนให้มี 
	 ประสิทธิภำพ 
	 อย่ำงต่อเนื่อง	

•	สนับสนุนคู่ค้ำ 
	 และพันธมิตร 
	 เข้ำสู่กระบวนกำร 
	 อุตสำหกรรม

	 สีเขียว

•	ให้ข้อเสนอแนะต่อ 
	 กำรด�ำนินงำนของ 
 คู่ค้ำ	ผ่ำนระบบ	 
	 Online	รวมท้ัง 
	 กำรให้ค�ำปรึกษำ  
	 กำรสื่อสำรกับคู่ค้ำ 
	 ทำงโทรศัพท์อย่ำง 
	 สม�่ำเสมอ	

• กำรเยี่ยมคู่ค้ำ	 	
	 ประจ�ำปี	 
	 ทั้งกำรตรวจเยี่ยม 
	 สถำนประกอบกำร 
	 ของคู่ค้ำ	และกำร 
	 ตรวจเยี่ยมคู่ค้ำ 
	 ผ่ำนระบบ	Online	 
	 อย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้		

•	กำรจัดกิจกรรม 
	 ควำมรับผิดชอบ 
	 ต่อสังคมร่วมกัน

•	 กำรเปิดรับเรื่อง 
	 ร้องเรียนผ่ำนทำง	 
	 website	หรือ 
	 ช่องทำงกำรติดต่อ 
	 ของบริษัท		

•	คู่ค้ำได้มี 
	 สภำพแวดล้อม 
 กำรท�ำงำนที่		 	
	 ปลอดภัย

•	ได้รับกำรแบ่งปัน 
 กำรแลกเปลี่ยน 
	 ข้อมูลควำมรู้	
	 แนวทำงกำร 
	 ด�ำเนินงำนและ 
	 กำรด�ำเนินธุรกิจ 
	 ที่เป็นไปตำม 
	 มำตรฐำนสำกล	
• เพิ่มขีดควำม 
	 สำมำรถในกำร	 	
	 แข่งขันทำงธุรกิจ			
	 กำรบริหำร 
	 ธุรกิจที่ดี

•	คู่ค้ำและพันธมิตร 
	 สำมำรถพัฒนำ 
	 ธุรกิจให้มีควำม 
	 แข็งแกร่ง		พึ่งพำ 
	 ตนเองได้อย่ำง	 	
	 ยั่งยืน	

•	เผยแพร่จรรยำบรรณในกำร 
	 ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้ำ	
	 (Supplier	Code	of	Conduct)
	 และส่งเสริมคู่ค้ำให้ยึดหลัก 
	 จริยธรรมทำงธุรกิจ	ด�ำเนิน 
	 งำนด้วยควำมใส่ใจในด้ำน 
	 สิ่งแวดล้อม	สังคม	และ 
	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
•	จัดซื้อจัดหำวัตถุดิบและ 
	 ภำชนะบรรจุได้ภำยในเวลำท่ี 
	 ต้องกำร	คดิเป็นร้อยละ	94.16		
	 ของปริมำณกำรซื้อต่อปี	
•	จัดซื้อจัดหำวัตถุดิบและ	 	
	 ภำชนะบรรจุไดคุ้ณภำพตำม		
	 มำตรฐำน	ที่ต้องกำร	คิดเป็น 
	 ร้อยละ	100	ของปริมำณ	 	
	 กำรซื้อต่อปี	
•	มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดหำสินค้ำ 
	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 
	 (Green	Product)	ใน 
	 ประเทศไทยมีมูลค่ำรวม	 
	 153	ล้ำนบำท	
• มูลค่ำกำรจัดซื้อท้องถิ่นใน 
	 ประเทศไทยมมีลูค่ำรวม	 
	 62.95	ล้ำนบำท
•	ตรวจประเมินคู่ค้ำด้ำน	ESG	 
	 จ�ำนวน	4	รำย	
•	เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 
	 ของผู้รับเหมำขนส่ง	 
	 จ�ำนวน	0	ครั้ง	

ผู้ใช้ถนน / 
ชุมชน

•	มีกำรเดินทำงบน 
	 ท้องถนนที่ปลอดภัย

•	สภำพแวดล้อม 
	 ของชุมชนที่ 
	 ปรำศจำกมลพิษ

•	สร้ำงโอกำสทำงกำร 
	 ศึกษำ	และอำชีพ 
	 ให้กับคนในชุมชน

•	ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ 
	 ในสถำนกำรณ์กำร 
	 แพร่ระบำดของ 
	 โรคโควิด-19

•	สำนเสวนำรับฟัง 
	 ควำมคิดเห็นชุมชน	 
	 และผู้ใช้ถนน

•	ส�ำรวจควำมพึงพอใจ 
	 โดยรวมผ่ำนกิจกรรม 
	 ที่ท�ำร่วมกับชุมชน

•	โครงกำรปิดบ้ำน 
	 เยี่ยมชมโรงงำน

•	ช่องทำงกำรรับ 
	 ข้อเสนอแนะ	และ 
	 ข้อร้องเรียน

•	ร่วมมือและกำร 
 สนับสนุนเพื่อแบ่งปัน 
 ควำมรูค้วำม	ช�ำนำญ

•	รับฟังควำมต้องกำร 
	 และข้อร้องเรียน 
	 ของชมุชนด้วยควำม 
	 จริงใจ

•	สร้ำงนวัตกรรมกำร 
	 ท�ำถนนท่ีมีคณุภำพ
	 สงู

•	ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
	 ของชุมชน	92.7%

•	ข้อร้องเรยีนด้ำน	ESG	จำก 
	 ชมุชน	และผูใ้ช้ถนนเป็นศนูย์	

•	มีกิจกรรรมเพื่อสังคมจ�ำนวน	 
	 7		โครงกำรหลกั 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

48

รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2565



กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม /
ความถี่

ประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

การดำาเนินการที่สำาคัญ
ในปี 2565

หน่วยงาน
กำากับดูแล

ผู้ถือหุ้น / 
นักลงทุน

ภาค
ประชาสังคม/
นักวิชาการ/ 
สื่อมวลชน

คู่แข่งการค้า

•	สำมำรถปฏิบัติตำม 
	 ระเบียบกฎหมำย 
	 และข้อบังคับที่ 
	 เกี่ยวข้อง
•	รณรงค์กำรต่อต้ำน 
	 คอร์รัปชันและ 
	 กำรละเมิดสิทธิ์ต่ำงๆ

•	โอกำสในกำรเติบโต 
	 เงินลงทุนหรือ	 	
	 เงินปันผลและ 
	 ควำมยั่งยืนของธุรกิจ
•	กำรก�ำกับดูแลและ 
	 กำรเปิดเผยข้อมูลที่ 
	 ส�ำคัญของทิศทำง 
	 กำรด�ำเนินธุรกิจ	

•	เปิดเผยข้อมูลด้วย 
	 ควำมถูกต้อง	ชัดเจน	 
	 และทันต่อเหตุกำรณ์

• ปฏิบัติในด้ำนกำรค้ำ 
	 อย่ำงเป็นธรรม

• มีควำมโปร่งใส

•	เข้ำร่วมในกำรประชุม 
	 ต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวกับ 
	 กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
•	กำรประชุม/ 
	 กิจกรรมร่วม	ด้ำน 
	 ควำมรับผิดชอบต่อ 
	 สังคม
•	กำรเข้ำเยี่ยมโรงงำน

•	จัดประชุมผู้ถือหุ้น	 
	 1	ครั้ง/ปี	
•	จัดประชุม	 
	 Opportunity	Day		
	 จ�ำนวน	4	ครั้งต่อปี 
	 สื่อสำรผลกำรด�ำเนิน 
	 งำนและข้อมูลอื่น	ๆ	 
	 ผ่ำนรำยงำนประจ�ำปี	 
	 และ	รำยงำนกำร 
	 พัฒนำควำมยั่งยืน	 
	 บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 ช่องทำงกำรรับเรื่อง 
	 ร้องเรียน	 
	 (Whistleblower)

• ข่ำวแจ้ง 
	 ตลำดหลักทรัพย์ 
	 แห่งประเทศไทย	และ 
	 หน่วยงำนก�ำกับอื่น	ๆ	
•	Press	release	ของ 
	 บริษัท
•	กำรประชุม	 
	 Opportunity	Day
•	เบอร์โทรและอีเมลล์	 
	 นักลงทุนสัมพันธ์	 
 ส�ำหรับสอบถำมข้อมูล

• นทิรรศกำร	/	กำรประชมุ 
	 ทำงวิชำกำร

•	เว็บไซด์	สื่อสังคม	
	 ออนไลน์

•	ให้ควำมร่วมมือและ 
	 สนับสนุนโครงกำร 
	 เพื่อเป้ำหมำยกำร 
	 พัฒนำควำมยั่งยืน
•	ช�ำระภำษีเพื่อกำร 
	 พัฒนำท้องถิ่น	และ 
	 มุ่งเน้นกำรจ้ำงงำน 
	 ในท้องถิ่น

•	ได้รับผลตอบแทนที่ 
	 เหมำะสม
•	บริหำรกำรเติบโต	
	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 
	 อย่ำงรอบคอบ	และ 
	 กำรบรหิำรควำมเส่ียง 
	 องค์กรแบบเชงิรกุ
•	ด�ำเนินงำนด้วย 
	 ควำมโปร่งใส		
	 เป็นกำรส่งเสริมภำพ 
	 ลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร

•	กำรเปิดเผยข้อมูล 
	 อย่ำงถูกต้อง	และ 
	 ทันเวลำ

•	กำรแข่งขันที่ 
	 เป็นธรรมและ 
	 โปร่งใส	ปฏิบัติตำม 
	 จรรยำบรรณของ 
	 กลุ่มบริษัทฯ	

• สนับสนุนเป้ำหมำย 
 กำรพฒันำควำมยัง่ยนื 
	 ขององค์กำร	 
	 สหประชำชำติ	โดย 
	 จัดท�ำโครงกำร 
	 กิจกรรมหลักเพื่อ 
 สงัคมของกลุม่บรษัิทฯ  
	 อย่ำงต่อเน่ือง

• จ่ำยเงนิปันผลต่อหุน้ 
	 เท่ำกบั	1.25	บำท
• มลูค่ำทำงบญัชต่ีอหุน้ 
	 เท่ำกบั	10.33	บำท	 
	 เติบโตจำก	9.52	
	 ในปี	2564

•	เปิดเผยข้อมูลต่ำง	ๆ	 
	 แก่ตลำดหลักทรัพย์ 
	 แห่งประเทศไทยและ 
 หน่วยงำนก�ำกับอื่น	ๆ  
 ตำมที่กฏหมำยก�ำหนด
• จัดท�ำ	Press	release  
	 อย่ำงสม�่ำเสมอ
• เข้ำร่วมกำรประชุม	 
	 Opportunity	Day	 
	 4	ครั้งต่อปี
• ด�ำเนินกำรตอบ 
	 ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
 ผ่ำนช่องทำงนกัลงทนุ 
 สัมพันธ์อย่ำงทันท่วงที

•	ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
• ปฏิบัติตำมนโยบำย 
	 กำรขำย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)
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ประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ด�ำเนินกำรทบทวน

กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนอย่ำงต่อ

เนื่อง	 โดยในปี	 2565	 โดยทบทวนกำรประเมินและจัด

ล�ำดับควำมส�ำคัญประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนโดย

อ้ำงอิงประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนจัดท�ำขึ้นในปี	 2564	

และยังคงน�ำปัจจัยที่เป็นควำมเสี่ยงจำกภำยนอกทั้ง

ระดับโลกและระดับภูมิภำคมำพิจำรณำ	ซึ่งในปี	 2565	

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19	 ปัจจัย

ภำยนอกทีร่ฐับำลสหรฐัฯ	ใช้มำตรกำรคว�ำ่บำตรทำงกำร

ค้ำกับประเทศเวเนซุเอลำ	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

กระบวนกำรจัดหำน�้ำมันดิบ	 เพื่อกลั่นยำงมะตอยที ่

โรงกลั่นท่ีประเทศมำเลเซียโดยมำตรกำรดังกล่ำวยังส่ง

ผลกระทบถึงปัจจุบัน	 ในขณะเดียวกันทั่วโลกหันมำให้

ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีมี

ส่วนท�ำให้เกดิสภำพอำกำศรนุแรงต่ำง	ๆ 	มำกขึน้	เนือ่งจำก

กำรปล่อยมลพิษของเชือ้เพลฟิอสซลิ	เซ่น	ถ่ำนหนิ	น�ำ้มนั	

และแก๊ส	 จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของมนุษย์	 โดย

นอกจำกกำรพิจำรณำปัจจัยทำงด้ำนควำมเสี่ยงแล้ว 

กลุ ่มบริษัทฯ	 ยังน�ำข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง

และพัฒนำกำรของประเด็นด ้ำนควำมยั่ งยืนมำ

พิจำรณำประกอบ	 เช่น	 เกณฑ์ดัชนีควำมยั่งยืนของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ

อย่ำงยัง่ยนืของโลก	(SDGs)	และยงัมปัีจจยัภำยในต่ำง	ๆ 	 

ที่อำจส่งผลต่อกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนและ

เป้ำหมำยทำงด้ำนควำมยั่งยืนได้แก่	 กลยุทธ์	 วิสัยทัศน	์

ประเด็นต่ำง	ๆ	ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรในเชิงลึก	

เช่น	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคน	 รวมทั้งกำร

บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและโอกำสทีอ่ำจส่งผลต่อควำม

ยั่งยืนขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว	เป็นต้น

การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
การกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

 	จำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้นมีผลต่อกำร

ด�ำเนินกำรโดยตรง	 และอำจทวีควำมรุนแรงต่อกลุ่ม

บริษทัฯ	จงึทบทวนกำรประเมนิประเดน็ส�ำคญัด้ำนควำม

ยั่งยืน	ตำมขั้นตอนดังนี้

1.ระบุประเด็นส�าคัญ	 วิเครำะห์ประเด็นด้ำนควำม 

ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ	โดยน�ำปัจจัยทั้งภำยนอกและ 

ภำยในมำร่วมพิจำรณำ	โดยกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น 

เชิงลึกของผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง 

ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมส�ำคัญ	และครอบคลุม

ประเด็นทำงด้ำน	ESG	และสรุปเป็นแบบสอบถำม

2. สอบถามความคิดเห็น จำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้

เสียภำยใน/ภำยนอกองค์กร	กลุ่มละ	27	ตวัอย่ำง	ผ่ำนกำร

สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเชิงลึก	โดยทำงโทรศัพท์,	email,	

Microsoft	Team,	และกำรประชุมพบปะโดยตรง

3.ประเมนิความส�าคัญ ประเมนิผลและจดัล�ำดบัควำม

ส�ำคัญของประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่มีควำมส�ำคัญต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีและกลุม่บรษิทัฯ	โดยพจิำรณำจำกผลกระทบ 

และควำมส�ำคัญ	เพือ่น�ำประเดน็ส�ำคญัมำใช้ในล�ำดบักำร 

วำงแผนและด�ำเนนิกำรต้ังรบั	รวมทัง้บรหิำรจัดกำรประเดน็ 

ส�ำคญัอย่ำงมปีระสทิธภิำพและทนัเวลำเพือ่ให้เกดิประโยชน์ 

สงูสดุ	รวมไปถงึใช้เป็นข้อมูลในกำรท�ำงำนร่วมกนัของคูค้่ำ	

ลูกค้ำ	และผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่ำงเป็นประโยชน์ทกุฝ่ำย

4.การรับรองผล สำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนสรุป

ผลกำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน	น�ำเสนอ

ต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เพือ่พจิำรณำ	จำกนัน้น�ำเสนอ

ต่อคณะอนุกรรมกำรบริษัทเพื่อ	 ให้ควำมเห็นชอบและ

อนุมัติ
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	 จำกผลกำรทบทวนและตรวจสอบ	 คณะผู้บริหำร

และคณะท�ำงำนด้ำนควำมยั่งยืน	 ได้น�ำเสนอ	ประเด็น

ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ	 (Materiality	

issues)	ต่อคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	และ

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหำรระดับสูง	

เพื่อรับรองผลกำรทบทวน	 เมื่อวันที่	 28	 เมษำยน	2565	

โดยมีประเด็นส�ำคัญจ�ำนวน	11	ประเด็น	ที่น�ำเสนอใน

รำยงำนฉบับนี	้คอื	ประเดน็ด้ำนควำมเป็นเลศิด้ำนพืน้ผวิ

ถนนยำงมะตอย,	 กำรบริกำรจัดกำรมลพิษ,	 กำรจัดกำร

ของเสียและกำรป้องกันกำรหกรั่วไหล,	 กำรใช้พลังงำน

อย่ำงคุ้มค่ำ,	 สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน,	

กำรมส่ีวนร่วมพฒันำชุมชน	สังคม,	กำรบริหำรควำมเสีย่ง

ในภำวะวกิฤต,	นโยบำยและงบประมำณของทำงภำครฐั,	

ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์,	 กำรบริหำรจัดกำรคน	กำร

สร้ำงแรงจูงใจและกำรรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ	

และส่งเสริมกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำของพนักงำน		

	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรประเมินอ้ำงอิงตำม

กรอบกำรรำยงำนควำมยั่งยืนสำกล	Global	Reporting	

Initiatives	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standards	

การเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนของปี 2565
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ผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน ปี 2565

ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัท 
ทิปโก้แอสฟัลท์ (Materiality issues)

เป็นประเด็นส�ำคัญที่ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภำยนอกและ 

ภำยในเห็นร่วมกันว่ำมีควำมส�ำคัญและผลกระทบสูง	 

ซึ่งประเด็นต่ำง	 ๆ	 ดังกล่ำวจะมีกำรน�ำไปพิจำรณำใน 

กำรจัดท�ำแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

น้อย

น้อย

มาก

มากความสำาคัญต่อธุรกิจ

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

2

5

7
15

1926

24

21222330
27

25 22
29

32
34

33

28

6

8
13

20
17

18 12

14

16

10

1
4

11

9

3

ระดับ 
ผลกระทบ

ต�่ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก

ขอบเขตของรำยงำน:	จะพิจำรณำจำกควำมเกี่ยวข้อง 
ทำงธุรกิจ	 ควำมพร้อมของข้อมูล	 และผลกระทบต่อ 

กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ	ภำยใต้ธุรกิจหลัก	ได้แก่	 

ธุรกิจยำงมะตอยธุรกิจยำงมะตอยส�ำเร็จรูป	 น�้ำมัน 

หล่อล่ืนพื้นฐำน	 ธุรกิจขนส่ง	 ธุรกิจก่อสร้ำง	 และธุรกิจ

สนับสนุนอื่น	 ๆ	 โดยส�ำหรับขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูล	

ผลกำรด�ำเนินงำน	ด้ำนอำชีวอนำมัย	 ควำมปลอดภัย 

และสิง่แวดล้อมนัน้จะครอบคลมุเฉพำะธรุกจิของบรษิทั	

ทิปโก้แสฟัลท์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	และกำรรำยงำนข้อมูล

ในรำยงำนฉบับนี้	 ได้ด�ำเนินกำรรำยงำนเฉพำะข้อมูลใน 

ประเด็นหลัก	11	ประเด็น	เท่ำนั้น
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ผู้นำาด้านนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด 10X
8) การส่งเสริมและสร้างสรรค์เพื่อไปสู่การเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม

10) ความเป็นเลิศด้านพื้นผิวถนนยางมะตอย

18)  การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อโลกที่ดีและน่าอยู่มากขึ้น

2)  การบริการจัดการมลพิษ   15)  การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า

3)  การจัดการของเสีย และการป้องกันการหกรั่วไหล 21)  การปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทาง  
 จากชีวภาพกระบวนการทำางานหรือการขนส่ง  และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

5)  การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 30)  การบริหารจัดการน�้า

7)  โอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

การตระหนักด้านความปลอดภัย  เพื่อความปลอดภัย ดีกว่าเสียใจภายหลัง
11) สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

13)  ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

19)  สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ใช้ถนน

ความโปร่งใสในการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

4)  การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต 24)  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม

6) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส 26)  สานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสีย 
 และต่อต้านการทุจริต 27)  การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

9)  การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 28)  การประเมินประเด็นด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม 
12) นโยบายและงบประมาณของทางภาครัฐ  จรรยาบรรณ ของห่วงโซ่อุปทาน

16)  ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ 29)  การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

17)  คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 32)  การจัดซื้ออย่างยั่งยืน

20)  การยึดลูกค้าป็นศูนย์กลาง 33)  การเคารพสิทธิมนุษยชน

22) การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค  34)  การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

23) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คุณค่าเพื่ออนาคต โดยการพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1)  การบริหารจัดการคน การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

14)  ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน

25)  ส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันของ พนักงาน

31)  การบริหารพนักงานเป็นหลัก
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	 กลุ่มบริษัททิปโก้แสฟัลท์	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับกำรด�ำเนินงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 เพื่อให้
พนกังำนสำมำรถท�ำงำนไดเ้ตม็ประสิทธภิำพ	มคีวำมสขุ	 
และสำมำรถสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำได้ด้วยกำรดูแล
และรักษำควำมสัมพันธ์อันดี	 เน่ืองจำกควำมคิดเห็นที่ 

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน ปี 2565 และ
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นประเด็นส�ำคญันัน้เป็นองค์ประกอบหลกัในกำรก�ำหนด 
ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำด้ำนควำมยั่งยืนของ 
องค์กรโดยกลุ่มบริษัทฯ	 ได้ส่ือสำรกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ 
รบัทรำบถงึประเดน็ส�ำคญัทีอ่ยูใ่นควำมสนใจของผูม้ส่ีวน 
ได้เสียแต่ละกลุ่ม	และน�ำมำใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจ 
และวำงแผน	รวมทั้งกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ด้านนวัตกรรม
• ประเด็น ความเป็นเลิศด้านพื้นผิว
 ถนนยางมะตอย

ด้านความปลอดภัย (สังคม)
• ประเด็น สุขภาพและความปลอดภัย
 ของพนักงาน

ด้านการบริหารองค์กรที่ดี 
(การกำากับองค์กรที่ดี)
• การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต
• นโยบายและงบประมาณของทางภาครัฐ
• ความปลอดภัยทางไซเบอร์
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม

ด้านการพัฒนาพนักงาน
• การบริหารจัดการคน การสร้างแรงจงูใจ
 และการรกัษาพนักงานท่ีมคีวามสามารถ
• ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษา
 ของพนักงาน

• การน�าประเดน็ปัญหาทีล่กูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง 
 มาด�าเนนิการตอบสนองด้วยผลติภณัฑ์ การบริการ หรอืจาก 
 กระบวนการผลติด้วยนวตักรรม โดยการผสานความร่วมมอื 
 ในองค์กร นกัวชิาการ นกัเรียน/นกัศกึษา และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
 ทีเ่กีย่วข้อง เป็นการเพิม่ศกัยภาพ ประสทิธภิาพองค์กร และ 
 เติบโตมั่นคงบนรากฐานของความยั่งยืน

• มีการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือป้องกันและควบคุม 
 มลพิษต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจ และด�าเนิน 
 การเชิงรุกเกี่ยวกับข้อก�าหนด กฏหมายและข้อตกลงด้าน 
 สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

• ควบคมุการใช้ทรพัยากร ลดการเกดิของเสยี ส่งเสรมิการน�า 
 กลบัมาใช้ประโยชน์และการลดการก�าจดัของเสยีขัน้สดุท้าย

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนการใช ้
 พลังงานทางเลือกในกระบวนการทางธุรกิจ

• สร้างระบบสถานทีท่�างานและกระบวนการท�างานทีม่คีวาม 
 ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดย 
 ด�าเนนิการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม เพือ่ให้พนกังาน 
 และผู้มีส่วนได้เสียสามารถสร้างเสริมศักยภาพได้เต็มที่

• มุ่งมั่นปกป้องพนักงาน ลูกค้าและชุมชนผ่านการบริหาร 
 จดัการความเสีย่งด้านการตรวจสอบสถานะความปลอดภยั 
 ทางไซเบอร์

• มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงบริหาร 
 จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และการ 
 ด�าเนนิกจิการ พร้อมกบัการสร้างคุณค่าให้เศรษฐกจิ สงัคม  
 ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

• มุ่งมั่นที่จะเติบโตได้โดยบริหารให้ลูกค้าและพนักงานเป็น 
 ศูนย์กลาง เพ่ือพนักงานจะท�างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 อย่างมีความสุข และสะท้อนออกมาในการดูแลลูกค้า 
 อย่างดี/สร้างความผูกพัน

ด้านประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (สิ่งแวดล้อม)
• ประเด็น การบริการจัดการมลพิษ 
• ประเด็น การจัดการของเสีย และ
 การป้องกันการหกรั่วไหลจา
 กกระบวนการท�างานหรือการขนส่ง
• การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
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ความเป็นเลิศ
ด้านพื้นผิวถนน
ยางมะตอย

การบริหารจัดการ 
มลพิษและ 
ก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า

การจัดการของเสีย 
และการป้องกัน
การหกรั่วไหล

สุขภาพและ
ความปลอดภัย
ของพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง
ในภาวะวิกฤต 

การมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชน สังคม

ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์

นโยบายและ 
งบประมาณ 
ของทางภาครัฐ

การบริหารจัดการคน 
การสร้างแรงจูงใจ 
และการรักษา 
พนักงานที่มี 
ความสามารถ

ส่งเสริมการฝึกอบรม
และการศึกษาของ
พนักงาน

	 201	 ISO9001	 SDG	9,12	 58
 
 

	305-306	 ISO	14001	 SDG	12,	13	 71

 302	 ISO	14001	 SDG	7	 82

 305	 ISO	14001	 SDG	12,	13	 86
 

 403	 ISO45001	 SDG	3	 95
 

 102	 ISO31000	 SDG	1-17	 107

  
 413	 ISO26000	 SDG	3	 113

102,	103	 ISO27000	 SDG	16	 121 

 102,	103	 -	 SDG	11,	17	 125
 
 

 401	 TLS8001	 SDG	5,8	 129

 

	 404	 TLS8001	 SDG	4	 133

 • •       • 

 • • • • • • 

 • • • •   
 

 • • • • •  •

 • • • • • 

 • • • • • • • • •

 • • • • • • • 
 • • • •  

 • • • •   •   •
 
 • •     • 

 

 • •     • 

ประเด็นสำาคัญ
หลักด้าน

ความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
มาตรฐานที่ใช้ในการรายงาน

หน้าSDGsStandardGRI

ภายนอกองค์กรภายใน
องค์กร

กรรมการ พนักงาน คู่ค้า ภาคประชา
สังคม/

นักวิชาการ/
ส่ือมวลชน

ลูกค้า หน่วยงาน 
กำากับ
ดูแล

ผู้ใช้ถนน/
ชุมชน

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

แข่งทาง 
การค้า

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นสำาคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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ผู�นำ
ด�านนวัตกรรม

เพ�่อการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แบบก�าวกระโดด 10X

ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ
• ความเสี่ยงด�านการมีสินค�าทดแทน
 ด�วยเทคโนโลยีที่ดีกว�า
• ความเสี่ยงเร�่องการขาดกระบวนการถ�ายทอด 
• โอกาสในการส�งต�อความรู�และประสบการณ�ของผู�เชี่ยวชาญ
• ความเสี่ยงด�านการตอบสนองความต�องการของลูกค�า

ห�วงโซ�คุณค�าที่สำคัญ ผู�มีส�วนได�เสียที่สำคัญ
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ความเป็นเลิศด้านพื้นผิวถนนยางมะตอย 

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • การน�าเสนอให้ความรู้ด้านการใช้ยางมะตอย 
  ในการก่อสร้างถนน ด้วยทีมเทคนิคเป็น 
  จ�านวน 20 ครั้ง

 • ได้รับคะแนนส�ารวจความพึงพอใจการให้ 
  บริการด้านเทคนิค ≥ 85%

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • การสร้างระบบแพลตฟอร์มในการอบรม  
  สัมมนาให้ความรู้ แก่ผู้รับเหมาและผู้ที่ 
  เกี่ยวข้องในงานสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ  
  mobile และ Station แบบ interactive ได้ทุกที่  
  ตลอดเวลา 24 ชม.

 • การเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้และเป็นผู้น�า 
  ในด้านนวัตกรรมของยางมะตอยส�าหรับ 
  การก่อสร้างถนน ทั้งระบบ New Construction,  
  Road Maintenance, และ advance application

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและ 
ปรับปรุงคุณภำพยำงมะตอยให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
ตำมมำตรฐำนสำกลทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	 
ส�ำหรบังำนถนนยำงมะตอย	รวมทัง้ใช้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
จำกควำมร่วมมือกับบริษัท	 โคลำส	 ประเทศฝรั่งเศส	 
พันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้ผสำนเทคโนโลยีลงบนกำรใช้งำน 
ของถนน	นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้น�ำเทคโนโลยีที ่
ช่วยกำรในกำรแก้ปัญหำกำรใช้งำนผิวถนนยำงมะตอย 
โดยเน้นที่ควำมปลอดภัยเป็นหลัก

	 นอกจำกนี้กำรใช้นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร		 
สำมำรถท�ำให้องค์กรเติบโตแบบก้ำวกระโดดได้	โดยส่วน 
งำนสือ่สำรองค์กรเป็นหน่วยงำนหลกัทีท่�ำหน้ำทีผ่ลกัดนั 
ให้เกิดกระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมภำยใน 
องค์กร		ส่งเสรมิสภำพแวดล้อมและแรงจงูใจให้พนักงำน 
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง	 
เพ่ือให้เกิดกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุดในทุก 
ด้ำนผ่ำนแนวกำรปฎิบัติงำนเชิงรุก	 (Proactive)	น�ำพำ 
องค์กรให้ก้ำวฝ่ำวิกฤติไปได้ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ท้ำทำยของโลก	 มีกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน 
กระบวนกำรท�ำงำน	 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ของลกูค้ำได้ดข้ึีน		รวมถงึกำรให้บรกิำรได้รวดเรว็มคีวำม 
ผิดพลำดน้อย	 ช่วยลดต้นทุน	 ลดเวลำในกระบวนกำร 
ท�ำงำนตลอดห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ทั้งเป็น 
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง		 
รวมทัง้มกีำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของพนกังำนร่วมไป 
กับกำรพัฒนำเทคโนโลยีขององค์กรในกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรท�ำงำนวิถีใหม่ได้อย่ำงสอดคล้อง	 (New	Normal	 
Transformation)

	 โครงกำรที่ส�ำคัญในกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำงได้เข้ำมำ 
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 มีกำร 
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้และกำรท�ำงำนผ่ำนแพลตฟอร์ม	 
ออนไลน์	 ที่เน้นในเรื่องควำมรู ้กำรออกแบบใช้งำน	 
ผลิตภัณฑ์	 ให้แก่ผู ้รับเหมำและผู ้ที่เกี่ยวข้องในงำน 

สำมำรถเรียนรู้ผ่ำนระบบ	mobile	 และ	 Station	 แบบ	 
interactive	ได้ตลอดเวลำ	เพื่อเป้ำหมำยของกลุ่มฯ		ใน 
กำรเป็นผู้น�ำในด้ำนนวตักรรมของยำงมะตอยส�ำหรับกำร 
ก่อสร้ำงถนน

สามารถ	Scan	QR	Code 
เพื่อเข้าดูนโยบายนวตักรรม

สามารถ	Scan	QR	Code	
การสนับสนุนวัฒนธรรม
นวัตกรรมองค์กรกลุ่ม
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์
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 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

•	 ฝ่ำยเทคนคิจดัฝึกอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำง 
	 มะตอยส�ำหรับก่อสร้ำงถนนในแบบต่ำงๆ	 ให้ลูกค้ำ	 
	 ผ่ำนกำรสมันำทำงวชิำกำร	จ�ำนวน		65	ครัง้	โดยจดัฝึก 
	 อบรมและให้ควำมรู้ในพื้นที่จ�ำนวน	15	ครั้ง	และกำร 
	 จัดฝึกอบรมสัมนำแบบออนไลน์	 50	 คร้ัง	 โดยผล 
	 ประเมินกำรฝึกอบรม	พบว่ำผู้เข้ำฝึกอบรมมีควำมพึง 
	 พอใจโดยเฉลี่ย	95%	

•	 ได้รบัคะแนนส�ำรวจควำมพงึพอใจกำรให้บรกิำรด้ำน 
	 เทคนิค	89%

•	 กำรรวบรวม	 องค์ควำมรู้และเอกสำรใบรับรองกำร 
	 ท�ำงำนต่ำงๆ	 ลงสู่ระบบ	E-Document	 เพ่ือให้ง่ำย 

	 และสะดวกต่อกำรค้นคว้ำและเรียนรู้ผ่ำนมือถือใน 
	 ระบบ	Android	ตัง้แต่ข้อมูลเร่ืองผลิตภณัฑ์,	กำรเตรยีม 
	 วัสดุ,	 กำรท�ำงำนหน้ำงำน,	 คุณภำพกำรท�ำงำนและ 
	 ตรวจรับงำน,	ตลอดจนกำรส่งมอบงำนที่เป็นไปตำม 
	 มำตรฐำนของหน่วยงำนภำครัฐ

•	 กำรเชือ่มต่อข้อมลูกำรอบรมให้ควำมรู	้และระบบกำร 
	 ตรวจสอบควำมพึงพอใจเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ 
	 ผู ้ใช ้งำนและผู ้รับเหมำ	 ผ่ำนระบบ	 Customer	 
	 Satisfaction	Online	 	 เพื่อน�ำมำปรับปรุงแก้ไข	และ 
	 พฒันำระบบกำรเรียนรู้ให้ควำมเหมำะสมและแม่นย�ำ 
	 มำกขึ้นต่อผู้ใช้งำน
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การยกระดับด้านความปลอดภัยของการบำารุงรักษาพื้นผิวถนน
ด้วยเทคนิค “ไฟโบรซีล”

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้น�ำเสนอรูปแบบกำรบ�ำรุงรักษำ
ผิวกำรจรำจร	 เพื่อให้มีควำมปลอดภัยในกำรขบข่ี	และ
ยืดอำยุกำรใช้งำนได้ยำวนำนขึ้น	ที่เรียกว่ำ	 “ไฟโบรซีล”	 
คือกำรฉำบผิวทำงแบบไมโครเซอร์เฟสซิ่ง	 (micro- 
surfacing)	ที่ผสมเส้นใยไฟเบอร์กลำส	(fiberglass)	ที่มี
คณุสมบตัต้ิำนทำนกำรขดัส	ีและทนทำนต่ออณุหภมู	ิซึง่

ท�ำหน้ำที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรยึดเกำะ	และลดกำรหลุด
ร่อนของเม็ดหิน	ท�ำให้ผิวจรำจรมีควำมแข็งแรงทนทำน
ยืดอำยุกำรใช้งำน	 สำมำรถเพิ่มควำมต้ำนทำนกำรลื่น
ไถลส่งผลให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรขับขี่ยำวนำนข้ึน	
อีกทั้งยังเปิดกำรจรำจได้อย่ำงรวดเร็วภำยใน	 1	 ชั่วโมง	
ตัวอย่ำงโครงกำรที่ส�ำคัญได้แก่

โครงกำรทำงด่วน
กำญจนำภิเษก	
(ด้ำนใต้)	บำงพลี-
สุขสวสัสดิ์

โครงกำรทำงด่วน
บูรพำวิถี	

โครงกำรทำงด่วน
เฉลิมมหำนคร

กำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย	
(EXAT)

กำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย	
(EXAT)

กำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย	
(EXAT)

บริษัท	ถนอมวงศ์
บริกำร	จ�ำกัด

บริษัท	ถนอมวงศ์
บริกำร	จ�ำกัด

บริษัท	ถนอมวงศ์
บริกำร	จ�ำกัด/1

48	ล้ำนบำท

96	ล้ำนบำท

16	ล้ำนบำท

2	ธันวำคม	2564

29	เมษำยน	
2565

16	กันยำยน	
2565

2	ธันวำคม	2565

22	มิถุนำยน	
2566

23	ธันวำคม	
2565

โครงกำร ผู้จ้ำง ผู้รับจ้ำง มูลค่ำโครงกำร เริ่มโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร

หมำยเหตุ	:	1/	โครงกำรทำงด่วนเฉลิมมหำนคร	รับเหมำช่วงจำก	บริษัท	ซีโก้ทรำนสปอร์ต	จ�ำกัด	
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ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำร 
พัฒนำผลิตภัณฑ์	 และปรับปรุงคุณภำพสินค้ำมำอย่ำง 
ต่อเนื่อง	โดย	“สำรปรับปรุงคุณภำพแอสฟัลต์	(Asphalt	 
Recycling	Agent)”	 เป็นอีกหนึ่งสินค้ำที่มีควำมส�ำคัญ
และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 และ 
สิง่แวดล้อม	โดยผลติภณัฑ์สำรปรบัปรงุคณุภำพแอสฟัลต์	 
จะใช้ส�ำหรบัปรบัปรงุคณุภำพแอสฟัลต์ซเีมนต์ในแอสฟัลต์ 
คอนกรีตจำกช้ันทำงเดิมท่ีเสื่อมคุณภำพ	 ให้กลับมำมี
คุณภำพตำมข้อก�ำหนดที่ต้องกำรได้	 ซึ่งส่วนรำชกำร 
กรมทำงหลวงแกรมทำงหลวงชนบทได้ก�ำหนดให้มี 
โครงกำรซ่อมบ�ำรงุโดยใช้สำรปรบัปรงุคณุภำพแอสฟัลต์ 
เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญตั้งแต่ปี	 2563	 เป็นต้นมำ	 
เพื่อให้เกิดกำรประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ 
อย่ำงจ�ำกัดกลับมำใช้ซ�้ำให้มำกที่สุด	แนวโน้มกำรขำย 
พบว่ำมีปริมำณกำรขำยสำรปรับปรุงคุณภำพแอสฟัลต ์
เติบโตขึ้นอย่ำงมำก

สำรปรับปรุงคุณภำพแอสฟัลต์ (Asphalt Recycling Agent)
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โครงการการก่อสร้าง และโครงการซ่อมบำารุงที่สำาคัญ

	 กลุม่บรษิทัฯ	มคีวำมมุง่มัน่ในกำรพัฒนำสนิค้ำและ 
บริกำรอย่ำงครบวงจร	 ซึ่งรวมถึงโครงกำรก่อสร้ำงและ 
บ�ำรุงรักษำถนนในรูปแบบต่ำงๆเพ่ือยกระดับคุณภำพ 
ชีวติของชุมชนและควำมปลอดภยัของผูใ้ช้ถนนมำอย่ำง 
ต่อเนื่อง	

	 จำกกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง	 เสริมสร้ำง 
ควำมแขง็แกร่งของกลุม่บรษิทัฯในกำรส่งมอบผลติภณัฑ์ 
ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและบริกำรยำงมะตอยอย่ำงครบวงจร	 
โดยกำรรับเหมำงำนก่อสร้ำงและบ�ำรุงรักษำถนน	ทั้งกับ 
หน่วยงำน	ภำครัฐ	 และ	 เอกชน	 	 นอกจำกนี้ได้รับกำร 
สนับสนุนควำมรู้ทำงเทคนิคและเทคโนโลยีจำกบริษัท 
โคลำส	ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นทีมี่ควำมเชีย่วชำญในกำรก่อสร้ำง 
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนนเพื่อประสำนควำมร่วมมือใน 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเหมำะสมกับกำร 
ใช้งำน

	 ในปี	 2565	ส่วนของกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง	 สำมำรถ 
ด�ำเนินไปได้ตำมแผนโดยไม่มีกำรหยุดชะงักอย่ำงมีนัย 
ส�ำคัญ	โดยมีกำรเพิ่มมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและ 
สุขอนำมัยของพนักงำนอย่ำงเข้มข้น	ปัจจุบันโครงกำร 
หลักของธุรกิจก่อสร้ำง	 ครอบคลุมโครงกำรปรับปรุงชั้น 
ผิวถนน	และโครงกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรปรับปรุงถนน	 ใน

ภำพรวมธุรกิจก่อสร้ำงยังมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง		 
ณ	สิ้นปี	2565	ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง	มี	order	book		เป็น 
มูลค่ำรวม	3,276	ล้ำนบำท	รวมเป็นจ�ำนวน	10	โครงกำร			 
โครงกำรที่โดดเด่น	 เช่น	 โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
ครัง้ใหญ่ของทำงวิง่ที	่21	ขวำ	(21R	-	03L)	ท่ำอำกำศยำน 
ดอนเมือง,	โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมพืน้ผิวทำงวิง่	ทำงขับ	 
ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู,ิ		โครงกำรปรบัปรงุคณุภำพดนิ 
บรเิวณลำนจอดอำกำศยำนประชดิอำคำรเทยีบเครือ่งบนิ 
หลังที่	 2	 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ,	 โครงกำรก่อสร้ำง 
ต่อเตมิควำมยำวทำงวิง่พร้อมระบบไฟฟ้ำสนำมบนิ	และ 
องค์ประกอบอื่นๆ	 ท่ำอำกำศยำนตรัง,	 โครงกำรซ่อม 
สร้ำงผิวทำงฯ	 สำย	ปท.3020	แยกทำงหลวงหมำยเลข	 
340	-	บ้ำนคลองบำงหลวง	อ.ลำดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธำนี	 
ด้วยเทคนิครีไซคลิ่ง	เป็นต้น
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โครงการก่อสร้างและซ่อมบำารุงที่สำาคัญ

ชื่อโครงกำร ระยะเวลำก่อสร้ำง ควำมคืบหน้ำ
โครงกำร

รำยละเอียด 
โครงกำร

มูลค่ำ 
โครงกำร (บำท)

โครงกำรที่ 1
ก่อสร้ำงซ่อมแซมพื้นผิว
ทำงวิ่ง	ทำงขับ	 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

โครงกำรที่ 2
ปรับปรุงพื้นผิวทำง
วิ่ง	21R	-	03L	ท่ำ
อำกำศยำนดอนเมือง 
(กิจกำรร่วมค้ำ	ทีเอช)

โครงกำรที่ 3
ปรับปรุงคุณภำพ
ดินบริเวณลำนจอด
อำกำศยำนประชิดอำคำร
เทียบเครื่องบินหลังที่	2	
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	
(กิจกำรร่วมค้ำ	เอ็นที)

โครงกำรที่ 4
ก่อสร้ำงต่อเติมควำมยำว
ทำงวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้ำ
สนำมบิน	และ 
องค์ประกอบอื่นๆ	 
ท่ำอำกำศยำนตรัง	
(กิจกำรร่วมค้ำ	เอ็นทีเอช)

24	กุมภำพันธ์	2564	-	
14	กุมภำพันธ์	2567

27	ตุลำคม	2564	-	
23	กรกฎำคม	2565

1	กันยำยน	2565	-	
16	กุมภำพันธ์	2568

24	กันยำยน	2565	-	
5	มกรำคม	2568

ใช้ไปแล้ว	 
8,358	ตัน

แล้วเสร็จ

ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ซ่อมแซมพื้นผิวทำงวิ่ง	 
ทำงขับ	ด้วยวัสดุ	 
มอดิฟำรยด์แอสฟัลต์
คอนกรตี	จ�ำนวน	8,400	ตนั

รำยละเอียดโครงกำร
ปรับปรุงพื้นผิวทำงวิ่ง	
21R	-	03L	ท่ำอำกำศยำน 
ดอนเมิอง

ปรับปรุงคุณภำพ
ดินบริเวณลำนจอด
อำกำศยำนประชิดอำคำร
เทียบเครื่องบิน

ต่อเติมควำมยำวทำงวิ่ง
พร้อมระบบไฟฟ้ำสนำม
บิน	และองค์ประกอบอื่นๆ

41,407,716.-

331,197,100.-

3,080,000,000.-

1,775,721,300.-
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โครงการบูรณะและปรับพื้นผิวด้วยเทคนิค Pavement In place 
Recycling (การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่)

โครงกำรที่ 1
ชื่อโครงกำร	 งำนซ่อมสร้ำงผิวทำงฯ	สำย	ปท.3020	แยกทำงหลวง	 	
	 	 หมำยเลข	340	-	บ้ำนคลองบำงหลวง	
	 	 อ.ลำดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธำนี
ปริมำณวัสดุที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำงถนนเดิมใหม่	 3,400	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้สร้ำงถนนใช้ใหม่	 หินคลุก	หนำ	15	cm.	,	ผิวถนนเดิม	หนำ	10	cm.
มูลค่ำ	(บำท)	 1.28	ล้ำนบำท
ปริมำณวัสดุหินคลุกที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำง	 2,040	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้ก่อสร้ำง	 หินคลุก
มูลค่ำ	(บำท)	 0.76	ล้ำนบำท

โครงกำรที่ 2
ชื่อโครงกำร	 งำนบูรณะผิวแอสฟัลต์	สำย	34	ตอน	บำงวัว-บำงปะกง
	 	 ตอน	1		จ.ฉะเชิงเทรำ
ปริมำณวัสดุที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำงถนนเดิมใหม่	 2,680	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้สร้ำงถนนใช้ใหม่	 หินคลุก	หนำ	10	cm.	,	ผิวถนนเดิม	หนำ	10	cm.
มูลค่ำ	(บำท)	 0.68	ล้ำนบำท
ปริมำณวัสดุหินคลุกที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำง	 1,340	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้ก่อสร้ำง	 หินคลุก	
มูลค่ำ	(บำท)	 0.34	ล้ำนบำท

โครงกำรที่ 3
ชื่อโครงกำร	 งำนบูรณะผิวแอสฟัลต์
	 	 สำย	349	ตอน	พนัสนิคม-หนองชำก	จ.ชลบุรี
ปริมำณวัสดุที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำงถนนเดิมใหม่	 1,460	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้สร้ำงถนนใช้ใหม่	 หินคลุก	หนำ	10	cm.	,	ผิวถนนเดิม	หนำ	10	cm.
มูลค่ำ	(บำท)	 0.38	ล้ำนบำท
ปริมำณวัสดุหินคลุกที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำง	 730	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้ก่อสร้ำง	 หินคลุก
มูลค่ำ	(บำท)	 0.19	ล้ำนบำท

โครงกำรที่ 4
ชื่อโครงการ งำนบูรณะโครงข่ำยทำงหลวงเชื่องโยงระหว่ำงภำค	
	 	 ทำงหลวงหมำยเลข	3701	ตอนถนนศรีนครินทร์-บำงควำย
ปริมำณวัสดุที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำงถนนเดิมใหม่	 2,310	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้สร้ำงถนนใช้ใหม่	 หินคลุก	หนำ	10	cm.	,	ผิวถนนเดิม	หนำ	10	cm.
มูลค่ำ	(บำท)	 0.60	ล้ำนบำท
ปริมำณวัสดุหินคลุกที่น�ำกลับมำใช้ในกำรก่อสร้ำง	 1,155	cu.m.
ชนิดของวัสดุที่น�ำกลับใช้ก่อสร้ำง	 หินคลุก
มูลค่ำ	(บำท)	 0.30	ล้ำนบำท
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พันธมิตรด้านนวัตกรรมยางมะตอย บริษัทโคลาส

	 บริษัทโคลำส	มีเป้ำหมำยในกำรเป็นบริษัทชั้นน�ำ
ของโลกในด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมโซลชูัน่	ทีช่่วยส่งเสริม 
กำรขนส่งเคลื่อนย้ำย	 อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อมและสังคม	กลุม่บริษทัฯมศัีกยภำพในกำรคดิค้น
นวัตกรรมใหม่	 กำรค้นคว้ำวิจัย	 เพ่ืออกแบบ	พัฒนำ	
โซลูชั่นต่ำงๆ	ที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและ
กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยแกลูกค้ำ	 พร้อมส่งมอบประโยชน์
แก่ผู้ใช้งำน	 ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมกำรใช้พื้นที่
สำธำรณะ	(public	space)	ที่ยืดหยุ่น	หลำกหลำย	ปรับ
เปลี่ยนได้	พร้อมให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก

	 ทีมงำนนวัตกรรม	และค้นคว้ำวิจัยของโคลำส	งำน
ร่วมกับทีมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 (สิ่งแวดล้อม	 ควำม
ปลอดภยั	ฯลฯ)	ภำยใต้ฝ่ำยนวตักรมและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน	กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรลักษณะนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนวัตกรรมและกำรรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรของโคลำส	 ขณะที่เป็นกำรส่งเสริม
กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพ	สิ่งนี้
ยงัเป็นเครือ่งแสดงให้เหน็ถงึแนวคดิทีเ่ปลีย่นไปเกีย่วกบั
แนวโน้มกำรขนส่งเคลือ่นย้ำยและระบบถนนอจัฉริยะใน
ช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ	ในปัจจบุนั	กำรขนส่งเคลอืนย้ำยได้
ถกุจ�ำกดัไว้เพยีงแค่กำรกำรเดนิทำงเท่ำนัน้	แต่ยงัรวมถึง
ควำมคำดหวังในด้ำนกำรบริกำรในมิติอื่นๆ	 เช่น	ควำม
สะดวกสบำย	ประสิทธิภำพ	ควำมง่ำยในกำรเดินทำง	
ควำมปลอดภัย	โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 ทีมงำน	 นวัตกรรม	 ค้นคว้ำและวิจัยของโคลำส 
อยู่ภำยในกำรบริหำรของศูนย์	 Core	Center	 (Colas	 
Research)	ใน	Magny-les-Hameaux	เขต	Saclay	ใกล้ 
กรงุปำรสี	โดยทมีงำน	BIMbyColas	(Building	Information	 
Modeling)		ทีมงำน	Mobility	by	Colas	team	(บริกำร
พิเศษเน้นเทคโนโลยีดิจิตัล)	และทีมอื่นๆ	ร่วมกันพัฒนำ
โครงกำรต่ำงๆ	ดังนี้

	 •	 สนบัสนนุกำรคิดค้นนวัตกรรมจำกธรุกจิในเครือ 
	 	 ท่ัวโลก	 รวมถึงโครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
	 	 ภำยในองค์กร	(intrapreneurship	programs)

	 •	 ทดลองแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
	 	 กำรใช้ข้อมลู	กำรน�ำเทคโนโลยหีรือกระบวนกำร 
	 	 ท�ำงำนใหม่ๆ	มำประยกุต์ใช้	ตำมสำยงำนธรุกจิ

	 •	 งำนร่วมกับบริษัท	 start-up	หรือ	 SME	ที่เน้น 
	 	 นวัตกรรม

			 โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรน้ันควบคุมโดย
คณะกรรมกำรบริหำร	 (Executive	 Management	 
Committee)	ผูม้อี�ำนำจในกำรอนมุตั	ิโครงกำรนวตักรรม	
ค้นคว้ำวิจัยที่ส�ำคัญ	ดูแลโครงกำร	ติดตำมพัฒนำกำร
และควำมคืบหน้ำและเป้ำหมำยที่วำงไว้	 โครงกำร 
นวัตกรรม	ค้นคว้ำวิจัยที่ส�ำคัญของกลุ่มโคลำส	มีส่วน 
ช่วยส่งมอบคุณค่ำด้ำนควำมมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	 ตำมโครงกำร	 ACT	 
corporate	project	ซึ่งเน้นในด้ำนดังต่อไปนี้

	 •	 วจิยัด้ำนวสัดจุำกแหล่งอนิทรย์ีเพือ่ลดคำร์บอน 
	 	 ฟตุพริน้ท์	(Carbon	Footprint)	ของกลุม่บรษิทัฯ

	 •	 สร้ำงโซลูช่ันทำงกำรขนส่งเคล่ือนย้ำยที่เน้น 
	 	 ควำมรับชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ส�ำหรับ 
	 	 ลูกค้ำและผู้ใช้งำน

	 •	 น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำร 
	 	 พัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพและควำมเหมำะสม 
	 	 ของกระบวนกำรท�ำงำนของกลุ่มบริษัทฯ
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เน้นการพัฒนา วัสดุและโซลูชั่นที่คาร์บอนต่ำา

	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศโลก	บริษัทโคลำสมีกำรวำง
กลยุทธ์ที่เน้นกำรลดปริมำณคำร์บอน	 (decarboniza-
tion)	ในกระบวนกำรท�ำงำน		ในปี	2564	กลุม่บรษิทัโคลำส 
ตั้งเป้ำกำรลดปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	
(greenhouse	gas	emissions)	ทั้งทำงตรง(Scopes	1	
and	2)	และทำงอ้อม	(Scope	3)		ไว้ที่	30%	ในปี	2557	
(เม่ือเทยีบปีฐำน	2562)	ตำมเกณฑ์กำรต้ังเป้ำทีไ่ด้รบักำร
รับรองจำก	Science	Based	Targets	initiative	(SBTi)

	 บริษัทฯ	 เริ่มมีกำรวำงแผนงำนกำรลดคำร์บอน	
ตัง้แต่ปลำยปี	2563	ซึง่รวมควำมพยำยำมของบริษทัฯ	ใน
กำรพัฒนำและส่งเสริมโวลูชั่นคำร์บอนต�่ำ	และได้ขยำย
แนวทำงนี้ไปยังธุรกิจต่ำงๆในเครือ

	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรออกนโยบำย	 เพ่ือกำรวิจัยและ
พัฒนำ	 ที่เน้นในเรื่องประเด็นกำรลดคำร์บอนในช่วง
หลำยปีทีผ่่ำนมำ	โดยมทีีมงำนทีป่ฏิบติิงำนทีศุ่นย์	CORE	
Center	ท�ำกำรศึกษำพัฒนำผลติภัณฑ์ซเีมนต์	hydraulic	
binders	 ซีเมนต์คำร์บอนต�่ำ	 วัตถุดิบจำกสำรอินทรีย	์ 
(bio-sourced	materials)	 เทคนิคกำรผลิตยำงมะตอย
อุณหภูมิต�่ำ	 (warm,	 semi-warm	 and	 cold	mixes)	
เทคนคิกำรรไีซเคิลพ้ืนผวิถนน	ณ	บรเิวณหน้ำงำน		รวมถงึ 
กำรเพิม่อัตรำส่วนวสัดุทีน่�ำมำรไีซเคิลในส่วนผสม	mixes	 
ศูนย์	 Core	 Center	 มีกำรทบทวนแผนกลุยทธ์	 และ
โครงสร้ำงองค์กรเพ่ือเพ่ิมกำรจัดสรรทรัพยำกรในกำร
ออกแบบและพัฒนำ	โซลูชั่นคำร์บอนต�่ำ	ตัวอย่ำงเช่น

	 •	 เคมี	“สีเขียว”	(green	chemistry)	เป็นแผนกำร 
	 	 ใช้วตัถดิุบทีม่ำจำกแหล่งอินทรย์ี	(bio-sourced)		 
	 	 บำงส่วนหรอืท้ังหมด	ในกำรผลติสนิค้ำประเภท 
	 	 น�ำ้มนั	(oil	products)		นอกจำกน้ี	ยงัมโีครงกำร 
	 	 อื่นๆ	 ที่ส่งเสริมกำรใช้วัตถุดิบจำกแหล่งที่น�ำ 
	 	 	กลับมำใช้ใหม่ได้	(circular	economy)

	 •	 คอนกรตีคำร์บอนต�ำ่	(low	carbon	concretes)	 
	 	 วจิยัพฒันำสนิค้ำประเภท	hydraulic	binders	ที่ 
	 	 คำร์บอนต�่ำ	 เพื่อใช้แทนปูน	Portland	ซีเมนต	์ 
	 	 ในกำรผลิตคอนกรีต	หรือ	ผลิตภัณฑ์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่ว 
	 	 กับถนน

	 •	 กำรควบคมุปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนในเมอืง	 
	 	 (urban	 heat	 island	 effects)	 ผ่ำนกำรศึกษำ 
	 	 ทำงวิทยำศำสตร์	 และทดลองจริง	 โดยมีกำร 
	 	 ประยุกต์ใช้โซลูช่ันทำงเทคโนโลยี	 พร้อมควำม 
	 	 เป็นไปได้ในกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์

	 •	 กำรพฒันำผลติภณัฑ์และโซลชูัน่เพือ่สนบัสนนุ 
	 	 กำรซ่อมบ�ำรุงถนนอย่ำงยัง่ยนื	โดยมกีำรค้นคว้ำ	 
	 	 วิจยัใหม่ๆ	เพือ่ปรบัปรุงและคดิค้นโซลชูัน่แนวทำง 
	 	 ในกำรซ่อมบ�ำรุงใหม่ๆ	โดยเน้นที่เทคนิคกำรใช้ 
	 	 อุณหภูมิต�่ำ	 (semi-warm	mixes	 and	 cold	 
	 	 mixes.)
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มุ่งเน้นการขนส่งเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืน

	 โซลูช่ันด้ำนกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยอย่ำงยั่งยืนท่ี
พัฒนำและน�ำเสนอสู่ตลำดโดยบริษัทโคลำสนั้นมุ่งเน้น
ที่ประเด็นที่ลูกค้ำให้ควำมสนใจ	 คือ	 สิ่งแวดล้อมและ
กำรใช้พลังงำน	 ขณะที่ค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ใช้
และสำธำรณะชน	 รวมถึงพัฒนำแนวทำงส�ำหรับควำม
ปลอดภัยบนท้องถนน

บริษัทฯ มีการพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ได้แก่

•	 โซลูชั่นส�ำหรับหน่วยงำนรัฐ	 (Mobility	 by	 Colas	 
	 solutions)	 ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรขนส่ง 
	 เคลื่อนย้ำยต่ำงๆ	 (Moov’Hub	 digital	 solution)	 
	 กำรบริหำรจัดกำรระบบซ่อมบ�ำรุงเครือข่ำยถนน	 
	 (Anaïs)	รวมถึงระบบบริหำรจัดกำรสภำพกำรจรำจร 
	 โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร	(Qievo)

•	 the	Flowell	solutionระบบทีช่่วยส่งเสรมิกำรแชร์พืน้ที่ 
	 สำธำรณะ	(public	space	)	และพฒันำควำมปลอดภยั 
	 ของผู้ใช้งำน

•	 โซลูช่ันกำรจัดเก็บพลังงำนอัตโนมัติ	 the	Wattway	 
	 Pack	 local	 energy	 autonomy	 solution,	 ใช้งำน 
	 ร่วมกับระบบพื้นผิวถนนพลังงำนไฟฟ้ำ	 	Wattway	 
	 photovoltaic	road	surfacing;

•	 เทคโนโลยีกำรชำร์ทพลังงำนรถไฟฟ้ำโดยตรงผ่ำน 
	 พื้นผิวถนน	

•	 จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้น	 เป็นแนวทำงกำรใช้ 
	 ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในระดับสูงสุด	 โดย 
	 มีกำรพิจำรณำค�ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที	่ 
	 (space	management)
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความเหมาะสม  
ของกระบวนการทำางาน

	 บริษัทโคลำสมีกำรน�ำเทคโนโลยีด้ำนดิจิตัลมำ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรท�ำงำน	ท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถ 
ส่งมอบบริกำรใหม่ๆ	 ให้แก่ลูกค้ำได้	 โดยที่ยังสำมำรถ
พัฒนำประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมของกระบวน 
กำรท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี	 เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำยที่ 
เกีย่วข้อง	นอกเหนอืจำกประสบกำรณ์ทีย่ำวนำนด้ำนกำร
ด�ำเนินงำนและเทคนิคแล้ว	 บริษัทฯยังได้มีกำรพัฒนำ
โซลูช่ันในกำรแชร์ข้อมูล	 เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำกำร 
บริหำรกระบวนกำรท�ำงำนอีกด้วย	 ตัวอย่ำงเช่น	 กำร 
พัฒนำโมเดลข้อมูลอำคำร	 Building	 information	
modeling	 (BIM)	บริษัทฯ	 ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นหนึ่ง
ในผู้เล่นหลักของวงกำร	 infrastructure	BIM	จำกกำร
ที่บริษัทฯ	 มีส่วนร่วมอย่ำงส�ำคัญในโครงกำร	MINnD	 
รวมถึงรำงวัลต่ำงๆที่ทำงบริษัทนได้รับในช่วงหลำยปี 
ที่ผ่ำนมำ	นอกจำกนี้	 บริษัทโคลำสได้ร่วมมือกับบริษัท	 
start-up	ชื่อ	WiseBIM	ในกำรพัฒนำระบบ	Grid2BIM	 
โซลูชั่นต ้นแบบ	 ที่สำมำรถปรับเปลี่ยนข้อมูลแผน 
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรและระบบไฟฟ้ำ	 ประปำให้ 
ออกมำเป็นโมเดลแบบ	 3	 มิติ	 ที่ซึ่งสำมำรถผนวกรวม 
เข้ำกับโมเดลดิจิตัลผังกำรก่อสร้ำงอำคำรได้โดยตรง

	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบจำกคำร์บอน 
ต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนตลอดอำยุโครงกำรน้ัน	 ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้ทำงบริษัทฯสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
ได้ในระยะยำว	 โดยบริษัทโคลำส	 มีบริกำรโซลูช่ันที่ 
หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรซ่อมบ�ำรุงเครือข่ำยถนน	
นวัตกรรมเทคโนโลยีตรวจสอบสภำพโครงสร้ำงถนน	 
ด้วยระบบเซนเซอร ์พิ เศษผ ่ำนระบบกำรมองเห็น 
ด้วยคอมพิวเตอร์	 (computer	 vision)	 และปัญญำ 
ประดิษฐ์	(artificial	intelligence)	ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 
ประสบกำรณ์ที่ส่ังสมมำของบริษัทโคลำสอยู่ที่ควำม 
สำมำรถในกำรคำดกำรณ์โครงกำรก่อสร้ำง	 โดยอำศัย 
ข้อมูลกำรก่อสร้ำง	 ข้อมูลกำรจรำจร	 สภำพอำกำศ	 
จึงท�ำให้บริษัทฯสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้ำเกี่ยวกับ 
โปรแกรมกำรบรหิำรกำรซ่อมบ�ำรงุถนนได้เป็นระยะเวลำ 
หลำยปี	 โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและงบ 
ประมำณ	
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

เพ�่อโลกที่ดีและ
น�าอยู�มากข�้น

ห�วงโซ�คุณค�าที่สำคัญ ผู�มีส�วนได�เสียที่สำคัญ

ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ
• โอกาสในการใช�ทรัพยากรเชื้อเพลิงและ
 ไฟฟ�าอย�างคุ�มค�า
• ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข�องกับ
 พลังงานทดแทน
• ความเสี่ยงด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
• ความเสี่ยงจากภัยพ�บัติทางธรรมชาติ
• ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยี และความรู�
 ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข�อง

• ความเสี่ยงจากกฏหมายและ
 ข�อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง
• ความเสี่ยงจากการสูดดม
 ไอระเหยและสารเคมี
• ความเสี่ยงจากการทำงาน
 ด�วยท�าทางที่ไม�เหมาะสม
• ความเสี่ยงจากการสัมผัส
 ความร�อน และเสียงดัง
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การบริหารจัดการมลพิษและก๊าซเรือนกระจก

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • การทบทวนความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง

  สภาพภูมิอากาศให้คลอบคลุมทุกกระบวนการ 
  ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value  
  Chain) 

 • ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ต่อตันการผลิต  
  ลงอย่างน้อยร้อยละ 3 จากปีฐาน 2563

 • การตรวจวัดด้านมลพิษทางอากาศ น�้าทิ้ง และ 
  เสียงดัง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กฎหมาย 
  หรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

 • ไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิต  
  (ขอบเขต 1 และ 2) ลงอย่างน้อยร้อยละ 6  
  ภายในปี 2568 เทียบจากปีฐาน 2563

 • พิจารณาขยายการเปิดเผยข้อมูลการปล่อย 
  ก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 3 ภายในปี 2568

 • ตั้งเป้าหมายให้ทุกชุมชนปราศจากปัญหา 
  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 • ไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม

				 ปัญหำภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศยังคงเป็นประเด็นส�ำคัญที่ส่งผลกระทบอย่ำง
มนียัส�ำคญั	ต่อทกุภำคส่วนทัง้ในระดับประเทศและระดบั
สำกล	และมีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชำติ	 เช่น	สภำพอำกำศแปรปรวน	
กำรเกิดอุทกภัยที่มีควำมถี่และควำมรุนแรงมำกขึ้น	กำร
ขำดแคลนน�ำ้ทีท่วคีวำมรนุแรงมำกขึน้	รวมถงึแรงกดดนั
จำกนักลุงทนที่มุ่งเน้นกำรไปสู่อุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำ	
ภำคประชำสังคมและหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนกำรจัดกำร
ด้ำนสภำพภูมิอำกำศ

	 นับตั้งแต่ปี	 2559	ประเทศไทยได้ร่วมลงนำมใน	
Paris	 Agreement	 เพื่อควำมร่วมมือในจ�ำกัดกำรเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ไม่เกิน	 2	 องศำเซลเซียส	
และในปัจจุบันประเทศไทยอยูร่ะหว่ำงกำรจดัท�ำร่ำงพระ
รำชบญัญัตกิำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ	ซึง่จะมผีล
บังคับใช้ในอนำคต

	 เพื่อบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ 
อำกำศทั้งในระยะสั้นและระยะยำว	กลุ่มบริษัทฯ	 ได้น�ำ 
แนวปฎบัิตกิำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลง 
สภำพภูมิอำกำศตำมมำตรฐำน	 Task	 Force	 on	 
Climate-related	และ	Financial	Disclosures	(TCFD)	
ซ่ึงรวมถงึกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำเป็นเคร่ืองมอื 
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและโอกำสจำกกำรเปลี่ยน 
สภำพภูมิอำกำศและผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำทำงธุรกิจ	 รวมถึงกำรน�ำแนวปฎิบัต	ิ 
ISO	 14064-1	มำใช้ในกำรปฎิบติงำน	 และมำตรฐำน 
กำรจัดท�ำบัญชีและกำรรำยงำนก๊ำซเรือนกระจกส�ำหรับ 
องค์กร	(The	Greenhouse	Gas	Protocol)

	 ส�ำหรับข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของธุรกิจ
กำรผลิตยำงมะตอยในประเทศและส�ำนักงำนใหญ่ที่
เปิดเผยในรำยงำนฉบับนี้	 ได้รับกำรทวนสอบแหล่งที่มำ	
วิธีกำรจดบันทึก	 และกำรค�ำนวณโดยสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

สามารถ	Scan	QR	Code 
เพื่อเข้าดูนโยบายส่ิงแวดล้อม
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 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

•	 ได้ด�ำเนนิกำรทบทวนควำมเสีย่งด้ำนกำรเปลีย่นแปลง 
	 สภำพภูมิอำกำศ	โดยส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยง

•	 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง	 (ขอบเขต	 1)	 
	 สทุธเิท่ำกบั	11,368	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

•	 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม	 (ขอบเขต	 2)	 
	 สุทธิเท่ำกับ		1,629	ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	

•	 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	(ขอบเขต	1	และ	2)	 
	 สทุธเิท่ำกบั	12,996	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

•	 อัตรำของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อตันกำรผลิต	 
	 (ขอบเขตท่ี	 1	 และ	 2)	 เท่ำกับ	 0.024	ตันคำร์บอน- 
	 ไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อตันกำรผลิต	 ลดลงร้อยละ	 
	 23.2	 เมื่อเทียบกับปีฐำน	 2563	 ซึ่งบรรลุเป้ำหมำย 
	 ทีก่�ำหนดไว้

•	 ได้ขยำยขอบข่ำยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้พลังงำน 
	 ของธุรกิจก่อสร้ำง	

•	 ปรับเปล่ียนกำรใช้พลังงำนไปสู่พลังงำนทำงเลือก 
	 มำกขึ้น	

•	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน	ด้วยกำรเปลี่ยน 
	 เครื่องจักรและเทคโนโลยี

•	 เพิม่กำรดดูซบัคำร์บอนทำงธรรมชำต	ิด้วยกำรร่วมมือ 
	 กบัชมุชนและภำครฐั	ปลกูต้นไม้	ฟ้ืนฟ	ูและดแูลรกัษำ 
	 ป่ำอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่เป็นแหล่งกกัเกบ็ก๊ำซเรือนกระจก

•	 ผลกำรตรวจวดัด้ำนมลพษิในต่ำงๆ	ดกีว่ำค่ำมำตรฐำน 
	 ที่กฎหมำยหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้	 เช่น	 
	 มลพิษทำงอำกำศ	น�้ำทิ้ง	และเสียงดัง	เป็นต้น	
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ความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 กลุ่มบริษัทฯ	ได้พิจำรณำควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ประกอบด้วย	 

ควำมเสีย่งด้ำนกำยภำพ	ด้ำนนโยบำยและกฏหมำย	และ 

กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 

ทำงธรุกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยได้รวมเข้ำกับกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงองค์กรและกำรก�ำหนดกลยทุธ์	กำรพจิำรณำนี ้

ได้รวมถึงกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงกำรเงินของ 

กลุ่มบริษัทฯ

การบร�หารความเสี่ยง
องค�กรอย�างเป�นระบบ

โอกาส
• การใชทรัพยากรอยาง
 มีประสิทธิภาพ
• การหันไปใชพลังงาน
 ทางเลือก
• ความตองการจากผูบริโภค
• การพัฒนาสินคาและ
 บริการ
• การเขาถึงแหลงเงินทุน
 ความยั่งยืน 
 (sustainable finance)

ผลกระทบ
ทางการเง�น

ความเสี่ยง โอกาส

รายรับ รายจ�าย ความเสียหาย
ที่เกิดใน
สินทรัพย�

ความเส่ียงท่ีสงผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินธุรกิจ 

• การเปลี่ยนแปลงทาง
 กฎหมาย/กฎระเบียบ   
 (การออกกฎหมายเพื่อ
 ควบคุมการปลอยกาซ
 เรือนกระจกในอนาคต)
• การเปลี่ยนแปลงดาน
 เทคโนโลยี (คาใชจายที่
 เพิ่มขึ้นเพื่อการลงทุนใน
 เทคโนโลยีลดการปลอย
 กาซเรือนกระจก) 
• ความตองการผูบริโภคที่
 เปลี่ยนแปลง (ตลาดมี
 การแขงขันสูง, ตนทุนที่  
 ผันผวนของพลังงาน
 หมุนเวียน)
• ภาพลักษณองคกร 
 (แรงกดดันจากจาก
 นักลงทุน องคกรภาครัฐ 
 และลูกคา)

ความเสี่ยงจาก
ผลกระทบทางกายภาพ 

• ภัยธรรมชาติเฉียบพลัน 
 (สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว) 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพ
 อากาศในระยะยาว 
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ความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เป็นเหตุให้เกิด
•	 ควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
•	 ผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย	เช่น	พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ	 
	 ที่อยู่กลำงแจ้งของพื้นที่หน้ำงำนก่อสร้ำง	เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบ
•	 กฎหมำยหรือข้อบังคับด้ำนกลไกกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
•	 ต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจำกมีกำรลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุง 
•	 กระบวนกำรผลิตเพื่อลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
•	 ต้นทุนกำรขนส่งและค่ำบริหำรจัดกำรที่เพิ่มขึ้น
ความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 
•	 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจในอนำคต	
•	 กำรจัดหำเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
•	 เชื้อเพลิงทดแทนอำจปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดในอนำคต
ภาพลักษณ์องค์กร 
•	 แรงกดดันจำกลูกค้ำและนักลุงทนที่มุ่งไปสู่อุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรด�ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ	เพื่อให้สอดคล้องตำมกฎหมำยหรือข้อบังคับด้ำนกลไกกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจก	รวมทั้งกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกนับเป็น
โอกำสสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
การหันไปใช้พลังงานทางเลือก
•	 กำรเปลี่ยนไปใช้พลังงำนทำงเลือกในกำรผลิต	เช่น	พลังงำนจำกแสงอำทิตย์	สำมำรถ 
	 ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและลดค่ำพลังงำนประจ�ำปี
ความต้องการจากผู้บริโภค
•	 จำกกำรเกิดฤดูร้อนยำวนำนส่งผลดีต่อปริมำณยอดขำยและรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ
•	 ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำในด้ำนกำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำงทำงของกลุ่มบริษัทฯ
•	 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	เช่น	ฝนตกหนัก	อุทกภัยหนัก	เป็นเหตุให้ถนนเสื่อมสภำพ 
	 เร็วขึ้น	อำจเป็นโอกำสให้กลุ่มบริษัทฯมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย 
	 เพื่อใช้ซ่อมถนนเพิ่มขึ้น
การพัฒนาสินค้าและบริการ
เป็นโอกำสทำงธุรกิจที่ส่งเสริมชื่อเสียงและภำพลักษณ์	ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถ
มอบทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำในงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ�ำรุงได้	รวมถึงผลิตภัณฑ์ยำง
มะตอยที่ตอบโจทย์กำรใช้งำน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อความยั่งยืน
เป็นโอกำสของกลุ่มบริษัทฯ	ที่มีกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรลด	หรือดูดซับก๊ำซเรือน
กระจก	สำมำรถท�ำให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนพื่อควำมยั่งยืน	(sustainable	finance)	ของ
สถำบันกำรเงินต่ำงๆได้ง่ำยขึ้น	เช่น	เงินกู้เพื่อควำมยั่งยืน	กำรออกตรำสำรหนี้เพื่อ 
ควำมยั่งยืน	และมีต้นทุนทำงกำรเงินที่ถูกลง

ความเสี่ยงจาก 
ผลกระทบ 

ทางกายภาพ   
(Physical Risk) 

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

การดำาเนินธุรกิจ  
(Transition Risk) 

โอกาส  
(Opportunity) 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

มาตรการรับมือความเสี่ยงในปี 2565

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
การด�าเนินธุรกิจ	(Transition	Risk)	

กฎหมำยหรือข้อบังคับด้ำนกลไกกำรลดก๊ำซ
เรอืนกระจก	อำจส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ	มต้ีนทนุ
กำรผลิตที่สูงขึ้นกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและควำมยัง่ยนืในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ในอนำคต

•	 ปรับปรุงศูนย์โลจิสติกส์แบบรวมศูนย์	ณ	โรงงำนพระประแดง	เพื่อบริหำรจัดกำร	กำรจ�ำหน่ำย 
	 สินค้ำ	5	โรงงำน	เพื่อลดกำรใช้เชื้อเพลิงและบริหำรกำรใช้รถบรรทุก

•	 โครงกำรปรับปรุงท่อน�ำควำมร้อนในกำรผลิตและอุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร 
	 ถ่ำยเทควำมร้อน	ลดกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตและให้ควำมร้อนผลิตภัณฑ์

•	 โครงกำรกำรปรับปรุงฉนวนกันควำมร้อนถังจัดเก็บผลิตภัณฑ์	เพื่อลดอัตรำกำรสูญเสียพลังงำน 
	 ควำมร้อนของผลิตภัณฑ์สู่ชั้นบรรยำกำศ	

•	 ก�ำหนดนโยบำยกำรบ�ำรุงรักษำทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม	Total	Productive	Maintenance	 
	 (TPM)	เพื่อลดกำรใช้พลังงำน	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	รวมถึงลดค่ำใช้จ่ำย

•	 ก�ำหนดเป้ำหมำย	และส่งเสริมโครงกำร	กำรบริหำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 
	 ทั้งในระยะสั้น	และระยะยำว

•	 เพิ่มประสิทธิภำพในทุกกระบวนกำรท�ำงำนโดยใช้หลัก	“3Rs:	Reduce,	Reuse,	Recycle”	 
	 เพื่อจัดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	ลดกำรใช้ทรัพยำกร	และลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง

•	 จัดให้ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก	ด�ำเนินกำรทบทวนและตรวจสอบข้อมูลตำมมำตรฐำนสำกล	 
	 เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ		 
(Physical	Risk)	

ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็น
เหตุให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องมำจำกภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ	 ส่งผลกระทบต่อ	 ต้นทุนกำร
ขนส่ง	 ค่ำบริหำรจัดกำร	 กำรจัดหำเชื้อเพลิง
ทดแทนเพื่อส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจก	และกระทบต่อสขุภำพและควำม
ปลอดภัยของพนักงำนที่ต้องปฏิบัติงำนอยู่
พื้นที่กลำงแจ้ง
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การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
และกฎระเบียบ
กฎหมายหร�อกฎระเบียบที่
ออกใหม�อาจมีผลทำให�ต�อง
ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
และกลยุทธ�เพ�่อให�สอดคล�องกับ
เป�าหมายระดับชาติ (Net Zero 
หร�อ Carbon Neutral) และ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ให�สอดคล�องกัน เช�น carbon 
credit และ carbon tax 
กระทบต�นทุนการขาย

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ความต�องการผู�บร�โภคที่
เปลี่ยนแปลง 
การก�อสร�างในฤดูฝนที่ยาวนาน
อาจส�งผลต�อปร�มาณงาน
ก�อสร�างและบำรุงถนนลดลง

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
และกฎระเบียบ
กฎหมายและข�อบังคับใหม�
ในการลดก�าซเร�อนกระจก
อาจทำให�ต�นทุนสูงข�้น เช�น 
การลงทุนในโครงการต�างๆ 
การปรับเปลี่ยนพลังงาน
ชนิดใหม� และการปรับขั้นตอน
การทำงาน, carbon tax  
ทำให�ต�นทุนสูงข�้น

การเปลี่ยนแปลงด�าน
เทคโนโลยี
ค�าใช�จ�ายเพ��มสูงข�้นจากการ
ลงทุนในเทคโนยีใหม�ๆ เพ�่อการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ที่ช�วยลดการปล�อยก�าซเร�อน
กระจก

ภาพลักษณ�องค�กร 
แรงกดดันจากลูกค�า
และนักลุงทนที่มุ�ง
ไปสู�อ�ตสาหกรรม
คาร�บอนต่ำ

ความต�องการผู�บร�โภคที่
เปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตวัตถุดิบหลักที่จำเป�น
ต�อการผลิตอาจจะมีจำนวน
ผู�ผลิตน�อยลง ส�งผลให�ราคา
ขายหร�อต�นทุนสูงข�้นเนื่องจาก
ผู�ผลิตบางรายไม�สามารถ
ปรับตัวให�สินค�าหร�อ
กระบวนการผลิตให�เป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อมได� เช�น 
สินค�าเคมียางมะตอย
ที่ผลิตจากโรงกลั่น

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

คลื่นความร�อน
อ�ณหภูมิของผิวทางที่สูงข�้น
ส�งผลให�ต�องมีการปรับปรุง
คุณสมบัติของสินค�าให�สอดรับ
กับอ�ณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
เช�นยางมะตอยสำหรับงาน
สนามบิน

คลื่นความร�อน
• คลื่นความร�อนกระจายตัว
 ในพ�้นที่งานก�อสร�างและ
 ซ�อมบำรุงกระทบต�อสุขภาพ
 และความปลอดภัยของ 
 พนักงานที่อยู�กลางแจ�ง
 ของพ�้นที่หน�างาน
• ฤดูร�อนยาวนานส�งผลให�
 งานก�อสร�างมีช�วงระยะเวลา
 การทำงานเพ��มข�้น

อ�ทกภัยหนัก
การเกิดน้ำท�วมฉับพลัน
ในเส�นทางของรถขนส�ง
ทำให�เกิดความล�าช�าในการ
ส�งมอบผลิตภัณฑ�แก�ลูกค�า
และเกิดความล�าช�าในการ
จัดซื้อผลิตภัณฑ�สำคัญ
ที่ใช�ในการผลิต

ฝนตกรุนแรง
การใช�พลังงานความร�อนใน
การผลิตและอ��นสินค�าเพ��ม 
เนื่องจากฝนตกหนัก
สร�างความเสียหายแก�
โครงสร�างโรงงานผลิต

ภัยแล�ง
การใช�น้ำบาดาลสำหรับการ
ผลิต Asphalt Emulsion 
อาจได�รับผลกระทบหากเกิดภัย
แล�งรุนแรง ปร�มาณฝนลดลง 
และเป�นเหตุให�น้ำใต�ดินมีไม�เพ�ยง
พอในอนาคต

ฝนตกรุนแรง
การขนส�งวัตถุดิบทางเร�อล�าช�า
เนื่องจากภัยทางธรรมชาติ เช�น 
ฝนตกหนักผิดปกติ หร�อ ฝนตก
นอกฤดู 

อ�ทกภัยหนัก
การขนส�งวัตถุดิบทางบกล�าช�า
จากเหตุการณ�น้ำท�วมขั้นรุนแรง
ในเส�นทางเดินทาง

คลื่นความร�อน
สภาพอากาศสุดขั้วส�งผลต�อ
คลื่นความร�อนสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานที่
อยู�กลางแจ�งของพ�้นที่หน�างาน

อ�ทกภัยหนัก
การเกิดอ�ทกภัยในพ�้นที่งาน
ก�อสร�างหร�อซ�อมบำรุงส�งผล
ให�เกิดการหยุดชะงักของการ
ทำงานและเข�าถึงพ�้นที่ของ
พนักงานให�บร�การด�านเทคนิค
แก�ลูกค�า

ห�ว
งโ

ซ�ค
ุณ

ค�า
ทา

งธ
ุรก

ิจ
คว

าม
เส

ี่ยง
จา

กผ
ลก

ระ
ทบ

ทา
งก

าย
ภา

พ
 

(P
hy

si
ca

l R
is

k)
คว

าม
เส

ี่ยง
ที่ส

�งผ
ลก

ระ
ทบ

ต�อ
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
กา

รด
ำเ

นิน
ธุร

กิจ
 (T

ra
ns

iti
on

 R
is

k)

การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดหา การกลั่น การผลิต การขาย การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Related Risks)

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	ประเมินผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ทีอ่ำจเกดิขึน้และมผีลต่อควำมต่อเนือ่งในกำรด�ำเนินธรุกจิของกลุม่บริษทัฯ	เกอืบตลอดกระบวนกำรในห่วงโซ่คณุค่ำ
ทำงธุรกิจขององค์กร	ในปี	2565	ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
และกฎระเบียบ
กฎหมายหร�อกฎระเบียบที่
ออกใหม�อาจมีผลทำให�ต�อง
ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
และกลยุทธ�เพ�่อให�สอดคล�องกับ
เป�าหมายระดับชาติ (Net Zero 
หร�อ Carbon Neutral) และ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ให�สอดคล�องกัน เช�น carbon 
credit และ carbon tax 
กระทบต�นทุนการขาย

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ความต�องการผู�บร�โภคที่
เปลี่ยนแปลง 
การก�อสร�างในฤดูฝนที่ยาวนาน
อาจส�งผลต�อปร�มาณงาน
ก�อสร�างและบำรุงถนนลดลง

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
และกฎระเบียบ
กฎหมายและข�อบังคับใหม�
ในการลดก�าซเร�อนกระจก
อาจทำให�ต�นทุนสูงข�้น เช�น 
การลงทุนในโครงการต�างๆ 
การปรับเปลี่ยนพลังงาน
ชนิดใหม� และการปรับขั้นตอน
การทำงาน, carbon tax  
ทำให�ต�นทุนสูงข�้น

การเปลี่ยนแปลงด�าน
เทคโนโลยี
ค�าใช�จ�ายเพ��มสูงข�้นจากการ
ลงทุนในเทคโนยีใหม�ๆ เพ�่อการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ที่ช�วยลดการปล�อยก�าซเร�อน
กระจก

ภาพลักษณ�องค�กร 
แรงกดดันจากลูกค�า
และนักลุงทนที่มุ�ง
ไปสู�อ�ตสาหกรรม
คาร�บอนต่ำ

ความต�องการผู�บร�โภคที่
เปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตวัตถุดิบหลักที่จำเป�น
ต�อการผลิตอาจจะมีจำนวน
ผู�ผลิตน�อยลง ส�งผลให�ราคา
ขายหร�อต�นทุนสูงข�้นเนื่องจาก
ผู�ผลิตบางรายไม�สามารถ
ปรับตัวให�สินค�าหร�อ
กระบวนการผลิตให�เป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อมได� เช�น 
สินค�าเคมียางมะตอย
ที่ผลิตจากโรงกลั่น

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

ดำเนินการ
ภายในป� 2568

คลื่นความร�อน
อ�ณหภูมิของผิวทางที่สูงข�้น
ส�งผลให�ต�องมีการปรับปรุง
คุณสมบัติของสินค�าให�สอดรับ
กับอ�ณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
เช�นยางมะตอยสำหรับงาน
สนามบิน

คลื่นความร�อน
• คลื่นความร�อนกระจายตัว
 ในพ�้นที่งานก�อสร�างและ
 ซ�อมบำรุงกระทบต�อสุขภาพ
 และความปลอดภัยของ 
 พนักงานที่อยู�กลางแจ�ง
 ของพ�้นที่หน�างาน
• ฤดูร�อนยาวนานส�งผลให�
 งานก�อสร�างมีช�วงระยะเวลา
 การทำงานเพ��มข�้น

อ�ทกภัยหนัก
การเกิดน้ำท�วมฉับพลัน
ในเส�นทางของรถขนส�ง
ทำให�เกิดความล�าช�าในการ
ส�งมอบผลิตภัณฑ�แก�ลูกค�า
และเกิดความล�าช�าในการ
จัดซื้อผลิตภัณฑ�สำคัญ
ที่ใช�ในการผลิต

ฝนตกรุนแรง
การใช�พลังงานความร�อนใน
การผลิตและอ��นสินค�าเพ��ม 
เนื่องจากฝนตกหนัก
สร�างความเสียหายแก�
โครงสร�างโรงงานผลิต

ภัยแล�ง
การใช�น้ำบาดาลสำหรับการ
ผลิต Asphalt Emulsion 
อาจได�รับผลกระทบหากเกิดภัย
แล�งรุนแรง ปร�มาณฝนลดลง 
และเป�นเหตุให�น้ำใต�ดินมีไม�เพ�ยง
พอในอนาคต

ฝนตกรุนแรง
การขนส�งวัตถุดิบทางเร�อล�าช�า
เนื่องจากภัยทางธรรมชาติ เช�น 
ฝนตกหนักผิดปกติ หร�อ ฝนตก
นอกฤดู 

อ�ทกภัยหนัก
การขนส�งวัตถุดิบทางบกล�าช�า
จากเหตุการณ�น้ำท�วมขั้นรุนแรง
ในเส�นทางเดินทาง

คลื่นความร�อน
สภาพอากาศสุดขั้วส�งผลต�อ
คลื่นความร�อนสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานที่
อยู�กลางแจ�งของพ�้นที่หน�างาน

อ�ทกภัยหนัก
การเกิดอ�ทกภัยในพ�้นที่งาน
ก�อสร�างหร�อซ�อมบำรุงส�งผล
ให�เกิดการหยุดชะงักของการ
ทำงานและเข�าถึงพ�้นที่ของ
พนักงานให�บร�การด�านเทคนิค
แก�ลูกค�า
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การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดหา การกลั่น การผลิต การขาย การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ตระหนักดีว่ำมีส่วนในกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือน 

กระจกในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจต้ังแต่ก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยจำกกำรใช้เช้ือเพลิงในกำรขนส่ง 

วัตถุดิบ	 กำรกลั่นยำงมะตอย	กำรผลิตสินค้ำและกำรให้บริกำรลูกค้ำที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำหรือเชื้อเพลิง	 รวมถึงกำรใช ้

สำรเคมีในกำรผลิต	 	 กำรขนส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ	 รวมไปถึงกำรใช้สินค้ำของลูกค้ำผู้รับเหมำก่อสร้ำงถนนที่มีกำรใช้ 

เชื้อเพลิง		

	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ	 จึงด�ำเนินกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ ่

คณุค่ำของธรุกจิ	เพ่ือก�ำหนดแผนกำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยปี	2565	องค์กรเพิม่ขอบเขต 

กำรรำยงำนปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกไปในกลุม่ธรุกจิก่อสร้ำง	ได้แก่	โรงงำนบำงประกง	โรงงำนวังน้อย	และ 

โครงกำรซ่อมแซมพื้นผิวทำงวิ่งท่ำอำศยำนสุวรรณภูมิ	(Suvarnabhumi	International	Airport	:	SIA)	ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Scope 1

Scope 2

Scope 3

54,699

การขนส�งวัตถุดิบ
ทางเร�อบรรทุก

การขาย/การทำงาน
ในสำนักงานการกลั่น การผลิต การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง กิจกรรม CSR

หลังกระบวนการหน�วย : ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�ากระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ

กิจกรรมการกลั่นยางมะตอย
และกิจจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมการใช�ไฟฟ�าและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

1420.42
กิจกรรมการใช�ไฟฟ�า

208
กิจกรรมการใช�ไฟฟ�าของสำนักงานใหญ� ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 2 ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 2

421
กิจกรรมการผลิตแอสฟ�ลท�ติกคอนกร�ต

กิจกรรมของผู�รับเหมาขนส�งสินค�า ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 3
กิจกรรมการขนส�งว�ตถุดิบของคู�ค�า

และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการขนส�งวัตถุดิบสำหรับการกลั่น

และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการขนส�งวัตถุดิบของคู�ค�า

และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการการใช�กระดาษ

และการใช�น้ำประปา

697
กิจกรรมการผลิตยางมะตอย 

และกิจกรรมสนับสนุน

537
กิจกรรมการเดินทางของพนักงาน

10,085
กรมการขนส�งและกิจกรรมสนับสนุน 

49
กิจกรรมการเดินทางของพนักงาน

5,057
กิจกรรมการผลิตแอสฟ�ลท�ติกคอนกร�ตกิจกรรมขนส�งทางเร�อ และกิจกรรมสนับสนุน

ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 2

กิจกรรมการจ�างผู�รับเหมาขนส�งทางเร�อ

โครงการปลูกต�นไม� 5 โครงการ
มีต�นไม�ทั้งสิ�น 109,514 ต�น

หมำยเหตุ:	 1.		 ข้อมลูกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกขอบเขตที	่1	และขอบเขตที	่2	ของกจิกรรมกำรผลติ	กำรขำย/กำรท�ำงำนในส�ำนักงำน	 
	 	 กำรขนส่ง	กำรบริกำรเทคนิค	ได้รับกำรทวนสอบข้อมูลจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ:	MASCI	
	 2.		 ข้อมูลกิจกรรมกำรก่อสร้ำงครอบคลุมกำรใช้เช้ือเพลิงหรือพลังงำนในพ้ืนที่โรงงำนผลิตบำงประกง,	 โรงงำนผลิต 
	 	 วังน้อยและโครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมพ้ืนผิวทำงวิ่งทำงขับท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	 ซึ่งยังไม่ได้รับกำรทวนสอบ 
	 	 และรับรองโดยหน่วยงำนภำยนอก
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การแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
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ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกโดยรวม (ขอบเขต 1 และ 2)
การปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อตันการผลิต   (ขอบเขต 1 และ 2)

17,276
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20,415

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกกลุ�มธุรกิจยางมะตอย การปล�อยก�าซเร�อนกระจกกลุ�มธุรกิจก�อสร�างการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกลุ�มธุรกิจเร�อขนส�งยางมะตอย

0.
04

1

0.
03

8

0.
03

2

0.
02

9

0.
02

4

2563 2564 2565

54,699

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

75,000

0.00

0.20

0.40

0.60

1.00

1.20

0.80

1.40

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกโดยรวม (ขอบเขต 1 และ 2)
การปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อไมล�ทะเล  (ขอบเขต 1 และ 2)
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หน�วย : หน�วยตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกโดยรวม (ขอบเขต 1 และ 2)
การปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อตันผลิต  (ขอบเขต 1 และ 2)
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5,548
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Scope 1

Scope 2

Scope 3

54,699

การขนส�งวัตถุดิบ
ทางเร�อบรรทุก

การขาย/การทำงาน
ในสำนักงานการกลั่น การผลิต การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง กิจกรรม CSR

หลังกระบวนการหน�วย : ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�ากระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ

กิจกรรมการกลั่นยางมะตอย
และกิจจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมการใช�ไฟฟ�าและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

1420.42
กิจกรรมการใช�ไฟฟ�า

208
กิจกรรมการใช�ไฟฟ�าของสำนักงานใหญ� ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 2 ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 2

421
กิจกรรมการผลิตแอสฟ�ลท�ติกคอนกร�ต

กิจกรรมของผู�รับเหมาขนส�งสินค�า ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 3
กิจกรรมการขนส�งว�ตถุดิบของคู�ค�า

และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการขนส�งวัตถุดิบสำหรับการกลั่น

และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการขนส�งวัตถุดิบของคู�ค�า

และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการการใช�กระดาษ

และการใช�น้ำประปา

697
กิจกรรมการผลิตยางมะตอย 

และกิจกรรมสนับสนุน

537
กิจกรรมการเดินทางของพนักงาน

10,085
กรมการขนส�งและกิจกรรมสนับสนุน 

49
กิจกรรมการเดินทางของพนักงาน

5,057
กิจกรรมการผลิตแอสฟ�ลท�ติกคอนกร�ตกิจกรรมขนส�งทางเร�อ และกิจกรรมสนับสนุน

ไม�มีกิจกรรมที่ปลดปล�อยใน Scope 2

กิจกรรมการจ�างผู�รับเหมาขนส�งทางเร�อ

โครงการปลูกต�นไม� 5 โครงการ
มีต�นไม�ทั้งสิ�น 109,514 ต�น

	 3.		 ข้อมูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร	มีกำรเปล่ียนแปลงค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 
	 	 (GHGs	Emission	Factor	:	EF)	ที่ใช้ในกำรค�ำนวนตำมประกำศขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก	(องค์กำร 
	 	 มหำชน)	ฉบบัล่ำสดุ	ลงวนัที	่1	เมษำยน	2565	โดยำงกลุม่บรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรปรบักำรค�ำนวณโดยใช้ค่ำสัมประสทิธิ ์
	 	 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมประกำศฉบับล่ำสุด	ตั้งแต่ข้อมูลปีฐำนจนถึงปีปัจจุบัน	(พ.ศ.	2563-2565)	เพื่อให้ง่ำย 
	 	 ต่อกำรน�ำข้อมูลมำท�ำกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบ
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ริเริ่มการบริหารจัดการพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

	 ในปี	 2565	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ได้ขยำย

ขอบข่ำยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน 

และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ 

ก่อสร้ำง	ได้แก่	โรงงำนผลติบำงประกง	โรงงำนผลติวังน้อย	

และโครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมพื้นผิวทำงวิ่ง	 ทำงขับ	 

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ		

	 โดยริเริ่มด�ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลปริมำณกำรใช ้

เชื้อเพลิงและพลังงำน	วิเครำะห์กำรใช้พลังงำนและกำร 

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องใน	Scope	 

1	และ	Scope	2	 ซึ่งพบว่ำในปี	 2565	 ธุรกิจก่อสร้ำงมี 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน	สุทธิเท่ำกับ	67,830.77	จิกะจูล	 

และมีอัตรำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	 เท่ำกับ	 

1	 จิกะจูลต่อตันผลิต	 และมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ทำงตรง	(ขอบเขต	1)	สุทธิเท่ำกับ	5,056.80	ตันคำร์บอน 

ไดออกไซด์เทยีบเท่ำ,	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม	 

(ขอบเขต	2)	สทุธเิท่ำกบั		491.14	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่ำและปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	(ขอบเขต	 

1	และ	2)	สุทธิเท่ำกับ	5,547.95	ตันคำร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่ำ	 ซ่ึงมีอัตรำของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ต่อตันกำรผลิต	 (ขอบเขตที่	 1	 และ	 2)	 เท่ำกับ	 0.08	 

ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อตันกำรผลิต
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การบริการจัดการพลังงาน
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การบริการจัดการพลังงาน

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • ลดอัตราการใช้พลังงาน(Energy Intensity) 
   เชื้อเพลิงและไฟฟ้า (จิกกะจูล) ลดลงอย่างน้อย  
  3% เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งหมด (ตัน)  
  โดยใช้ปี 2563 เป็นปีฐาน 

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • ลดอัตราการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 6%  
  เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งหมด 
  โดยใช้ปี 2563 เป็นปีฐาน 

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 มุ่งมั่นให้กำรด�ำเนิน
งำนทำงธุรกิจควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ	 ด้วยกำรส่งเสริม	 
กำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำรปกป้อง	อนรุกัษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	ให้พนกังำน	คู่ค้ำ	และพนัธมิตร 
ทำงธุกิจ	 เพ่ือให้ทรัพยำกรธรรมชำติในปัจจุบันด�ำรงอยู่ 
และเอื้อประโยชน์ต่อประชำกรรุ่นต่อ	ๆ 	ไปในอนำคต		ซึ่ง 
กลุม่บรษิทัฯ	มีกำรด�ำเนนิงำนธรุกจิตำมระบบกำรจดักำร
ด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำน	 ISO14001	 ได้ก�ำหนด 
นโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและนโยบำยสิ่งแวดล้อมที ่
ชัดเจน	 และสอดรับกับกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนของ
องค์กร	 โดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ	 ผลิตภัณฑ	์
บริกำร	 รวมถึงกระบวนกำร	 เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำร 
บริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครอบคลุม
ไปถึงกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง	 ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ขององค์กร
ในปี	2565	โดยได้มีกำรส�ำรวจนวัตกรรม	ควำมคิด	และ
รเิริม่โครงกำรเกีย่วกบักำรประหยดัเชือ้เพลงิและพลังงำน
อย่ำงต่อเน่ือง	 ควบคู่ไปกับโครงกำรลดกำรปลดปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรทำงธุรกิจ	ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม		โดยมุง่เน้นท่ีกำรลดควำมสญูเสยีพลงังำน
ในกระบวนกำร	 และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
เครือ่งจกัร	เช่น	กำรปรบัปรงุฉนวนกนัควำมร้อนถงัจดัเกบ็
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อลดอัตรำกำรสูญเสียพลังงำนควำมร้อน 
ของผลิตภัณฑ์สู่บรรยำกำศ	และกำรปรับเปลี่ยนไปใช้
เทคโนโลยีประสิทธิภำพสูงในกำรผลิต	Hot	Mix	ส�ำหรับ 
กำรปูถนน		เป็นต้น

	 อย่ำงไรกต็ำมในปี			2565	กลุม่บรษิทัทปิโก้แอสฟัลท์	 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนพลังงำนทั้งธุรกิจกำรผลิตและ 
จัดจ�ำหน่ำยยำงมะตอยและธุรกิจก่อสร้ำง	 โดยข้อมูลที่ 
ได้รับกำรทวนสอบและรับรองข้อมูลจำกหน่วยงำน 
ภำยนอก	 (สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	 :	MASCI)	 
ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่	 มกรำคม	ถึง	 ธันวำคม	ปี	 2565		 
มเีฉพำะข้อมลูของธรุกจิผลติและจดัจ�ำหน่ำยยำงมะตอย 
เท่ำนั้น		ยังไม่รวมข้อมูลธุรกิจก่อสร้ำง

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

•	 ปรมิำณกำรใช้พลงังำนกลุม่ธรุกจิกำรผลติและจ�ำหน่ำย 
	 ยำงมะตอยรวมในปี	 2565	 สุทธิเท่ำกับ	 162,818 
	 จิกะจูล		และมีอตัรำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	 
	 เท่ำกับ	 0.31	จิกะจูลต่อตันผลิต	ลดลง	 22.7%	 เมื่อ 
	 เทยีบกบัปีฐำน	2563	ซึง่บรรลเุป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนด

•	 ปริมำณกำรใช้พลังงำนกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำงในปี	2565	 
	 สุทธิเท่ำกบั	67,831	จิกะจูล	และมีอัตรำกำรใช้พลังงำน 
	 ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	เท่ำกับ	1.0	จิกะจูลต่อตันผลิต	

•	 ได้ขยำยขอบข่ำยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้พลังงำน 
	 ครอบคุลมธุรกิจก่อสร้ำง	

•	 กำรปรับปรุงฉนวนกันควำมร้อนถังจัดเก็บผลิตภัณฑ	์ 
	 เพื่อลดอัตรำกำรสูญเสียพลังงำนควำมร้อนของ 
	 ผลิตภัณฑ์สู่บรรยำกำศ	

•	 กำรปรบัปรงุกระบวนกำรเพือ่ลดกำรสญูเสยีควำมร้อน 
	 ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ	PMA,	Para	AC,	AE

•	 โครงกำรลดกำรใช้เช้ือเพลิงส�ำหรับกำรสต๊อคสินค้ำ 
	 และวัตถุดิบ

•	 โครงกำรปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีประสิทธิภำพสูง 
	 ในกำรผลิต	Hot	Mix	ส�ำหรับกำรปูถนน

เป้ำหมำย

สามารถ	Scan	QR	Code 
เพื่อเข้าดนูโยบายอนรุกัษ์พลังงาน
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แนวทางการบริิหารจััดการการใช้พลัังงานอย่างมีีประสิิทธิิภาพ

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 มีควำมมุ่งมั่นในกำร 
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช  ้
ทรัพยำกรและพลังงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	พร้อม 
ทั้งให้กำรพัฒนำธุรกิจด�ำเนินกำรควบคู ่ไปกับกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	 
ซ่ึงพลงังำนถอืเป็นรำกฐำนส�ำคัญัต่อกำรด�ำรงชวีติในทุกุ 

กิิจกรรมของมนุุษย์ในปัจจุบัน	ทั้งกำรผลิตและบริกำร		 
ดังนั้น	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 จึงให้ควำมส�ำคัญ
ต่อกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต	 และบริกำร	 โดยกำร
ปรับปรุงเฉพำะเร่ือง	 (Focused	 Improvement)	 อย่ำง 
ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ	 เพื่อลดหรือก�ำจัดควำมสูญเสีย
พลังงำนในทุกกระบวนกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	

	 กำรด�ำเนนิงำนในปี	2565	มกีำรใช้พลงังำนกลุม่ธรุกจิกำรผลติและจัดจ�ำหน่ำยยำงมะตอยสทุธเิท่ำกบั	162,818 
จิกะจูล		และมีอัตรำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	เท่ำกับ	0.31	จิกะจูลต่อตันผลิต	ลดลง	22.7%	เมื่อเทียบกับ 
ปีฐำน	 2563	 เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงฉนวนกันควำมร้อนถังจัดเก็บผลิตภัณฑ์	 เพ่ือลดอัตรำกำร 
สูญเสียพลังงำนควำมร้อนของผลิตภัณฑ์สู่บรรยำกำศ

138,346

12,742

11,730

2561 2562 2563 2564 2565

พลังงานทางเลือก (จ�กะจ�ล) พลังงานสิ�นเปลือง (จ�กะจ�ล) ปร�มาณการใช� ไฟฟ�า (จ�กะจ�ล)

สัดส�วนการใช�พลังงานแยกตามแหล�งพลังงาน (จ�กะจ�ล)

อัตราการใช�พลังงานต�อหน�วยการผลิต (จ�กะจ�ลต�อตันผลิต)

0.510

0.400

ร�อยละของการใช�พลังงานทางเลือก
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หมำยเหตุ:	แก้ไขข้อมูลเนื่องจำกปรับวิธีกำรค�ำนวณให้สอดคล้องตำม	GRI302-1
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากการอุ่น
และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

	 กลุม่บรษิทัทปิโก้แอสฟัลท์	มเีป้ำหมำยให้กำรพัฒนำ 

ธรุกจิมกีำรด�ำเนนิงำนควบคูไ่ปกบักำรอนรุกัษ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำต	ิและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื	ดังนัน้	จงึได้มุง่เน้น 

กำรปรบัปรงุประสทิธภิำพ	และกระบวนกำรผลติ	กำรอุน่ 

สินค้ำในกิจกรรมต่ำงๆ	 อย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือลดกำรลด

สูญเสียพลังงำนที่ไม่จ�ำเป็น	และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน 

กระจกในกระบวนกำรไปพร้อมๆ	 กัน	 โดยในปี	 2565	 

มุ่งเน้นกำรกำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนจำกกำรอุ่น 

ผลติภณัฑ์กลุม่ยำงร้อน	จำกกจิกรรมกำรจดัเกบ็สนิค้ำ	ซ่ึง 

เป็นกำรใช้พลงังำนหลกัของโรงงำน	ด้วยกำรควบคมุเวลำ 

กำรเดินเคร่ืองระบบกำรให้ควำมร้อนด้วยหม้อต้มน�้ำมัน 

ร้อน	 (Hot	Oil	 Boiler)	 ให้เหมำะสมกับสภำวะปัจจุบัน	

โดยใช้ระบบ	 Scada	 มำประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์,	 

ควบคุม	และติดตำมผล	 เพื่อลดกำรใช้พลังงำนมำกเกิน 

ควำมจ�ำเป็น	ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรอุ่น 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยำงร้อนเพื่อกำรจัดเก็บลดลง	 1,521.3	 

จกิะจลู	คดิเป็นร้อยละ	16	เทยีบต่อตนัจดัเกบ็กลุม่ยำงร้อน	 

และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง	113.1	ตันคำร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 คิดเป็นร้อยละ	 16	 ของกำรปล่อย 

จำกกิจกรรมกำรอุ ่นผลิตภัณฑ์กลุ ่มยำงร้อนเพื่อกำร 

จดัเกบ็	ท�ำให้สำมำรถลดต้นทนุเช้ือเพลงิได้	1.7	ล้ำนบำท
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การจัดการของเสีย และ
การป้องกันการหกรั่วไหล
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การจัดการของเสีย และการป้องกันการหกรั่วไหล

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • ขยะอุตสาหกรรมอันตรายที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการ 
  ฝังกลบเป็นศูนย์
 • การน�าของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่  
  ให้มีสัดส่วน 85% ของ 
  ปริมาณขยะทั้งหมด
 • การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ 
  ระหว่างกระบวนการจัดส่ง เป็นศูนย์

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568   
 • ขยะอุตสาหกรรมอันตรายที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการ 
  ฝังกลบ เป็นศูนย์
 • การน�าของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่  
  ให้มีสัดส่วน 90% ของ 
  ปริมาณขยะทั้งหมด
 • การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ  
  เป็นศูนย์

	 กลุ ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ได้น�ำหลักกำรของ 
ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนมำประยกุต์ใช้	ซึง่เป็นเคร่ืองมอื 
ที่ส�ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ของกำรใช้ทรัพยำกรและกำรจัดกำรของเสีย	 โดยได้มี 
กำรก�ำหนดเป็นนโยบำยและเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ภำยใต ้
ทิศทำงกลยุทธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม	ด้วยกำรสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจให้แก่พนักงำน	 ในกำรลดปริมำณขยะที ่
เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต	และกระบวนกำรต่ำงๆ	ที่ 
เกี่ยวข้องทั้งหมด	ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่ง,	กำรซ่อมบ�ำรุง,	 
กำรตรวจสอบคุณภำพ	รวมถึง	กระบวนกำรที่เกิดขึ้นใน 
ส�ำนักงำนของโรงงำน	เช่น	งำนด้ำนบัญชี	และ	งำนกำร 
บริหำรบุคคล	โดยแต่ละส่วนงำนต่ำงๆ	ได้มีกำรน�ำระบบ 
กำรบ�ำรุงรักษำแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 (Total	 
Productive	Maintenance:	 TPM)	 มำเป็นเคร่ืองมือ 
บริหำรจัดกำรลดขั้นตอนกำรท�ำงำนต่ำงๆ	 ท่ีเกิดกำร 
สญูเสยี	นอกจำกนีย้งัมกีำรน�ำระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม 
ตำมมำตรฐำน	ISO	14001	มำบรหิำรเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพ 
กำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

	 อย่ำงไรกต็ำมทำงกลุม่บรษิทัฯ	ยงัคงด�ำเนนินโยบำย 
กำรคัดแยกขยะก่อนทิ้งและส่งเสริมด้ำนนวัตกรรมใน 
กำรลดของเสียในกำรส่งก�ำจัด	 โดยมีกำรส่งเสริมกำร 
บริหำรจัดกำรตำมมำตรกำร	Mitigation	Hierarchy	คือ	 
หลกีเลีย่ง	(Avoid)	ลดกำรเกดิ	(Minimize)	กำรน�ำกลบัมำ 
ใช้ซ�้ำ	 (Reuse)	 กำรน�ำกลับไปใช้ใหม่	 (Recycle)	 
โดยผ่ำนตำมกระบวนกำรขัน้ตอนทีท่ำงบรษิทัฯ	พจิำรณำ 
ตำมนัยส�ำคัญท่ีมีประโยชน์สูงสุดก่อนส่งก�ำจัด	ปัจจุบัน 
กลุ ่มบริษัท	 ส่งเสริมพนักงำนให้ควำมส�ำคัญและมี 
ส่วนร่วมในเรื่องของเสียกลับมำใช้งำนหรือ	Recycling	 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำร 
แยกขยะมำกขึ้น	 ส�ำหรับกระบวนกำรด�ำเนินกำรบริหำร 
จัดกำรขยะต่ำงๆ	 อยู ่ในกรอบมำตรกำรควบคุมของ 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

•	 ขยะอุตสำหกรรมอันตรำยที่ส ่งก�ำจัดด้วยวิธีกำร 
	 ฝังกลบเป็นศูนย์	ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

•	 กำรน�ำของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมำใช้ใหม่ตำม 
	 หลักกำร	Mitigation	Hierarchy	คิดเป็น	89.7%	ของ 
	 ปริมำณขยะทั้งหมด	ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

•	 มุ่งม่ันในกำรบริหำรจัดกำรของเสียภำยใต้หลักกำร	 
	 Mitigation	Hierarchy	หลีกเลี่ยง	(Avoid)	ลดกำรเกิด	 
	 (Minimize)	กำรน�ำกลับมำใช้ซ�ำ้	(Re	use)	กำรน�ำกลับไป 
	 ใช้ใหม่	(Recycle)	เพือ่ลดปริมำณขยะทีแ่หล่งก�ำเนดิ	

•	 ไม่มีกำรหกร่ัวไหลของวตัถดุบิ	สำรเคม	ีหรือผลิตภณัฑ์	 
	 ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หรือชุมชน

เป้ำหมำย

สามารถ	Scan	QR	Code 
เพ่ือเข้าดูนโยบายส่ิงแวดล้อม
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เส้นทางสู่การปลดปล่อยขยะเป็นศูนย์กลุ่มธุรกิจผลิตยางมะตอย

การบร�หารจัดการของเสีย

ของเสียจากกระบวนการผลิตยางมะตอยไปไหนบ�าง?

กิจกรรม
สนับสนุน
การผลิด การผลิต สินค�า การขนส�ง ลูกค�า

ของเสีย ของเสีย ของเสีย

การคัดแยกเพ�่อ
จำหน�ายต�อ

การเผาทำลายการฝ�งกลบการร�ไซเคิล

วัตถุดิบ

การนำกลับมา
ใช�ซ้ำ
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(Sorting)

 
(Recycle) 169.58 ตัน

0 ตัน

   
 

30.35 ตัน

0 ตัน

4.26 ตัน

3.13 ตัน

33.16 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0.51 ตัน

0 ตัน

0 ตัน 

 

 

การขนส�งวัตถุดิบทางเร�อบรรทุก กิจกรรมสนับสนุนการผลิตการกลั่น การผลิต การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

(Disposal) 0 ตัน

0 ตัน(Incineration)

27.57 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0 ตัน
** ของเสียอินทร�ย� : บำบัดและทิ�งสู�ทะเล 122.89 ลูกบาศก�เมตร

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

0 ลูกบาศก�เมตร

85.84 ลูกบาศก�เมตร

0 ลูกบาศก�เมตร

30.9 ลูกบาศก�เมตร

การใช�ซ้ำ
(Reuse)

1.02 ลูกบาศก�เมตร

กระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ

การดำาเนินธุรกิจกับการจัดการของเสียในห่วงโซ่คุณค่า

0

200

400

600

2563 2564 2565

ปร�มาณของเสียหร�อวัสดุที่ไม�ใช�แล�วมาใช�ใหม�ของ
กลุ�มธุรกิจยางมะตอย

ตันของเสีย

ปร�มาณของเสียทั้งหมด ปร�มาณของเสียที่นำกลับมาใช�ใหม�

ของปร�มาณขยะทั้งหมด

89.7%
461

413

91%

248
219

88%

268

240

89.7%

สัดส�วนการร�ไซเคิล
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(Sorting)

 
(Recycle) 169.58 ตัน

0 ตัน

   
 

30.35 ตัน

0 ตัน

4.26 ตัน

3.13 ตัน

33.16 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0.51 ตัน

0 ตัน

0 ตัน 

 

 

การขนส�งวัตถุดิบทางเร�อบรรทุก กิจกรรมสนับสนุนการผลิตการกลั่น การผลิต การขนส�ง การบร�การเทคนิค การก�อสร�าง

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

(Disposal) 0 ตัน

0 ตัน(Incineration)

27.57 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0 ตัน

0 ตัน
** ของเสียอินทร�ย� : บำบัดและทิ�งสู�ทะเล 122.89 ลูกบาศก�เมตร

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

เร��มเป�ดเผยข�อมูลป� 2566

0 ลูกบาศก�เมตร

85.84 ลูกบาศก�เมตร

0 ลูกบาศก�เมตร

30.9 ลูกบาศก�เมตร

การใช�ซ้ำ
(Reuse)

1.02 ลูกบาศก�เมตร

กระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ

	 กลุ ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ต้องกำรให้ม่ันใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรวัสดุที ่

ไม่ใช้แล้วของกลุ่มบริษัทฯ	มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 จึงให้ 

ควำมส�ำคญักบักำรวเิครำะห์ข้อมลูของเสยีให้ครอบคลมุห่วงโซ่คณุค่ำและพนกังำน 

ทุกคนจะได้รับกำรส่ือสำรเป้ำหมำยเพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน 

ให้สำมำรถลดปริมำณกำรเกิดของเสียที่ไม่ใช้แล้วลงได้	 ตำมรำยละเอียดที ่

ตำรำงด้ำนบนท่ีแสดงปริมำณและวิธีกำรจัดกำรของเสียหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วใน 

ห่วงโซ่คุณค่ำ	
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	 ควำมมุง่ม่ันในกำรปรับปรงุกระบวนกำรจดักำรกำก 
ของเสยีอตุสำหกรรม	ควบคูไ่ปกบักำรดแูลสภำพแวดล้อม 
ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยประยุกต์ใช้หลัก	 3Rs	 และ	 
KAIZEN	ส่งผลให้โรงงำนระยองได้รับรำงวัล	 “โครงกำร 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรม
ที่มีปัญหำเสี่ยงต่อกำรลักลอบทิ้ง	 โดยใช้หลัก	 3Rs	
และ	KAIZEN	ประจ�ำปี	2565”	จ�ำนวน	3	รำงวัล	ได้แก่	 
รำงวัลกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมท่ีดีตำมหลัก	 3Rs	
(3Rs	Awards)	 รำงวัลกำรใช้ประโยชน์กำกของเสียได้
ทั้งหมดโดยไม่มีของเสียที่ต้องฝังกลบ	 (Zero	Waste	 
Achievement	Awards)	และรำงวัลแผนงำน	3Rs	ที่มี 
ประสทิธภิำพในกำรลดกำกอตุสำหกรรมทีใ่ห้ผลตอบแทน 
ทำงเศรษฐศำสตร์	 (3Rs+	Awards)	 ระดับเหรียญทอง	
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม	กระทรวงอุตสำหกรรม

	 นอกจำกนีย้งัมสีร้ำงกำรมส่ีวนรวมของคนในชมุชน 
ในกำรบริหำรจัดกำรขยะตำมหลักกำร	 3Rs	 โดยกำรให้ 
ควำมรู้	 และแบ่งปันประสบกำรณ์ด้ำนกำรคัดแยกขยะ 
ตำมหลัก	3Rs	ให้กับตัวแทนชุมชนจ�ำนวน	85	คน	 เพื่อ 
สร้ำงและส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
อินทรีย์และขยะพลำสติกอย่ำงยั่งยืน	 ภำยใต้โครงกำร	 
“ขยะเพื่อน้อง”	และโครงกำร	 “Rayong	Less	Waste”	 
ของส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่จงัหวดัระยอง	 
ซ่ึงกิจกรรมคร้ังนี้ยังแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์อันด ี
และกำรมส่ีวนร่วมระหว่ำงบรษิทัฯ	กบัหน่วยงำนรำชกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม” 

ปริมำณขยะ
ที่ส่งมอบ

575 
kg.
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	 ตำมนโนบำยสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ	ที่มุ่งมั่น 
ให้กำรด�ำเนนิงำนทำงธรุกจิควบคู่ไปกบักำรบรหิำรจดักำร 
ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ	โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิง่กำรลดจ�ำนวนกำกของเสยีจำกวสัดุท่ีไม่ใช้ตัง้แต่ 
แหล่งก�ำเนิด

	 ในปี	2565	พนกังำนของกลุม่ธรุกจิก่อสร้ำง	โครงกำร 
ก่อสร้ำงซ่อมแซมพื้นผิวทำงวิ่ง	 ทำงขับ	ท่ำอำกำศยำน 
สวุรรณภมิู	ได้เหน็โอกำสในกำรลดของเสยีจำกกระบวนกำร 
สูบถ่ำยยำงมะตอยจำกรถขนส่งสินค้ำเข้ำสู ่ถังเก็บ 
ยำงมะตอยส�ำหรับน�ำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำ 
ยำงมะตอยส�ำหรับงำนก่อสร้ำง	 จึงคิดค้น	 “โครงกำร 
ลดกำรสูญเสียยำงมะตอยด้วย	Bitumen	Heat	Box”	ซึ่ง 

โครงการลดการสูญเสียยางมะตอยด้วย Bitumen Heat Box

ก่อนกำรปรับปรุงยำงมะตอยที่เหลือค้ำงในท่อสูบถ่ำย 
ยำงมะตอยจะถูกถ่ำยลงถัง	 200	 ลิตร	 และรวบรวมไว ้
เพ่ือรอส่งไปก�ำจัดเน่ืองจำกยำงมะตอยจะแข็งตัว	 ท�ำให้ 
ไม่สำมำรถน�ำยำงมะตอยไปใช้ในกำรผลิตสินค้ำต่อได้	 
ดังน้ันพนักงำนจึงได้ออกแบบ	Bitumen	Heat	Box	ขึ้น 
เพื่อรวบรวมยำงมะตอยที่เหลือค้ำงในท่อสูบถ่ำย	และ 
สำมำรถให้ควำมร้อนกับยำงมะตอยได้	 เม่ือมีปริมำณ 
มำกพอระบบจะปั้มยำงมะตอยใน	Bitumen	Heat	Box	 
เข้ำสู่แทงค์เกบ็วตัถดิุบเพือ่ใช้ในกำรผลิตต่อไป	กำรปรับปรงุ 
นี้ได้เริ่มใช้งำนเมื่อวันที่	 1	 ตุลำคม	 2565	 ซึ่งสำมำรถ 
น�ำยำงมะตอยทีเ่หลือค้ำงในท่อสูบถ่ำย	กลับมำใช้ใหม่ได้ 
จ�ำนวน	5.2	 ตัน	และยังสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรซื้อวัตถุและค่ำก�ำจัดของเสียประมำณ	72,000	บำท

แท็งก�บรรจ�
ยางมะตอย

วาล�ว 3 ทาง

ป��ม

Bitumen 
Heat Box

ตู�ควบคุมระบบ
ให�ความร�อน

ท�อให�ความร�อน
ด�วยระบบไฟฟ�า

รถขนส�งยางมะตอย
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	 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและกำรดูแลรักษำ 
สิง่แวดล้อมเป็นสิง่ทีก่ลุม่บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญั	ครอบคลมุ 
ทุกกิจกรรม	 และพ้ืนที่โรงงำนผลิตสินค้ำและคลังเก็บ 
สินค้ำยำงมะตอย	 ตั้งแต่กระบวนกำรรับสินค้ำทำงเรือ 
ขนส่งยำงมะตอยจนถังเก็บผลิตภัณฑ์	 ในกระบวนกำร
ผลิต	 กระบวนกำรส่งมอบจนขนส่งไปยังในพ้ืนโรงงำน 
ผลติสนิค้ำและพ้ืนทีข่องลกูค้ำ	เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งมีควำมมุ่งมั่นในกำรชี้บ่ง 
ควำมเสี่ยงและทบทวนมำตรกำร	คู่มือในกำรป้องกันไม่
ให้เกิดอุบัติกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์	 จึงให้ควำมส�ำคัญต่อ
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรระงับเหตุและกำรเก็บกู้ 
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนและเพียงพอ	 
รวมไปถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้แก่ทีมตอบสนองต่อ 
เหตุฉุกเฉินผ่ำนกำรอบรมและฝึกซ้อมกำรเก็บกู ้เม่ือ 
ผลิตภัณฑ์และสำรเคมีรั่วไหลอย่ำงเป็นระบบอย่ำงน้อย 
ปีละ	 1	 ครั้ง	 เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้ำนควำม 
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
จัดกำรเหตุกำรณ์รั่วไหลอย่ำงมีประสิทธิภำพและลด 
ระยะเวลำในกำรฟื้นฟูในระยะสั้น

	 จำกกระบวนกำรชี้บ่งควำมเสี่ยงภำยในของกลุ่ม 
บรษิทัฯ	ได้ครอบคลมุไปยงักรณฉีกุเฉนิหำกเกดิกำรรัว่ไหล 
ของวัตถุดบิและผลติภัณฑ์	ซึง่มคีวำมเสีย่งและอำจจะส่ง 
ผลกระทบต่อกำรปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้

	 มีกำรปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินของกลุ่ม 
บริษัทฯ	 เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน	 หรือ 
ภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 ทัง้นี	้ยงัได้มกีำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรระงับเหต ุ
และกำรเก็บกู้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำน	 
รวมถึงฝึกซ้อมกำรบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน	ภำวะวิกฤต	 
และกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี	 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจและเชี่ยวชำญในกระบวนกำร 
บริหำรจัดกำรเหตุ	 ฉุกเฉิน	 และภำวะวิกฤต	 พร้อมทั้ง 
สำมำรถบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจให้ด�ำเนินไปได้ 
อย่ำงรำบรื่น	ไม่หยุดชะงัก

การป้องกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์และสารเคมี

	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ได้มีกำรจัดเก็บ 
ข้อมลูจ�ำนวนครัง้ของกำรเกดิเหตผุลติภณัฑ์และสำรเคมี 
หกร่ัวไหล	ซึง่แยกเป็น	3	ระดบัตัง้แต่น้อย	ปำนกลำง	และ 
มำก	 เพื่อน�ำเอำข้อมูลเชิงสถิติไปก�ำหนดแผนงำนกำร 
ควบคมุ	ป้องกนัและบรหิำรจดักำรให้เหมำะสม	ดงัตำรำง 
แสดงจ�ำนวนครัง้ของกำรเกดิเหตผุลติภณัฑ์และสำรเคม ี
หกรั่วไหล

ปริมาณการรั่วไหลของ 
ผลิตภัณฑ์และสารเคมีมากกว่า	 
20,000	กก./ครั้ง

	 0	 0	 0

ปริมาณการรั่วไหลของ 
ผลิตภัณฑ์และสารเคมี 
200-20,000	กก./ครั้ง

 3 4 3

 2563 2654 2565

ปริมาณการรั่วไหลของ 
ผลิตภัณฑ์และสารเคมีน้อยกว่า 
200	กก./ครั้ง

	 NA	 12	 8

ตัวอย่างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการระงับเหตุและการเก็บกู้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
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	 จำกกระบวนกำรชี้บ่งควำมเสี่ยงภำยในของกลุ่ม
บริษัทฯ	 ได้ครอบคลุมไปยังกรณีฉุกเฉินหำกเกิดกำร 
รั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	 ซึ่งมีควำมเสี่ยงและ
อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้	
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้จัดสรรงบประมำณส�ำหรับโครงกำรใน
กำรป้องกันและควบคุมกำรรั่วไหลของวัตถุดิบ	 และ
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อลดโอกำสกำรรั่วไหล	และควบคุมระดับ
ควำมรุนแรงของกำรรั่วไหลได้	 และเป็นกำรป้องกัน
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์รั่วไหลออกสู่ภำยนอก	 ซึ่งอำจส่ง
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมได้

โครงการปรับปรุงโรงบรรจุยางถัง และวาล์วควบคุมท่อจ่าย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์

	 โดยปี	 2565	 ได้จัดท�ำโครงกำรครอบคลุมไปใน 
โรงงำนต่ำงๆ	อำทิเช่น	โครงกำร	ปรับปรุงโรงบรรจุยำงถัง	 
และวำล์วควบคุมท่อจ่ำยผลิตภัณฑ์	ณ	 โรงงำนจังหวัด 
นครรำชสีมำ	 เป็นงบลงทุนรวมประมำณ	0.9	ล้ำนบำท	 
ปรับปรุงระบบท่อ	 เพื่อลดโอกำสเกิดกำรรั่วไหลของ 
ผลิตภัณฑ์	 และท�ำรำงระบำยส�ำหรับควบคุมผลิตภัณฑ์ 
ทีม่โีอกำสรัว่ไหล	อกีท้ังกลุม่บรษิทัฯ	มุง่เน้น	และให้ควำม 
ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 จึงได้พัฒนำปรับปรุง 
ระบบกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้มีควำม 
ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม
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เพ�่อความปลอดภัย
ดีกว�าเสียใจภายหลัง

การตระหนัก
ด�านความปลอดภัย

ห�วงโซ�คุณค�าที่สำคัญ ผู�มีส�วนได�เสียที่สำคัญ

ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ
• ความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูง
• ความเสี่ยงจากการสูดดมไอระเหยและสารเคมี
• ความเสี่ยงจากการทำงานด�วยท�าทางที่ไม�เหมาะสม
• ความเสี่ยงจากการสัมผัสความร�อน
• ความเสี่ยงจากการทำงานกับเคร�่องจักร
• ความเสี่ยงจากการสัมผัสความร�อน
• ความเสี่ยงจากโรคติดต�อร�ายแรงในพ�้นที่เสี่ยง
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ความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและการขนส่งสินค้าทางถนน 

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • จ�านวนอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการ 
  ปฏิบัติงานและการขนส่งของพนักงานรวมถึง 
  ผู้รับเหมาขนส่งเป็นศูนย์

 • อัตราความถี่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการ 
  ปฏิบัติงานและการจัดส่งถึงขั้นหยุดงาน ไม่เกิน  
  0.74 ครั้งต่อหนึ่งล้านชั่งโมงท�างาน

 • ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคจากการท�างาน 
   เป็นศูนย์

 • ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยจากผู้ใช้ถนน 
  ต่อรถขนส่งสินค้าเป็นศูนย์

 • ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลระหว่งการขนส่งสินค้า 
  เป็นศูนย์

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • จ�านวนอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงานและ

  เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานและการขนส่งของ 
  พนักงานรวมถึงผู้รับเหมาขนส่งเป็นศูนย์

 • อัตราความถี่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการ 
  ปฏิบัติงานและการจัดส่ง ถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์

 • ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคจากการท�างาน  
  เป็นศูนย์

 • ข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียด้าน 
  ความปลอดภัยจากผู้ใช้ถนนต่อรถขนส่งสินค้า 
  เป็นศูนย์

 • ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลระหว่างการขนส่งสินค้า 
  เป็นศูนย์

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ส่งเสริมและสร้ำงสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย	 ตำมแนวมำตรฐำนสำกล	
ISO	 45001	 ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย	และมำตรฐำน	ISO	39001	กำรบริหำรจัดกำร
กำรขนส่งสินค้ำอย่ำงปลอดภัย	 รวมทั้งกฏหมำยและข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	 เพื่อป้องกันอุบัติเหต	ุ
กำรบำดเจ็บ	และควำมเจบ็ป่วยทีเ่ก่ียวกบักำรปฏบิติังำน
ของพนักงำน	ผูร้บัเหมำ	และผูท้ีเ่ข้ำมำปฏิบตังิำนภำยใน
พืน้ท่ีของกลุม่บรษิทัฯ	กำรสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรขับรถขนส่งสินค้ำตั้งแต่ภำยในโรงงำน
ตลอดจนเส้นทำงกำรส่งสินค้ำอย่ำงเข้มงวด	 เพ่ือให้
สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้อย่ำงปลอดภัย	 ทันเวลำ	ครบ
ถ้วนตำมควำมคำดหวังของลูกค้ำ	 และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ถนน	พร้อมยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน
ด้วยกำรปลูกฝังให้มีกำรคิดประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	ตั้งแต่
กำรวำงแผนงำนตลอดจนกำรพัฒนำปรบัปรงุระบบและ
มำตรกำรควบคุมอย่ำงต่อเนื่อง

	 จำกกำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	ที่มุ่งมั่นสร้ำงวัฒนธรรม 
ด้ำนควำมปลอดภัยแก่พนักงำน	 ส่งผลให้ในปี	 2565	 
กลุ่มบริษัทฯ	 ยังคงรักษำมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
ควำมปลอดภยัได้เป็นอย่ำงด	ีโดยโรงงำนในประเทศไทย 
ทั้ง	 5	 แห่ง	 ได้รับรำงวัลที่เกี่ยวข้องอย่ำงรำงวัลสถำน 
ประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย	 รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ 
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระดับวิชำชีพดี เด ่น	 
“คุณหทัยรัตน์	 เพ็ชรนิล”	 รำงวัล	 “ภำคีร่วมใจ	 ขนส่ง 
ปลอดภัย”	ประจ�ำปี	2565	(Safe	Transport	Safe	Life	 
2022)	 จำกกรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำน	กระทรวง 
แรงงำน	 รวมถึงกำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรป้องกันกำรเกิด 
อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	ด้วยกำรนับชั่วโมงสะสมท่ีไม่มี 
กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงำน	 
จนเป็นผลให้ได้รบัรำงวลัจำกกจิกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์	 (Zero	Accident)	 
จำกสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และ 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 (องค์กำรมหำชน)	 รำงวัล 
ต่ำง	ๆ	นี้แสดงถึงควำมตระหนักในกำรบริหำร	และกำร 
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสภำพ 
แวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ	และยึดหลักกำร 
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำกล

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

เป้ำหมำย

	 ข้อมลูทีเ่ปิดเผยในรำยงำนฉบบันีไ้ด้รบักำรทวนสอบ 
แหล่งทีม่ำ	วธิกีำรจดบนัทกึ	และกำรค�ำนวณโดยสถำบนั 
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(MASCI)

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดูนโยบายการ 
จดัการแบบบูรณาการ

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดนูโยบายการ
จัดการความปลอดภัย 
การจราจรทางถนน
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•	 อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจำกกำรขนส่งสินค้ำของกลุ่ม 

	 บริษัท	รวมถึงผู้รับเหมำขนส่งเป็นศูนย์

•	 อัตรำควำมถีก่ำรบำดเจบ็จำกอุบติัเหตุจำกกำรปฏบัิติ 

	 งำนและกำรจัดส่ง	ถึงขั้นหยุดงำน	0	ครั้งต่อหนึ่งล้ำน 

	 ชั่งโมงท�ำงำน

•	 พนักงำนบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน	 ทั้งจำกภำยใน 

	 กลุ่มบริษัทฯ	และระหว่ำงกำรส่งสินค้ำเป็นศูนย์

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนด้ำนควำมปลอดภัยจำกผู้ใช้ถนนต่อ 

	 รถขนส่งสินค้ำ

•	 ไม่มีกำรหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกำรขนส่ง 

	 สินค้ำ

•	 ส่งเสรมิให้พนกังำนมส่ีวนร่วมในกำรค้นหำควำมเส่ียง 

	 จำกกำรกระท�ำทีไ่ม่ปลอดภยั	(Unsafe		Act)	สภำพกำรณ์ 

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

	 ที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Condition)	และ	เหตุกำรณ์ 

	 เกือบเกิดอบุัติเหตุ	(Near	miss)	เพื่อลดโอกำสในกำร 

	 เกิดอุบัติเหตุจำกปัจจัยที่คล้ำยคลึงกัน	

•	 ส่งเสริมให้พนกังำนร่วมกนัวเิครำะห์สำเหตกุรณทีีเ่กดิ 

	 อบุตัเิหต	ุอบุตักิำรณ์	หรอืเหตกุำรณ์เกอืบเกดิอบุตัเิหต	ุ 

	 เพื่อก�ำหนดมำตรกำรเกิดซ�้ำ	

•	 กำรจัดให้มีบุคลำกรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยใน 

	 กำรขนส่ง	(Transport	Safety	Manager	:	TSM)		ตำม 

	 กฎหมำยขนส่ง	 จ�ำนวน	 10	ท่ำน	 โดยครอบคลุม	 5	 

	 โรงงำนผลิตยำงมะตอยในประเทศไทย

•	 กำรเข้ำร่วมโครงกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง 

	 แรงงำนเพื่อยกระดับกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำน 

	 ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสภำพแวดล้อมใน 

	 กำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบและเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
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	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญที่จะเสริมสร ้ำง

วฒันธรรมควำมปลอดภัยภำยในองค์กร	มุง่เน้นกำรดแูล

ควำมปลอดภยัให้ครอบคลมุทัง้ในส่วนของพนกังำนและ

ผูร้บัเหมำ	เพือ่เป็นพืน้ฐำนของกำรท�ำงำน	และด�ำเนนิกำร

ต่ำงๆ	เพือ่ให้เกดิควำมปลอดภยัร่วมกัน	ทัง้ในกำรปฏบิตัิ

งำน	และกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน	

	 ปี	 2565	กลุ่มธุรกิจผลิตยำงมะตอยไม่มีพนักงำน

ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	และไม่มีพนักงำนเป็น

โรคอันเนื่องมำจำกกำรท�ำงำน	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	ได้

รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำนควำม 

ปลอดภัยของกรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำน	กระทรวง 

แรงงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมถึงประกำศเกียรติคุณ 

กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน 

ให้เป็นศูนย์	 ประจ�ำปี	 2565	จำกสถำบันส่งเสริมควำม 

ปลอดภยั	อำชวีอนำมยั	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 

(องค์กำรมหำชน)	

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 และกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง	บริษัทกิจกำรร่วมค้ำทีเอ็น	 

ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง	ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในโครงกำร 

ทำงวิ่งเส้นท่ี	 3	ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	ที่บุคลำกรทุก 

ระดับร่วมกันสร้ำง	และขับเคลื่อนควำมปลอดภัยในกำร 

ท�ำงำนให้ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เช่น	 กิจกรรม	 

Tool		Box	Talks	ทีพ่นกังำน	และผู้รับเหมำร่วมกนัวิเครำะห์ 

จุดเสี่ยงอันตรำยก่อนเริ่มปฏิบัติงำน	 กิจกรรม	 Patrol	 

ร่วมกันค้นหำจุดเส่ียงหรือสภำพกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

ภำยในไซต์งำน	 แก้ไขปรับปรุงไม่ให้จุดเส่ียงนั้นกลำย 

มำเป็นสำเหตุของอุบัติเหตุ	 และจัดให้มีทั้งกำรอบรมให้ 

ควำมรู้และฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป	ด้วยกำรด�ำเนินกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มแข็งเป็นผลให้	 โครงกำร

ก่อสร้ำงทำงวิง่เส้นที	่3	ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูมิช่ัีวโมง

กำรท�ำงำนสะสมครบ	5	ล้ำน	ชั่วโมงควำมปลอดภัย	โดย

ไม่มีกำรบำดเจ็บจำกกำรปฏิบัติงำน
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กำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน

อุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตของพนักงำนในประเทศ

อุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตของผู้รับเหมำ	(จำกกำรขนส่งสินค้ำ)

จ�ำนวนกำรบำดเจ็บขั้นหยุดงำน	ของพนักงำนในประเทศ

จ�ำนวนกำรบำดเจ็บขั้นหยุดงำนของผู้รับเหมำ	

สถิติกำรบำดเจ็บขั้นหยุดงำนของพนักงำนในประเทศ	(LTIFR)

สถิติกำรบำดเจ็บขั้นหยุดงำน	ของผู้รับเหมำ		(LTIFR)

บันทึกกำรบำดเจ็บที่ต้องมีกำรบันทึกทั้งหมด	 
(เกินกว่ำกำรปฐมพยำบำล)

จ�ำนวนเจ็บป่วยขั้นหยุดงำนจำกกำรท�ำงำนของพนักงำน 
ในประเทศ

สถิติกำรเจ็บป่วยขั้นหยุดงำนจำกกำรท�ำงำนของพนักงำน 
ในประเทศ	(OIFR)

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพและควำมปลอดภัย

จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตจำกกำรขนส่งสินค้ำ 
ของพนักงำนในประเทศ

	 1	 0	 0	 0

	 0	 0	 1	 0
 
	 1	 0	 0	 0

	 0	 0	 1	 1

	 0.74	 0	 0	 0

	 0	 0	 3.35	 3.70

	 0	 0	 0	 0

	 0	 0	 0	 0

 
	 0	 0	 0	 0

	 0	 0	 0	 0

	 0	 0	 0	 0

 2562 2563 2564 2565หน่วย

ตารางนี้แสดงข้อมูลกลุ่มธุรกิจยางมะตอย และสำานักงานใหญ่

การบริหารจัดการด้านสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน

	 กำรดูแลสุขภำพของพนักงำนเป็นอีกสิ่งส�ำคัญ 
กลุม่บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัในกำรจดัเตรยีมสภำวะกำร 
ท�ำงำนที่ป้องกัน	ควำมเจ็บป่วย	 รวมถึงกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดต่อ	ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน	และ/หรือสภำพ 
แวดล้อมในกำรท�ำงำน	ของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่ำงต่อเนื่อง	 เช่นกำรตรวจสุขภำพพนักงำนใหม่ก่อน 
เริ่มท�ำงำน	 หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนต�ำแหน่งงำน	 ตรวจ 
สุขภำพประจ�ำปี	 และตรวจสุขภำพพนักงำนตำมปัจจัย 
เสี่ยงโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์	 พร้อมทั้งน�ำผลตรวจ 
สุขภำพมำวิเครำะห์ร่วมกับลักษณะกำรปฏิบัติงำน	และ 

ผลตรวจวดัคณุภำพสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำลกัษณะ
งำน	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนไม่ใช่ปัจจยัเสีย่งที่ 
จะคกุคำมสขุภำพของพนกังำน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	กำรจัด 
เตรียมห้องพยำบำลและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นไว้ให ้
บริกำรด้ำนสุขภำพแก่พนักงำนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
ที่เข้ำมำปฏิบัติงำน	 จัดให้มีพยำบำลท�ำหน้ำท่ีให้กำร 
รักษำหรือปฐมพยำบำลในเบ้ืองต้นและให้ค�ำแนะน�ำใน 
ประเด็นด้ำนสุขภำพและอำชีวอนำมัย	นอกจำกน้ียังได ้
ติดตั้งเคร่ืองกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ	 (AED)	 ไว  ้
ช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดอำกำรหัวใจหยุดเต้น

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง/หนึ่งล้ำน
ชั่วโมงกำรท�ำงำน

ครั้ง/หนึ่งล้ำน
ชั่วโมงกำรท�ำงำน

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง/หนึ่งล้ำน
ชั่วโมงกำรท�ำงำน

ครั้ง

ครั้ง
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	 คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	 (คปอ.)	 ถือเป็น
ส่วนส�ำคัญในกำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัยระหว่ำง
พนักงำน	 และผู้แทนฝ่ำยบริหำร	 ประกอบด้วยผู้แทน
พนักงำนที่พนักงำนคัดเลือกมีวำระ	2	ปี	และหัวหน้ำงำน	
มีบทบำทที่ส�ำคัญดังนี้

1.	 พจิำรณำนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภยั	 
	 รวมทั้งควำมปลอดภัยนอกงำน	 เพ่ือป้องกันและ 
	 ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ	 กำรประสบอันตรำย	กำรเจ็บ 
	 ป่วย	หรอืกำรเกดิเหตุเดือดร้อนร�ำคำญอันเน่ืองจำกกำร 
	 ท�ำงำน	หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำน	

2.	 รำยงำนและเสนอแนะมำตรกำรหรอืแนวทำงปรับปรุง	 
	 และ	ส่งเสริม	สนับสนุน	ติดตำมผลกำรจัดกำรด้ำน 
	 ควำมปลอดภัย	

3.	 เป็นส่วนส�ำคัญในกำรสอบสวน	 หรือตรวจสอบ 
	 ข้อเท็จจริงเมื่อเกิดอุบัติกำรณ์ขึ้น		

4.	 ก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกนักำรเกดิซ�ำ้	และรำยงำน 
	 ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
	 ประจ�ำปี	

การมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1.	 อบรมควำมรู้	 และฝึกทักษะท่ีจ�ำเป็นในกำรปฏิบัติ 
	 งำนอย่ำงปลอดภัย	ผ่ำนกำรอบรมออนไลน์,	คลิป 
	 วีดีโอ,	 กำรประชุมวิเครำะห์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ	หรือ 
	 เกือบเกิดเหตุกำรณ์	 (Near	miss)	รวมถึงกิจกรรม 
	 ส่งเสริมต่ำงๆ	

2.	 สร้ำงควำมตระหนัก	 และทัศนคติท่ีดีด้ำนควำม 
	 ปลอดภัย	ผ่ำนช่องทำงกำรสนทนำควำมปลอดภัย	 
	 กำรร่วมกันวิเครำะห์จุดเสี่ยง	และกำรปรับปรุงเพื่อ 
	 ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ	 กำรประกวด 
	 พนักงำนดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย

3.	 ป้องกัน	 ควบคุม	 และเฝ้ำระวัง	 ให้เหมำะสมกับ 
	 สถำนกำรณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ	 เช่น	 ระเบียบข้อ 
	 บังคับด้ำนควำมปลอดภัย	 ทบทวนกิจกรรมท่ีมี 
	 ควำมเสี่ยงอันตรำย	เป็นต้น

4.	 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนตำม 
	 โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดโรค	ปลอดภัย	 
	 กำยใจเป็นสุข	 (Healthy,	 Safety	 and	 Happy	 
	 Workplace)	 เพ่ือป้องกันโรค	 และกำรเจ็บป่วยที่ 
	 เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำน

การเสริมสร้างจิตสำานึกและปลูกฝัง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
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	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกัน
อุบัติเหตุเชิงรุกโดยมีกระบวนกำรควบคุมควำมเส่ียงที่
อำจก่อให้เกิดอบุติัเหตุร้ำยแรง	กำรเตรยีมควำมพร้อมต่อ
สถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ	รวมถงึโรคทีเ่กดิจำกกำรท�ำงำน	กลุม่
บริษัทฯ	จึงได้ก�ำหนดวิธีกำรชี้บ่งควำมเสี่ยงอันตรำยใน
ทกุขัน้ตอนและกจิกรรม	โดยพนกังำนทกุคนจะมส่ีวนร่วม
ในกำรชีบ่้งควำมเสีย่งอันตรำยเหล่ำนีต้ำมมำตรฐำน	ISO	
45001	เพือ่เป็นแนวทำงส�ำหรบักำรน�ำมำประยกุต์ใช้เพือ่
ลดโอกำส	และควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้น	 ซึ่งในกำรช้ีบ่ง
อันตรำยจะพิจำรณำถึง	 ทรัพยำกรที่ใช้	 หน้ำที่ลักษณะ
งำน	กำรออกแบบวธิกีำรท�ำงำน	สถำนที	่สภำพแวดล้อม
และอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต	 คำดกำรณ์อันตรำยท่ี
อำจเกิดขึ้น	 และกระบวนกำรท�ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไป	
เพื่อจัดท�ำแผนงำนควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง

	 กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเส่ียง	 กลุ่ม
บริษัทฯ	ก�ำหนดให้ใช้หลักกำรของกำรจัดกำรตำมล�ำดับ
ขั้น	 (Hierarchy	Controls)	 เช่น	 	กำรปรับเปลี่ยนขนวน
กำร	แก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร	 สรรหำวัตถุดิบทำงเลือก	

ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เกิดอัคคีภัยบริเวณแท็งค์เก็บน�้ำมัน

อุบัติเหตุจำกกำรขับขี่รถขนส่งสินค้ำที่ควำมเร็วต�่ำ	
เช่น	ถอยจอดในโรงงำน

ผลิตภัณฑ์รั่วไหล	จำกงำนบ�ำรุงรักษำระบบท่อสูบถ่ำย

อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนกับเครื่องจักร	(ปั้ม)	
จุดหมุน	จุดหนีบ

สำรเคมีอันตรำยฟุ้งกระจำยขณะสูบถ่ำย

อุบัติเหตุจำกสำยสูบถ่ำยผลิตภัณฑ์แตกช�ำรุด

อุบัติเหตุจำกกำรเคลื่อนย้ำยถังผลิตภัณฑ์

กำรพิจำรณำและออกใบอนุญำตท�ำงำนพื้นที่เสี่ยงภัย
ระบบดับเพลิงและหัวกระจำยน�้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

มำตรกำรเพิ่มผู้ช่วยดูท้ำยขณะถอยจอดในโรงงำน
มำตรกำรก�ำหนดพื้นที่จอดส�ำหรับรถขนส่งสินค้ำ

ระบบ	Log-out,	Tag-out	ใช้งำนระหว่ำงงำนซ่อมบ�ำรุง

ท�ำกำร์ดป้องกันส่วนหมุนของเครื่องจักร
ติดตั้งระบบ	Safety	Interlock	Switch

ติดตั้งระบบบ�ำบัดอำกำศเสียแบบเปียก	หรือ	
Wet	Scrubber	System

จัดท�ำแผนกำรทดสอบ	และบ�ำรุงรักษำระบบ	
Safety	Release	Valve	รถขนส่งสินค้ำ

จัดท�ำอุปกรณ์รถเข็น	ส�ำหรับช่วยในกำรเคลื่อนย้ำย
ถังผลิตภัณฑ์

มำตรกำรหรือแนวทำงป้องกัน

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย

ออกกฏระเบยีบด้ำนควำมปลอดภัย	รวมถงึกำรจดัสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย	ซึ่งกำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำรมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำอย่ำงน้อย
ปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยในกำรประเมินควำมเสียงที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมำไดจัดให้้มีกำรด�ำเนินกำรประเมิน
ร่วมกัน	กรณีกำรปฏิบัติต่อเนื่องในระยะยำวหัวหน้ำงำน
และผู้รับเหมำต้องประชุมร่วมกันเรื่องควำมปลอดภัย	
พร้อมท้ังให้มีกำรเก็บและรำยงำนสถิติควำมปลอดภัย
ของผู้รับเหมำเช่นเดียวกับพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ

	 ส่งเสรมิให้พนงัำนค้นหำควำมเสีย่งจำกกำรกระท�ำ
ที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	act)		สภำพกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย	
(Unsafe	Condition)	และ	เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	
(Near	miss)	เพือ่ลดโอกำสในกำรเกดิอบุตัเิหตจุำกปัจจยั
ที่คล้ำยคลึงกัน	 ส่งผลกำรให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร
ท�ำงำนมำกขึ้น	และลดโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุ	ตัวอย่ำง
ของกำรค้นหำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ
พนักงำน	ดังตำรำง

100

รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2565



	 กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์บรรจุถังขนำด	200	กิโลกรัม	
ให้กับลูกค้ำ	 พบว่ำหลำยพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเคล่ือน
ย้ำยผลติภัณฑ์บรรจ	ุจงึต้องท�ำกำรเคลือ่นย้ำยด้วยวธิกีำร
ใช้มือหมุนตัวถังไปยังจุดหมำย	ซึ่งต้องออกแรงในกำร
หมุนถังมำก	ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรปวดกล้ำม
เน้ือและอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สูง	 กลุ่มพนักงำนได้
มองควำมเสีย่งและพิจำรณำปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน
ดังกล่ำว	โดยน�ำหลักกำรของ	Kaizen	มำประยุตก์ใช้	ซึ่ง
เป็นกำรปรบัปรุงงำน	โดยใช้กำรลงทนุเพียงเลก็น้อย	และ
ก่อให้เกิดกำรปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อย	ค่อยๆ	 เพิ่มพูน
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพ่ือให้กำรปรบัปรุงกระบวนกำร
ท�ำงำนดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

	 ดังนั้นหน่วยงำนคลังสินค้ำ	 โรงงำนนครรำชสีมำ	
จึงเริ่มกระบวนกำรตำมหลัก	 Kaizen	 เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภยั	และลดควำมเสีย่งเรือ่งควำมเมือ่ยล้ำกล้ำมเนือ้
ของพนักงำนในกำรขนย้ำยถังดังกล่ำว	 โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดของรถเข็นถุงไม้กอล์ฟ	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ทุ่นแรง

โครงการปรับปรุงจุดปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทีส่ำมำรถช่วยเคลือ่นย้ำยวสัดใุนสภำพพืน้ทีล่ำดชนัและ
แตกต่ำงกันออกไปตำมลกัษณะพืน้ทีข่องสนำมกอล์ฟ	มำ
เป็นแนวทำงกำรปรับปรุงเป็นรถเข็น	 โดยออกแบบให้มี
ควำมเหมำะสมกับถังบรรจุผลิตภัณฑ์	 ใช้โครงสร้ำงเป็น
เหล็กหนำ	 มีล้อหน้ำขนำดใหญ่	 มีควำมคงทนต่อกำรใช้
งำน	ล้อหลังหมุนได้รอบทิศทำง	เหมำะสมต่อกำรบังคับ
ทศิทำง	นอกจำกนีย้งัคิดค้นระบบล็อคขอบถงัเพือ่ป้องกัน
ถงัล้มขณะเคลือ่นย้ำย	เพิม่จดุปรบัระดบัสงู-ต�ำ่	ของตวัรถ
เข็น	เพื่อให้เหมำะสมกับควำมสูงของผู้ใช้งำนแต่ละคน	

	 จำกกำรใช้งำนพบว่ำอปุกรณ์ดงักล่ำว	สำมำรถช่วย
ให้พนักงำนลดควำมเม่ือยล้ำกล้ำมเนื้อจำกกำรเคลื่อน
ย้ำยถัง	 และลดควำมเสี่ยงในเกิดอุบัติเหตุลงได้	 อีกทั้ง
ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนจำกกำรลดเวลำใน
กำรส่งมอบสนิค้ำลงถึง	50%	โดยท่ีตวัถงับรรจุภณัฑ์ไม่มี
ควำมเสียหำยในระหว่ำงกำรขนย้ำยอีกด้วย
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กิจกรรม Tool box talks

	 จำกกำรน�ำระเบียบปฏิบัติและแผนด�ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยมำต่อยอดด�ำเนินกำร	 โดยในกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้ำงโครงกำรทำงวิ่งเส้นที่	 3	 ท่ำอำกำศยำน
สวุรรณภมู	ิได้จดัให้พนกังำนทุกระดับได้ร่วมกนัออกแบบ
กำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อกำรท�ำงำนอย่ำง 
มีประสทิธิภำพจงึเกดิกจิกรรม	Tool	box	talks	ทีพ่นกังำน 
และผู้รับเหมำร่วมกันวิเครำะห์จุดเสี่ยงอันตรำยก่อนเร่ิม 
ปฏิบัติงำน	 และสื่อสำร	 SSHE	News	 ให้แก่พนักงำน 
ทรำบ	พร้อมจัดให้มีกำรท�ำ	 Patrol	 เพื่อค้นหำจุดเส่ียง 
หรือสภำพกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัยภำยในสถำนที่ก่อสร้ำง 
พร้อมแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงนั้น	 โดยได้ขยำยผลไปสู่ 
สถำนที่ก่อสร้ำงทุกพื้นที่อีกด้วย	และจัดให้มีกำรอบรม 
ให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปอย่ำงต่อเนื่อง	ด้วย 
กำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มแข็งเป็น 
ผลให้	 โครงกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งเส้นที่	 3	 ท่ำอำกำศยำน 
สุวรรณภูมิ	มีชั่วโมงกำรท�ำงำนสะสมครบ	5	ล้ำน	ชั่วโมง 
ควำมปลอดภยั	โดยไม่มกีำรบำดเจบ็จำกกำรปฏบิตังิำน	 
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลจำกกำรสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนควำม 
ปลอดภัยขององค์กร

กิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยในการ 
การปฏิบัติงานและการขนส่งสินค้า

กิจกรรมยิ่งแชร์ ยิ่งได้

	 อุบัติเหตุบนท้องถนน	ระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำเป็น 
อีกควำมเส่ียงหนึ่งที่กลุ่มบริษัทฯ	ค�ำนึงถึง	 ซ่ึงมีปัจจัย 
หลำยประกำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง	 สำมำรถแบ่งเป็นปัจจัย 
ด้ำนควำมพร้อมของผู ้ขับขี่	 ปัจจัยด้ำนสภำพของรถ	 
ปัจจัยด้ำนสภำวะแวดล้อม	ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของ 
ผู้ขับขี่หรือพนักงำนขับรถ		

	 กำรกระตุ ้นให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำม 
ปลอดภัยนับว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญ	 กำรจัดกิจกรรมยิ่งแชร์	 
ยิ่งได้	 เป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรประเมินควำมเสี่ยง	 
จุดเส่ียง	 จุดอันตรำย	 ให้กับเพ่ือนพนักงำน	 และเมื่อ 
พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแชร์จุดที่มีควำมเสี่ยงที ่
อำจจะก่อให้เกดิอนัตรำยได้	จะสำมำรถช่วยลดอบุตัเิหต ุ
จำกกำรขับรถและจำกกำรปฏิบัติงำน
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ตัวอย่ำงกิจกรรมยิ่งแชร์ ยิ่งได้ 
ประเภท : สถำนกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย

บจก.วนิชชัยก่อสร้าง	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	บริเวณทางเข้า 
หน้างานลูกค้ามีลักษณะทางแคบ	ต้องวิ่งตัดเข้าหมู่บ้าน	และ 
มีทางเลี้ยวหักศอกจานวนมาก	ท�าให้ต้องใช้ความระมัดระวัง	 
และอาจเกิดอุบัติเหตุได้

บริเวณไฟแดงหน้าโรงเหล็กปกติจะใช้เส้นทางหลักเพื่อรับพนักงาน 
บริเวณดังกล่าว		ณ	จุดนั้นจะเป็นบริเวณ	3	แยกไฟแดงและ 
จะมีทางร่วมที่ลงมาจากทางด่วน		จึงต้องท�าการตัดเลนชิดซ้าย 
เพื่อรับพนักงาน		ท�าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
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	 กำรตระหนักถงึควำมส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำนด้ำน 
ควำมปลอดภยัในกำรขนส่งทำงถนนขัน้สงูสดุและมุง่มัน่ 
ที่จะด�ำเนินกิจกรรมกำรขนส่งให้เป็นไปอย่ำงปลอดภัย	 
และลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียบนเส้นทำงเดินรถ	 โดยกำรพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรของกำรมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	 ISO	39001:	 2012	 
(Road	Traffic	Safety	Management	system)	ซึง่นบัเป็น 
อีกควำมภำคภูมิใจของบริษัทฯ	 ที่ได้มีส่วนร่วมในกำร 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	 สอดคล้องกับนโยบำยของ 
ภำครัฐทีมุ่ง่สูท่ศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนน	จำกกำร 
ท�ำกิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียในเส้นทำงกำร 
ขนส่งสนิค้ำประจ�ำปี	2565	ได้เกดิแนวคิดจัดท�ำโครงกำร	 
“Good	Driver	For	All”	ขึน้	ตำมหลกักำรพัฒนำเชิงสังคม 
ในวิถีของกำรสร้ำงคุณค่ำทำงธุรกิจ	 (CSV:Creating	
Shared	Value)

	 เพื่อยกมำตรำฐำนกำรขนส่งของผู้รับเหมำขนส่ง 
สินค้ำในระดับสำกล	 โดยได้มีกำรจัดอบรมพนักงำน 
ขับรถผู้รับเหมำไปแล้ว	 81	 คน	 คิดเป็น	 78.6%	 จำก 
ผู้รับเหมำ	7	รำย	(103	คน)	ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมฯ	เฉลี่ยร้อยละ	92.08	

	 กำรควบคมุและตดิตำม	รถขนส่งสนิค้ำทัง้ของทำง 
กลุม่บรษิทัฯ	และผูร้บัเหมำขนส่งสนิค้ำนัน้	กลุม่หน่วยงำน	 
Centralized	Logistic	ได้จดัท�ำและพฒันำ	Web	ร่วมกบั	 
MapPoint	เพือ่ให้พนกังำนขบัรถตรวจสอบและวำงแผน 
กำรเดินทำงโดยสำมำรถดูสถำนที่เส้นทำงของแพล้นท ์
ลูกค้ำ	 ดูจุดจอด	 ท�ำให้มีกำรส่งมอบสินค้ำได้อย่ำง 
ปลอดภัย	ทันเวลำ	และครบถ้วนตำมควำมคำดหวังของ 
ลูกค้ำ

โครงการ GOOD DRIVER FOR ALL Driver Monitoring System 
Web on Mobile  
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	 กลุ ่มบริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของควำม 
ปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำรวมไปถึงควำมปลอดภัย 
บนท้องถนน		จงึจดัให้มีบคุลำกรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั 
ในกำรขนส่ง	(TSM)	จ�ำนวน	10	ท่ำน		ตำมประกำศกรมกำร 
ขนส่งทำงบก	 เรื่องก�ำหนดคุณสมบัติ	 หลักสูตร	 ระยะ 
เวลำกำรฝึกอบรมและหน้ำท่ีของบุคลำกรจัดกำรด้ำน 
ควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง	 พ.ศ.2564	 เพ่ือยกระดับ 
มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง	 ส่งเสริมให้กำร 

คุณสิริพร		โกมลพันธ์

คุณอัมพรพรรณ	ฤทธิ์คง

คุณอุไรวรรณ	จอมสูงเนินคุณธีระวัฒน์		ทิวทรัพย์

คุณนาวี		ประสิทธินาวา

คุณสุริยาพร	จันด�า คุณวรรณา		ยาอ่อน

คุณเจริญ	ชุ่มเย็น

คุณมนต์ชัย		บุญสุข คุณวิโรจน์		พึ่งเสือ

คุณกฤษฎา	เอี่ยมสะอาด คุณภาคิไนย์	พอนโคกกรวด

บุคลากรเฉพาะด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 
(Transport Safety Manager : TSM)

ขนส่งทำงถนนของประเทศไทยมีมำตรฐำน	 เกิดควำม 
ปลอดภัย	และลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน	 สนับสนุน	 
ส่งเสริม	และก�ำกับดูแลให้ผู้ประกอบกำรขนส่ง	มีระบบ 
กำรบริหำรจดักำรและกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัด้ำน 
กำรขนส่งทำงถนนอย่ำงเป็นรูปธรรม		และประสำนงำน 
กับกรมกำรขนส่งทำงบกเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำน 
กำรขนส่งทำงถนนในกรอบทีก่ฎหมำยก�ำหนดอย่ำงยัง่ยนื	
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ความโปร�งใส
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพ�่อสร�างพ�้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร�ง

ห�วงโซ�คุณค�าที่สำคัญ ผู�มีส�วนได�เสียที่สำคัญ

ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ
• ความเสี่ยงจากองค�ความรู�เกี่ยวกับการ
 บร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร
• ความเสี่ยงจากการสรรหาและพัฒนาผู�บร�หารระดับสูง
• ความเสี่ยงจากประเด็นด�านสิทธิมนุษยชนและชุมชน
• ความเสี่ยงจากประเด็นข�อพ�พาทจากชุมชน
• ความเสี่ยงจากการเป�ดเผยข�อมูล
• ความเสี่ยงด�านการต�อต�านคอร�รัปชัน 
• ความเสี่ยงด�านการแข�งขันอย�างเป�นธรรม
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การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • ติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงและ 
  จัดท�ารายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส 

  ขยายระบบการบริหารความเสี่ยงไปยัง 
  กลุ่มธุรกิจก่อสร้างบริษัทในเครือที่ประเทศ 
  กัมพูชา (TAC)

 • ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและมาตรการ 
  ควบคุมความเสี่ยงภายในที่เกี่ยวกับความเสี่ยง 
  ด้านโรคระบาด

 • บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)  
  ได้รับการทวนสอบมาตรฐานสากล  
  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
  (ISO 31000:2018 - Risk management guideline) 

 • ด�าเนินงานมาตรการในภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับ 
  ความเสี่ยงอุบัติใหม่ เพื่อปกป้องความปลอดภัย 
  และสุขอนามัยตามหลักสากลของพนักงาน  
  ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องให้ 
  สามารถท�าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • ติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
  มาตรการควบคุมภายใน และประสิทธิผลของ 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  อย่างต่อเนื่อง

 • น�าหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
  สากลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และติดตาม 
  การด�าเนินงานและประกอบการก�าหนดกลยุทธ์ 
  ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

 • ตั้งเป้าหมายเข้ารับการทวนสอบมาตรฐานสากล  
  ISO 31000:2018 - Risk management guideline  
  เป็นครั้งที่ 2

 • ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในเชิงรุก  
  ให้ครอบคลุมภัยพิบัติและเหตุการณ์อันไม่ 
  คาดคิดที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานมากขึ้น  
  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 • ส่งเสริมให้พนักงานน�าเทคโนโลยีมาใช้  
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
  อย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการระบบ 
  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

	 กลุม่บรษิทัฯให้ควำมส�ำคญัและส่งเสรมิให้พนกังำน 
น�ำหลกักำรบรหิำรควำมเสีย่งมำประยกุต์ใช้และปรบัปรงุ
ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองบนพื้นฐำนแนวคิดกำร
สร้ำงวฒันธรรมองค์กรทีค่�ำนงึถงึควำมเสีย่ง	(Risk	Culture)	 
ซึ่งเป็นหนึ่งใน	DNA	ของ	TIPCO	Core	Values	 ในมิติ	 
ควำมรอบคอบ	 (Prudence)	 กล่ำวคือ	มีกำรพิจำรณำ 
อย่ำงรอบด้ำน	 โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงและรับผิดชอบ 
ในกำรท�ำงำน

	 กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพมีควำม 
ส�ำคญัต่อกำรเตบิโตของธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ	อย่ำงยัง่ยนื	 
ช่วยให้สำมำรถบริหำรจัดกำร	ปรับกลยุทธ์และแผนกำร 
ด�ำเนนิงำนได้อย่ำงเหมำะสมท่ำมกลำงควำมผนัผวนของ 
ปัจจัยภำยในและภำยนอก	และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	 
ในอนำคต	เพือ่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ	 
และน�ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำต่อกลุ่มบริษัทฯและผู้มีส่วน 
ได้เสียในระยะยำว	 กลุ่มบริษัทฯจึงน�ำหลักกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงองค์กรตำมมำตรฐำนสำกลมำประยุกต์ใช	้ 
พร้อมให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และ 
ผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึง่ของกำรด�ำเนนิงำนและวฒันธรรม 
องค์กรอย่ำงรอบคอบในทุกระดับ

การด�าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในปี 2565 มีดังนี้

	 •	กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยบริหำร 
	 	 ควำมเสี่ยง

	 •	กำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู ้แก่ผู ้บริหำรและ 
	 	 พนักงำนเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร	 
	 	 (แบบออนไลน์)

	 •	กำรท�ำงำนร่วมกับองค์กรรับรองอิสระในกำร 
	 	 บรูณำกำรแนวปฏบิติัด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
	 	 องค์กรตำมแนวปฏิบัติมำตรฐำนสำกล

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพื่อเข้าดนูโยบายการบริหาร
ความเสีย่งขององค์กร
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•	 ได้รับกำรทวนสอบจำกองค์กรรับรองอิสระในกำร 
	 ประยุกต์ใช้มำตรฐำน	 ISO	 31000:2018	 -	 Risk	 
	 management	guideline	

•	 ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและตัวชี้วัดควำมเส่ียง	 
	 (key	risk	indicator)	เป็นประจ�ำทกุไตรมำส	และรำยงำน 
	 ผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

•	 ทบทวนกำรประเมนิควำมเสีย่งและมำตรกำรควบคมุ 
	 ควำมเสีย่งภำยในทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรในภำวะ 
	 โรคระบำดโควดิ-19	ตำมมำตรฐำน	ISO/PAS	45005:	 
	 2020	แนวทำงกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภยัในช่วงกำรแพร่ 
	 ระบำดของโควิด-19	ต่อเนือ่งจำกปีก่อนหน้ำ	

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ 

•	 ขยำยขอบเขตกระบวนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร 
	 ควำมเส่ียงของบริษทัลูกในต่ำงประเทศและกลุ่มธรุกจิ 
	 ก่อสร้ำง	ได้แก่

	 -	 บรษิทั	PT	ASPHALT	BANGUN	SARANA	ในประเทศ 
	 		 อนิโดนเีซีย		เสร็จส้ินในปี	2565

	 -	 บรษัิท	TIPCO	ASPHALT	(CAMBODIA)	ในประเทศ 
	 		 กมัพูชำ	คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี	2566

	 -	 กลุม่ธุรกจิก่อสร้ำง	(บรษิทั	ไทยสเลอรี	่ซลิ	จ�ำกดั	และ	 
	 		 บริษัท	ถนอมวงศ์บริกำร	จ�ำกัด)	คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ 
	 		 ในปี	2566
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	 กลุ่มบริษัทฯได้น�ำแนวคิดกำรวำงโครงสร้ำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง	3	ระดบั	(3	Lines	of	Defense)	มำปรบั 
ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร	 โดยมีโครงสร้ำง 
กำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วย	
คณะกรรมกำรบริษัท	 ซึ่งมีหน้ำท่ีอนุมัตินโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง	 (Risk	Management	 Policy)	 และ
ขอบเขตระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	Appetite)	 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	(ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำร 
บริษัทและผู้บริหำรระดับสูง)	 ซึ่งก�ำกับและติดตำมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง	กำรควบคมุภำยในของระดับปฏบิตักิำร 
และฝ่ำยตรวจสอบภำยในทีม่หีน้ำทีส่อบทำนประสทิธภิำพ 
และควำมเพียงพอของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำานึงถึงความเสี่ยง

	 กลุม่บรษิทัฯส่งเสรมิให้พนักงำนมคีวำมเข้ำใจและ 
น�ำหลักกำรบริหำรควำมเส่ียงมำประยุกต์ใช้ในกระบวน 
กำรด�ำเนนิงำนเพ่ือป้องกนัและบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง	 
มองหำแนวทำง	และโอกำสในกำรพัฒนำกระบวนกำร 
ท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง	 เป็นไปตำมทิศทำงกลยุทธ์และ 
เป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทฯ	โดยกำรปลูกฝังให้พนักงำนทกุ 
ระดับตระหนักถึงบทบำท	หน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบ 
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติงำน
ของตัวเองและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร	 
(Risk	Ownership)	และ	ส่งเสริมให้พนักงำนสื่อสำรและ
มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงร่วมกัน	 เช่น	 กำรอบรม 
ภำยใน	กำรแบ่งปันควำมรูไ้ปยงัพนกังำนขององค์กรผ่ำน 
ช่องทำงส่ือสำรต่ำงๆ	กำรอบรมกำรประเมินควำมเสี่ยง	 
และร่วมกันระดมสมองเพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบ 
กำรด�ำเนินงำนร่วมกัน

ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปี	2565	 เพือ่ทบทวนนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรและประเดน็ควำมเสีย่ง 
ทั้งหมดขององค์กรรวมถึงแผนงำนและมำตรกำรควบคุมรวมถึงควำมเสี่ยงหลักขององค์กร	(Top	Corporate	Risks)

วัฒนธรรม
องค�กร
ที่คำนึงถึง
ความเสี่ยง
(Risk 
Culture)

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ/
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร�างบร�หารความเสี่ยง (3 Lines of Defense)

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

หน�วยงานธุรกิจ 
(บร�หารการ
ควบคุมภายใน
ระดับปฏิบัติการ)

สำนักบร�หารความ
เสี่ยง (ประกอบด�วย
กรรมการบร�ษัทและ
ผู�บร�หารระดับสูง 
ทำหน�าที่กำหนด
แนวทางการ
ดำเนินงานและ
ติดตามบร�หาร
ความเสี่ยงในภาพ
รวมขององค�กร) 

หน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน

กำหนดและสื่อสารเป�าหมายขององค�กร และ
แนวทางการบร�หารความเสี่ยงในระดับองค�กร
เพ�่อเป�นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงาน

ปลูกฝ�งให�พนักงานตระหนักและ
มีความรับผิดชอบในหน�าที่ของตน

ระบุ ประเมิน ติดตาม การบร�หาร
ความเสี่ยงขององค�กร

ส�งเสร�มการสื่อสารภายในและรายงาน
ความเสี่ยงภายในองค�กรและต�อผู�ที่เกี่ยวข�อง

วางโครงสร��างการบร�หารความเสี่�ยง
(3 Lines of Defense)
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	 กลุ่มบริษัทฯมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่ง 

ประกอบด้วยกำรระบุควำมเสี่ยงในระดับองค ์กร	 

(corporate	 risks)	 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์	 (strategic	

risks)	 และควำมเสี่ยงระดับปฎิบัติกำร	 (operational	

risks)	ตำมห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ	(	business	value	chain)	 

ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจและเป้ำหมำย 

ขององค์กร	ซึง่กระบวนกำรจะเน้นที	่กำรประเมนิควำมเสีย่ง	

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทีมีประสิทธิภาพส่งเสริมการบริหาร
ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

กำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง	 กำรรำยงำนผลและ 

กำรสื่อสำร	 กำรทบทวนควำมเพียงพอและประสิทธิผล 

ของกำรบรหิำรควำมเสีย่งของแต่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

อย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 

(Risk	Management	Committee)	 ซ่ึงอยู่ภำยใต้กำร 

ก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ระบุความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต�อการบรรลุ
เป�าหมายของการดำเนิน
ธุรกิจโดยคำนึงถึงผู�มีส�วน
ได�เสียตลอดห�วงโซ�คุณค�า 

รายงานผลการบร�หาร
ความเสี่ยงต�อคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยงที่ได�
มอบหมายการกำกับดูแล
การบร�หารความเสี่ยงจาก
คณะกรรมการบร�ษัท พร�อม
การสื่อสารผลการบร�หาร
ความเสี่ยงต�อผู�มีส�วนได�เสีย 

ว�เคราะห�และประเมินประเด็น
ความเสี่ยงและจัดลำดับความ
สำคัญตามโอกาสที่จะเกิด
และผลกระทบต�อธุรกิจ  

ติดตามและประเมินการบร�หาร
ความเสี่ยงเพ�่อให�สอดคล�องกับ
นโยบายการบร�หารความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยงที่องค�กร
ยอมรับได�อย�างสม่ำเสมอ 

การระบุ
ความเสี่ยง

การรายงาน
และสื่อสารประเด็น
ความเสี่ยง

การติดตามและ
ทบทวนการ
บร�หารความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�ษัท คณะผู�บร�หาร พนักงานที่โรงงาน กลุ�มธุรกิจก�อสร�างบร�ษัทย�อยในต�างประเทศ  
(ABT KBC ABS ADCo และ TAC)

1
ครั้ง

1
ครั้ง

5
ครั้ง

5
ครั้ง

1
ครั้ง

การอบรมและให�ความรู�ด�านการบร�หารความเสี่ยงในป� 2565
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การบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ให้ควำมส�ำคัญต่อกำร 

บริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ	 (Business	Continuity)	

เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถด�ำเนินได้อย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีกำร

ปกป้องควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

และเพื่อควำมยั่งยืนของธุรกิจ	 รวมถึงกำรเตรียมแผน 

จัดกำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจ	 กำรระบุกิจกรรมและ 

ต�ำแหน่งที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำน	 ควำม 

ต่อเนื่องทำงธุรกิจ	 และกำรซ้อมแผนอย่ำงเป็นประจ�ำ 

กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน กำรซ้อมแผนฉุกเฉินในปี 2565 (จ�ำนวนครั้ง) 

1	 จ�ำนวนกำรซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้ลดลงจำกปีก่อนหน้ำเนื่องจำกมีกำรรวมกำรซ้อมแผนฯของโครงกำรต่ำงๆ	และโรงงำน	และมีโครงกำร 
	 แล้วเสร็จในปีก่อนหน้ำ
2		 ในปีที่ผ่ำนมำมีเพียงแผนกำรซ้อมประจ�ำปี	(planned	drills)	2	ครั้งต่อปี	โดยไม่มีกำรด�ำเนินแผนกำรซ้อมฉุกเฉิน	(emergency	drills)	เนื่องจำก 
	 ไม่มีระบบส�ำคัญทำงไอทีหยุดชะงักแบบไม่คำดคิดเกิดขึ้น
3	 แผนซ้อมหนีไฟประจ�ำปี	พร้อมกำรอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงำน

กลุ่มธุรกิจก่อสร้ำง

โรงกลั่นที่ประเทศ
มำเลเซีย

กลุ่มธุรกิจเรือ

ส�ำนักงำนใหญ่
ประเทศไทย

โรงงำนผลิต	5	แห่ง
และคลังสินค้ำใน
ประเทศไทย

	 31

	 3	 1	 	 	 	 22

 
     	 1	 2

	 13	 	 	 	 	 1    

 

	 6	 6	 5	 	 	 	 9	 5

แผนฉุกเฉิน แผนรถขนส่งเกิดอุบัติเหตุ

เพลิงไหม้ LPG 
รั่วไหล

กำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
จำกสถำนที่
อับอำกำศ

แผนขจัด
ครำบน�้ำมัน/
ยำงมะตอย
หกรั่วไหล

กำรกู้คืน
ระบบ

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

แผนกู้รถ
เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ

แผนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของ
ท่ำเรือ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ

น�้ำท่วมสำรเคมีหก
รั่วไหล

หน่วยงำน / ที่ตั้ง

	 ในภำวะฉุกเฉิน	 กลุ่มบริษัทฯมีกระบวนกำร	 และ 

ข้ันตอน	(protocol)	ในกำรติดตำมข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ 

อย่ำงใกล้ชดิ	เพือ่ประเมนิสถำนกำรณ์	ผลกระทบต่อบรษิทั	 

ควำมปลอดภัยของพนักงำน	 ลูกค้ำ	และผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง	 พร้อมน�ำแนวทำงกำรบริหำร 

จดักำรควำมต่อเนือ่งของธรุกจิมำใช้	นอกจำกนี	้ยงัมกีำร 

ทบทวน	ปรับแนวทำงกำรด�ำเนินงำนให้มีควำมยืดหยุ่น 

และทันท่วงที	 รวมถึงกำรจัดตั้งทีมงำนเฉพำะกิจเพื่อ 

ประสำนงำนภำยในและบริหำรจัดกำรในสภำวะฉุกเฉิน
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การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • การด�าเนินโครงการเพื่อสังคม (CSR/CSV)  
  โดยเฉพาะที่เป็นกิจกรรมทางตรง ที่ตอบสนอง 
  ต่อความต้องการ ของชุุมชน และเป็นไป 
  ตามหลัก จริยธรรมขององค์กรและกลยุุทธ์ 
  ความยั่งยืน 

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • ความพงึพอใจต่อโครงการกจิกรรมเพือ่สงัคม 85%

	 กลุม่บรษัิททิปโก้แอสฟัลท์	ตระหนกัดีว่ำ	กำรด�ำเนนิ 
งำนของบริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภำคส่วน	ซึ่งทำงกลุ่มบริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรอยู่ร่วมกันกับ	ชุมชน	สังคม	ผ่ำนแนวคิด	“กำรด�ำเนิน 
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน”	 
โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยใช้	 
มำตรฐำน	ISO	26000	ซึ่งมุ่งเน้น	กำรเข้ำถึง	และเข้ำใจ 
สภำพปัญหำของชุมชน	และร่วมกับชุมชน	และผู้มีส่วน 
ได้เสยี	ในกำรคดิ	พัฒนำ	แก้ไขปัญหำในชมุชน	สร้ำงควำม 
เข้มแขง็ให้ชุมชน	ในมติิเศษรฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม

	 ปี	 2565	ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
โควิด	 -19	 ที่เริ่มคลี่คลำยในช่วงกลำงปี	 ส่งผลให้ทำง 
กลุ่มบริษัทฯ	 มีโอกำสด�ำเนินกำรกิจกรรมเพื่อสังคมได้ 
เพิ่มมำกขึ้น	 ด้วยกำรด�ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรลด
โอกำสกำรแพร่ระบำด	และมำตรกำรต่ำงๆของรฐับำล	ซ่ึง 
ด�ำเนนิกำรสนบัสนนุ	ฟ้ืนฟู	ช่วยเหลอืสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง	 
โดยร่วมกบัภำครฐั	และภำคเอกชนในพ้ืนทีท่ีโ่รงงำนตัง้อยู	่ 
ใน	5	จงัหวัดในประเทศไทย	เพ่ือให้เรำสำมำรถผ่ำนวกิฤต 
ไปด้วยกัน

	 กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ	 ในปี	 2565	 ได้มีให้ควำม 
ส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรโครงกำรหลักอย่ำงต่อเนื่อง	
ได้แก่	โครงกำรซ่อมหลุมบนถนน	เพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรสัญจร	(Patching	Pothole)ด้วยผลิตภัณฑ์	Premix	 
ซึง่ออกแบบมำให้สำมำรถซ่อมแซมหลมุขนำดเล็กได้ง่ำย	 
และโครงกำรควำมรู้ถนนปลอดภัยส�ำหรับเด็ก	 (safety	 
Road	 for	 kids)	 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำม 
ปลอดภัยในกำรใช้ถนนส�ำหรับเยำวชน	รวมทั้งโครงกำร 
อบรมเชิงปฏบิตักิำรกำรช่วยเหลอืผูห้ยุดหำยใจขัน้พืน้ฐำน	 
(Basic	Life	Support)	เพื่อลดอัตรำกำรสูญเสียชีวิตจำก 
ภำวะหวัใจหยดุเต้นเฉยีบพลนั	ซึง่เป็นโครงกำรต่อเนือ่งมำ 
ตัง้แต่ปี	2561	โดยได้รบัควำมร่วมมอืกบัเครอืข่ำยพนัธมิตร 
จำกหน่วยงำนสำธรณสขุในพ้ืนที	่ชมุชน	และภำคเอกชน

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

•	 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของชุมชน	92.7%

•	 อตัรำกำรมส่ีวนร่วมผ่ำนกำรอำสำในโครงกำรกจิกรรม 
	 เพื่อสังคม	CSR/CSV)	ของพนักงำน	81.5%

•	 จ�ำนวนชั่วโมงจิตอำสำเท่ำกับ	5,464	ชั่วโมง

•	 ผูมี้ส่วนได้เสียทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวนท้ังส้ิน	4,280	คน

•	 โครง	Knowledge	Sharing	 อบรมสำธิตกำรใช้ยำง 
	 มะตอยส�ำเร็จรูป	 premix	 ให้กับนักเรียน	นักศึกษำ	 
	 หน่วยงำนภำครัฐ	และชุมชน	จ�ำนวน	328	คน

•	 โครงกำรควำมรูถ้นนปลอดภยัส�ำหรบัเดก็และเยำวชน	 
	 จ�ำนวน	745	คน	ใน	5	โรงเรียน

•	 โครงกำรช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐำน	 มีผู ้เข้ำร่วมทั้งหมด	 
	 343	คน

•	 บงึตะเครง	ต้นไม้จ�ำนวนกีต้่น	ส่วนสงู	มำกกว่ำ	4	เมตร	 
	 จ�ำนวน	107	ต้นในปี	2565

•	 โครงกำรปลูกและบ�ำรุงรักษำป่ำ	 บ้ำนบำงกระสอบ	 
	 มีต้นไม้ประมำณ	12,432	ต้น

•	 โครงกำรซ่อมถนน	 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรสัญจร	 
	 เพิม่จ�ำนวนเส้นทำง	8	เส้นทำง	ควำมยำว	7.2	กโิลเมตร	 
	 ชมุชนพืน้ทีท่ีโ่รงงำนตัง้อยู	่ใน		5	จงัหวดัในประเทศไทย					

•	 โครงกำรสนับสนุนชุดฝึกเดนิกระโดด	ส�ำหรับเดก็พเิศษ	 
	 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	จ.พิษณุโลก

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ 

สามารถแสกน	QR	Code	
เพ่ือเข้าดนูโยบาย 
ความรบัผิดชอบต่อสังคม

113

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



ค�าใช�จ�ายในการบร�จาคเง�นสด (ล�านบาท)

ค�าใช�จ�ายในการดำเนินโครงการ (ล�านบาท)

ค�าใช�จ�ายในการบร�หารจัดการ (ล�านบาท)

อาสาสมัครพนักงานในช�วงเวลาทำงานที่ได�รับค�าจ�าง (ล�านบาท)

ค�าใช�จ�ายในการบร�จาคสิ�งของ/ผลิตภัณฑ� (ล�านบาท)

การทำงานร�วมกับชุมชน เข�าถึง เข�าใจพัฒนาไปด�วยกัน

การมีส�วนร�วมของพนักงานในบร�ษัท

3.74

1.12

0.17

0.85

0.48

ค�าเฉลี่ยความ
พ�งพอใจของชุมชน

 92.7

2562 2563 2564 2565

91.2
89.9

89

ชั่วโมงจ�ตอาสา
ของพนักงาน

5,464
ชั่วโมง

สัดส�วนพนักงานที่
ร�วมกิจกรรมจ�ตอาสา

81.5
%

ผลการดำาเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมปี 2565

	 กลุ ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	 ได้ด�ำเนินโครงกำร 
กิจกรรมเพื่อสังคม	 โดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันกับชุมชน	 
ด้วยหลักกำร	“เข้ำถึง	เข้ำใจ	และพัฒนำไปด้วยกัน”	เพื่อ 
คุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน	ถึงแม้ว่ำสถำนะกำรณ์ 
โควิด	 –	 19	จะมีแนวโน้มคลี่คลำยลง	ทำงกลุ่มบริษัทฯ	 
ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบรรเทำ	และร่วมสนับสนุน	 
ฟ้ืนฟชูมุชนอย่ำงต่อเนือ่ง	ผ่ำนโครงกำรกจิกรรมเพือ่สงัคม 

ต่ำงๆ	รวมทัง้ด�ำเนนิกำรตำมกลยทุธ์ด้ำนควำมยัง่ยนืของ 
บริษทั	เพือ่ให้เรำได้ผ่ำนช่วงเวลำทีล่�ำบำกไปด้วยกนั	อำท ิ
เช่น	Road	Safety	for	Kids,	Patching	Pothole,	Basic	 
Life	Support	และ	Knowledge	Sharing	โดยยงัด�ำเนนิกำร 
ภำยใต้มำตรกำรลดโอกำสกำรแพร่ระบำดและมำตรกำร 
ต่ำงๆ	ของรัฐบำล	
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ประเด็นข้อกังวลของชุมชน และสังคมเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของกล่มบริษัทฯ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินธุรกิจบนควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 โดยม่งมั่นที่จะเป็นสมำชิกที่ดีของชุมชน	และ 
สังคม	 ทั้งส�ำนักงำนและฝ่ำยปฏิบัติกำรมีกำรพัฒนำ	 
กระบวนกำรรับข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ	ส�ำหรับ 
ชมุชนรอบบรษัิทฯ	และโรงงำน	โดยกำรแจ้ง	และท�ำควำม 
เข้ำใจถึงช่องทำงในกำรติดต่อ	 กลุ่มบริษัทฯ	 ผ่ำนกำร 
ประชมุหำรอืร่วมกบัชุมชน	(สำนเสวนำ)	ทีเ่จ้ำหน้ำท่ีควำม 
ยัง่ยนืประจ�ำโรงงำนจะท�ำหน้ำทีเ่ป็นตัวแทนกลุม่บรษิทัฯ	 

ในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น	 เพื่อให้คนในชุมชน	 
มีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำชมชน	 กำรติดตำมกำร 
ด�ำเนนิกงำน	ร่วมตรวจสอบ	เมือ่โครงกำรเสรจ็สิน้	รวมทัง้ 
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโดยกำรประเมิน	 ควำมพึง 
พอใจในกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 และในกลุ ่มของ 
บริษัทฯ	 มีโรงงำนที่ติดกับแม่น�้ำ	 ซ่ึงได้มีกำรประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม	 โดยมีกำรวิเครำะห์ผลประจ�ำปี	 เพื่อ 
ป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่โรงงำนตั้งอยู่

ข้อกังวลที่เคยมีของชุมชน กำรด�ำเนินกำรของกลุ่มบริษัทฯ

กำรร้องเรียนจำกชุมชนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวนข้อร้องเรียนเป็น 0 กรณี

ผล

1.		กำรเกิดกลิ่นรบกวนจำกกำรผลิต

2.		กำรหกรั่วไหลของยำงมะตอย

3.	 	กำรเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ท�ำกำร

4.	 ควำมปลอดภัยของชุมชน 
	 ที่รถขนส่งวิ่งผ่ำน	
	 และถนนที่ช�ำรุด

5.		ควำมปลอดภัยของกำรใช้ถนน
	 ในชุมชน

ติดตั้งระบบดักกลิ่น	และพัฒนำวัตถุดิบ 
ที่ก่อให้เกิดกลิ่นลดลง

อบรมด้นควำมปลอดภัยในกำรขนส่งยำง
มะตอยอย่ำงเคร่งครัด	และขยำยผลไปยัง 
ผู้รับเหมำขนส่งสินค้ำ

อบรมเรื่องกำรป้องกันเพลิง	 
และกำรซ้อมดับเพลิงประจ�ำปี

อบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่งยำง
มะตอยอย่ำงเคร่งครัด	และขยำยผลไปยังผู้รับ
เหมำขนส่งสินค้ำ

โครงกำรซ่อมหลุมถนนในชุมชน,	 
โครงกำร	Safety	Road	for	Kids	และ 
โครงกำรอบรมกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน	

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีกำรเกิด
เพลิงไหม้

ไม่มีกำรร้องเรียน

ไม่มีกำรร้องเรียน

2562 25642563 2565
สามารถ	Scan	QR	Code 
เพื่อเข้าด	ูวิธีการบริหาร
จดัการข้อเร้องเรียงชมุชน 
และด้านส่ิงแวดล้อม

0 00 0
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การมีส่วนร่วมหรือแก้ไขปัญหาสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ

	 กำรตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ	ทำงบริษัทฯ	ได้ให้ 
ควำมส�ำคญักบัช่วยชวีติขัน้พืน้ฐำน	เพรำะกำรเกดิอบุติัเหตุ	 
สำมำรถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลำ	ดังน้ัน	หำกชมุชน	และสังคม 
สำมำรถเข้ำช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐำน	จะท�ำให้สำมำรถ 
ลดอัตรำกำรสูญสียชีวิตลงได้	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ	 ได ้
ร่วมกับ	 สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยใน
พระบรมรำชูปถัมภ์	 จัดท�ำโครงกำรช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน	 
ในกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรท�ำ	CPR	 ให้กับชุมชน	สังคม	 
โดยผลกำรด�ำเนินกำรในปี	2565	นำงสำวชวนพิศ	จติอำร	ี 
หัวหน้ำหน่วยคลังสินค้ำ	บริษัท	เรย์โคล	แอสฟัลท์	จ�ำกัด	 
ในกลุ่มบริษัทฯ	ได้เข้ำช่วยเหลือชีวิต	ผู้ประสบเหตุ	1	รำย	 
ด้วยกำรท�ำ	CPR	และนำงกำนต์	ก๋ำอิน	เจ้ำหน้ำที่	อสม. 
ต�ำบลมะขำมคู่	อ.นิคมพัฒนำ	จ.ระยอง	ได้เข้ำช่วยเหลือ 
ชีวิตบุคคลในครอบครัว	 2	 ครั้ง	 ด้วยกำรเอำสิ่งแปลก
ปลอมที่อุดกั้น	ออกจำกทำงเดินหำยใจ

คุณชวนพิศ	จิตอารี	 
หัวหน้างานหน่วยคลังสินค้า 

โรงงานระยอง

คุณกานต์	ก๋าอิน	 
เจ้าหน้าที่	อสม.	 
หมู่	3	ต.มะขามคู่

สามารถ	Scan	QR	Code 
เพ่ือเข้าดู	การสัมภาษณ์

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทำงธุรกิจ

• เสริมสร้างภาพลักษณ์การให้ความส�าคัญ  
 และดูแลชุมชน บรรเทาการสูญเสียชีวิต 
 หลังการเกิดอุบัติ

• พันธมิตรในการฝึกอบรมการช่วยชีวิต 
 ขั้นพื้นฐานได้แก่ หน่วยงานราชการหน่วยงาน 
 สาธารณสุข หน่วยงานเอกชน อาสาสมัคร 
 ชุมชน หน่วยกู้ภัย ในพื้นที่ตั้งโรงงานทั้ง 5 แห่ง

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทำงสังคม และสิ่งแวดล้อม

• SROI = ร้อยละ 189.7 ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น 
 จากปี 2564 เนื่องจากผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ 
 ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้ 3 ราย

• มี Instructor เป็นผู้ฝึกสอนให้ชุมชน 38 คน

• มี Provider ที่ได้รับการฝึกอบรม 343 คน 
 ยอดผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสะสม 2,237 คน

• ชุมชน ที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 จังหวัด
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การมีส่วนร่วมหรือแก้ไขปัญหาสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ

	 กำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมยั่งยืนไม่ใช่เร่ืองของ 
ใครคนใดคนหน่ึงหรือฝ่ำยงำนใดฝ่ำยงำนหนึ่ง	 ควำม 
ยัง่ยืนของชมุชนกเ็ช่นกนั	ดังนัน้บรษิทัฯ	จงึให้ควำมส�ำคญั 
ในกำรเข้ำถงึชุมชน	เพ่ือเข้ำใจปัญหำทีช่มุชนก�ำลงัเผชญิ	 
และพัฒนำชมชนไปพร้อมกัน	 โดยให้ชุมชนเกิดควำม 
เป็นเจ้ำของในโครงกำร	กิจกรรมต่ำงๆ	โดยผ่ำนกำรสำน 
เสวนำกับชุมชนต่ำงๆ	ภำยในจังหวัดที่โรงงำนตั้งอยู่	

	 จำกกำรสำนเสวนำร่วมกบัชุมชนพบว่ำปัญหำหรือ 
ควำมต้องกำรของชุมชน	 และเป็นโครงกำรตำมแผน 
กลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท	 คือกำรสร้ำงควำม 
ปลอดภยัทำงถนนให้กบัชมุชน	โดยเริม่จำกกำรให้ควำมรู้ 
กำรใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย	Road	Safety	for	Kids	เพื่อ 
ส่งเสริมให้กับน้องๆ	 นักเรียน	 ได้มีกำรใช้ถนนอย่ำง 
ปลอดภยั	เพือ่ลดกำรเกดิอุบติัเหตุ	และโครงกำรซ่อมหลุม 
ถนนในชุมชน	(Patching	Pothole)	โดยมกีำรด�ำเนนิโครง 
กำรร่วมกบัพนัธมติรในชุมชน	เพ่ือแก้ไขปัญหำถนนช�ำรดุ	 
และโครงกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำนเป็นกำรร่วมมือกันกับ 
อำสำสมัครในชุมชน,หน่วยกู้ภัย	และหน่วยงำนภำครัฐ 
ในท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทำงถนน

	 จำกกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนของบริษ�ทในด้ำน 
สังคม	ทำงกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
ด้ำนควำมปลอดภัยให้กับสังคม	ผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกัน 
กบัทำงชมุชน	สังคม	ซึง่จำกเสำหลกั	และกรอบด้ำนควำม 
ปลอดภัยทำงถนน	และกำรสัญจรอย่ำงปลอดภัย	ทำง 
บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำโครงกำร	 Patching	 Pothole	 ซ่ึงเป็น 
โครงกำรที่ร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร	ภำครัฐ	และเอกชน	 
ในกำรส�ำรวจ	และซ่อมแซมถนนด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษ	 
Premix	ผลกำรด�ำเนนิกำรในปี	2565	นัน้	ได้ด�ำเนนิกำรไป 
ทั้งสิ้น	8	 เส้นทำง	ร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ	หน่วยงำน 
ภำครัฐในท้องถิ่น	 และชุมชน	 ใน	จังหวัดนนครรำชสีมำ		 
จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี	จงัหวัดพิษณโุลก	และจังหวัดระยอง	 
ควำมยำวทั้งหมด	7.2	กม.	และจำก 
ผลกำรด�ำเนนิกำรท่ีผ่ำนมำในปี	2565	 
ท�ำให้ชุมชนได้รู้จัก	Premix	มำกขึ้น	 
ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดจำกสภำพ 
ถนนที่ช�ำรุด	 และท�ำให้ยอดขำยใน 
ส่วนของ	Premix	เพิ่มมำกขึ้น

การบร�หารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

ถนนและการสัญจร
อย�างปลอดภัย

เสาหลักและกรอบด�านความปลอดภัยทางถนน

กลยุทธ�ความปลอดภัยทางถนน
อ�บัติเหตุทางถนน

ป�ญหา แนวทาง

ยานพาหนะ
ปลอดภัย

ผู�ใช�รถใช�ถนน
อย�างปลอดภัย

การตอบสนอง
หลังเกิดอ�บัติเหตุ

ความสามารถ
ของกล�ุมบร�ษัท
ทิปโก�แอสฟ�ลท� โครงการ

ซ�อมหลุมถนน
ความรู�ถนนปลอดภัย

สำหรับเด็ก
โครงการช�วยชีว�ต

ขั้นพ�้นฐาน

ชีว�ตและความปลอดภัย
บนท�องถนน

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทำงธุรกิจ

• เสริมสร้างความสามารถการพัฒนานวัตกรรม 
 ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อ 
 สิ่งแวดล้อม

• เสริมสร้างด้านภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น�า 
 ด้านนวัตกรรมในธุรกิจยางมะตอย

• มีพันธมิตรในการเผยแพร่ควสามรู้ และ 
 การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย  5 โรงงาน

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทำงสังคม และสิ่งแวดล้อม
• SROI = ร้อยละ 9.56

• จัดฝึกอบรมสาธิตซ่อมถนนไป 328 คน

• ซ่อมถนน 8 เส้นทาง

สามารถ	Scan	QR	Code	
เพ่ือรบัชมวิดโีอโครงการ	
Patching	Pothole
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การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการทางธุรกิจ 

	 ในปี	2565	ทีผ่่ำนมำทำงอ�ำเภอบำงระก�ำมโีครงกำร 
ขยำยถนนเพืง่รองรบักำรจรำจรอย่ำงต่อเนือ่งและมคีวำม 
จ�ำเป็นที่ต้องตัดต้นไม้เพื่อขยำยถนน	กลุ่มบริษัทฯ	และ 
เทศบำลต�ำบลบำงระก�ำเมอืงใหม่	ได้เหน็ถงึควำมส�ำคญั 
ของต้นไม้	 จึงได้น�ำต้นไม้ที่ถูกประเมินว่ำจ�ำเป็นต้องตัด 
โค่นท้ิงมำเข้ำโครงกำร	 “ถนนมำป่ำยังอยู่“	 ซึ่งเป็นกำร 
ย้ำยต้นไม้ทีด้่รบัผลกระทบจำกกำรขยำยถนน	มำปลกูไว้ 
ที่บริเวณรอบบึงตะเครง	 เพื่อเป็นกำรหำบ้ำนใหม่ให้กับ 
ต้นไม้	 โดยผลกำรด�ำเนินกำรในปี	 2565	 ได้มีกำรย้ำย 
ต้นไม้จ�ำนวน	107	ต้นทีไ่ด้รับผลกระทบนัน้สู	่“บงึตะเครง”	 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว	และสร้ำงปอดแห่งใหม่ของ 
คนจังหวัดพิษณุโลก	ที่ส�ำคัญต้นไม้แต่ละต้นน้ัน	 ได้ถูก 
สร้ำงคิวอำร์โคดท่ีสำมำรถบ่งช้ีประวัติของต้นไม้	 เช่น	 
รำยละเอยีดสถำนท่ีปลกูเดิม	และเจ้ำของเดิมก่อนถกูย้ำย	 
เป็นต้น	นัน้กจ็ะท�ำให้นักท่องเทีย่วหรอืผูท้ีม่ำออกก�ำลงักำย	 
ได้เทีย่วชมและศกึษำต้นไม้แต่ละต้น	ไม่ว่ำจะเป็น	แคนำ	 
ประดู่ทองกวำว	เป็นตัน	ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรรกัษำส่ิงแวดล้อม 
ไม่ท�ำลำยต้นไม้รมิทำง	ปัจจบุนัทำงกลุม่บรษิทัฯ	ได้มกีำร 
ย้ำยต้นไม้รวมแล้วทั้งหมด	3,403	ต้น	จำก	4	 โครงกำร 
ได้แก่	ต้นไม้ช่วยโลกรอบบ้ำนเรำ,	ต้นไม้ของเรำป่ำของเรำ	 
(บริเวณถนนรอบบึง),	 ถนนมำป่ำยังอยู่	 (บริเวณพื้นที่ 
เกำะใหญ่)	 และไม้บ้ำนสู่ป่ำบึงตะเครง	 (บริเวณพื้นที่ 
เกำะเลก็)	จำกกำรให้ควำมส�ำคัญกบัทรพัยำกรธรรมชำต ิ
อย่ำงต้นไม้ในครั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 สำมำรถช่วย 
กกัเกบ็ก๊ำซเรอืนกระจกได้กว่ำ	366	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่ำ	(ข้อมูลจำกโครงกำรสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ำซ 
เรือนกระจก	(LESS))

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทำงธุรกิจ

• สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
 ของกลุ่มบริษัทฯ

• เสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านการให้ 
 ความส�าคัญดูแลสิ่งแวดล้อม

• สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทำงสังคม และสิ่งแวดล้อม

• สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น  
 366 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
 (ตั้งแต่เริ่มปลูก-31 พฤษภาคม 2565)
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โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของกลุ่มบริษัทฯ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมำอย่ำง 
ต่อเนื่อง	 ในปี	 2565	 เม่ือวิกฤตกำรแพร่ระบำดของเช้ือ 
ไวรัสโคโรนำ	 2019	 (COVID	 19)	 ในประเทศไทยเริ่ม 
ผ่อนคลำยลงด้วยมำตรกำร	 และกำรดูแลจำกภำครัฐ	 
รวมทั้งกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและควำมร่วมมือ 

จำกประชำชน	 ส่งผลให้กำรด�ำเนนิโครงกำรกจิกรรมเพือ่ 
สังคมของกลุ่มบริษัทฯเร่ิมด�ำเนินโครงกำรตำมกลยุทธ ์
ด้ำนควำมยัง่ยนืของบรษิทัฯ	ได้เพิม่มำกขึน้	และยงัคงให้ 
ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัย	 และมำตรกำรควบคุม 
กำรแพร่ระบำดของโรค	Covid-19	ของผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม

โครงการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมสำาเร็จ
เพือ่เสรมิสร้าง ความปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้รถบนท้องถนน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทางกลุม่ 
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวโดยการซ่อมแซมพื้นผิวถนน และซ่อมหลุุมที ่
อาจท�าให้เกิดอุุบัติเหตุุบนท้องถนน เพื่อลดการเกิดอุุบัติเหตุุ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ

การให้ความรู้ตามหลัก SMART วัดผลได้
เป็นโครงการที่ส่งเสริม พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น ด้านความรู้ การจัดการความปลอดภัย 
ในโรงงาน และการขนส่ง, ความรู้ด้านการออกแบบโครงการ CSR เป็นต้น ซึ่งในปี 2565 ได้มี 
การท�าโครงการไปทัง้สิน้ 1 โครงการ มนีกัศกึษามหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์ทีเ่ข้าร่วมท้ังสิน้ 15 คน

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าบางกระสอบ
มีจุดประสงเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการดูแลพื้นที่ป่า และมีการปรับปรุงพื้นที่ ส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่ว เข้าไปร่วมในการออกแบบกจิกรรมส่งเสรมิต่างๆ เช่น ป่ันจกัรยานชมความสวยงาม  
การประกวดภาพถ่ายต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งในปี 2565 ได้มีนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม 50 คน

โครงการความรู้ถนนปลอดภัยสำาหรับเด็ก
มีจุุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและ กฎหมายจราจรให้กับเยาวชน  
และเสริมสร้างประสบการณ์์ การใช้ถนนอย่างปลอดภยัในระหว่างการเดนิทางร่วมกบัผูป้กครอง  
หรือเดินทางด้วยตนเอง ผ่านการเล่นเกมต่างๆ ที่ส่งเสริมการจดจ�า และสร้างความเข้าใจ โดย 
ได้จัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้นจ�านวน 6 ครั้ง

โครงการนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา
มจีดุประสงค์ เพือ่น�าเทคโนโลยใีนปัจจุบุนัมาปรบัใช้เพือ่เสรมิสร้างความม ีประสทิธภิาพในการ 
ท�างาน ในปี 2565 ได้มกีารทบทวนแผนของโครงการ และเล่ือนแผนออกไป โดยคาดว่าจะเป็น 
เป้าหมายระยะยาวปี 2573 

โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
มีจุุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น รวมถึงความรู้การใช้เครื่องกระตุุกหัวใจ 
ไฟฟ้าอตัโนมัตใิห้เป็นสาธารณประโยชน์ ตามมาตรฐานที่ไ่ด้รบัการแนะน�า จากคณะกรรมการ 
มาตรฐาน และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ท�าการอบรมผู้สนใจไปแล้วทั้งสิ้น 
จ�านวน 2,237 คน นับตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน

โครงการพัฒนาบึงตะเครงแบบบูรณาการ
มีจุดประสงค์เพื่่อสร้างระบบนิเวศ และอนุุรักษ์และฟื้นฟููแหล่งน�้า โดยโครงการ ดังกล่าวได้ถููก 
ออกแบบเป็นศูนูย์การท่องเทีย่วและการเรยีนรู ้แบบบูรูณาการ ปัจจุบุนักลุม่บรษิทัฯ สนบัสนุนุ 
การปลููกต้นไม้ และท�าการย้ายต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไปทั้งสิ้นจ�านวน 3,403 ต้น
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ความปลอดภัยทางไซเบอร์
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ความปลอดภัยทางไซเบอร์

	 กลุม่บรษัิททปิโก้แอสฟัลท์	ยงัคงมุ่งมัน่พัฒนำระบบ 

กำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 

และด�ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบโปร่งใส	 โดยอ้ำงอิง 

มำตรฐำนกำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ	 

ISO	27001	เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น 

ระบบ	และตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของข้อมลูส่วนบคุคล	 

ตั้งแต่กระบวนกำรจัดเก็บ	กำรประมวลผล	และกำรใช ้

ข้อมูล	 โดยเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรจัดเก็บนั้นจะ 

สำมำรถถูกน�ำไปใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ	 

ได้มีกำรขออนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลก่อนแล้วเท่ำนั้น	 

นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังให้ค�ำมั่นว่ำข้อมูลส่วนบุคคล 

จะถูกจัดเก็บไว้อย่ำงปลอดภัยในระบบสำรสนเทศของ 

กลุ่มบริษัทฯ	 ซึ่งเจ้ำของข้อมูลยังคงมีสิทธิและสำมำรถ 

เรียกขอใช้สิทธิของตนได้ตลอดเวลำ
•	 เหตุกำรณ์ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์	 หรือ	 ข้อร้องเรียน 

	 เกี่ยวกับควำมไม่ปลอดภัยข้อมูลเป็นศูนย์	

•	 ควำมพร้อมของกำรให้บริกำร	 Service	Availability	 

	 ระบบสำรสนเทศตลอดปีอยู่ที่	99.9%

•	 ประกำศใช้นโยบำยใหม่ด้ำนควำมปลอดภัยทำงด้ำน 

	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (IT	 Security	 Policy)	 ให้ 

	 สอดคล้องกับนโยบำยคุ ้มครองข้อมูลสวนบุคคล 

	 ของกลุ่มฯ

•	 ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกระบวนกำร 

	 กำรปฏิบัติงำน	เช่น	กำรพัฒนำระบบ	e-Withholding	 

	 Tax,	 Transportation	 Management	 System,	 

	 E-Signature

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ

เป้ำหมำย

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นศูนย์

 • ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของ 
  ข้อมูลเป็นศูนย์

 • ความพร้อมของการให้บริการ Service 
  Availability ระบบสารสนเทศที่ 99%

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • บรรลุแผนงาน IT Security Roadmap 

 • เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 
  เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
  ภัยคุกคามใหม่ๆ Cyber Resilience

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าดนูโยบายการใช้และ 
การรกัษาความปลอดภยั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การพััฒนาเทคโนโลยีีและกระบวนการการปฏิิบััติิงาน

1. การพัฒนาระบบ e-Withholding Tax	 เพื่อเพิ่ม 
	 ประสิทธิภำพและสิทธิประโยชน์จำกกำรหักภำษี 
	 ณ	ที่จ่ำย	เหลือเพียง	2%	พร้อมทั้งลดเวลำ	และช่วย 
	 ลดต้นทุนกำรส่งเอกสำรให้กับคู่ค้ำได้ถึง	 90%	 โดย 
	 ระบบมีกำรดูแลข้อมูลให้ปลอดภัย	 สอดคล้องกับ 
	 กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมทั้งลด 
	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบกระดำษ	

2. การพัฒนาระบบ E-Signature	 ในองค์กรเพ่ือกำร 
	 ทดแทนท�ำงำนด้วยกระดำษ	Paper	Less	ได้	100%	 
	 พร้อมท้ังเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 
	 ด้วยระบบ	Automate	Workflow	ซึง้จะกำรลดเวลำใน 
	 กระบวนกำรท�ำงำนได้ถึง	90%

3. การพัฒนาระบบการขนส่ง (Transportation  
 Management System)	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน 
	 กำรวำงแผนกำรท�ำงำนของระบบงำนจดัส่ง	พร้อมทัง้ 
	 ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกยิ่งขึ้น	 
	 ลดกระบวนกำร	 แบบ	Manual	 โดยท�ำกำรปรับให้ 
	 เป็น	Automate	Process	มำกยิ่งขึ้น

4.  พัฒนาการเชื่อมต่อ และแลกเปล่ียนข้อมูล 
 ระหว่างระบบ Transportation Management  
 System และระบบ Enterprise Resource  
 Planning ให้มีควำมถูกต้องรวดเร็วของกำรเชื่อมต่อ 
	 ข้อมูลได้ทันทีและตลอดเวลำ	(Real	Time)พร้อมทั้ง 
	 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับ	Work	Order	 และ 
	 ติดตำมสถำนะกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนสมำร์ทโฟนของ 
	 พนักงำนขับรถ	เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯส่งมอบสินค้ำ 
	 และบรกิำรได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงสงูสดุ
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การพัฒนาความปลอดภัยจากการคุกคามระบบเครือข่าย
สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคล

การพััฒนาองค์์ความรู้้ 
ด้านเทคโนโลยีีให้กับพนักงาน

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำม 
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (Information	 
Technology:	 IT)	 อย่ำงต่อเนื่อง	 จึงได้กำรก�ำหนด 
แผนงำนระยะยำวด้ำนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	(IT	Security	Roadmap)	ข้ึน	 
โดยแผนดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรพัฒนำในหลำยขั้นตอน	เริ่ม 
ตัง้แต่กำรท�ำ	Advanced	Threat	Protection	ATP	กำรระบ ุ
ตวัตนผู้ใช้งำนระบบ	(Identity	Management)	กำรบริหำร 
จัดกำร	 Endpoint	Management	 กำรปกป้องข้อมูล	 
(Information	Protection)	และกำรบริหำรจัดกำรควำม 
ปลอดภัย	 (Security	Management)	 โดยมีกำรวำงเป้ำ 
หมำยคือกำรได้รับรองมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของสำรสนเทศ	ISO	27001	ภำยในปี	2567

	 ในปี	 2565	 ได้มีกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
อุปกรณ์	 IT	 Device	 และขยำย	 IT	 Infrastructure	 
Capacity	ของกลุม่ธรุกจิ	เพ่ือให้พนกังำนท�ำงำนได้อย่ำง 
ปลอดภัยจำกปัญหำข้อมูลรั่วไหล	และกำรถูกโจมตีทำง 
ไซเบอร์	และเพิ่มมำตรฐำน	Secure	Protocol	SSL/TLS	 
ให้กับระบบกำรท�ำงำน		Application	เพื่อป้องกันข้อมูล 

	 หวัใจของกำรขบัเคลือ่นธรุกจิให้สำมำรถแข่งขันใน 
โลกดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	คือพนักงำนมีทักษะ 
และควำมสำมำรถในกำรน�ำข้อมูลที่มีอยู่มำวิเครำะห	์ 
เพื่อหำโอกำสหรือแนวโน้มที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำทำง 
ธรุกจิได้	ดงันัน้กลุ่มบรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรจดัโครงกำรฝึก 
อบรมให้ควำมรูก้บัพนกังำนด้ำน	Data	Analytics	ร่วมกบั	 
Oracle	Corporation	 (Thailand)	Co.,Ltd.	 เพื่อท�ำกำร 
วิเครำะห์ข้อมูลให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันของธุรกิจใน 
ภำคส่วนต่ำงๆ	และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจ	 
พร้อมทั้งเพิ่มกำรท�ำ	Data	Analytics	Workshop

ทำงธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำนโดยกำร 
เข้ำรหัส	 รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรตรวจ 
ประเมินระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูล	 
ISO	27001	:	2022
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นโยบายและงบประมาณ
ของทางภาครัฐ
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นโยบายและงบประมาณของทางภาครัฐ

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 ต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการก่อสร้าง 
 และซ่อมบ�ารุงด้วย Robot Improvement  
 Process รวมถึงน�าข้อมูลโครงการที่ลงนาม 
 สัญญาแล้ว มาประเมินความต้องการใช้ 
 ยางมะตอยแต่ละช่วงเวลา เพื่อปรับแผน 
 การขายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 โครงการ หรือการเพิ่ม/ลด งบประมาณจาก 
 ภาครัฐ

 

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • ติดตามและเข้าถึงข้อมูลงบประมาณการ 
  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และ 
  น�านวัตกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ 
  สถานการณ์เพื่อการประมาณการใช้ยางมะตอย 
  ของประเทศ

 • ติดตาม วิเคราะห์และปรับแผนการผลิตและ 
  การขายเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนโยบาย 
  ภาครัฐและกระแสทิศทางของโลกในระยะยาว  
  เช่น ประสิทธิภาพการใช้งานถนน  สิ่งแวดล้อม 
  และความปลอดภัยของถนน เป็นต้น

		 กำรก�ำหนดนโยบำยและงบประมำณภำครัฐใน 

ส่วนของกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนจะส่งผลโดยตรงต่อ

เป้ำหมำยกำรขำยผลติภณัฑ์ยำงมะตอยทัง้ด้ำนปรมิำณ 

กำรใช้ยำงและจ�ำนวนเงนิ	ดงันัน้กลุม่บรษิทัฯ	ต้องสำมำรถ 

รับรู ้และเข้ำถึงนโยบำยและกำรจัดสรรงบประมำณ 

ภำครัฐอย่ำงรวดเร็วพร้อมรำยละเอียด	 เพ่ือให้สำมำรถ 

วำงแผนกำรท�ำงำนและกำรขำยยำงมะตอยได้

						 กลุ่มบริษัทฯ	 จะด�ำเนินกำรวิเครำะห์งบประมำณ 

ของทำงภำครัฐที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 

เช่นถนน	ทำงด่วน		ซึ่งจะแบ่งเป็นกำรก่อสร้ำงใหม่	และ 

กำรซ่อมบ�ำรุงรักษำ	 ซึ่งอำจมีรำยละเอียดและควำม 

ไม่แน่นอนในแต่ละปี	 โดยแผนงำนก่อสร้ำงถนนต่ำงๆ	 

จะขึ้นกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำตฉิบบัปัจจบัุน	รวมถงึเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื 

ขององค์กำรสหประชำชำติ	เป้ำหมำยที่	9	คือ	กำรสร้ำง 

โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีควำมทนทำน	 ส่งเสริมกำรพัฒนำ 

อุตสำหกรรมทีค่รอบคลมุและยัง่ยนืและส่งเสรมินวตักรรม 

ภำยใต้เป้ำประสงค์ที	่9.1	กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนที ่

มีคุณภำพ	เช่ือถือได้	ยัง่ยนืและมคีวำมทนทำน	ซึง่รวมถงึ 

โครงสร้ำงพื้นฐำนของภูมิภำคและที่ข้ำมเขตแดน

	 โดยในปี	 2565	 นี้กลุ ่มบริษัทฯ	 โดยฝ่ำยขำย 

ในประเทศได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและต่อยอดโครงกำร 

วิเครำะห์ข ้อมูลของโครงกำรก่อสร้ำงด้วย	 Robot	 

Improvement	Process

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าดนูโยบายการขาย
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•	 ติดตำม	ข้อมูลงบประมำณและโครงกำรก่อสร้ำงซ่อม 

	 บ�ำรุงถนนของภำครัฐจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะคือ 

	 ระบบกำรจัดซื้อจัดจ ้ำงภำครัฐ	 (Government	 

	 Procurement)	ที่ประกำศโดยกรมบัญชีกลำง

•		พัฒนำระบบอัตโนมัติ	 (Automated	Workflow	 by	 

	 Robot)	 มำใช้เป็นแพลตฟอร์มในกำรเก็บข้อมูลงำน 

	 โครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ�ำรุง

•		น�ำข้อมลูมำเพ่ือกำรวเิครำะห์และก�ำหนดแผนกำรขำย	 

	 รวมถึงระบุโครงกำรที่มีกำรใช้ยำงมะตอย

•		มีกำรประเมิน	ปรับแผนกำรขำยให้สอดคล้องกับกำร 

	 เปลี่ยนแปลงโครงกำร	หรือกำรเพ่ิม/ลดงบประมำณ 

	 จำกภำครัฐ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	ทันต่อเหตุกำรณ์ผลกำร 

	 ด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

•	 วเิครำะห์กำรเปล่ียนแปลงเชงินโยบำยของทำงภำครฐั 

	 ที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนผลิตภัณฑ์	 และแนวโน้ม 

	 เปลี่ยนเป็นกำรน�ำวัสดุผิวยำงมะตอยกลับมำใช้ใหม	่ 

	 (Recycling)	มำกขึ้นและอำจส่งผลกะทบต่อปริมำณ 

	 ควำมต้องกำรใช้ยำงมะตอย

•		มีกำรวิเครำะห์ประเมินข้อมูลโครงกำรก่อสร้ำงและ 

	 ซ่อมบ�ำรุงถนนในส่วนของโครงกำรท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม 

	 โอกำสทำงกำรขำยในปี	2565
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แนวโน้มถนน ทางด่วน และโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

	 งบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ�ำรงุปี	2565	 

พบว่ำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19	ที่ต่อเนื่องจำกปี	 2564	 

ที่ผ่ำนมำส่งผลให้งบก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ลดลง	แต่ไม ่

ส่งผลกระทบต่อปริมำณยอดขำยในปี	 2565	 มำกนัก	 

เนือ่งจำกยงัคงมงีำนบ�ำรงุรกัษำและงำนโครงกำรก่อสร้ำง 

ที่ต่อเนื่องมำจำกปี	2564

	 แนวโน้มกำรก่อสร้ำงถนนในอนำคต	จะเน้นในเรือ่ง 

ของกำรสรรค์สร้ำงนวัตกรรมที่ส่งเสริมควำมปลอดภัย 

(Road	Safety)	มำกขึ้นในขณะเดียวกันจะต้องค�ำนึงถึง 

ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม	กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำต	ิ 

เช่น	 กำรใช้วัสดุทดแทนในกำรสร้ำงถนน	 (Alternative	 

Materials)	 กำรน�ำวัสดุท�ำถนนเดิมกลับมำใช้ใหม	่ 

(Recycling	of	Road	Materials)	และเน้นทีค่ณุภำพของ 

กำรใช้งำนเป็นหลัก	 เช่น	 มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน 

มำกขึ้น	สำมำรถทนต่ออุณหภูมิ	ควำมร้อนที่สูง	รวมถึงมี 

ควำมแข็งแรงทนทำนต่อปริมำณกำรจรำจรที่สูงขึ้น

เคร�อข�ายถนนที่เชื่อมกันในภูมิภาคอาเซียน (Connected toads in ASEAN)

ถนนอ�โมงค� (Road tunneis)

โครงข�ายมอเตอร�เวย�พร�อมรถไฟทางคู� (MR-Map)
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เพ�่อให�พร�อมสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

คุณค�า
เพ�่ออนาคต

ห�วงโซ�คุณค�าที่สำคัญ ผู�มีส�วนได�เสียที่สำคัญ

ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ
• ความเสี่ยงด�านการจ�างงานที่สอดคล�องกับวัฒนธรรมงค�กร
• ความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชนและความเท�าเทียมกัน
• ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานกำหนด
• ความเสี่ยงของการขาดผู�สืบทอดตำแหน�งงานที่สำคัญ 
• ความเสี่ยงของการจ�างงานที่สอดคล�องกับวัฒนธรรมองค�กร 
• ความเสี่ยงด�านสุขภาพทางกายและจ�ตใจ
• ความเสี่ยงด�านความเป�นส�วนตัวและข�อมูลส�วนบุคคล ทำงาน
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เพ�่อให�พร�อมสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

คุณค�า
เพ�่ออนาคต

ห�วงโซ�คุณค�าที่สำคัญ ผู�มีส�วนได�เสียที่สำคัญ

ความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ
• ความเสี่ยงด�านการจ�างงานที่สอดคล�องกับวัฒนธรรมงค�กร
• ความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชนและความเท�าเทียมกัน
• ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานกำหนด
• ความเสี่ยงของการขาดผู�สืบทอดตำแหน�งงานที่สำคัญ 
• ความเสี่ยงของการจ�างงานที่สอดคล�องกับวัฒนธรรมองค�กร 
• ความเสี่ยงด�านสุขภาพทางกายและจ�ตใจ
• ความเสี่ยงด�านความเป�นส�วนตัวและข�อมูลส�วนบุคคล ทำงาน

การสร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงาน

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • อัตราการเลื่อนต�าแหน่งกลุ่มพนักงานที่มี 
  ศักยภาพสูงขึ้นเป็นระดับบริหาร 25%

 • อัตราการลาออกของพนักงานไม่เกิน 10%

 • พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าท�างาน 100%

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานระดับผู้จัดการ 
  ขึ้นไป (Average Time to fill in) ไม่เกิน 120 วัน

 • เกณฑ์คุณภาพพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถ 
  และศักยภาพสูงที่รับเข้าท�างาน (Quality of Hire)  
  ผ่านการประเมินผลการท�างานตามเป้าหมาย 
  ในระยะ 6 เดือนแรกเข้า

	 วสิยัทัศน์ของกลุม่บรษิทัทปิโก้แอสฟัลท์	ในด้ำนกำร
บรหิำรทรพัยำกรบุคคล	คือ	พนกังำนต้องมีควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพกำรท�ำงำนและมีควำมสุขในชีวิตส่วนตัว	 จำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด	 –19	 ตั้งแต่
ปี	 2563	ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ	ทั้งในประเทศไทยและต่ำง
ประเทศ	 ต้องมีมำตรกำรเสรมิ	 เพ่ือกำรดูแลพนกังำนให้มี
ควำมปลอดภยัจำกควำมเสีย่งของโรคระบำด	 	 เช่น	กำร
ให้แนวทำงกับทุกส�ำนักงำนถึงกำรที่กลุ่มบริษัทฯ	พร้อม
สนับสนุนกำรจัดหำวัคซีนโควิด-19ให้พนักงำนได้โดย
เรว็ทีส่ดุ	 	 รวมถงึกำรจดัหำอปุกรณ์ป้องกนัและท�ำควำม
สะอำดฆ่ำเชือ้	กำรปรับปรงุระบบกำรปฏิบัติงำนให้เอือ้ต่อ
ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน	และกำรดูแลพนกังำน

	 ทั้งน้ี	 กำรที่กลุ่มบริษัทฯมีกำรระบบข้อมูลพื้นฐำน
กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลทีเ่ป็นมำตรฐำนเดียวกนั	 รวม
ถงึกระบวนกำรบรหิำรผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมคีวำมชัดเจน	
ตรวจสอบได้และมีขั้นตอนให้ทั้งผู ้ถูกประเมินและผู้
ประเมิน	ได้ก�ำหนดแผนงำนและควำมคำดหวงัต่อผลกำร
ปฏบิตังิำน	โดยมกีำรชีแ้จงให้ค�ำปรกึษำ	กำรใช้หลักเกณฑ์
กำรวดัและกำรค�ำนวนทีเ่ป็นมำตรฐำน	 รวมถงึกำรบนัทกึ
หลักฐำนในระบบข้อมูลพนักงำน	 	ท�ำให้กำรบริหำรงำน
ทรพัยำกรบคุคลมคีวำมรำบรืน่	และยงัคงด�ำเนนิธรุกจิได้
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ		

	 ในระยะเวลำตัง้แต่มกรำคม	–กนัยำยนทีท่ำงภำครฐั
ยงัคงมำตรกำรควบคุมสถำนกำรณ์โรคโควดิ-19ในฐำนะ
โรคตดิต่ออนัตรำย	กลุม่บรษิทัฯสำมำรถบรหิำรจดักำรให้
พนักงำนมีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยและไม่กระทบ
ต่อกำรหยุดชะงักของกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ		
และเมือ่มกีำรประกำศผ่อนคลำยมำตรกำรควบคมุโรคโค
วดิ-19	เป็น	โรคติดต่อทีต้่องเฝ้ำระวังต้ังแต่วนัที	่1	ตลุำคม	
2565	เป็นต้นมำ		กลุม่บรษิทัฯยงัคงให้สทิธพินกังำนในกำร
ลำป่วยกรณตีดิเชือ้โควิด-19	แม้จะมอีำกำรน้อย	เพือ่กำร
รกัษำสขุภำวะในสถำนประกอบกำร

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

•	 อตัรำกำรเล่ือนต�ำแหน่งพนกังำนทีม่ศีกัยภำพสงูขึน้เป็น 
	 ระดบับริหำร	คิดเป็น	22	%

•	 อตัรำกำรรักษำพนกังำนทีศ่กัยภำพสูง	คิดเป็น	100%	

•	 อัตรำกำรลำออกโดยสมัครใจของพนักงำนในองค์กร	 
	 คดิเป็น	10.4%		โดยมเีหตผุลหลักทีค่่ำตอบแทน	และ 
	 กำรไปประกอบธุรกิจส่วนตัว		ทัง้น้ี	เม่ือเปรียบเทยีบกับ 
	 ค่ำเฉลีย่ในอตุสำหกรรมทีใ่กล้เคยีงกนัพบว่ำมอีตัรำกำร 
	 ลำออกโดยสมัครใจที	่12.2%

•	 พนกังำนทีล่ำดแูลบตุรกลับเข้ำท�ำงำน	คิดเป็น	100%

•	 ระยะเวลำในกำรสรรหำพนกังำนระดบัผูจ้ดักำรขึน้ไป	 
	 (Average	Time	to	Fill)	เท่ำกบั	86.3	วนั	

•	 กำรประเมินผลกำรท�ำงำนตำมเป้ำหมำยของพนกังำน 
	 ระดบัผู้จัดกำรข้ึนไปทีเ่ข้ำใหม่ในปี	2565	ในระยะเวลำ	 
	 6	 เดอืนแรก	ไม่มีข้อมูลเนือ่งจำกพนกังำนลำออกก่อน 
	 ครบ	6	เดอืนด้วยเหตผุลส่วนตวั

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพ่ือเข้าดนูโยบาย 
มาตรฐานแรงงานไทย
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การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อการเติบโตไปกับองค์กรผ่านระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

	 ในบรบิทของควำมผกูพันระหว่ำงพนกังำนกบักลุม่
บริษัทฯ	 รำกฐำนส�ำคัญคือควำมเชื่อมั่นในกำรพิจำรณำ
ผลส�ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นธรรม	 	 ไม่เลือกปฏิบัติจำก 
เหตุอื่น	 และเน้นย�้ำถึงกระบวนกำรท�ำงำนที่ยอมรับว่ำ 
ตรงกับคุณค่ำหลักองค์กร	

	 ดังนั้นกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและรำงวัล	 รวม 
ไปถึงโอกำสในกำรพัฒนำผ่ำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติ
งำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัง้องค์กร	จงึเป็นสิง่ทีส่ะท้อน
ให้เห็นถึงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมในกำรบริหำรและ
พัฒนำพนักงำน	เนื่องจำกผลกำรประเมินดังกล่ำวถูกน�ำ 
ไปใช้ในกำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน	 	 และกำร
วำงแผนกำรพัฒนำพนักงำน

	 กลุ่มบริษัทฯ	ใช้ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนท่ีมีกระบวนกำรและหลักเกณฑ์เดียวกัน 
ทั้งกับพนักงำนในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ	คือ	 

2562

27%

2563 2564 2565

ร�อยละของการเลื่อนตำแหน�งในทุกระดับงาน
ของกลุ�มพนักงานที่มีศักยภาพสูง

0

10%

20%

30% 25%

4.01%

22.00%

เร่ิมจำกกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในช่วงต้นปี	 กำร
ทบทวนเป้ำหมำยและตดิตำมผลงำนในทกุไตรมำสทีส่่ง
เสริมให้หัวหน้ำงำนและพนักงำนได้พูดคุย	แลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นและให้ค�ำปรึกษำซ่ึงกันและกัน	และกำร
ประเมินผลในรอบปลำยปีที่ประกอบด้วยกำรประเมิน
ตนเอง	 กำรประเมินและให้ค�ำแนะน�ำโดยหัวหน้ำงำน	
และกำรรับรองผลกำรประเมินโดยหัวหน้ำงำนระดับสูง
ในสำยงำน

กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning)

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ด�ำเนินกำรระบุต�ำแหน่งงำนส�ำคัญ	

และประเมินพนักงำนเพื่อก�ำหนดผู้สืบทอดต�ำแหน่งใน

ต�ำแหน่งงำนเป้ำหมำย	ในระดับรองกรรมกำรผูจ้ดักำร	ถงึ

ระดับผู้อ�ำนวยกำร	(C	Suite	–	Director	Level)	ได้ครบ

ทุกต�ำแหน่งในองค์กร	 โดยสนับสนุุนให้พนักงำนที่เป็น

ผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้มีโอกำสกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

และทักษะที่จ�ำเป็น	 ผ่ำนกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงผู้

บังคับบัญชำ	รวมถึงฝ่ำยบริหำร	และพนักงำน	โดยฝ่ำย

ทรัพยำกรบุคคลท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำและจัดหำเคร่ือง

มอืในกำรพฒันำผูส้บืทอดต�ำแหน่งงำนส�ำคัญขององค์กร

ต�ำแหน่ง

ผู้บริหำรระดับสูง	(ระดับ	B1	-	E2) 24	(ready	later	ควำมพร้อมตั้งแต่	 
2	ปี	จนถึง	5	ปีขึ้นไป)

6	(ready	now	พร้อมขึ้นทันที)

จ�ำนวนผู้สืบทอดตำมแผน (คน) จ�ำนวนผู้สืบปัจจุบัน (คน)

สถานะการก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงในด้านก�าลังคน	ของต�าแหน่งงานส�าคัญขององค์กร	
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การสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน

	 ในปี	 2564	 กลุ่มบริษัทฯ		ได้ท�ำกำรส�ำรวจควำม
พร้อมในด้ำนนวัตกรรมขององค์กร	 ซึ่งประเมินกำรรับรู้
ของพนักงำนต่อบทบำทขององค์กรในกำรจัดทรัพยำกร
และกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม	 ซึ่งได้แก่
โครงกำรบ�ำรงุรักษำแบบทวผีลทกุคนมส่ีวนร่วม	และกำร
พฒันำโครงกำรนวตักรรม	ดังทีไ่ด้แสดงผลในบททีว่่ำด้วย
ผู้น�ำนวัตกรรม	(Innovation	Leader)	

	 จำกผลกำรส�ำรวจดังกล่ำว	รวมถงึข้อเสนอแนะจำก
พนักงำนในกำรประชุมพนักงำน	 Staff	Meeting	 กลุ่ม
บริษัทฯจึงปรับปรุงแผนงำนกำรสื่อสำรโครงกำร	 และ
จัดสรรกิจกรรมสนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมในปี	2565	เช่น	ในสำยปฏิบัติกำรของโรงงำน
สำขำ	มีกำรจัด	 TPM	Happy	Workplace	 อย่ำงน้อย 
เดือนละ	2	ครั้ง	ให้พนักงำนได้น�ำโครงงำนมำปรึกษำกัน	 
และกำรจัดกิจกรรมประกวดโครงงำนในเสำหลักของ	 
TPM	ซ่ึงผลของกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ	ทีก่ล่ำวมำ	ได้ส่งผล 

ให้เห็นในผลกำรส�ำรวจควำมพร้อมด้ำนนวัตกรรม 
ขององค์กรครั้งล่ำสุดเมื่อปลำยปี	 2565	 ว่ำ	 พนักงำน 
คิดว่ำตนเองมีส่วนร่วมในกำรเสนอวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
ใหม่ๆ	 แก่เพื่อนร่วมงำนเพื่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำน 
ที่ดีขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	56	รวมถึงมีระดับควำมมุ่งมั่นที่จะ

	 ปฏิบัติตำมแผนงำนเพ่ือส่งมอบผลงำนให้แก่ผู้ใช้
ปลำยทำงสูงข้ึน	 คิดเป็นร้อยละ	 64%	 เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่ำนมำ	และท่ีส�ำคญั	จำกโอกำสในกำรได้แสดงควำมคดิเห็น	 
กำรน�ำเสนอแนวทำงในกำรท�ำงำนใหม่ๆ	กำรมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงกำรท�ำงำน	 ยังส่งผลให้พนักงำนมีควำม
คดิเหน็ว่ำในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ	พวกเขำได้แก้ไขกระบวนกำร
ท�ำงำนทีด่	ีเพือ่สร้ำงประสทิธภิำพ	และส่งเสริมกำรเติบโต
ของบริษัท	มำกขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำถึงร้อยละ	57

	 ในส่วนของกำรวัดควำมผูกพันของพนักงำนต่อ
ปัจจัยทั่วไปต่อประสิทธิภำพพนักงำน	กลุ่มบริษัทฯ	 อยู่
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำเลือกแนวทำงกำรส�ำรวจ	เพื่อให้
เหมำะสมกับกำรน�ำผลไปพัฒนำปรับปรุง	ในปี	2566
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ส่งเสริมการฝึกอบรม
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ส่งเสริมการฝึกอบรม และการศึกษา

 เป้ำหมำยระยะสั้นปี 2565
 • การฝึกอบรมด้านเทคนิคและบริหารจัดการ 
  24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

 เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568
 • พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมในโครงการ 
  นวัตกรรมประจ�าปีอย่างน้อย 1 โครงการ  

 • การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพที่วัด 
  จากความส�าเร็จตามแผนพัฒนารายบุคคล 
  ของกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 75

 • มีผู้สืบทอดต�าแหน่งที่มีศักยภาพครบ 
  ทุกต�าแหน่งงานเป้าหมาย 

	 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกลยุทธ์ขององค์กร
ที่มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรม	กำรพัฒนำพนักงำนของ
กลุ่มบริษัทฯ	จึงยึดมั่นในพื้นฐำนควำมเชื่อของ	Growth	
Mindset	หรือ	กรอบควำมคิดเติบโต	ที่ว่ำมนุษย์สำมำรถ
เพิ่มพูนควำมสำมำรถ	 เสริมศักยภำพได้จำกกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง		

	 เป้ำหมำยในกำรสร้ำงองค์กรนวัตกรรม	 จึงเป็น
ทีม่ำของกำรก�ำหนดควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำศกัยภำพ
ของพนักงำนให้มีควำมพร้อมเป็นนวัตกร	 ซึ่งโดยหลัก
ประกอบด้วย	2	แนวทำง	คือ	

	 หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรนวัตกรรมต้ังแต่
ระดบัพืน้ฐำนคอื	Innovation	Bootcamp	และระดบัทีมุ่ง่
สู่ธุรกิจ	คือ	Innovation	Accelerator		ซึ่งเปิดรับสมัครใน
ระดบักว้ำงท้ังองค์กรและครอบคลมุถงึบรษิทัย่อยในต่ำง
ประเทศ

	 หลักสูตรในโครงกำร	Total	Productive	Mainte-
nance	หรือ	กำรบ�ำรุงรักษำแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม	
ซึ่งเน้นกำรพัฒนำพนักงำนในสำยปฏิบัติกำรทั้งหมด

	 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดและมำตรกำรควบคุม
โรคโควิด-19	ในปี	2565	ทีย่งัคงเคร่งครดัในช่วงคร่ึงปีแรก	
ยงัส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตังิำน	และจ�ำกดัรปูแบบกำร
จัดกำรฝึกอบรมที่จ�ำเป็นต้องเป็นแบบออนไลน์	 ซึ่งมีข้อ
จ�ำกัดในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	

	 จงึท�ำให้กำรจดักจิกรรมพัฒนำท่ีต้องมส่ีวนร่วมกำร
ทดลองสร้ำงต้นแบบ	กำรเกบ็ข้อมลู	และแลกเปลีย่นแนว
ควำมคิดเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมจึงชลอตัวในช่วงคร่ึง
แรกของปี	 และเริ่มจัดได้อย่ำงปรกติในช่วงครึ่งปีหลัง	
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตัง้แต่เดอืนตลุำคม	ทีร่ฐับำลประกำศ
ยกเลิกโควิด-19	 จำกกำรเป็นโรคติดต่ออันตรำย	และ
ก�ำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวัง

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าดนูโยบาย 
มาตรฐานแรงงานไทย

133

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ

•	 จ�ำนวนชัว่โมงเฉลีย่ส�ำหรบักำรอบรมทกุประเภทหัวข้อ	 
	 ในประเทศไทย	คือ	46	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	

•	 จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและ 
	 บริหำรจัดกำร	32	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	

•	 ประเภทกำรอบรมที่มีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ป	ี 
	 มำกเป็นอันดบัหน่ึง	คอืกำรฝึกอบรมในหวัข้อเกีย่วกับ 
	 เทคนิควิชำชีพและสำยงำน	คิดเป็น	25.97	ชั่วโมงต่อ 
	 คนต่อปี	หรอืคดิเป็น	56%	ของจ�ำนวนชัว่โมงฝึกอบรม 
	 ทั้งหมด	 ซึ่งรวมถึงหลักสูตรหลักด้ำนกำรพัฒนำ 
	 โครงกำรนวัตกรรม	 และกำรบ�ำรุงรักษำแบบทวีผล 
	 ทุกคนมีส่วนร่วมข้ำงต้น

•	 ประเภทกำรอบรมในหัวข้อท่ีมีจ�ำนวนชั่วโมงเฉล่ีย/ 
	 คน/ปี	 ในอันดับรองลงมำคือ	 ในหัวข้อที่อบรมเพื่อ 
	 รักษำใบอนุญำตปฏิบัติงำนตำมกฏหมำยหรือ 
	 คณุสมบตั	ิในระบบคุณภำพ	(21%)	และหวัข้อทีอ่บรม 
	 เพื่อพัฒนำศักยภำพเชิงบริหำรจัดกำร	(13%)

•	 ประเภทกำรอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 
	 มีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี	ที่	2.31	ชั่วโมง/คน/ปี	

•	 กลุม่บรษิทัฯก�ำหนดเนือ้หำของหวัข้ออบรมเพือ่พัฒนำ 
	 ศกัยภำพเชงิบริหำรจดักำร	ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
	 กำรเป็นองค์กรนวัตกรรม	คือ	ส�ำหรับพนักงำนระดับ 
	 หวัหน้ำงำนข้ึนไป	เน้นพฒันำ	4	กลุม่ทกัษะ	ทีจ่ะช่วยให้ 
	 ตอบรับ	และรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัได้	คอื	กำรเป็นผู้น�ำทัง้น�ำตนเอง 
	 และน�ำผู้อื่น	 (Leading)	กำรคิดวิเครำะห์	และควำม 
	 คิดสร้ำงสรรค์	 (critical	 thinking),	 กำรส่ือสำร	 
	 (communication),	 กำรท�ำงำนเป็นทีมและกำรสร้ำง 
	 ควำมสัมพันธ์	(collaboration	&	building	relationship)	

•	 ส�ำหรับพนกังำนในระดบัปฏบิตักิำร	เน้นพฒันำทักษะ 
	 ในกำรรับมือกับควำมเปล่ียนแปลง	 และกำรเรียนรู้ 
	 สิ่งใหม่	 และที่ส�ำคัญที่สุดคือทักษะในกำรจัดกำรกับ 
	 จิตใจของตวัเอง	เนือ่งจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ี
	 ได้เปล่ียนวิธีกำรเรียนรู้ของคนท�ำงำนจำกกำรเรียนรู ้
	 แล้วไปปฏิบัติ	 เป็นเรียนรู้แล้วปฏิบัติ	 แล้วเรียนรู้ใหม ่
	 ปฏิบติัแล้วเรียนรู้อีก	เป็นวงจร	ดังนัน้กำรให้ควำมส�ำคญั 
	 กบักำรรับมอืจำกโลกท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลำจงึจะ 
	 ท�ำให้พนักงำนเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนกว่ำกำรให ้
	 เพียงทักษะที่จ�ำเป็นเฉพำะหน้ำ
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	 เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงและสภำวะแข่งขันสูง 
ในธุรกจิกำรผลติและจดัจ�ำหน่ำยยำงมะตอย	กลุม่บริษทัฯ	 
เห็นควำมส�ำคัญต่อกำรปรับตัวและพัฒนำควำมรู้และ 
ศักยภำพของพนักงำนเพื่อกำรขับเคลื่อนองค์กรและ 
เตรียมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องจึงน�ำ 
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมโครงกำร	TPM	 มำพัฒนำงำน 
ของสำยกำรผลิต	คือกลุ่มโรงงำนในประเทศไทยตั้งแต่ 
ปี	 2564	เพื่อส่งเสริมกำรฝึกทักษะและควำมรู้ควำมกำร 
เข้ำใจกำรบ�ำรงุรกัษำอุปกรณ์	เครือ่งจกัร	ลดควำมสญูเสยี	 
และลดขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อน	 เพื่อกำรลดต้นทุน 
และรักษำคุณภำพสินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและมี 
ควำมปลอดภัย

	 ปัจจุบัน	โรงงำนในประเทศไทยทุกแห่งอยู่ระหว่ำง 
กำรด�ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรกำรบ�ำรุงรักษำทวีผลที ่
ทุกคนมีส่วนร่วม	(TPM)	และพนักงำนในสำยปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรผลิต	มีอัตรำกำรเข้ำร่วมในกิจกรรม	100%

TPM (technical)
Training

Compliance
Training

Environment
Training

Other Technical
Training

Management & 
Leadership
Training

Management 
Standaeds 
Training

21% 21%

5%

35%
13%

5%

การบำารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
TPM: Total Productive Maintenance

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าดนูโยบายการบ�ารงุ
รกัษาทวีผลแบบทุกคนมี
ส่วนร่วม

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าดโูครงการบ�ารงุ 
รกัษาทวีผลแบบทุกคนมี 
ส่วนร่วม	(TPM)
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงงาน  
และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ

	 กิจกรรมกำรพัฒนำ	 3	 เสำหลักในโครงกำร	 TPM	 
ส่งผลให้พนกังำนสำยปฏิบัติกำรฯ	ได้พัฒนำทกัษะในกำร 
ท�ำงำน	ตำมระดบัควำมรบัผดิชอบ	และรวมกลุม่กำรเรียนรู้	 
นอกจำกนี้แต่ละโรงงำนสำขำได้ก�ำหนดวันส่งเสริมกำร 
เรียนรู้ที่เรียกว่ำ	 TPM	Happy	Workplace	 เพื่อที่ให้ 
ทุกฝ่ำยงำนได้แบ่งปันประสบกำรณ์ร่วมกัน

	 กิจกรรมจำกเสำหลัก	 TPM	 ที่เป็นกำรปรับปรุง 
เฉพำะเรื่อง	 (Focus	 Improvement)	มีกำรวัดผลในเชิง 
ของกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรผลิต	 รวม	14.5	ล้ำนบำท		 

จำกจ�ำนวนโครงกำร	78	โครงกำร

	 เสำหลัก	 TPM	 ที่มีเป ้ำหมำยหลักกำรพัฒนำ 
พนักงำนในระดับปฏิบัติกำร	 เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู ้
แบบกลุ่ม	ได้แก่	กำรบ�ำรุงรักษำด้วยตนเอง	(Autonomous	 
Maintenance)	 กำรบ�ำรุงรักษำเชิงวำงแผน	 (Planned	 
Maintenance)	 ซ่ึงท�ำให้เกิดบันทึกข้อเสนอแนะในกำร 
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	(Kaizen)	จ�ำนวน	885	หัวข้อ	ที่มี 
เป้ำหมำยในกำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรท�ำงำนและลดกำร 
ขัดข้องของอุปกรณ์	

Thailand Operation
TPM Happy Work  
Place participants  :  
91.1%

โรงงำนนครรำชสีมำ – 
TPM CO Working Space
% พนักงานที่มีส่วนร่วม : 87.73 %
•	 OPL	and	KAIZEN	Sharing
•	 AM	Awards	
•	 AM	Knowledge	Sharing

โรงงำนพิษณุโลก – 
TPM มันส์ Day
% พนักงานที่มีส่วนร่วม : 81.5 %
•	 AM	step	0	AE	Mill,	AC	pump	
	 with	OPL
•	 AM	step	1	AE	pump	issue	TPM	
	 Tag	on

โรงงำนพระประแดง – 
TPM’s Happy Driven
% พนักงานที่มีส่วนร่วม : 100 %
•	 Failure	Analysis	Hot	oil	Boiler	
	 TP30	Break	trip
•	 OPL,	Kaizen	Award
•	 OPL,	Kaizen	Sharing
•	 Training	:	AM	Step	2-3,	PM
•	 TPM	Follow	up
•	 OPL,	Kaizen	Workshopโรงงำนระยอง – 

TPM D Day
% พนักงานที่มีส่วนร่วม : 100 %
•	 AM	Work	Shop	Step	0-1-2
•	 FI	Workshop	KAIZEN	Sheet
•	 OPL	Knowledge
•	 กำรค้นหำ	Loss

โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี- 
TPM Happy Workplace
% พนักงานที่มีส่วนร่วม : 86.21 %
•	 Role	Sharing	Forklift	and	Tag	Van	
•	 AM	Step	0	and	1	for	LPG	Burner,		 	
	 Power	Pump,	Van	and	Forklift
•	 AM	Small	Group	Plant	Tour
•	 OPL	and	KAIZEN	Sharing
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การรับรองจากภายนอก 
(Assurance Statement)

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าดกูารรบัรองจาก 
ภายนอก
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)



GRI 
Content Index

สามารถ	Scan	QR	Code	 
เพื่อเข้าด	ูGRI	Content	
Index

แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรายินดีรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจาก
ผู�มีส�วนได�เสียต�อการจัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
เพ�่อเป�นแนวทางในการปรับปรุงรายงานในป�ต�อไป 
โปรดแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในแบบสอบถาม 
โดยสแกน QR Code ที่นี่

สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่:
ฝ�ายพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน บร�ษัท ทิปโก�แอสฟ�ลท� จำกัด (มหาชน)
118/1 อาคารทิปโก� 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: +662273 6742                โทรสาร: +662271 3363   
อีเมล: sustainability@tipcoasphalt.com

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรายินดีรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจาก
ผู�มีส�วนได�เสียต�อการจัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
เพ�่อเป�นแนวทางในการปรับปรุงรายงานในป�ต�อไป 
โปรดแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในแบบสอบถาม 
โดยสแกน QR Code ที่นี่

สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่:
ฝ�ายพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน บร�ษัท ทิปโก�แอสฟ�ลท� จำกัด (มหาชน)
118/1 อาคารทิปโก� 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: +662273 6742                โทรสาร: +662271 3363   
อีเมล: sustainability@tipcoasphalt.com

แบบสอบถามความคิดเห็น 






