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INNOVATION

พันธมิตรผู�นำเสนอ

แนวทางสร�างสรรค�ด�วย

นวัตกรรม

2562

รายงานความยั่งยืน
ประจำป�

วัตต�เวย� : เทคโนโลยีขั้นสูงของผิวถนนด�วยแผงโซลา ที่อาจทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงว�ธีการปูผิวถนนแบบเดิม ๆ

รายงานประจำป� 2562

บร�ษัทฯ  ได�นำมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคม ISO 26000 : 2010 
มาบูรณาการภายในองค�กร  

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของการจราจรบนถนน ISO 
39001 : 2012 ที่สำนักงานใหญ� และ 5 โรงงานสาขาภายในประเทศ 

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานการ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 
ที่สำนักงานใหญ� และ 5 โรงงานสาขาภายในประเทศ 

วัตต�เวย� : นวัตกรรมปูผิวถนน ด�วยแผง 
โซล�าร� พลังงานแสงอาทิตย� แห�งแรกของโลก 
ในประเทศฝรั่งเศส พัฒนาในป� 2558 โดย 
พันธมิตรธุรกิจของเรากลุ�มโคลาส 

พ
ันธมิตรผู�นำเสนอแนวทางสร�างสรรค�ด�วยนวัตกรรม

รายงานความยั่งยืน
ประจำป� 2562

MASCI
ISO 9001    QMS03015/619
ISO 14001  EMS03006/109
ISO 45001  OHSMS18015/015



ที่มา: COLAS.com

“ ส่งมอบความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคม. . . 

โฟลเวล (Flowell) : เริ่มทดสอบภาคสนามครั้งแรกในเมือง Mandelieu ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส โฟลเวล เป็นระบบส่งสัญญาณแบบแยกส่วนที่ชาญฉลาดและมีแสงส่องสว่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ออกแบบโดยหน่วยงานของโคลาส   Campus for Science and Techniques - CST และความร่วมมือกับ The French 
Alternative Energies and Atomic Energy Commission - CEA

การปฏิวัติสาธารณูปโภคด้านถนนท่ีเพิ่มการใช้งานไปบนผิวถนน ท่ีสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ ถือว่าเป็น 
การเปล่ียนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน วัตต์เวย์เป็นผลจากการออกแบบและพัฒนาท่ีใช้เวลามากกว่า 5 ปี  
โดยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ของ โคลาส พนัธมิตรธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ซึง่ออกแบบโดย 
โคลาส ซ ีเอส ที (the COLAS Campus for Science and Techniques) และได้รบัความร่วมมือจากสถาบันพลังงาน
โซล่าแห่งชาต ิประเทศฝรัง่เศส (French National Solar Energy Institute - INES)  วตัต์เวย์ได้รบัการเปิดตัวในปี 2558 
เป็นถนนสายแรกของโลกท่ีมผิีวหน้าเป็นแผงโซล่า ท่ีสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ส�าหรบัไฟแสงสว่างริมถนน ป้ายต่าง ๆ  
รางรถไฟฟ้า รวมไปถงึไฟฟ้าในบ้านพกัอาศยั ส�านักงาน และอ่ืน ๆ 

จากปกหน้า : 
วตัต์เวย์ (Wattway) 

. . . ด้วยนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์”

ถนนในอนาคตจะมีลักษณะการใช้งานใหม่ ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าหรือการพัฒนา
เครือข่ายข้อมูลถนนอัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดของกลุ่มโคลาส ประเทศ
ฝรั่งเศส พันธมิตรธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ความสามารถเหล่าน้ี 
เกิดขึ้นจริงแล้วด้วย วตัต์เวย์ และ โฟลเวล ระบบถนนเหล่าน้ียงัช่วยให้ข้อมูลเรียลไทม์ 
เก่ียวกับการจราจรเป็นไปได้อีกด้วย ท้ังนี้เพื่อจัดการการจราจรแบบไดนามิก  
และปฎบัิติการตรวจสอบผิวถนนด้วยโปรแกรมอตัโนมัตท่ีิอยู่ในระบบเอง  ในอนาคต
อันใกล้น้ี เรายังจินตนาการได้ถึงยานพาหนะไฟฟ้าท่ีสามารถชาร์จไฟโดยตรง 

จากพื้นผวิถนนด้วยเทคโนโลยีการเหน่ียวน�าไฟฟ้า



รายได้ขาย*
ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (บาท)

ความโดดเด่นด้านการเงิน

ความโดดเด่นด้านอื่น ๆ

ก�าไรสุทธิ

ปันผลต่อหุ้น

อัตราก�าไรสุทธิ

บาท

บาท

บาท

%

ล้าน (ยอดขายเพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า)

ล้าน (เพิ่มขึ้น 61% จากปีก่อนหน้า ที่มูลค่า 2,457 ล้านบาท)

ล้าน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 564 ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น 4 ครั้งจากปีก่อนหน้า 0.30 บาท

(เติบโตจากปีก่อนหน้า 2.02%)

37,626 3,953

3,123

1.50*
8.30

รายงานประจ�าปี 
2562

รวมปันผลประจ�าปีที่ 1.10 บาท ต่อหุ้นซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดย 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

ความยั่งยืนที่โดดเด่นปี 2562 ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ ULA Para Asphalt Cement (ULA Para AC)* 
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปริมาณการขายในปี 2561
*ULA Para AC เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เริ่มจ�าหน่ายช่วงปลายปี 2561 

ปี 2562 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ร้อยละ 7.6 
(เป้าหมาย ร้อยละ4) เทียบกับปี 2561  

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) บรรลุเป้าหมายกรณีอุบัติเหตุ 
ร้ายแรงจากรถขนส่ง = 0  และกรณีเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน 
ที่เกี่ยวข้อง = 0  ทั้ง 5 พื้นที่โรงงานในประเทศไทย 

ได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ”  
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดส�าหรับโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน ประจ�าปี 2562 (CGR) เป็นปีที่ 2

บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการอบรมของพนักงานมากกว่า 50 ชั่วโมง ต่อคน  
ต่อปี ซ่ึงดีกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ของปี 2562 คอื 24 ชัว่โมง ต่อคนต่อปี บุคลากร
ของเรามีความสุขกับการได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเอง และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

กล
ยุท

ธ์ด
้าน

คว
าม

ยั่ง
ยืน

หล
ักก

าร
ด้า

นค
วา

มย
ั่งย

ืน

ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม

ประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ก�รตระหนัก
ด้�นคว�มปลอดภัย

คว�มโปร่งใส
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คุณค่�เพื่ออน�คต
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อ่านรายละเอียดจาก 
รายงานประจ�าปี 
2562 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ
หน้า 185

ผู้น�าด้านนวัตกรรม – พาราเอซีแอมโนเนียต�่า
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
แห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ในการวิจัยเพื่อพัฒนายางมะตอยผสมยางพาราที่มีแอมโมเนียต�่ามาก  
โดยการวิจัยนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Prize from China Delegation  
สาขาการปกป้องส่ิงแวดล้อม-พลังงาน จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน 
“The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2562 

“การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ผ่านความร่วมมือ

  กับพันธมิตรที่มีประสบการณ์”  คือหัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ

ยางมะตอยผสมยางพาราที่มีแอมโมเนียต�่ามาก  (ULA Para AC road): สายทางหลวงชนบท อน.4008 แยก ทางหลวง ทล. 3011- บ.เขาพุเตย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ –  การลดก๊าซเรือนกระจก
เรามุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของธุรกิจ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางถนน

ปี 2562 เราสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้ร้อยละ 7.6 เทียบกับ  
ปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

เส้นทางขนส่งยางมะตอยในจังหวัดจันทบุรี มุ่งหน้าสู่หาดเจ้าหลาว บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ หมายเลข 1008-4036
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ความรับผิดชอบประการส�าคัญของเราคือ ความปลอดภัยของบุคลากร ท้ังใน 
ขณะปฏบิติังาน และการเดินทางไป-กลับทีอ่ยูอ่าศยั ขณะเดียวกันเรายงัให้ความส�าคญั
กับความปลอดภัยและการด�ารงชีวิตที่ดีของชุมชนใกล้เคียงโรงงานด้วย

คุณพงศ์พันธ์ คงพุนพิน
ผมเป็นช่างเทคนิค อุปกรณ์ส�าคัญของผม
คือ หมวก แว่นตานิรภัย พร้อมด้วย 
เครื่องป้องกันเสียง

คุณประเสริฐ ศรีเทพ
ผมเป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ผมสวมหมวก 
แว่นตานิรภัย และสายรัดป้องกันการตก

คุณอิทธิพล เต็มสงสัย
ผมอยู่หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ ผมต้อง
สวมแว่นตานิรภัย และเครื่องป้องกันไอระเหย

คุณสมปราชฌ์ จินโนภาส
ผมอยู่คลังสินค้า ผมสวมชุดป้องกัน ถุงมือ แว่นตา
นิรภัยและเครื่องช่วยหายใจป้องกันไอระเหย

คุณมาลิสา ทองค�า
ฉันอยู่ในชุมชนเดียวกับทิปโก้แอสฟัลท์ 
ฉันได้รับหน้ากากอนามัยและได้รับการอบรม 
ความรู้ด้านความปลอดภัย

การตระหนักเรื่องความปลอดภัย – ความปลอดภยัคอืส่ิงส�าคญัสูงสุด
ด้วยการน�าแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมาใช้ในกลุ่มบริษัทฯ ความปลอดภัยในการท�างานจึงเป็น
เรื่องส�าคัญท่ีสุด อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐานถูกเตรยีมไว้ส�าหรับบุคลากรของเรา
ในทุกหน้าท่ี ท่ีแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้เรายังค�านึงถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน
ท้องถิ่นใกล้เคียงโรงงานอีกด้วย 
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ความโปร่งใสการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  - การต่อต้านคอร์รัปชัน
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของเรา มุ่งเน้นที่ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสมาต้ังแต่ปี 2560  
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองสมาชิกภาพ ระดับ 4

“ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ”
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 จัดโดยองค์การต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นปรัชญาในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ที่อยู่ในดีเอ็นเอของบุคลากรกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  13  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  12  |



VALUE TO THE FUTURE – Our Valued Employees

TPM Training, Thailand
Employees are our most valuable assets

 

คุณค่าเพื่ออนาคต –  บุคลากรที่มีศักยภาพ
มีความกระตือรือร้นท่ีจะคิดหาแนวทาง (Solution) ท่ีเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ เรามีความต้ังใจให้กลุ่มบริษัททิปโก้
แอสฟัลท์เป็น บริษัทชัน้น�าทีมี่การใช้นวตักรรมในการขบัเคล่ือนองค์กร  โดยเน้นการท�างานเป็นทีม มีความซือ่สัตย์ มคีวามรอบคอบ 
มีความมุ่งมั่นและการเปิดใจกว้างเป็นบรรทัดฐานในการท�างาน
ในปี 2562 เรามชีัว่โมงการพฒันาพนักงาน จ�านวน 50.7 ช่ัวโมง / คน / ปี  ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมอนาคตผ่านการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน
เพ่ือให้เป็นพลเมืองโลก (Our Future Workforce) ที่จะสามารถพัฒนาการเชื่อมต่อส่ือสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับการท�างาน 
ร่วมกันกับคนได้ทั่วโลก  กรอบการพัฒนาของเราสนับสนุนเป้าหมายด้วยทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาภาวะผู้น�า รวมถึงการสื่อสารและ
การสร้างความสัมพันธ์

พนักงานที่มีความสุขของเราได้ร่วมฝึกอบรมด้านสังคม/อารมณ์ ในหลักสูตร  

“การฟังด้วยหัวใจ ”
การจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

เป็นปัจจัยส�าคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา 
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www.tipcoasphalt.com

เก่ียวกับ รายงานฉบับน้ี I 102-46 |

จัดท�ารายงานความย่ังยืนฉบับน้ี เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและเข้าใจ
แนวทางการพัฒนาท่ีเราด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายความย่ังยืน

ขอบเขตการรายงาน
 รายงานความย่ังยืนน้ี เป็นการรายงานตามแผนกลยุทธ์ด้านความย่ังยนืของกลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์ และผลการด�าเนินงานตามแผน  
ในปี   2562 มเีป้าหมายเพื่อให้ผู้มส่ีวนได้เสยีไดท้ราบถึงความมุ่งมั่นและวิธีการด�าเนนิงานเพื่อความยัง่ยนื   โดยขอ้มลูทีร่ายงานครอบคลุมเฉพาะ
การด�าเนินงานหลักด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น  I 102-50 I 102-52 I

เน้ือหาและการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญั
 รายงานความย่ังยืนฉบับนีมุ่้งเน้นใน 18 ประเดน็ส�าคญั (อ่านรายละเอียดหน้า 86) ท่ีสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และการประเมนิ
ประเดน็ส�าคญัท่ีก�าหนดไว้ในปี 2561  ตามกระบวนการพิจารณาบริบทด้านความยัง่ยืนและการทบทวนล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง  ประเดน็
ต่าง ๆ  ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงในปีน้ีและยังคงเป็นประเดน็ท่ีมีความส�าคญัส�าหรบับริษัทฯ ในปี 2562 (อ่านรายละเอียดหน้า 74) บริษัทฯ จดักลุ่มหัวข้อ  
18 ประเดน็ส�าคญัเป็น 12 หัวข้อ โดยพิจารณาผลกระทบด้านความเส่ียง เป้าหมาย และกิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองความคาดหวงัและเพื่อความเข้าใจ
ท่ีดีขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย มีความต่อเน่ืองจากข้อมูลท่ีได้รบัการเปิดเผยในรายงานฉบับปี 2561 พร้อมการรายงานกิจกรรมท่ีได้ด�าเนินการไปแล้ว  
รวมทัง้มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อกิจกรรมและการด�าเนินงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ อีกด้วย  I 102-46 I 102-49 I

กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative – GRI)
 รายงานฉบับน้ีจดัท�าขึ้นตามมาตรฐานกรอบการรายงานสากล หรือ GRI โดยใช้หมายเลขตามมาตรฐานในการก�ากับการเปิดเผยข้อมลู 
แต่ละหัวข้อ พร้อมกับจดัท�าการอ้างอิงท่ีมีการกล่าวถงึไว้ในแต่ละหน้าของรายงานด้วย ดงัแสดงในดชันีหัวข้อ GRI หน้า 108

I 102-54 I

มาตรฐานแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม ISO 26000
 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ใช้มาตรฐาน ISO 26000 : 2010 เป็นแนวทางในการบูรณาการด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมเข้ากบัองค์กรตัง้แต่ 
ปี 2555 และกลุม่บริษัทฯ ได้รบัการประเมินโดยสถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand)  
ได้แสดงความเชือ่มโยงและความสัมพนัธ์ ระหว่าง ISO 26000, GRI และ UN SDG ในหน้า 108

การสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ
 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน ขององค์การสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย โดยเราเลือก  
10 เป้าหมายท่ีโดดเด่น เพื่อใช้ในรายงานฉบับน้ี รวมถงึการชีว้ดัท่ีใช้อธิบายการด�าเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการพฒันา
อย่างยัง่ยืนด้วย

แบบสอบถามความคดิเห็น
เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้เสีย ต่อการจัดท�ารายงานความย่ังยืนประจ�าปี  
2562 ฉบับน้ี ความคดิเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เพื่อการปรบัปรงุรายงานน้ีให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
โปรดส่งความคดิเห็นของท่านท่ีอีเมลล์
sustainability@tipcoasphalt.com
หรือสแกนท่ีน่ี:

หรือส่งถึงบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่:
I 102-3 I 102-53 I

ฝ่ายพฒันาเพื่อความย่ังยืน
118/1 อาคารทิปโก้ 1 ชัน้ 25 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
Tel.:  +662 273 6000 
Fax.: +662 271 3363 
 
ส่ิงส�าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัการรายงานไม่ใช่วิธกีารหรือดชันีชีว้ดั 
แต่คอืผูร้ายงาน เพราะการรายงานทีม่ปีระสิทธภิาพจะสร้าง
การมีส่วนร่วม ให้ข่าวสารและกระตุ้นให้ผู้คนพัฒนาบริษัท 
เพื่อเศรษฐกจิท่ีดขีึ้นและโลกท่ีดขีึน้
                                            - Wesley Gee -
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พันธมิตรผู้น�าเสนอแนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
“รายงานฉบับน้ีไม่ได้เป็นเพียงรายงานความย่ังยืน 2562/63 เท่าน้ัน แต่เป็นรายงานผลการด�าเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  

เป็นช่องทางการส่ือสารหลักต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเพื่อความยั่งยืนของ 

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ อีกทั้งได้เห็นว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร”

นอกจากน้ีเรายงัได้รูจ้กักับพนัธมิตรใหม่ ๆ ท่ีมีประสบการณ์เรือ่งการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม ซึง่รวมท้ังโครงการ
เปเปอร์เอ็กซ์ จาก เอส ซ ีจี โครงการ “วน” “โครงการแคร์เดอะแบร์ (Care the Bear) - ช่วยกันลดปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ จากการจดังาน อีเว้นท์”  “โครงการแคร์เดอะเวล (Care the Whale) -ขยะล่องหน” ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงในการริเริ่ม
กิจกรรมด้านความย่ังยืน “รกัษ์โลก”

ไอคอนด้านขวามือเป็นสัญลักษณ์ท่ีเราใช้ในการส่ือสารกิจกรรม

ริเริ่มต่าง ๆ ที่เรามุ่งมั่นและเชื่อว่าท�าให้เกิดขึ้นได้ กรุณาร่วมเดินทาง 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปี 2562 ไปกบัเรา และให้ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เราปรบัปรงุ

และช่วยกันท�าให้โลกใบนี้เป็น ….

“พื้นที่แห่งคว�มสุขในก�รใช้ชีวิต”

The value of your waste

ปี 2561 เราแนะน�าให้รู้จักพันธมิตรหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ปี 2562 เราภมูใิจน�าเสนอแนวคดิด้านนวตักรรม ท่ีสนับสนนุกระบวนการผลติและกิจกรรมด้านการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื / การสร้างคณุค่าร่วม / ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เราได้รบัการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากพนัธมติรหลัก พนกังาน และชมุชน สืบเนือ่งมาจากปี 2561
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ความโปร่งใสการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
 

คุณค่าเพื่ออนาคตการตระหนักด้านความ
ปลอดภัย

• เรามุ่งมั่นสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงาน

• เรามุ่งมั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ 
การได้รับความไว้วางใจสูงสุด

• เรามุ่งมั่น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ด ี
และการสร้างสมดุลชีวิต

• เรามุ่งมั่นการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งการ 
เป็นผู้ให้และผู้รับ

• เรามุ่งมั่นปลูกฝังจรรยาบรรณให้เป็นหน้าที่
ของทุกคน

• เรามุ่งมั่นพัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรที่ไว้
วางใจได้

• เรามุ่งมั่นเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคม

• เรามุ่งมั่นเสริมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ

• ขอบคุณทีมงานคุณภาพ

• ภาคผนวก
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ความปลอดภัยอยู่ในดีเอ็นเอ

สารบัญ

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

ผู้น�าด้านนวัตกรรม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

• ความยั่งยืนที่โดดเด่นปี 2562 

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

• สารจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

• การเริ่มต้นเดินทางปี 2562  การบริหารความ
ยั่งยืนกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและโอกาส

• การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย  

• การประเมินประเด็นส�าคัญ

• การพัฒนาด้านความยั่งยืน

• ประเด็นความส�าคัญด้านความยั่งยืน 12 หัวข้อ  
18 ประเด็น

• เรามุ่งมั่นส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

• เรามุ่งมั่นแก้ปัญหาประเด็นด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนน

• เรามุ่งมั่นรักษ์โลก

• เรามุ่งมั่นก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
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CONTENTS
เราคือกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ชื่อ: บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน) I 102-1 I

ชื่อย่อ: TASCO

ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2522

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอยส�าหรบั
ก่อสร้างและซ่อมบ�ารงุผิวถนน รนัเวย์สนามบนิ  
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี: 0107535000044

ที่อยู่: ชัน้ 25 อาคารทิปโก้ 1 เลขที ่118/1 ถนนพระราม 6  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400  I 102-3 I

ผู้บริหารระดบัสูง: นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์   
 กรรมการผู้จัดการใหญ่              

ทุนจดทะเบียน: 1,576,763,070 บาท

พนักงาน:     871 คน ในประเทศไทย 

 803 คน บริษัทย่อยในต่างประเทศ

           1,674 คน รวมทั้งหมดในกลุ่ม

หมวดธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com

อาคารทปิโก้ 1 (ซ้ายมอื) อาคารเกรดเอ 34 ชัน้ เป็นอาคารส�านักงาน
ท่ีออกแบบโดยความร่วมมือของ Skidmore, Owings, Merill 
LLP, SOM และ A49 สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2541 นับเป็นอาคาร
ส�านักงานชั้นน�าแห่งหนึ่งในประเทศไทย

อาคารทิปโก้ 2 (ขวามือ) อาคารเกรดเอ 21 ชัน้ เป็นอาคารส�านักงาน
คู่กับอาคารทิปโก้ 1 ออกแบบโดย Palmer & Tuner (ประเทศไทย) 
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 2 ปี 2563 ผู้เช่ารายแรกจะเข้า
พื้นที่ในเดือนมิถุนายน 2563

ประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร
(ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททิปโก้)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2522

“ผมอยู่ได้ด้วยการรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ ท�าธุรกิจในสิ่งที่คิดว่าสังคมได้
ประโยชน์ด้วยเราได้ประโยชน์ด้วย แต่ส่วนรวมต้องได้ประโยชน์มากกว่าเรา”
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 ความย่ังยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ไม่ใช่เป็นเรื่องของ 
หน่วยงานหรือใครคนใดคนหน่ึงในองค์กร  แต่เกิดจากการสนับสนุนและ 
ความรบัผิดชอบท่ีบุคลากรของเราตระหนักเป็นอย่างดีในความส�าคญัของการ
พัฒนาธุรกิจด้วยแนวทางความย่ังยืน ท่ีต้องค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
โดยรวมในทกุ ๆ  ดา้น ไมว่า่จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม อีกทัง้ตอ้งมส่ีวนในการรกัษา
สิ่งแวดล้อมให้ด�ารงอยู่ในระยะยาวด้วย

 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มต้นด้วยพื้นฐานท่ีเป็นหลักส�าคัญคือการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี ภายใต้การบรหิารความเส่ียงทางธรุกิจท่ีได้พจิารณารวมความ
เส่ียงต่อผู้มีส่วนได้เสียดว้ย เพ่ือให้แน่ใจวา่กลุ่มบรษัิทฯ จะสามารถด�าเนินธรุกิจ 
โดยส่งผลกระทบต่อส่วนรวมน้อยท่ีสุด ดังน้ันการท่ีบุคลากรมีความตระหนัก 
ในดา้นการพฒันาอย่างย่ังยืน จงึเปน็ก�าลังส�าคญัในการผลักดนัและขบัเคล่ือน
ให้ความยั่งยืนของธุรกิจเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

 จากการประเมินประเด็นส�าคัญกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดกลยุทธ์ 
ด้านความยั่งยืน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ ผู้น�านวัตกรรมธุรกิจยางมะตอย การบริหาร
จัดการด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการสร้างความตระหนัก 
ด้านความปลอดภัย ซึ่งฝ่ายจัดการและผู้บริหารเห็นชอบให้การเชื่อมโยง   
เพื่อด�าเนินการร่วมกับกลยุทธ์หลักด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  โดยมีการ
ก�าหนดตัวชี้วัดให้มีความสัมพันธ์กัน  เพื่อใช้ในการติดตามประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากการด�าเนินงาน

สแกนที่นี่เพื่อชมวิดีทัศน์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กับการพัฒนาความยั่งยืน

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ I 102-14 I

ผมเชื่อว่ากลุ่มบริษัทฯ ของเรา
จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความ
ย่ังยืนให้กับสังคมโดยรวมไป 
พร้อม ๆ กัน ไม่ว่าในอนาคต 
จะมีความเปล่ียนแปลงใด ๆ  
เกิดขึ้นอีกก็ตาม

ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(แต่งตั้งเมื่อ 13 สิงหาคม 2562) 

 ท่ามกลางความท้าทายหลากหลายท่ีเราต้องเผชิญอยู่ทุกวันน้ี  
ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง การขาดแคลนน้�า 
และอาหารอันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การลดน้อยถอย
ลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติและความย่ังยืนด้านพลังงาน  
ไปจนถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขที่ได้รับความสนใจและ
ให้ความส�าคัญเพ่ิมขึ้นอย่างย่ิงยวดเช่นกัน การคิดค้นหรือหาแนวทางเพ่ือ
รับมอืกบัความทา้ทายเหลา่นีจ้ึงเปน็เรื่องเร่งด่วนเพื่อให้แนใ่จว่าเราทัง้หลายจะ 
ด�ารงชีวิตอยู่อย่างย่ังยืนได้ในระยะยาว ในขณะท่ีองค์กรธุรกิจก็ถูกคาดหวัง
ว่าควรจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนน้ี ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะท�าให้
การลงทุนเกิดประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมไปพร้อมกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม

 ต้ังแต่เริม่ธุรกจิในปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา กลุ่มบรษิทัทิปโก้แอสฟัลท์  
ยังคงยึดม่ันการด�าเนินงานบนพื้นฐานท่ีค�านึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม
และประโยชน์ของสังคมโดยรวม ด้วยการสร้างให้ท้ังสองประเด็นน้ันอยู่ใน
กระบวนการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้น�ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงานและครอบครัว 
ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

 จากการท่ีองคก์ารสหประชาชาติก�าหนดให้การพฒันาอยา่งย่ังยืน
เป็นเป้าหมายส�าคัญ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์จึงเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจ
ชั้นน�าของประเทศไทย ท่ีมีส่วนช่วยผ่อนคลายประเด็นดังกล่าว ปรัชญาการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนท่ีสะท้อนให้เห็นความมุ่งม่ันของเราอย่างชัดเจนคือ 
“แนวคิดนวัตกรรมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ของสังคม” กลุ่มบริษัทฯ ยังด�ารงอยู่ภายใต้พันธกิจการส่งมอบเทคโนโลยี
ท่ีมาจากนวตักรรมผนวกกับการปรบัปรงุผลิตภณัฑย์างมะตอยท่ีจะช่วยให้เรา 
ก้าวผา่นความท้าทาย พรอ้มกับการสรา้งสมดลุระหวา่งการพฒันาธุรกิจและ
ความยั่งยืนไปด้วยกัน 

 เมื่อเริ่มต้นก�าหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี หรือวิชั่น  2015 ขึ้น
ครั้งแรกใน ปี 2553 น้ัน การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกก�าหนดให้เป็นแผนงาน
ส�าคญัส่วนหน่ึงในแผนกลยทุธ์ดว้ยเชน่กัน โดยผ่านกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สังคมทีมุ่่งเนน้ท้ังการรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับประเดน็ดา้นสังคม  
แผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดใหม่ในปีนี้ (2562) หรือวิชั่น 2025 ก็เช่นเดียวกัน ที่ยังคง
รวมการพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้าไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ควบคู่ไป
กับแนวทางบรรษัทภบิาลและการสรา้งนวตักรรม โดยระบุความทา้ทายหลักดา้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนช่วยใน
การเยียวยาโลกใบนี้ร่วมกับภาคธุรกิจอื่น ๆ

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม พัฒนา
กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนท่ีมุ่งเน้น 3 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ผู้น�าด้านนวัตกรรม 
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย ซึ่งแต่ละประเด็นได้เริ่มด�าเนินการโดยผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหาร
ให้ความส�าคญัในการติดตามความก้าวหน้า และผลการด�าเนินงานมาโดยตลอด

 รายงานการพัฒนาความย่ังยืนฉบับน้ีมุ่งน�าเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นถึงความตระหนัก ความตั้งใจ ความทุ่มเท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์อย่างแท้จริง อันเห็นได้จากผลการด�าเนินงานในปี 
2562 ที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลมากขึ้นจากการอ่านรายงานนี้

ขอบพระคุณอย่างสูง

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี :

1) นายจ๊าคส์ มาร์แชล   4) นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

                   2) นางแอนน์ แมรี มาเชท์

3) นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
    ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สารจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี I 102-14 I

1 2 3 4

แผนกลยุท ธ์ ปี  2568  เรา ยังคง 
รวมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไว้ใน 
วิ สัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  
ควบคู่ไปกับแนวทางบรรษัทภิบาล 
และการสร้างนวัตกรรม โดยระบุ 
ความท้าทายหลักด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจน 
เ พื่ อ ใ ห้ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  มี ส่ ว น ช่ ว ย 
ใ น ก า ร เ ยี ย ว ย า โ ล ก ใ บ น้ี ร่ ว ม กั บ 
ภาคธุรกิจอื่น ๆ 

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ก�าหนดแนวทางและด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของ 
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผม

ปลูกฝังแนวทางความยั่งยืนให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร
ของทิปโก้แอสฟัลท์

 ในส่วนของกลยุทธ์การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย  
นับเป็นกลยุทธ์ท่ีบริษัทมุ่งเน้นด้านสังคมโดยรวม  เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ส�าคัญของประเทศในการลดอุบัติเหตุทางถนน  ที่ริเริ่มจากการใช้ความรู้ความ
สามารถและความเชีย่วชาญของกลุ่มบรษัิทฯเองในการพฒันาสินคา้ และวธิกีาร 
ตามมาตรฐานในการซ่อมผิวถนนท่ีช�ารุดให้กลับมาใช้งานได้ เพื่อการเดินทาง 
ท่ีปลอดภัยของชุมชนและสังคม โดยมีการขยายโครงการสู่ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ เช่น กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

 ก้าวต่อไปส�าหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุ่มบริษัทฯ คือ 
การขยายแนวคิดและปลูกฝังเพื่อสร้างความยั่งยืนให้อยู่ในวัฒนธรรม 
ของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้ท้ัง 
กลุม่บรษัิทฯ เดนิไปในทิศทางเดยีวกัน  ซึง่ผมเชือ่วา่กลุม่บรษัิทฯ จะเปน็ส่วนหน่ึง 
ท่ีสร้างความย่ังยืนให้กับสังคมโดยรวมไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าในอนาคตจะมี 
ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอีกก็ตาม
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Construction Business

เราคือกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์   I 102-2 I ข้อก�าหนด 7.2 I

เรามุ่งมั่นส่งมอบประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่าให้กับพันธมิตรธุรกิจของเรา  

 โรงกล่ันยางมะตอย ต้ังอยู่ทางชายฝั ่งตะวันออกของ
ประเทศมาเลเซยี ภายใต้ชือ่ Kemaman Bitumen Company (KBC) ซึง่
เป็นโรงกลัน่เฉพาะยางมะตอยแห่งเดียวในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
สามารถผลิตยางมะตอยได้มากกว่า 20 เกรด มีหน่วยงานและเครื่องมือ
ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลส�าหรับผลิตภัณฑ์ 
ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

 โรงงานผลิตยางมะตอยในประเทศ รถขนส่งและ
บริการด้านเทคนคิ กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ เป็นเจ้าของและบริหาร
รถขนส่งยางมะตอยจ�านวนกว่า 200 คัน ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
อาเชียนเพื่อสร้างความม่ันใจในบริการส่งสินค้าที่เราด�าเนินการด้วย
ตนเองจากโรงงานถึงลูกค้า ซ่ึงเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังทีม
สนับสนุนด้านเทคนิคท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุม่บริษัทฯ เช่นกัน ด้วยการ
ส่งมอบค�าแนะน�าด้านการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาถนนด้วยวิธีการใช้
ผลิตภณัฑ์อย่างถกูต้องและการให้ค�าแนะน�าท่ีหน้างานของลูกค้าเม่ือพบ
ปัญหาการใช้งาน

 มาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายยางมะตอย 
คณุภาพสูงต้ังแต่คณุภาพท่ัวไปจนถงึระดบัพรีเมียมท่ีใช้ในการปูผิวถนน 
แบบพิเศษ รันเวย์สนามบิน การซ่อมบ�ารุงผิวถนน ทั้งในประเทศไทยและ
เอเชียแปซิฟิค

 กองเรือขนส่งยางมะตอย กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของและ
บริหารเรือขนส่งยางมะตอยทางทะเลของเราเอง ที่มีน�้าหนักบรรทุกรวม 
43,000 เมตริกตัน (DWT) ที่ช่วยให้เราขนถ่ายยางมะตอยไปยังลูกค้าได้
ทั่วโลก 

 การก่อสร้างถนน ธุรกิจก่อสร้างถนนในกลุ่มบริษัทฯ ของ
เราได้รับการยอมรับในประเทศไทยและภูมิคภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยการ
เป ็นบริษัทท่ีมีทรัพยากรและเทคนิคพร้อมส�าหรับการปูผิวถนน 
ทุกประเภทได้ตรงตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การขยายสู่ต่างประเทศ
 นอกจากการขยายธรุกจิสูต่า่งประเทศ ไดแ้ก่ จนี กัมพชูา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมท้ังการลงทุนร่วมในสิงคโปร์ ลาว ฟิลิปปินส์  
ฝ่ังตะวันออกของมาเลเซีย และส�านักงานตัวแทนในพม่า เรายัง
ขยายธุรกิจด้วยการน�าเข้า ส่งออก ไปยังมากกว่า 20 ประเทศ
อีกด้วย โดยมีปริมาณจากการด�าเนินธุรกิจต่างประเทศ 2 ล้าน
เมตริกตัน ต่อปี

กองเรือขนส่ง
 กลุ่มบรษัิทฯ ด�าเนนิการในฐานะเจา้ของ ผูบ้รหิาร และผู้ปฏบัิติการ
เรือขนส่งยางมะตอยทางทะเลท่ีให้บริการอย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ียังให้
บรกิารเชา่เหมาล�าเพือ่การขนส่งต่อลูกคา้ภายนอกดว้ย บรกิารขนสง่ทางเรอื
ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นความปลอดภัย ความย่ังยืน การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
รวมท้ังการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป้าหมายในการใช้พลังงาน 
ทางเลือกท่ีลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในระยะยาวด้วย ความภูมิใจของเราคือ
การด�าเนินการดว้ยประสิทธภิาพสูงสุดสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม

ธุรกิจยางมะตอย
ต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจเรือ ธุรกิจก่อสร้างถนน

ทางด่วน Agra Lucknow ประเทศอินเดีย
 ใช้ยางมะตอยชนิดพิเศษ

High Performance Modified Asphalt 

นิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย ใช้ Crumb Rubber Modified 
Asphalt ในการสเปรย์ผิวทาง

การผลิต
 โรงกลั่น Kemaman ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นโรงกลั่นยางมะตอยแห่งเดียวในเอเซีย ด้วย
ก�าลังการผลิตจากน้�ามันดิบ 30,000 บาเรล ต่อวัน หรือ 1.2 ล้าน 
เมตริกตัน เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

การส่งมอบและการขนส่ง
 ในฐานะเป็นผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยใน
ประเทศไทยดว้ยประสบการณ์กวา่ 40 ปี กลุ่มบรษัิทฯ มบีรกิาร
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศด้วยถังเก็บยางมะตอยท่ีมีความจุ
รวม 58,000 เมตริกตัน รถขนส่งกว่า 200 คัน นอกจากน้ี
เรายังมีความร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งภายนอก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งในประเทศให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า

โรงกลั่นยางมะตอย ธุรกิจยางมะตอย
ประเทศไทย

การก่อสร้างถนน
 ธุรกิจก่อสร้างถนน ด�าเนินการโดย 2 บริษัท ในกลุ่มบริษัทฯ 
คือ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด และ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด  
ซึง่ไดรั้บการรบัรองจากรฐับาลให้เป็นผู้รบัเหมาชัน้พเิศษ ในการก่อสร้าง
ปูผิว และบ�ารุงรักษาถนน ความเชี่ยวชาญที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
คือ การปูผิวถนนด้วยยางมะตอย ซึ่งมีเพียงไม่ก่ีรายในอุตสาหกรรม 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใชง้านโครงการพเิศษได ้เชน่ รนัเวย์
สนามบิน สนามแข่งรถ 
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40 ปี ด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน
จาก พ.ศ. 2522 ถึงวันนี้
40 ปี แห่งการเดินทาง

ปลายทศวรรษ 2520 พ.ศ. 2533 - 2542 ทศวรรษ 2540 ทศวรรษ 2550 ทศวรรษต่อ ๆ ไป

2522

2522
ก่อสร้างโรงงานผลติยางมะตอยน�า้ ท่ีนคิมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ซึง่นับเป็น
โรงงานผลิตยางมะตอยท่ีทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยก�าลงัการผลิต 
60,000 เมตริกตันต่อปี

2538
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ากัด

คลังพระประแดง

การร่วมทุน 3 บริษัท กับฮินดู
สถานปิโตรเลียม และโคลาส 
ประเทศอินเดีย

2541
โรงงานหลางฝาง โรงงาน
ผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลต์
แห่งแรกในประเทศจีน  

ทิปโก้ทาวเวอร์ 1

2542
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 
ประเทศกัมพูชา

2543
โคลาสร่วมเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรธุรกิจ
 

2544
โรงงานเจิ้นเจียง และโรงงานซินฮุ่ย ประเทศจีน

2551
โรงกลั่นยางมะตอย 
Kemaman Bitumen Company Sdn.Bhd.
ประเทศมาเลเซีย

2558
ก่อต้ังบริษัทร่วมทุน Asia Bitumen 
Trading Pte.Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมทุน
ระหว่าง SK Energy ประเทศเกาหลีใต้ 
และ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ ผนึกก�าลัง
ความสามารถด ้านการขนส ่งและ 
การตลาด เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จ�าหน่าย
ยางมะตอย อันดับหนึ่งของเอเชีย
Kemaman Bitumen Company Sdn.
Bhd. ประเทศมาเลเซีย

2560
Borneo Asphalt Sdn.Bhd. บริษัท
ร่วมค้าเริ่มการก่อสร้างคลังยางมะตอย
และพื้นท่ีกระจายสินค้าท่ี กูชิง ในรัฐ
ซาราวัค ทางตะวันออกของประเทศ
มาเลเซีย

2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพื่อขยายความสามารถในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมทุน
กับบริษัท แสนอุดม เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยางมะตอยน�้าและเพื่อร่วมพัฒนาโครงข่ายการ
จัดจ�าหน่ายในเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2559
บริษัท Asphalt Distribution Co., Ltd. 
กลุ่มบริษัทฯ ขยายธุรกิจค้าปลีกเข้าในประเทศเวยีดนาม  
ด้วยคลังเก็บยางมะตอย 4 แห่งและถังเก็บท่ีมีความจุรวม 
20,000 ตัน รวมทั้งโรงงานผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลต์และ
แอสฟัลต์อิมัลชั่น

PT Asphalt Bangun Sarana การขยายเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซยี  
ด้วยคลังยางมะตอย 7 แห่งที่มีความจุรวม 35,000 ตัน รวมทั้ง
โรงงานผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลต์และแอสฟัลต์อิมัลชั่น

2536
โรงงานพิษณุโลก

2537
โรงงาน
สุราษฎร์ธานี

โรงงานนครราชสีมา 
และโรงงานระยอง (ร่วมทุนกับ โคลาส)

ด้วยแนวทางท่ีวางไว้โดยคุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร ประธานคนแรกของกลุ่มบริษัท 
ทิปโก้แอสฟัลท์ มีเป้าหมายชัดเจนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในฐานะสมาชิก 
ท่ีด ีด้วยการน�าเสนอและส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ยางมะตอยน�า้ในการสร้างและซ่อมบ�ารงุ
ถนนในประเทศไทย เพราะยางมะตอยน�า้หรือแอสฟัลต์อิมัลชัน่ เป็นยางมะตอยท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่ายางมะตอยแบบเดิม ด้วยผลจากภาวะวิกฤติน�้ามันโลกช่วงปี 
2522-2524 ท�าให้คณุประสิทธ์ิตัดสินใจออกจากการเป็นผู้ขายปลีกและกิจการป๊ัมน�า้มัน 
และมุ่งเข้าสู่การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน�้าอย่างเต็มตัว

- เริ่มเข้าสู่การค้ายางมะตอยและเริ่มธุรกิจต่างประเทศ
- น�าเข้าและส่งออกยางมะตอย
- (ปี 2535) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ TASCO เพื่อสนับสนุนการผลิตและขยายการใช้งานในประเทศ  
   โดยขยายเครือข่ายการผลิตและจัดจ�าหน่ายใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย
- ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าตลาดยางมะตอยในประเทศไทย ด้วยการน�าเสนอยางมะตอยเกรดพรีเมียมเพื่อใช้กับเทคนิคการสร้างและซ่อมบ�ารุงผิวถนนได้หลากหลาย
   (2542) ตั้งโรงงานผลิตและการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยนอกประเทศไทย
- ขยายการลงทุนโครงข่ายโลจิสติกส์ในประเทศจีน 
- นวัตกรรมใหม่สาธารณูปโภคในประเทศกัมพูชา

• ด�าเนินการขัน้ต้นน�า้ การเป็นพนัธมติรของทิปโก้แอสฟัลท์ 
และโคลาส สร้างโรงกล่ันยางมะตอยเฉพาะในประเทศ
มาเลเซยี เป็นการก�าหนดพื้นท่ีใหม่ของตลาดยางมะตอย
ในเอเชียแปซิฟิก

• ขยายธุรกิจต่างประเทศ 
• สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส ์

และเครือข่าย ด้วยการท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
กองเรือขนส่งยางมะตอยทางทะเล

• กลุ่มบริษัทฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว: วิสัยทัศน์ 2568
       - พันธกิจ: เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรที่ได้รับ
                         ความไว้วางใจและการยอมรับในระดับสากล
      - วิสัยทัศน์ 2568: เรามุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจ
                                    ยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมนวัตกรรม
• การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจส�าคัญสู่อนาคต
• พันธมิตรผู้น�าเสนอโซลูชั่นอย่างสร้างสรรค์

2533 2543 2553 2563

2520
เริ่มต้นเดินทาง

2533-2542
ผู้น�าในตลาดประเทศไทยและเติบโตสู่ต่างประเทศ

2543 - 2552
ศักยภาพและเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

2553 - 2562
แรงบันดาลใจสร้างอนาคต

2563

2535
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

น�าเข้ายางมะตอยครั้งแรกจาก
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงนับเป็นการเร่ิมต้น 
การจัดจ�าหน่ายและการค้า 
ในตลาดต่างประเทศ

40 ปีที่เราด�าเนนิการ วันนี้กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ยางมะตอยแบบครบวงจร เราได้รับการยอมรับในการเป็นพันธมิตรผู้น�าเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและยงั
คงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และพื้นที่ใหม่ ๆ
• 2553 ปริมาณการขายบรรลุเป้าหมาย 1 ล้านตัน
• 2558 ปริมาณการขายสูงถึง 2.3 ล้านตัน
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ปล�ยน้ำ�กล�งน้ำ�ต้นน้ำ�

ในการเป็นพันธมิตรที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า 
เพื่อการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว 

 ห่วงโซ่คุณค่าของเราได้รับการออกแบบให้ครบวงจรตลอดกระบวนการของธุรกิจ กล่าวคือ 
เริ่มจากกระบวนการธุรกิจต้นน�้า ด้วยการจัดหาน�้ามันดิบส�าหรับการผลิต ที่โรงกลั่นยางมะตอยเฉพาะ  
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย โรงกล่ันยังสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับปิโตรเลียมคุณภาพสูงอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเท่าน้ัน  
แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย

 ในส่วนการด�าเนนิงานของธุรกิจกลางน�า้ น้ัน การจดัการด้านโลจิสติกส์หรือการกระจายสินค้า
ของเราสร้างความม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ถูกส่งถึงลูกค้าด้วยคุณภาพท่ีดีท่ีสุดและทันเวลาในทุก ๆ พื้นท่ี 
เราน�าเสนอทางเลือกในการจัดส่งยางมะตอย (Logistic Solutions) ด้วยกองเรือบรรทุกยางมะตอย 
และการขนส่งทางบกด้วยรถขนส่งท่ีเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบและการรายงานผล 
การติดตามสินค้าในขณะที่อยู่ระหว่างการขนส่งสินค้าได้ทันทีตลอดเวลา (Real Time)

 การด�าเนินงานของธุรกิจปลายน�า้ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการก่อสร้างถนนและการปูผวิทาง 
ด้วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ด้วยทีมงานและพนักงานท่ีมีทักษะและประสบการณ์สูง ได้รับความไว้วางใจ
และรับรองจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากน้ีทีมงานบริการด้านเทคนิคสามารถให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิค 
เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์จะได้ถนนและพื้นผิวถนนท่ีดีท่ีสุด นอกเหนือจากทางด่วนและถนน
ท่ัวไปแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในโครงการพิเศษท่ีต้องการยางมะตอยที่มีคุณสมบัติและ
เทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษ โดยบริษัท ไทยสเลอรี่ซลี จ�ากัด บริษัทในกลุ่มซึง่เป็นบริษัทเดยีวในภมิูภาคน้ี 
ท่ีสามารถสร้างมาตรฐานระดบัโลก เช่นเดยีวกบัสนามแข่งรถ Formula 1 คอืสนามช้างอินเตอร์เนชัน่แนล
เซอร์กิต ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 การด�าเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นในห่วงโซ่คุณค่า คือการจัดหาน�้ามันดิบในการกล่ันยางมะตอย  
ไปจนถงึการปผิูวทางจะต้องด�าเนินการภายใต้การควบคมุอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าเราส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

เ ท ค นิ ค ก า ร ปู ผิ ว ถ น น
ด ้ ว ย ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ  
ท่ีได้รับความไว้วางใจและ
การรับรองจากหน่วยงาน 
รั ฐ บ า ล  ใ น ก า ร ส ร ้ า ง /
ซ ่ อ ม บ� า รุ ง โ ค ร ง ข ่ า ย
สาธารณูปโภคถนนเพื่อ
การพัฒนาและการเติบโต
ของประเทศ

ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมทีม
บริการด้านเทคนิคก่อสร้าง 
เครื่องมือ วิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและ
ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า  
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ครอบคลุมพื้นที่ 5 ทวีป

เรา
ขาย

เรา
ให้บริการ

เรา
ก่อสร้าง

ห่วงโซ่คุณค่าของทิปโก้แอสฟัลท ์ I 102-9 I ข้อก�าหนด 7.2 I

น�้ามันดิบมากกว่าวันละ 
30,000 บาเรล ผ่านโรงกล่ัน 
เพื่อให้ ได้ยางมะตอย 1.2 
ล้านตันต่อปี

รถขนส่ง
กองรถขนส่งยางมะตอย 
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่
พร้อมด้วยความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อการจัดส่ง
อย่างปลอดภัย

ยางมะตอยคุณภาพสูง 
ท่ี ผ ่ า น ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพอย่างเข้มงวด
เพื่อให้ตรงตามความ
ต ้องการใช ้ งานของ 
ท ้ อ ง ถิ่น  แ ล ะ เ ป ็ น ไ ป
ตามข ้อก�าหนดด ้าน 
สิ่งแวดล้อม

น�้ า มันดิบที่ ใ ห ้ผล ลัพธ ์
สูง สุด คือ  นาฟตานิค
แอสฟัลต์

เรา
จัดหา

เรา
ผลิต

เรา
จัดส่ง

เรา 
กลั่น

เรือขนส่ง
กอง เรือขนส ่ งที่ ผ ่ าน 
การรับรองให้เทียบท่า 
ไ ด ้ ทุ ก แ ห ่ ง เ พื่อ ก า ร 
ขนถ่ายยางมะตอย

การด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  31  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  30  |



อูกส์ เดอชอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายธุรกิจการค้าและปฎิบัติการต่างประเทศ

“ภาพรวมตลาดต่างประเทศในปี 2562  
นับว่าเราท�าได้ดีมาก ต้องขอบคุณเครือข่าย
และพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของเรา ที่ช่วย
เสริมความเข้มแข็งด้วยการท่ีเรามีตลาดอยู่
ท่ัวภูมิภาคเอเชีย  โดยทีมธุรกิจต่างประเทศ
ของเรามุง่ม่ันในการส่งมอบบริการท่ีดท่ีีสดุและ
ตรงต่อเวลา ให้กับลูกค้าของเรา 

ในปี 2563 จะได้เห็นการขยายตัวในตลาดของ
เราเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเริ่มผลิตท้ังในประเทศ
ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ท�าให้เราอยู่ใกล้กับลูกค้า
มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
มากขึ้น”

ข้อมูลส�าคัญกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์I 102-7 I

1,200,000 300,550 43,000

30,000 12,700 1,700

300 45 36 20

เมตริกตันต่อปี ของปริมาณ
ยางมะตอยที่ผลิตได้

เมตริกตัน 
ของคลังเก็บยางมะตอย

น้�าหนักบรรทุกรวม
ของกองเรือขนส่งยางมะตอย

บาเรลต่อวัน 
ก�าลังการกลั่นน้�ามันดิบ

เรือขนส่งยางมะตอย
ที่มีน้�าหนักบรรทุกมากที่สุด

คน
จ�านวนพนักงาน

คลังสินค้า ท่าเทียบเรือขนถ่าย

โรงงาน
ผลิตยางมะตอยน้�า และ 

โพลิเมอร์โมดิฟายด์

คัน
รถขนส่งขางมะตอย

Argus Bitumen and Bituminous Products Asia 2019, Singapore

ตลาดของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  I 102-4 I ข้อก�าหนด 7.2 I

ตลาดในประเทศไทย  I 102-6 I

 ความต้องการโดยรวมของผลิตภณัฑ์ยางมะตอยในประเทศไทยคาดว่าจะสงูถงึ 1.28 ล้านตัน 
ในปี 2562 แบ่งเป็น 910,00 ตันเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ 370,000 ตันเป็นแอสฟัลต์อิมัลชั่นและผลิตภัณฑ์
พรีเม่ียมอ่ืน ๆ  เช่น คตัแบคแอสฟัลต์ โพลิเมอร์โมดฟิายด์แอสฟัลต์ และแอสฟัลต์ผสมยางพารา เป็นต้น 
ความต้องการยางมะตอยในประเทศเพิ่มขึ้น 11% จากช่วงปี 2018 ถึง 2019 ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
สามารถอธิบายได้จากงบประมาณของรฐับาลท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2562 เน่ืองจากความล่าช้าในกระบวนการ
อนุมัติงบประมาณของรัฐบาล การใช้จ่ายงบประมาณของปี 2563 จะเริ่มต้นในไตรมาสของปี 2563 
(ปกติควรจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2562)

 ในฐานะผู้น�าตลาดของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในประเทศไทย บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ 
ในการสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การบริการลูกค้า
ท่ีเหนือกว่าด้วยการส่งมอบท่ีรวดเร็ว และความพยายามอย่างต่อเน่ืองในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้า 
ของเราเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่ียังคงยืนยันความเชื่อม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทฯ  
ในฐานะผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในประเทศไทยในทุกด้านได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีบริษัทฯ ยัง
พฒันาส่วนท่ีเกีย่วข้องกับประสบการณ์ลูกค้าอีก 3 ด้าน ทีส่นับสนุนแนวคดิลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ได้แก่ 
การตลาดในฐานะพนัธมิตรธรุกจิ การจดัการความรูด้้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการส่ังซือ้แบบดจิิทัล

 กลุม่บริษทัฯ สามารถขยายตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมยางพาราได้อย่างมีนยัส�าคญั  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของการใช้นวัตกรรมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลายเป็นเทคนิคการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารายังเป็นส่วนหน่ึงด้านเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมความย่ังยืนโดยสร้าง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนใกล้เคยีงน้อยลง อันเนือ่งมาจากระบวนการผลิตและการปูผิวถนน
ด้วยยางมะตอยผสมที่มีแอมโมเนียต�่ามาก (Ultra Low Ammonia)

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อีกประการหน่ึงของเราคือ การมีที่ต้ังโรงงานผลิตอยู่ในท�าเล
ท่ีดีของแต่ละภูมิภาคท่ีท�าให้เราสามารถให้บริการจัดส่งได้ทันเวลา โดยรถบรรทุกขนส่งยางมะตอย  
กว่า 200 คนั รถบรรทุกน�า้มันอีก 100 คนั ผนวกกบัพนัธมติรด้านการขนส่งอีก 4 ราย ท่ีเข้าร่วมกับทีม 
จัดจ�าหน่ายท่ีคลังพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การขนส่ง และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความมุ่งม่ันในเรื่องความ
ปลอดภัย ศูนย์โลจิสติกส์เซ็นเตอร์ของประเทศไทยด�าเนินงานภายใต้การควบคุมจากส่วนกลาง  
ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO 39001

 

ตลาดค้าปลีกในต่างประเทศ  I 102-6 I

 ในปี 2562 อุปสงค์ยางมะตอยตลาดค้าปลีกในประเทศจีนลดลงกว่าทีค่าด เน่ืองจากสงคราม
การค้าท่ียืดเยื้อระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการอ่อนค่าของเงินหยวน ส่งผลต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจและสภาวะตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยในประเทศจีนยงัคงมีผลประกอบการท่ีด ีเน่ืองจาก
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายท�าให้สามารถบริหารจัดการได้ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 ยอดขายยางมะตอยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2562 โดยเฉพาะบริเวณ 
เกาะสุมาตราที่ เติบโตถึงร ้อยละ 16 จากโครงการทางหลวงสายทรานส์-สุมาตรา ท�าให ้
บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีโรงงานอยู่ในเมืองปาเล็มบัง  
ได้รบัผลประโยชน์ ส่งผลให้ยอดขายยางมะตอยในปี 2562 สูงขึ้น นอกจากนี ้ABS ได้จดัส่งยางมะตอย
ในโครงการปรบัปรงุรนัเวย์สนามบนิจาการ์ต้า และก�าลังด�าเนินการในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับสนามบิน
นานาชาติหลัก และทางหลวงบนเกาะชวา

 ส�าหรับตลาดค้าปลีกในประเทศเวียดนาม ช่วงครึ่งปีแรกราคายางมะตอยผันผวนเนื่องจาก
นโยบายของกระทรวงคมนาคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ท�าให้อุปสงค์ยางมะตอยตลาดค้าปลีกหดตัวลง
ร้อยละ 8 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อย Asphalt Distribution Company Limited (ADCo) ยังคงสามารถ
รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดบัท่ี 2 โดยมียอดขายสูงสุดเป็นประวตักิารณ์ในปี 2562 จากการ
ท่ี ADCo มุ่งม่ันในการน�าเสนอทางเลือกการฉาบผิวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงส�าหรับทางหลวงและ 
สนามบินต่าง ๆ  มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ ADCo ได้รบัคดัเลือกให้เป็นผู้จดัหายางมะตอยส�าหรบังาน
สร้างสนามแข่งขัน Formula 1 ในฮานอย

 ส่วนภาพรวมตลาดยางมะตอยปี 2562 ในกัมพูชาหดตัวลง เนื่องจากโครงการหลัก 
ในบางโครงการมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ามกลางภาวะการแข่งขนัสูงบริเวณชายแดน 
บริษัทย่อย Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited (TAC) ยังคงรักษาความเป็นผู้น�า 
ในตลาดกัมพูชา โดยการจัดหายางมะตอยเกรดพิเศษส�าหรับท่าอากาศยานนานาชาติสีหนุวิลล ์
และโครงการถนนสายหลัก

 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทร่วมค้า Phoenix Asphalt Philippines Inc. ได้ด�าเนินการสร้าง
ท่าเรือแล้วเสร็จตามแผนในปี 2562 และวางแผนการใช้งานเร็วกว่าก�าหนด

 

ตลาดค้าส่งในต่างประเทศ   I 102-6 I

 สภาวะตลาดในปี 2562 เป็นท่ีน่าพอใจ ช่วยหนุนยอดการค้าส่งต่างประเทศของบริษัทฯ เติบโต 30% 
 โดยที่ความต้องการในตลาดค่อนข้างมีเสถียรภาพตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายของเรา 

 ในช่วงปลายปีเม่ือเข้าฤดูหนาว ยอดขายเริ่มลดลงตามปกติ ประกอบกับมีความไม่แน่นอนอัน
เน่ืองมาจากผลกระทบท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (International Maritime Organization: 
IMO) บังคบัใช้มาตรการ IMO 2020 โดยก�าหนดให้เรือทกุล�าในโลกต้องเปล่ียนเชือ้เพลิงทีใ่ช้อยู่ไม่ให้มีการ
ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์เกิน 0.5% จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5% เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ท�าให้ผู้น�าเข้าบาง
รายใช้แนวทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในการพิจาราณาภาระผูกพันการซื้อ

 ยอดขายหลักในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเน่ืองจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้น�าเข้า 
รายใหญ่ ท�าให้ยอดขายไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 ในอินโดนีเซียยอดขายพุ่งสูงขึ้น
จากการชนะการประกวดราคาครัง้ส�าคญั ในเวียดนามทีก่ารแข่งขนัค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก 
แต่ในท่ีสุดเราก็สามารถสร้างความแขง็แกร่ง ให้กบัต�าแหน่งทางการตลาดของเราพร้อมกับการเติบโตยอด
ขายอีกด้วย ในทางกลับกันการน�าเข้าของออสเตรเลียและนิวซแีลนด์ลดลงเน่ืองจากอุปสงค์ในประเทศลดลง

 ในขณะท่ีการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตะวันตกเป็นเรื่องท้าทายเป็นปีท่ีสามติดต่อกัน แต่ยอดขาย
ของ บริษัทฯ ไปยังตลาดอื่น ๆ ยังคงทรงตัวโดยมีการส่งออกบางส่วนไปยังตะวันออกกลางและเอเชียใต้ 
อย่างไรก็ตามยอดขายไปยังฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและแสดงถึงแนวโน้มที่ดี

เป็นพันธมิตรผู้น�าเสนอทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ (Solution) ให้กับลูกค้าในตลาดทุกภูมิภาค
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1. ประเทศไทย 3.ประเทศจีน 4. ประเทศอินเดีย 5. ประเทศอินโดนีเซีย

6. สาธารณรฐัประชาธิปไตย 
      ประชาชนลาว

9. ประเทศฟิลิปปินส์ 10. ประเทศสิงคโปร์

7. ประเทศมาเลเซีย 8. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

11. ประเทศเวียดนาม

2. ประเทศกัมพูชา

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 
ก่อตั้ง พ.ศ. 2522
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ากัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2528 (ถือหุ้น 99.99%)
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2538 (ถือหุ้น 99.99%) 

ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมยางมะตอยและเทคนิคการใช้งาน 
ของประเทศไทย เพื่อถนนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
• ท่าเรือรับยางมะตอย 2 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 5 แห่ง
• โรงผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันและโพลิเมอร์โมดิฟายด์

แอสฟัลต์ 8 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 58,200 เมตริกตัน

Tipco Asphalt (Cambodia) Co.,Ltd.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2542 (ถือหุ้น 100%) 

ผู้น�าการผลิตยางมะตอยและการจัดจ�าหน่ายในประเทศ
กัมพูชา เป็นผู้น�าการผสมและเทคนิคการปูผิวทางเพื่อ
สนับสนนุการพฒันาโครงสร้างสาธารณปูโภคของประเทศ
• ท่าเรือรับยางมะตอย 1 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 2 แห่ง
• โรงผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันและโพลิเมอร์โมดิฟายด์

แอสฟัลต์ 2 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 3,700 เมตริกตัน

Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.
ก่อตั้ง 2541(ถือหุ้น 51%)
Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.
ก่อตั้ง 2543 (ถือหุ้น 51%)
Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.
ก่อตั้ง 2544 (ถือหุ้น 100%) 

ด�าเนินงานใน 3 ภูมิภาค (เหนือ กลาง และใต)้ ด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคนิคการใช้งานพิเศษเพ่ือให้เหมาะ
กับสภาพภูมิอากาศแต่ละพ้ืนท่ี
• ท่าเรือ 1 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 3 แห่ง
• โรงผลิตโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ 3 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 42,000 เมตริกตัน

Hindustan Colas Private Limited  (HINCOL)
ก่อตั้ง 2539 (ถือหุ้น 20% )

การลงทุนร่วมระหว่างทิปโก้แอสฟัลท์ โคลาส และ Hindustan  
Petroleum นานกว่า 2 ทศวรรษ ในนาม Hincol เป็นผู้เชี่ยวชาญการ
ผลิตยางมะตอยในประเทศอินเดีย ที่มีโรงงานครอบคลุมทั่วประเทศ
• ท่าเรือ 2 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 11 แห่ง
• โรงผลิตโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ 20 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 60,000 เมตริกตัน

Tipco Asphalt Myanmar Representative Office
ก่อตั้ง  2558

การเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้ทิปโก้
แอสฟัลท์ ต้ังส�านักงานตัวแทนขึ้นในพม่าเพื่อให้การติดต่อใกล้ชิด 
และรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การแนะน�าผลิตภัณฑ์และเทคนิคการ 
ปูผิวถนน เหมาะสมกับการพัฒนาโลจิสติกส์ในประเทศ

Asphalt Distribution Co., Ltd.
ก่อตั้ง 2536 (ถือหุ้น 100% )

ในฐานะเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ในเวียดนาม ADCo มีศักยภาพในการ
ส่งมอบและจัดจ�าหน่ายครอบคลุมการขยายตัวและการเติบโตของ
ถนนในอนาคต
• ท่าเรือ 4 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 4 แห่ง
• โรงผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน และโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ 6 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 24,000 เมตริกตัน

PT Asphalt Bangun Sarana
ก่อตั้ง 2543 (ถือหุ้น 99.98%)

เป็นที่ยอมรับในผลิตภัณฑ์ระดับพิเศษ และการมีความรู ้
เป็นอย่างดีในการพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศและ
การก่อสร้างถนน
• ท่าเรือ 7 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 7 แห่ง
• โรงผลิตโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ 3 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 33,800 เมตริกตัน

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.
ก่อตั้ง 2560 (ถือหุ้น75%)

บริษัทร่วมลงทุนกับคู่ค้าแสงอุดม ซ่ึงด�าเนินธุรกิจกันมานาน 
เพ่ือสร้างโรงงานผลิตยางมะตอยแห่งแรกและจ�าหน่ายภายใน
ประเทศลาว
• คลังเก็บยางมะตอย 1 แห่ง
• โรงผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน 1 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 650 เมตริกตัน

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
ก่อตั้ง 2546 (ถือหุ้น 100%)
Borneo Asphalt Sdn. Bhd.
ก่อตั้ง 2561 (ถือหุ้น 50%)

ท่ีต้ังเชิงยุทธศาสตร์อยู่บริเวณชายฝ่ังตะวันออกของประเทศ
มาเลเซีย เป็นโรงกล่ันยางมะตอยแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียท่ีมีท่าเรือ
น้�าลึกเหมาะส�าหรับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
• ท่าเรือ 3 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 2 แห่ง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 72,200 เมตริกตัน

Phoenix Asphalt Philippines, Inc.
ก่อตั้ง 2561 (ถือหุ้น 40%)

บริษัทร่วมลงทุนกับ Phoenix Petroleum และ Phil Asphalt 
ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือจ�าหน่ายยางมะตอย แนะน�าการใช้งาน
ยางมะตอยชนิดพิเศษท่ีเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
• ท่าเรือ 1 แห่ง
• คลังเก็บยางมะตอย 1 แห่ง
• โรงผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน และโพลิเมอร์โมดิฟายด์

แอสฟัลต์ 2 โรง
• ถังเก็บยางมะตอยความจุรวม 6000 เมตริกตัน

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
ก่อตั้ง 2558 (ถือหุ้น 50%)

บริษัทร ่วมลงทุนกับ SK Energy ประเทศเกาหลีใต ้  
ต้ังส�านักงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการค้าและ
การส่งออกระหว่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
และเพื่อความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ในตลาดของภมิูภาคน้ี

คลังยางมะตอย 

โรงงานผลิต PMA

โรงงานผลิต ยางมะตอยน้�า 

โรงกลั่น

ส�านักงานตัวแทน

Bahadurgarh

Bathinda

Guwahati

Lang Fang

Zhen Jiang

Xin Hui

Haiphong

Luzon

Vientiane

Phitsanulok

Phrapradaeng

Rayong
Poipet

Nakhon Ratchasima

Suratthani

Aceh

Medan

Duri

Palembang

Ciwandan

Kuching

Sampit

Batu Licin

Balikpapan

Keo Phos Ho Chi Minh

Kemaman

Singapore

Cam Ranh

Hue

Guangzhou

Myanmar

Jhansi

Vashi

Mangalore

Chennai

Visakhapatnam

Uluberia

HaldiaSavli
1

7

10

18

5

11

6

9

4

2

3

ประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ  I 102-4 I ข้อก�าหนด 7.2 I
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ) ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของบริษัทฯ  
ท่ีเติบโตอยา่งย่ังยนื อันเน่ืองมาจากการบรหิารความเส่ียง
ที่ครอบคลุม ความสามารถในการแข่งขัน การขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรม การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ตลอดจนค�านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับการรับรองคุณสมบัติความเหมาะสมเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยได้รับ
การจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดส�าหรับ
โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียน ประจ�าปี 2562 (CGR) เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ รางวัลโรงงานทั่วไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ 

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  
(Sustainability Excellence : Rising Star) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 
จ�ากัด (มหาชน) รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากชุมชนในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการ 
บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

โรงงานนครราชสีมาได้รับ
รางวัลโรงงานท่ัวไทย ร่วมใจ
ต่ อ ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด  จ า ก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานสุราษฎรธ์านีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพือ่แสดง
ว่าสามารถบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบ กิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ ของจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI) ) รับรองคุณสมบัติความเหมาะสมเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

รางวัลและความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์   I 102-12 I 102-13 I ข้อก�าหนด 7.6.1 I

Green Industry

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบ 
สีเขยีว (Green system) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในฐานะเป็นองคก์รทีมี่การบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวม 4 รางวัล ได้แก่ 
โรงงานพระประแดง โรงงานพิษณุโลก โรงงาน
สุราษฎร์ธานี และโรงงานนครราชสีมา

ไดร้บัรางวลัการเปดิเผยขอ้มลูความย่ังยนื ประจ�าปี 2562 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
จากการเปิดเผยผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเป็นไปอย่างโปร่งใสผ่าน
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความ 
รบัผิดชอบต่อสังคมและชมุชนอยา่งย่ังยนื (Corporate Social  
Responsibility Department of Industrial Works :  
CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็น 
เวลา 12 ปี ส�าหรับ 5 โรงงาน 
ได้แก่ โรงงานพิษณุโลก โรงงาน
สุราษฎร์ธานี โรงงานพระประแดง 
โรงงานระยอง และโรงงานนครราชสีมา

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�างานระดับประเทศ

รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีกิจกรรมรณรงค ์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน  
(Zero Accident Campaign 2019)

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในระดับประเทศประจ�าปี 
2562 รวม 4 รางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
• โรงงานระยองได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 13 ปี ระดับแพลทินัม
• โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 13 ปี ระดับเพชร
• โรงงานนครราชสีมา และโรงงานพิษณุโลกได้รับรางวัลติดต่อกัน 

เป็นเวลา 2 ปี ระดับทอง

โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจกรรมการ
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ในระดับต้น 
จากสสปท. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
(Sustainability Disclosure )

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน
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กลยุทธ์และหลักการพื้นฐาน สาระส�าคัญ/ประเด็น
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มขององค์กร

I 102-13 I
หน่วยรับรองมาตรฐาน

มาตรฐาน 
GRI

มาตรฐานการวัดคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม ผลการด�าเนินงานปี 2562

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 39001 มรท. 8001 ISO/IEC 17025 ISO 26000

ผู้น�าด้านนวัตกรรม ปลูกฝังการสร้าง วัฒนธรรมนวัตกรรม(ผลิตภัณฑ์ และบริการ) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สนช./สมอ. มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ได้รับการรับรอง

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รักษ์โลก/การก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (สิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สรอ. ได้รับการรับรอง

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยทางถนน สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย ClassNK/กรมทางหลวง ได้รับการรับรอง

สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้อยู่ในดีเอ็นเอ สรอ. ได้รับการรับรอง

ความโปร่งใส
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD

การประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย TAI Level 4

การต่อต้านการทุจริต โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC 98%

การสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการ - โครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติของกลุ่มอุตสากรรม
   ยางมะตอยในประเทศไทย
- โครงการทดสอบความช�านาญ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ 

สรอ./สมอ. มาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ได้รับการรับรอง

ประมวลรัษฎากร / กฎหมายนิติบุคคล / กฎหมายภาษี สมอ. ได้รับการรับรอง

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ สมอ. ได้รับการรับรอง

การเป็นพลเมืองที่ดี (การมีส่วนร่วมของชุมชน) สมอ. ได้รับการรับรอง

คุณค่าเพื่ออนาคต การบริหารจัดการทุนมนุษย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมอ. ได้รับการรับรอง

ความส�าคัญของมาตรฐาน
 มีความม่ันใจว่าผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการท�างาน ไม่เพียงเป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นต�่าเท่านั้น แต่ต้องยกระดับให้สูงกว่ามาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม การรักษาค�ามั่นสัญญาและ 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเป็นพื้นฐานของการส่งมอบสินค้าอย่างปลอดภัย ประโยชน์ของ

มาตรฐานและแนวปฏิบัตขิองกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  I 102-12 I 102-13 I ข้อก�าหนด 7.6.1 I

ยกระดับแนวปฏิบัติให้สูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด

* รายละเอียดของมาตรฐาน GRI สามารถดูได้จากสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน 

การด�าเนนิการอย่างมีมาตรฐาน  ส่งผลให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียของ
กระบวนการ เพิ่มศักยภาพการท�าก�าไร และได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้บริโภค
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การสร้างคุณค่าร่วม 

โครงการซ่อมหลุมถนนด้วยยางมะตอยผสมส�าเร็จ
โครงการ “ถนนปลอดภัยส�าหรับทุกชีวิต” เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ 
ผู้ใช้รถบนท้องถนน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการดงักล่าว 
โดยการซ่อมแซมพื้นผิวถนน และถมหลุมที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

โครงการความรู้ถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก
อีกหน่ึงโครงการภายใต้กรอบ “ถนนปลอดภัยส�าหรับทุกชีวิต” โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและกฎหมายจราจรให้กับเยาวชน และ
เสริมสร้างประสบการณ์การใช้ถนนอย่างปลอดภยัในระหว่างการเดนิทางกับผู้ใหญ่
หรือด้วยตนเอง

โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อทุกชีวิตปลอดภัย
โครงการภายใต้กรอบ “ถนนปลอดภัยส�าหรับทุกชีวิต” โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ความรู ้ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น รวมถึงความรู ้การใช้เครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตามมาตรฐานท่ีได้รับการแนะน�าจาก 
คณะกรรมการมาตรฐาน และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

สมาร์ทพีเพิ่ล (Smart People)
โครงการ “ความร่วมมือทางสังคม” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
ส�าหรับช ่างฝีมือหรือพนักงานท่ีต ้องการมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอย

สมาร์ทโลจิสติกส์
โครงการ “ความร ่วมมือทางสังคม”  โดยมีจุดประสงค ์ เพื่อสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยีส�าหรับนักศึกษา  และสามารถน�ามาปรับใช้กับบริษัทหรือชุมชน เพื่อ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�างาน และให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

โครงการพัฒนาบึงตะเครงแบบบูรณาการ
โครงการ “ความร่วมมือทางสังคม” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศ 
อนุรักษ์และฟื ้นฟูแหล่งน�้า โดยโครงการดังกล่าวได ้ถูกออกแบบเป็นศูนย์ 
การท่องเที่ยวและการเรียนรู้แบบบูรณาการส�าหรับคนในชุมชน

พิษณุโลก

นครราชสีมา

กรุงเทพมหานคร

พระประแดง

สุราษฎร์ธานี

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การสร้างคุณค่าร่วม  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
 กลุ่มบริษัทฯ มีความต้ังใจอย่างยิ่งในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคมโดยจัดสรรงบประมาณ 1% ของก�าไรสุทธิย้อนหลัง 3 ป ี
ท่ีผ่านมาเพื่อสนับสนุนโครงการท่ีกล่าวมา ส�าหรับการพัฒนาชุมชน กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้นั่นคือ นวัตกรรมน�าสู่อนาคต  
ลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และ ชุมชนตระหนักด้านความปลอดภัย กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม “การสานเสวนากับชุมชนโดย
ตัวแทนบริษัททิปโก้แอสฟัลท์” เพื่อท�าความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของชุมชน ท่ีน�ามาซ่ึงประโยชน์ท้ังสองฝ่ายและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความไว้วางใจจากชุมชนรอบข้างโรงงาน น�ามาซึ่ง “การยอมรับจาก
ชุมชน” เพื่อให้ทางกลุ่มบริษัทฯ สามารถด�าเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น

 กลุ่มบริษัทฯ  ได้ริเริ่มโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การสร้างคุณค่าร่วม ในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย ถึงแม้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นโดย
พนักงานภายในบริษัทที่อาสามาดูแลและบริหารโครงการ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมถึงบริษัทในเครือ ลูกค้า และหุ้นส่วน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะขยายขอบเขตกิจกรรมเหล่านี้ไปยังสาขาต่างประเทศในอนาคตอันใกล้

สถานที่และประเภทของความร่วมมือในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การสร้างคุณค่าร่วม

ระยอง

กรุงเทพมหานคร ส�านักงานใหญ่

ต�าแหน่งที่ตั้งโรงงาน
- พระประแดง                       -  พิษณุโลก
- ระยอง                               -  สุราษฏร์ธานี
- นครราชสีมา

ต�าแหน่งที่ตั้งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การสร้างคุณค่าร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือ 
จากบริษัทในเครือ ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น

ต�าแหน่งที่ตั้งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การสร้างคุณค่าร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือ 
จากหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและชุมชนท้องถิ่น
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ก�รบริห�รคว�มย่ังยืน
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ก�รเริ่มต้นเดินท�งปี 2562
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ก�รปลูกฝัง
คว�มยั่งยืน

 ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั้งกลุ่มเพื่อร่วมกันพิจารณา
ก�าหนดวิสัยทัศน์ 2568 และแผนกลยุทธ์  เพื่อด�าเนินการต่อจาก 
วิสัยทัศน์ 2563 ที่จะครบก�าหนดในปี 2563

 วัตถุประสงค์หลักคือการทบทวนทิศทางของธุรกิจโดยรวม 
และก�าหนดกลยุทธ์หลักเพื่อใช้ด�าเนินการต่อ พร้อมทั้งร่วมกัน
พิจารณาแนวโน้ม ความเส่ียงหลักต่าง ๆ รวมท้ังผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ

 ด้วยวิธีการ ‘zoom-in, zoom-out’ วิสัยทัศน์ 2568 ระบุสิ่ง
ท่ีมีความส�าคัญมากท่ีกลุ่มบริษัทฯ วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย  
6 กลยุทธ์
 การพฒันาความยัง่ยนื ได้รบัการระบุให้เป็นหน่ึงในเป้าหมายหลัก 
ท่ีมีการให้ความเห็นกนัในกลุ่มผู้บริหารเป็นอย่างมากระหว่างการประชมุ 
และได้รับการบรรจุอยู่ในวิสัยทัศน์ 2568

ทีมงานกลยุทธ์องค์กร
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และ
พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 2568  

แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 2568 I 102-16 I

เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืน 
ผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม
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EAMWORK

EAMWORK

การท�างานเป็นทีม ความซื่อตรง ความรอบคอบ ค�ามั่นสัญญา การเปิดรับความคิดเห็น   
ที่แตกต่าง  

NTEGRITY

NTEGRITY

RUDENCE

RUDENCE

OMMITMENT

OMMITMENT

PEN-MIND

PEN-MIND

T

T

I

I

P

P

C

C

O

O

ค่านิยมหลักองค์กรที่เป็นวิถีแห่งทิปโก้แอสฟัลท์

นวัตกรรมวัฒนธรรมส�าหรับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ความจริงก็คือการท�างานเป็นทีม
เป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ 
- John C. Maxwell 

ไม่มีคุณค่าใดในสังคมของเราสูงไปกว่า
ความซื่อสัตย์ 
- Arlen Spectre

ความรอบคอบเป็นแนวทางของภูมิปัญญา 
- Amos Bronson Alcott

เส้นทางสู่ความส�าเร็จต้องการความมุ่งมั่น
 - Devon Franklin

การเปิดใจรับฟังความคิด 
เป็นวิธีเดียวที่จะน�าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาหา 
- Colleen Hoover

เราคือทีมทิปโก้แอสฟัลท ์
ทีมทิปโก้แอสฟัลท์ต้ังอยู่บนความไว้วางใจ
ของสมาชกิในทีม ด้วยการใช้จุดแขง็ของแต่ละ
บุคคลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

การไม่ยอมรับต่อ 
การประพฤติมิชอบ
เราต้องปฏิบัติตามกิจกรรมที่ชอบด้วย
กฎหมายและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในอุตสาหกรรมเสมอ

พิจารณาอย่างถี่ถ้วน
และท�าในสิ่งที่ถูกต้อง
เรายอมรับความเสี่ยงด้วยการพิจารณา
อย่างรอบคอบ  และรับผิดชอบต่อผลที่
ตามมา

เรารักษาค�าพูด 
เราจับคู่ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และองค์กรของเรา โดยมีการผสานท�าให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน

ยินดีปรับตัวเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
เข้าถึงได้ง่ายและเต็มใจที่จะปลูกฝังแนวคิด
ที่หลากหลายโดยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทางความคิด :
ประสานทีมเพื่อสร้างสรรค์

กระบวนการทางความคิด :
ซื่อตรงต่อการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อผู้อื่น

กระบวนการทางความคิด :
คิดรอบด้านเพื่อสร้างผลลัพธ์ 
ในเชิงบวกและชอบธรรม

กระบวนการทางความคิด :
มุ่งมั่นพัฒนาด้วยการเรียนรู้ 
ลงมือท�าจริง

กระบวนการทางความคิด :
ต่อยอดความคิดไม่หยุดยั้ง 

พฤติกรรม :
คิดค้นให้หลากหลายและเพิ่มพูน

พฤติกรรม :
น�าเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

พฤติกรรม :
แสวงหาไอเดียที่เหมาะสมและให้ผลดี

พฤติกรรม :
สร้างไอเดียให้เกิดจริง 

พฤติกรรม :
แสวงหาไอเดียใหม่ที่ทดแทน 
กันได้ดีกว่าเดิม

 การส่งเสริมนวัตกรรมท่ัวท้ังกลุ่มไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มในขณะท่ีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ พร้อมส�าหรับสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการตลาด 
ที่เกิดจากการหยุดชะงักของเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาทบทวนค่านิยมหลัก โดยเพิ่มองค์ประกอบหลักเสริมที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับพนักงานทุกคนซึ่งจะน�าไปสู่พฤติกรรมขององค์กรที่ต้องการ
และขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กรไปข้างหน้าในที่สุดตามตามวิถีแห่งทิปโก้แอสฟัลท์
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กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ I 102-16 I

ค่านิยมหลักองค์กร
เป็นเเรื่องส�าคัญ

สแกนที่นี่เพื่อฟังเพลงรากแก้วแห่งทิปโก้

 “วิถีแห่งทิปโก้แอสฟัลท์” ก�าหนดส่ิงท่ีเรายึดม่ันและเป็นแนวทางในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
ปี 2568 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ประสบความส�าเร็จและเติบโตทางธุรกิจอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ี 
ผ่านมาเนื่องจากรากฐานที่มั่นคงและรูปแบบธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้ง –คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร 
 แต่กุญแจส�าคัญท่ีสุดในความส�าเร็จของเราคือพนักงานท่ีมีความซื่อสัตย์และทุ่มเท   
ซึ่งรักษาค่านิยมหลักของการท�างานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ มีความรอบคอบ มีความมุ่งมั่น และ 
การเปิดใจกว้าง กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถอยู่ในจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันได้หากเราไม่น�าคุณค่าเหล่าน้ี 
มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของเรา 

 T. I. P. C. O. ค่านิยมหลักองค์กร เป็นวิถแีห่งทิปโก้แอสฟัลท์ท่ีช่วยเสริมสร้างให้พนักงาน
ทุกคนมีความเชื่อม่ันและสามารถท�างานท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ   
เพ่ือให้บรรลุการพัฒนาท่ีโดดเด่นท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม  นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ  
ยังเปิดโครงการพัฒนาด้านนวตักรรม เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีความทันสมยั  มีศกัยภาพในการแข่งขนั
อยู่เสมอ  รวมท้ังพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุด  ในขณะเดียวกันก็เป็น 
กระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  และก้าวทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเตม็ที่  
ค่านิยมหลักองค์กรทั้ง 5 ข้อนี้จะไม่เพียงแค่สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มในทุกประเด็น
ส�าคัญ ๆ เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งท่ีสามารถตกทอดอย่างย่ังยืนส�าหรับ 
คนรุ่นต่อไป

สร้างความม่ันใจว่าหน่วยงานธุรกิจท้ังหมด  มีความสอดคล้อง
และขับเคล่ือนไปข้างหน้าในทิศทางเชิงกลยุทธ์เดียวกัน
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ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิสัยทัศน์ 2568 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 43 ท่าน

ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิสัยทัศน์ 2568 โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นความรับผิดชอบของทุกคน  
การด�าเนนิการท่ีประสบความส�าเรจ็ต้องได้รบัการผลักดัน 
จากผู้บริหารระดับสูงท่ีต้องการให้แน่ใจว่ามีแนวร่วมและ
ค�ายืนยันจากทุกคนในกลุ่ม

รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

“เข้�ใจ
 คว�มยั่งยืน”

นายนพพร เทพสิทธา (กรรมการอิสระ) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (กรรมการอิสระ) 
และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

นายนพพร เทพสิทธา (กรรมการอิสระ) นายสมจิตต์ เศรษฐิน (กรรมการ) 
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และทีมที่ปรึกษา

“…ก้าวส�าคัญท่ีย่ิงใหญ่ในการจัดการความ
ย่ังยืนโดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์องค์กรระยะ
ยาวของกลุ่มบริษัทฯ …”

“ผมจะก�ากับดูแลและให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบมากขึ้น เพ่ือให้ผู ้มี 
ส่วนได้เสียได้เห็นความโปร่งใสอย่างยั่งยืนมากขึ้น”

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม  รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
 
 ในฐานะคณะกรรมการบริษัท ผมมีหน้าท่ี 
ติดตามและตรวจสอบใ ห้ แน่ ใจว่ าก ลุ่มบริ ษัทฯ  
มีการด� า เนินธุ ร กิจและการก� า กับดู แล กิจการ  
ผมยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เห็นความมุ่งม่ันท่ีแข็งแกร่ง
ในการริเริ่มความยั่งยืนขององค์กร กลุ่มบริษัทฯ  
แสดงให้ เ ห็นถึงความก้าวหน้า เ ป็นอย่างมากใน 
การบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์องค์กร 
ระยะยาว โดยมีแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์โดยละเอียด  
เพื่อด�าเนินการตามโครงการริเริ่มด้านการพัฒนา
ความย่ังยืน ได้แก่ นวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ  
และการตระหนักด้านความปลอดภัย

นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ

 
 ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผมไดร้บัค�าขอเพือ่ความโปรง่ใสมากขึน้  ในการเรยีกรอ้ง 
ให้กลุ่มบริษัทฯ น�าแนวทางปฏิบัติที่ย่ังยืนมาใช้มากขึ้น  
นักลงทุนต้องการการระบุและการก�ากับดูแลเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม และบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม ซึ่งมี
ความส�าคัญต่อบริษัท และอุตสาหกรรม เน่ืองจาก
เป็นส่ิงส�าคัญในการจัดการความเส่ียง การด�าเนิน 
กลยุทธ์และน�าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าผู้ถือหุ้น (Shareholder  
value) ในระยะยาว
 ผมก�า กับดู แลและ ใ ห้ความส�าคัญกับ
คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบมากขึ้นเพ่ือ
ให้ผู้มส่ีวนไดเ้สียไดเ้ห็นความโปรง่ใสอยา่งยัง่ยืนมากขึน้

“… ท�าธรุกิจท่ีท้ังเราและสังคมได้ประโยชน์
ร่วมกัน แต่สังคมต้องได้รับประโยชน์
มากกว่า…”

“…แสวงหาโอกาสทางธรุกิจทีมี่ศกัยภาพ
ภายในระบบนิเวศของเรา”

“ผมคาดว่าแนวคิดการจัดการความ
ย่ังยืนน้ีจะน�าไปใช้ในหน่วยงานย่อยในต่าง
ประเทศทั้งหมด…”

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 ความย่ัง ยืนขององค ์กรหมายถึง 
การบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีผลการด�าเนินงาน 
ท่ีสม�่าเสมอ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา
องคก์รอย่างต่อเนือ่ง ในขณะเดยีวกนัพนกังาน
ส่วนใหญ่เข้าใจวตัถปุระสงค์และทิศทางหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ  ซึง่เราทุกคนก�าลังขบัเคล่ือนธุรกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
 คุณประสิทธ์ิ ทรัพย์สาคร ผู ้ก่อต้ัง
กลุ่มบริษัทฯ เคยกล่าวไว้ว ่า "…เราเลือก 
ท�าธุรกิจท่ีทั้งเราและสังคมได้ประโยชน์ร่วมกัน  
แต่สังคมต้องได้รับประโยชน์มากกว่า…"

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด
รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
 ในฐานะ CFO ของกลุ่มบริษัทฯ ความ
ย่ังยืนขององค์กรมีความส�าคัญต่อกลยุทธ์
และทิศทางธุรกิจในอนาคต แนวคิดน้ีช่วยให้
เราเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องแต่ละคนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร และเราจะได้รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไร 
เป็นความรับผิดชอบของทุกคนท่ีจะต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับ
การจัดการความย่ังยืนและวิธีท่ีสามารถรวม
เข้ากับธุรกิจและกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์อย่างเต็มท่ีในขณะที่มีโอกาสทาง
ธุรกิจที่มีศักยภาพภายในระบบนิเวศของเรา

นายอูกส์ เดอชอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจการค้าและปฎิบัติการต่างประเทศ
 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีกลุ่มบริษัท
ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้ผนวกปรัชญาความย่ังยืน
ขององค์กรไว้ในแผนกลยุทธ์ของเรา แนวคิด
การจัดการความยั่งยืนนี้จะถูกน�าไปใช้ในเร็ว ๆ  
น้ีในหน่วยงานย่อยในต่างประเทศทั้งหมด  
ซึง่พนักงานทุกคนจะต้องถอืปฏบัิติควบคู่ไปกับ
การด�าเนินธุรกิจของเรา

 การประชุมเชิงปฎิบัติการ วิสัยทัศน์ 2568 ถือเป็นก้าวท่ีย่ิงใหญ่ส�าหรับกลยุทธ์องค์กรของ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ด้วยการผสมผสานองค์ประกอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนเข้ากับการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวอย่างชัดเจน โดยมีการแผนงานเชิงกลยุทธ์และการด�าเนินการตามแผน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

 ในรายงานฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นและความเข้าใจต่อความย่ังยืนจากคณะกรรมการ 
และผู้บรหิารระดบัสูงของกลุ่มบรษัิทฯ เก่ียวกับการบูรณาการความยัง่ยนื เขา้กบัการออกแบบกลยุทธ์
องค์กรดังนี้
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แผนด�าเนินการสู่ความยั่งยืน  I 102-4 I
การเปลี่ยแปลงที่ส�าคัญ
 เรามุ่งม่ันท่ีจะบรรลุเป้าหมายขั้นตอนท่ี 4 - การขับเคล่ือนองค์กรอย่างยั่งยืน (นวัตกร) เพื่อบูรณาการกลยุทธ์และตอบสนองความต้องการของสังคมภายในปี 2568 ในขณะท่ีสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน เป้าหมายน้ีต้องอาศัยการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของพนักงานด้วยวิธีคิดใหม่ ความเข้าใจ และวิธีการปลูกฝังความย่ังยืนให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายสูงสุดคือ 
การบูรณาการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการทางสังคมในขณะที่ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศกลยุทธ์
ความยั่งยืน

 สื่อสารไปยัง
ผู้บริหารระดับสูง  

 ประกาศแนวทาง
ความยั่งยืนและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ขยายการ 
ด�าเนินงานด้าน 
ความยั่งยืนไปยัง 
บริษัทย่อย

ขยายการ
ด�าเนินงานไปยัง
พันธมิตรธุรกิจ

ขยายระบบนิเวศ
ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัททิปโก้
แอสฟัลท์

สู่ความเป็นเลิศ
ในระดับบริษัท 2568

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

วันนี้เราอยู่ส่วนใดของความยั่งยืน
ปัจจุบันและก้าวต่อไป

 ต้ังแต ่ป ี  2560 เราได ้น�าแนวคิดการพัฒนาท่ียั่ ง ยืน 
มาใช้ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว เพ่ือให้เข ้าใจถึงวิธีการ 
วัด ความก้าวหน้าการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยใช้การจัดระดับ
ของ Monitor Deloitte ประเมินผลการด�าเนินงานของทีมพัฒนา 
ความยั่งยืน ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ�านวยการหน่วยงาน ถึงระดับ 
ความเข้าใจด้านความย่ังยืนขององค์กร ผลการจัดระดับความเข้าใจ
พบว่าผู ้บริหารมีความเข้าใจด้านความย่ังยืนมากกว่าพนักงาน 
หนึ่งระดับ

 การวิเคราะห์พบว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่ 1 (ผู้ตาม) ซึ่งมุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามแผนในลักษณะแยกจากกัน เรามุ่งม่ันท่ีจะบรรลุ 
ข้ันตอนท่ี 4 (นวัตกร) ซ่ึงรวมการพัฒนาความย่ังยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการเป็นองค์กร 
ที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2568

 
ขั้นที่ 1 : ผู้ตาม 

เน้นการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ขั้นที่ 2 : ขยายผล 
แนวทางตามความ

เสี่ยงเชิงรุก

ขั้นที่ 3 : ผู้น�า 
การผสานกับกลยุทธ์

ทางธุรกิจ

ขั้นที่ 4 : นวัตกร 
กลยุทธ์แบบบูรณาการและ

สนองความคาดหวังทางสังคม

ความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันผ่าน 

การด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

การจัดการความยั่งยืน 
ที่ครอบคลุม

การท�าเหนือกว่า 
กฎเกณฑ์

ความเข้าใจ

ท�าเฉพาะหน้า การจัดการที่ไม่ได้มี 
การผสานรวม

แยกการวางแผน การจัดการที่ดีเยี่ยม
ระดับองค์กร

องค์กรที่ขับเคลื่อน
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
มีการก�าหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อความยั่งยืน

แรงจูงใจ
องค์กรและพนักงานได้รับแรงจูงใจด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนว่า
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจที่ส�าคัญ

การสื่อสาร
ความยั่งยืนเป็นหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงในองค์กร

เทคโนโลยี
มีการก�าหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อความยั่งยืน

พันธมิตร
องค์กรร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านความยั่งยืน 

การด�าเนินงาน
แนวคิดด้านความยั่งยืนได้รับการผนวกรวมอยู่ในการด�าเนินงาน
ของธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความรู้
ใช้ความรู้ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาความยั่งยืน

        ผู้บริหาร             พนักงาน         ผู้บริหาร             พนักงาน        ผู้บริหาร             พนักงาน         ผู้บริหาร             พนักงาน         ผู้บริหาร             พนักงาน

ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 2568 (ธันวาคม 2562) ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ และการประเมินเงื่อนไขโดย Monitor Deloitte 
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 สาระส�าคัญของวิสัยทัศน์ 2568 มุ่งเน้นการเปลี่ยนกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลกที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี  ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจชั้นน�าที่มีการประสาน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผลิตภัณฑ์และบริการจะเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นสินค้ายางมะตอยเพียงอย่างเดียว  ให้มีแนวทาง (Solutions) ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า  ด้วยการบริการที่มุ่งเน้นและ
ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมในทุก ๆ พื้นที่

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนวัตกรรมจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อช่วยในการมุ่งเน้นและสร้างรากฐานการพัฒนาองค์กร  ในขณะเดียวกันประเด็นการจัดการความยั่งยืน 
ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ  มุ่งไปที่วิถีชีวิตยั่งยืนส�าหรับทุกคนในสังคมผ่านนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการตระหนักด้านความปลอดภัยของสังคม

วันนี้ อนาคต

80% ของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 
มาจากภูมิภาคเอเชีย และ 30% 
ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
ขายในประเทศไทย

ภายในประเทศ/
ภูมิภาค 

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย

 องค์กรระดับโลก

 โซลูชั่นหลากหลาย
85% ของผลิตภัณฑ์ที่ขายให้
กับผู้รับเหมาสร้างถนนคือ 
ยางมะตอย

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากการวิจัย
และพัฒนา

ได้รับการยอมรับในฐานะผู้น�าอุตสาหกรรม
ที่ได้มาตรฐานสากล

โซลูชั่นหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการและ
บริการ

ส่งมอบเกินความคาดหวังของลูกค้าผ่าน
การคาดการณ์ความต้องการในอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูงระดับพรีเมียม

ผู้บริหารระดับสูงใช้
ประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึก
ในการตัดสินใจ

มุ่งเน้นกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การบริจาคเพื่อการกุศล

1
2
3
4
5
6 ส่งเสริมนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจและตระหนักด้านความปลอดภัย
ในองค์กรยั่งยืน

ทิปโก้แอสฟัลท์ในอนาคต  I 102-10 I ข้อก�าหนด 7.3.1 I

ก�าหนดเป้าหมายของ 6 กลยุทธ์หลักด้วยการผนวกแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ 2568

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์

การตัดสินใจด้วย
ประสบการณ์

กิจกรรม
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

 นวัตกรรมที่เหนือกว่า
ผลิตภัณฑ์

องค์กรที่ขับเคลื่อน 
ด้วยข้อมูล

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

องค์กรยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์จาก
การวิจัยและพัฒนา

ผู้น�าด้านนวัตกรรม : ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และธุรกิจใหม่ 

การด�าเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

สร้างการตระหนักด้านความปลอดภัย: ภายในระบบนิเวศธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

นวัตกรรมภายในองค์กร    นวัตกรรมท่ีร่วมมือกับภายนอก    ความร่วมมือด้านนวัตกรรม

ลดก๊าซเรือนกระจก          ของเสีย = 0                 อนุรักษ์พลังงาน             อนุรักษ์น้�า    

สถานที่ท�างานปลอดภัย              การขนส่งปลอดภัย                      ชุมชนปลอดภัย

ความยั่งยืนและความท้าทายใหม่ๆ
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3 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

การส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคม…..
                                                                     …..ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

ผู้น�าด้านนวัตกรรม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนักด้านความปลอดภัย

ดีเอ็นเอ ที่ 1:

ดีเอ็นเอ ที่ 2:

ดีเอ็นเอ ที่ 3:

 ผู้น�าด้านนวตักรรม - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้พนกังานสร้างและ 
ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี นอกจากน้ียังสามารถใช้แนวคิดใหม่ ๆ เหล่าน้ี 
เพื่อแก้ปัญหาภายในองค์กรได้อีกด้วย

 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ – การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น�้า และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ความได้เปรียบในการแข่งขันของเรายังสามารถปรับปรุงได้ ด้วยการใช้
กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุง การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

 การตระหนักด้านความปลอดภัย - สถานท่ีท�างานท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพไม่เพียงช่วยปกป้อง
พนักงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเท่าน้ัน แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ลดการขาดงาน และการลา
ออกในขณะที่เป็นการเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และขวัญก�าลังใจของพนักงาน นอกจากนี้เรายังเพิ่มความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

2561
2568ถึง  ปี 2562 เป็นปีที่ 4 ของแผนกลยุทธ์ 2563 และเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนไปสู่แผนกลยุทธ์ใหม่ปี 2568 ส�าหรับทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ใหม่ที่ก�าลังจะมาถึงนี้กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ก�าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใหม่ ในขณะที่มั่นใจว่าการสื่อสาร 
จะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างเต็มที่ระหว่างพนักงานในหน่วยงานและในบริษัทย่อยทั้งหมด

6 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 แผนกลยุทธ์ของวิสัยทัศน์ 2568 ถูกก�าหนดขึ้นในช่วงปลายปี 2562 เพื่อให้ทราบทิศทางของธุรกิจในระยะยาว  ในขณะเดียวกันเราก็พิจารณาปัจจัยหลักและมีการปรับสภาพแวดล้อมทางการตลาด
รวมทั้งความเสี่ยงหลักต่าง ๆ ด้วย ภายใต้พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 2568 กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 เป้าหมาย ได้แก่

1

4

3

6

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลก

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

น�าเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลาย

ขับเคลื่อนองค์กรโดยอาศัยข้อมูลธุรกิจ

 ส่งมอบนวัตกรรมเหนือผลิตภัณฑ์

เป็นองค์กรที่ยั่งยืน

ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�าใน
อุตสาหกรรม พรอ้มมาตรฐานระดบั
สากล

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น�า
ในธุรกิจยางมะตอยท่ัวทั้งภูมิภาค ด้วย
ศักยภาพของเราเรามุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัท
ระดับโลกอย่างแท้จริงในอนาคต

ตอบสนองได้เกินความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยค�านึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าในอนาคตด้วย

แ น ว ท า ง น้ี มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่ ก า ร ส่ ง ม อ บ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าผ่าน
บริการและ/หรือการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ 
ท่ีดี ท่ี สุดไปพร้อมกับการสร้างความ
สัมพันธ์

น�าเสนอทางออกทางธุรกิจท่ีหลาก
หลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

ด้วยแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราจึงน�า
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมด

ประยุกต์ ใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ
ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด ใ น
กระบวนการตัดสินใจ

กลุ่มบรษัิทฯ ใชก้ระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ 
และเพือ่คน้หาศกัยภาพในโอกาสทางธรุกิจ

เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานและ
การให้บริการ

ในขณะที่นวัตกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มีการแข่งขัน
สูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือ Red Ocean  แต่ก็ยังมีโอกาสอีก
มากมายส�าหรับนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ และรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจ

ส่งเสรมิแนวคดิดา้นนวตักรรม ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความปลอดภัย  
ในองค์กรที่ยั่งยืน

ฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ 
มุ่งมัน่ในการบรรลุเป้าหมายความย่ังยืนในระยะยาว 
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
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 กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จัดท�าข้ึนตามแผนกลยุทธ์องค์กรวิสัยทัศน์ 2568 ท่ีมุ่งเน้นผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่อลูกค้า พนักงาน และชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีโรงงานหรือส�านักงาน 
ต้ังอยู่   ในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้น�าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการตระหนักด้านความปลอดภัย

เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผลของกลยุทธ์ทั้ง 3 กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีรากฐานที่มั่นคง 2 ประการ 
ได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และบุคลากรของเรา (โปรดดูรายละเอียดในบทการปลูกฝังกลยุทธ์)
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แนวทางของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ก�าหนดกลยุทธ์ครอบคลุม 3 มิติ 
ด ้านความย่ังยืน ได ้แก ่ เศรษฐกิจ–การเป็นผู ้น�าด้านนวัตกรรม  
การด�าเนินงาน – ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และสังคม –  
การตระหนักด้านความปลอดภยั ความมุ่งม่ันนีถ่้ายทอดผ่านค่านิยมหลัก
ขององค์กร วัฒนธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ดังน้ันการสร้างโอกาส
และความได้เปรียบในการแข่งขันได้รับการด�าเนินการโดยวิธีสร้างคุณค่า 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญทั้งหมด
 ทุก ๆ ปีกรรมการผู้จัดการใหญ่ก�าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนท่ีมุ่งเน้นสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งในปี 2562 คือ 
“นวัตกรรม” ทุกฝ่ายงานในกลุ่มธุรกิจมีประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานของตนและต้องแสดงความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน 
ในปี 2562 ด้วย

บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกันด�าเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ  
ด้วยการเป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบต่อการสร้างความส�าเร็จในแต่ละโครงการ เพราะความ
ส�าเร็จนั้นเริ่มจากความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น

 กลุ ่มบริษัทฯ มุ ่งม่ันท่ีจะปลูกฝังความย่ังยืนไว้ ใน
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อผลักดันให้บุคลากรทุกคนก้าวไปข้าง
หน้าและท�างานร่วมกัน เราฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีพัฒนาความ
ย่ังยืน เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ท�าความเข้าใจประเด็นส�าคัญท่ีทุกคนต้องมี 
ส่วนร่วมในกลยุทธ์ความย่ังยืน ด้วยการก�าหนดตัวชี้วัด 
การด�าเนินงาน และต้องรายงานทุก ๆ เดือน
 การเตรียมพร้อมทีมท�าโดยการสร้างความเข้าใจ
และขับเคล่ือนความส�าเร็จด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดความ
เป็นเจ้าของความยั่งยืนซึ่งในท่ีสุดทุกคนก็จะปรับปรุงงานของ
ตนเองให้ดขีึ้นทุกวนั ท้ังนีก้ารฝึกอบรมและระบบท่ีเหมาะสมก็เป็น 
ส่ิงส�าคัญเช่นกันที่จะท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน
 

  กลุ่มบริษัทฯ เข้าใจดีว่าพ้ืนฐานความรู้ด้านนวัตกรรม 
เป็นส่ิงส�าคัญมากส�าหรับบุคลากรก่อนท่ีจะก้าวสู่การเปล่ียนแปลง
ที่ยิ่งใหญ่ 
  นวัตกรรมในการด�าเนินธุรกิจยุคใหม่ไม่ใช่เพียงการ
ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงการตอบโจทย์ว่า
ท�าอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถสร้างคุณค่าเฉพาะในห่วงโซ่คุณค่า
การด�าเนินงานของธุรกิจได้ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ วางแผนการ
บริหารจัดการนวัตกรรมโดยจัดบูธแคมป์ ให้ความรู้แก่บุคลากรท่ี
มีความมุ่งม่ันและอาสาเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจให้มากขึ้นและเพิ่ม 
ขีดความสามารถการคิดเชิงนวัตกรรม
 กลุ่มบริษัทฯ ต้องการให้บุคลากรแสดงศักยภาพด้าน
นวัตกรรมของตนออกมาให้ชัดเจน เพ่ือให้เป็นก�าลังส�าคัญในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดีขึ้นตามแนวทางการ
พัฒนาความย่ังยืน เพื่อสร้างความเช่ียวชาญขององค์กรและเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขัน

ภายในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายดังนี้ :
 จัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบงานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
 ส่งเสริมกิจกรรมภายในองค์กร “การประกวดโครงการ

รางวัลนวัตกรรม” และโครงการร่วมมือด้านนวัตกรรม
กับพันธมิตรภายนอก

 กระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมในโครงการนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ทุก ๆ ปี

 พัฒนาการวัดผลท่ีเชื่อถือได้เพื่อกระตุ ้นและส่งเสริม 
ความคิดของบุคลากร รวมท้ังวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพเพื่อการส่งเสริม

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะเป็น “ผู้น�าด้านนวัตกรรม” 
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กร ในปี พ.ศ. 2562  
มีความก้าวหน้าท่ีส�าคัญในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงโครงการ 
เชิงกลยุทธ์ เช่น การประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรประจ�าปี  
และนวัตกรรมการท�างานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นกุญแจส�าคัญ
ส�าหรับเรา เพื่อขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น ในกลยุทธ์ 2568  
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์ความย่ังยืนไว้อย่างชัดเจนว่า
หน่ึงใน 6 กลยุทธ์คือ “นวัตกรรมท่ีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์”  
ซึง่เป็นแนวทางส�าหรบัทศิทางนวตักรรมต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

ผู้น�าด้านนวัตกรรม

สิ่งเล็ก ๆ จากความร่วมมือของทุกคน 
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

การด�าเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

 กลุ ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มุ่งม่ันน�าแนวคิดการด�าเนิน
งานเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาใช้ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยเฉพาะ
การด�าเนินงานท่ีมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบ 
ในการแข่งขนั ในขณะท่ียงัมุง่เน้นความรบัผิดชอบต่อระบบนิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม แรงบันดาลใจเหล่าน้ีอยู่ในวิสัยทัศน์ 2568 ภายใต้
กลยุทธ์ “เติบโตผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งแสดงถึงการเติบโต
ในอนาคตผ่านแนวทางปฏบัิติทางธุรกิจท่ีย่ังยนืและมีความรบัผิดชอบ  
รวมถงึกลยุทธ์ “เพิม่ประสิทธิภาพ” ท่ีมุ่งเน้นการปรบัปรงุประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์เหล่าน้ันถือเป็นก้าวส�าคัญในระยะยาวส�าหรับทิศทางธุรกิจ
และอยู่ในวิสัยทัศน์ใหม่ปี 2568 ของกลุ่มบริษัทฯ  
 การเป็นองค์ประกอบส�าคัญของกลยุทธ์การพัฒนา 
ความย่ังยืน การด�าเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) โดยให้ความส�าคญักบั (1) 
การป้องกันและควบคุมมลพิษ (2) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (3) 
การควบคุมการใช้ทรัพยากร 3R (ลดการใช้ น�ามาใช้ซ�้าและรีไซเคิล) 
และ (4) การลดการก�าจัดของเสีย
 ปัจจุบันสายการผลิตได้ริเ ร่ิมโครงการสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงานหลายโครงการ เช่น  การเปลี่ยนขดลวดความร้อน
ส�าหรบัถงัพาราเอซ ี(Para AC) ท่ีโรงงานพิษณโุลก การเพิ่มผลผลติ
ของผลิตภัณฑ์ Joint Sealer ที่โรงงานนครราชสีมา เป็นต้น

การตระหนักด้านความปลอดภัย

 การตระหนักด้านความปลอดภัยเป็นพื้นฐานส�าคัญ 
ของวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ จิตวิทยา ความเป็นผู้น�า และระบบ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
มุ่งม่ันในวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับโลก ด้วยการเสริมสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัยของพนักงาน ตัวอย่างเช่น ได้รับ
การับรอง “ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
RTSMS” ตามมาตรฐาน ISO 39001 ส�าหรับพนักงานขับรถขนส่ง
สินค้า
 นอกจากน้ี เรายังมุ ่งมั่นท่ีจะเพิ่มความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเราสามารถชักชวนหรือ 
มีอิทธิพลโดยตรง ตัวอย่างเช่น “การแนะน�าความปลอดภัยส�าหรับ 
ผู้มาติดต่อ” ในโรงงานทุก ๆ แห่ง การก�าหนดเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
ท่ีเข้มงวดส�าหรบัผู้รบัเหมา/คูค้่า เพื่อเข้าด�าเนินการโครงการก่อสร้าง
ท่ีโรงงาน โดยจะต้องมีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและปฏิบัติตามระเบียบ “ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย
ส�าหรับผู้รับเหมา” ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าท่ี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานเป็นผู้จัดเตรียมให้
พนักงานของผู้รับเหมาก่อนที่จะเริ่มโครงการ
  นอกจากน้ีเรายังมุ่งม่ันสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นใกล้ เคียงโรงงาน ด ้วยโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น “การฝึกอบรมความปลอดภัย”  
ให้แก่บุคลากรของลูกค้า และโครงการให้ความรู้ “ความปลอดภัย 
ในการใช้ถนนส�าหรับเด็ก” ให้แก่นักเรียนระดับประถม เป็นต้น

การบรรลุเป้าหมาย

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนธุรกิจ กลุ่มบริษัททิปโก้
แอสฟัลท์ ทุ่มเทพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ผ่านนวตักรรมและประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน เรามุ่งม่ันส่งเสริม
การเติบโตทางธุรกิจผ่านนวัตกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาสังคม
 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าท่ีในการผลักดันทิศทาง 
นโยบาย และโครงสร้างการก�ากับดูแลเพื่อขับเคล่ือนกลยุทธ์ความ
ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ในระดับปฏิบัติ ฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่พัฒนา
ความยั่งยืน เป็นผู ้ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน  
การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน เพื่อให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ  
ได้บรรลุเป้าหมายในการให้ผลประโยชน์ท่ีย่ังยืนอย่างชัดเจน 
แก่พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายผ่านการรายงานต่อท่ีประชุม
คณะท�างานเพื่อความยั่งยืน ทุกไตรมาส
 บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคุณค่าของสิ่งที่ 
เราเป็นเจ้าของ การสร้างส�านึกในการเป็นเจ้าของความย่ังยืน 
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของทุกคน
จะน�าไปสู่ความแตกต่างท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีพิสูจน์ ได้ในอนาคตจากการ 
มีส่วนร่วม พนักงานที่มีประสิทธิผล และโลกที่ดีขึ้น

ภายในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายดังนี้ :
 ให้ความรู้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแก่บุคลากร
 ลดการใช้น�้าประปาในกระบวนการผลิตให้เป็น 0
 ลดปริมาณน�้าเสียจากโรงงานทั้ง 5 แห่งให้เป็น 0
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการน�ากลับมา 

ใช้ใหม่และกระบวนการรีไซเคิลของเสียจากอุตสาหกรรม

ภายในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายดังนี้ :
 ลดอุบัติเหตุร้ายแรงและท�าให้เสียชีวิต ให้เป็น 0
 ใช้ระบบบริหารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัยใน

บริษัทย่อยต่างประเทศทุกแห่ง
 สร้างความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ

พนักงาน
 ก�าหนดความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงอันตรายและ

การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ

กลยุทธ์ความยั่งยืน และความร่วมมือของบุคลากร I 102-15 I ข้อก�าหนด 5.2.1 I

ปลูกฝังความยั่งยืนอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 
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 คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ยึดม่ันใน 
หลักธรรมาภิบาลเ พ่ือรักษาไว้ซึ่ งการพัฒนาท่ียั่ ง ยืนของ 
กลุ่มบริษัทฯ เรามุ่งม่ันท่ีจะปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มโดยด�าเนนิธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมบนพืน้ฐาน 
ของความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 เสาหลักด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่อง
ท่ีส�าคัญรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลหรือความโปร่งใส

 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานปฏิบัติตาม นอกจากน้ี 
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนฉบับปี 2560 (CG Code) ท่ีพัฒนาโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ซึ่งเราใช้ตรวจสอบ การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี

 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในการด�าเนินการด้าน
บรรษัทภิบาล และได้รับการยกระดับเป็นหน่ึงในบริษัทจดทะเบียน
ชั้นน�าในประเทศไทย เช่น อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนตั้งแต่ปี 2561 ได้รับ
การจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดส�าหรับโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2562 (CGR) เป็นปีที่ 2

  และในปี 2562 ยังได้รับรางวัล Rising Star จาก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Sustainability Award (บริษัท
จดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-
30,000 ล้านบาท) พร้อมรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจาก
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นต้น

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นอย่างย่ิงกับแนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจรติ" ไม่วา่จะเป็นการทจุรติประเภทใด โดยบุคคลหรอืกลุ่มใด ๆ   
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมของ 
ห่วงโซค่ณุคา่ ในขณะท่ีรกัษาการด�าเนินงานอยา่งระมัดระวงั นโยบาย
น้ีได้รับการแก้ไขในปี 2562 พร้อมกับการพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติ 
ในการต่อต้านการทุจริตท่ีให้รายละเอียดมาตรฐานท่ีชัดเจนส�าหรับ
พนักงานทุกคนในการปฏิบัติตาม

 ต้ังแต่ปี 2560 กลุม่บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองสถานะการเป็น
สมาชกิ “ระดบั 4” จากแนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 
(CAC) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทในการต่อต้านการทุจริต 
ในปี 2563 เราอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอขยายใบรับรองการเป็น
สมาชิกของ CAC

 ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ประกาศใช้แนวทาง “งดรับ 
ของขวัญ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีด้วยเช่นกัน

การแจ้งเบาะแสและรายงานการประพฤติมิชอบ

 เราสนบัสนุนให้ทุกคนรวมถงึพนัธมิตรทางธุรกิจภายนอก
เปิดเผยโดยสุจริตใจเก่ียวกับการละเมิดจรรยาบรรณ นโยบายของ
กลุ่มบริษัทฯ หรือกฎหมาย ผู้จัดการต้องรับผิดชอบในการรักษา
บรรยากาศในการท�างานท่ีพนักงานรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดและแสดง
ความกังวลของพวกเขาอย่างอสิระ กลุ่มบริษัทฯ ใช้มาตรฐานสูงสุด
ในการรกัษาความลับในการจดัการรายงานทัง้หมดท่ีไดร้บัและท�าให้
ม่ันใจได้ว่าไม่มีพนักงานที่รายงานข้อกังวลโดยสุจริตได้รับการ
ตอบโต้ในรปูแบบของการล่วงละเมิดการจา้งงานท่ีไม่พงึประสงค ์หรอื
ผลที่ตามมาในอาชีพ

 คณะกรรมการและผู้บรหิารของกลุ่มบรษัิทฯ ยึดม่ันในหลกั
ธรรมาภิบาล  เพื่อรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ 
เรามุ่งม่ันท่ีจะปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มโดยด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานของความ
โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 ในปี 2562 ถึงต้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการระบุและส่งเสริมพฤติกรรมอย่างเป็นระบบผ่านการ
ก�าหนดวฒันธรรมองคก์รท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม พฤติกรรมและ
ระบบท่ีเราคาดหวงัมุ่งเนน้ไปท่ีการควบคมุความเส่ียงและพฤติกรรม
การจัดการของสมาชิกท้ังหมดในองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

 วัฒนธรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมมีเป้าหมายท่ีการ 
แบ่งปันหลักการและคณุคา่ทีเ่ก่ียวขอ้ง ความหมายและการบูรณาการ 
มิติแห่งความส�าเร็จท่ีส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

พนักงาน เป็นบุคคลส�าคัญส�าหรับองค์กรในการปรับตัว
เข้ากับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างทันท่วงที 
 “คน” เป็นรากฐานส�าคัญของธุรกิจ พนักงานของเราคือ
กุญแจแห่งความส�าเรจ็ในการปรบัตัวให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงใหม ่ๆ   
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เราด�าเนนิการตามแนวปฏิบติัดา้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร
ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ด�าเนินการทบทวนเชิงกลยุทธ์เป็นประจ�า
เพื่อให้ปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทันสมัยอยู่เสมอ

มีความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตการต่อต้านคอร์รัปชัน

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการของ 
กลุ่มบริษัทฯ ระบุไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ข้อก�าหนด 
คณะกรรมการก�ากับดูแล และข ้อก�าหนดคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการบรหิาร และมีอยู่ในส่วนการก�ากับดูแลกิจการของ
เว็บไซต์ของเราที่  http://www.tipcoasphalt.com 

 ความเจริญเติบโต ความส�าเร็จและความม่ันคงของ 
กลุ ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นผลมาจากการด�าเนินธุรกิจตาม 
ค่านิยมหลักที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารให้ความส�าคัญและ 
น�าไปปฏิบัติ รวมทั้งพนักงานทุกระดับด้วย

 จรรยาบรรณนีช่้วยส่งเสริมการท�างานร่วมกันในบุคลากร
ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นหน่ึงในองค์ประกอบส�าคัญของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

 พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ต้องเข้าใจ
และได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของเรา (ทีมเด่น เน้นคุณธรรม 
ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาค�าม่ัน สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง) ในการ
ด�าเนินธุรกิจ

 จรรยาบรรณของเราเป็นเรื่องค่านิยม ซึ่งมีการใช้กันทั่ว
ท้ังกลุ่มบริษัทฯ หลักการท่ีมีอยู่คือฝ่ายบริหารสูงสุด เป็นผู้ชี้น�า
พฤติกรรมต่าง ๆ การตัดสินใจและกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ การ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รักษาและ
เสริมสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้าของเรา 
อย่างถาวร เราตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจของเรา

 ในฐานะผู้น�าธุรกิจยางมะตอยในทวีปเอเชีย เราจ�าเป็นต้อง
รับผิดชอบในการท�าให้เป็นตัวอย่าง สามารถอธิบายด้วยวิสัยทัศน์
ของเรา ว่าเราต้องการอยู่ในทุกพื้นท่ีของผวิถนนเพื่อน�าส่ิงท่ีดสู่ีการ
ด�าเนินชิวิตของทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากทุกสิ่งที่เราท�า

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความมุ่งมั่นของเรา  I 102-4 I ข้อก�าหนด 4 และ 6.2 I

พนักงานในประเทศไทยทุกคนต้อง
ตอบแบบทบทวนจรรยาบรรณอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  

พนักงานใหม่ทุกคน

 

ต้องได้รับทราบข้อมูล
จรรยาบรรณ
จากการปฐมนิเทศน์

100%
100%

สแกนที่นี่ 
เพื่ออ่านจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
 เราเชื่อว่าการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดของ
ความซื่อสัตย์เป็นส่ิงจ�าเป็นต่อความส�าเร็จในระยะยาว ส�าหรับ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ การปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ  และ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณถือเป็นงานและความรับผิดชอบ 
ของทุกคน  l 102-16 

ปลูกฝังจรรยาบรรณให้เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนก้าวน�าไปข้างหน้าโดยผู้บริหารที่มุ่งมั่น  I 102-4 I

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ด�าเนินการตามพันธสัญญาและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมและการปฏิบัติการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีเป้าหมายเพื่อ
การด�าเนินการตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับโลก รวมทั้งท�าให้สามารถอยู่ร่วมและเอื้อประโยชน์ให้กับสังคมและเกิดความสามัคคี

 หลังจากองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก17 ประการขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มี
ความมุง่มั่นในการท�าหน้าทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของประชากรโลกทีด่ ี โดยให้ความส�าคญักบัทั้งผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  เพื่อบรรลเุป้าหมายดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ได้ก�าหนดการพัฒนา
ด้านความยั่งยืน มี 3 กลยุทธ์เป็นกรอบการด�าเนินการ เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน

 ในกลุ่มบริษัทฯ การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน โดยพนักงานได้รับค�าแนะน�า  การอบรม และผลักดันในการสร้างผลงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้แนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลส�าเร็จ มีการปรับใช้แนวทางดังกล่าวในทุกล�าดับขั้นตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดไปจนถึงพนักงานประจ�าทุกคน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดได้บรรจุหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ในระยะยาว โดยได้บรรจุในวิสัยทัศน์ของปี 2568 การบริหาร
ความย่ังยืนถือเป็นหลักส�าคัญท่ีมีการกล่าวถึงในวิสัยทัศน์และเป็นภารกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังเป็นหน่ึงในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลัก  ตามมาด้วยกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน 3 กลยุทธ์ซึ่งมุ่งเป้าไป
ยังการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การด�าเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และสร้างการตระหนักด้านความปลอดภัย  โดยเน้นด้านความปลอดภัยบนถนนสาธารณะ  กลยุทธ์ดังกล่าวไม่เพียง
แต่ปรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เข้ากับการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทเท่าน้ัน แต่ยังถ่ายทอดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ัง 3 กลยุทธ์ให้แก่บริษัทและหุ้นส่วนในเครือ เพือ่ให้การด�าเนินการ
เป็นผลส�าเร็จอีกด้วย

 กลุม่บริษทัฯ น�าหลกัปฏบิตัด้ิาน ความโปร่งใส ความซือ่สตัย์ และความรว่มมอื ไปปรบัใช้กบัวัฒนธรรมองค์กร  โดยปลกูฝังหลกัดงักล่าวให้อยู่ในใจและจิตส�านกึของพนกังานทกุคน ซึง่หลกัปฏบิตัิ
และวฒันธรรมองค์กรดงักล่าวน้ีได้เป็นแรงผลักดนัส�าคญัในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง พนักงานของบริษัทมคีวามยดึม่ันต่อหลักจริยธรรมและความซือ่สัตย์  ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ ค�านึงถงึการบริหารความเส่ียง
ในทุก ๆ ระดับการท�างาน ระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อลดผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงและเสริมสร้างคุณค่าของการด�าเนินการอย่างยั่งยืน

 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ มีพื้นฐานมาจากหลักบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร คือ ความซื่อสัตย์ การบริหารงานอย่างโปร่งใส  และด�าเนินการภายใต้กฎหมาย  
รวมทั้งกฎระเบียบบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ “ได้รับอนุญาตในการด�าเนินการจากชุมชนโดยรอบ (License to Operate)” ในทุก ๆ พ้ืนท่ีท่ีขยายกิจการ และมีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการซึง่ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากแผนกต่าง ๆ  ต้ังแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป  มาน�าการบริหารและการเสริมสร้างความย่ังยืนให้เป็นผลส�าเรจ็ คณะผู้บริหารได้ก�าหนดอ�านาจการดแูลและควบคมุ
ผลการด�าเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ และสนับสนุนการปรับใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นผลส�าเร็จ

 ในการด�าเนินการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน แนวทางการบริหารความยั่งยืนเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่ม
ใช้โครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถด�าเนินการในแนวทางท่ีตรงกับกลยทุธ์ความย่ังยนืทีว่างไว้ คอื “ผูน้�าด้านนวตักรรม” “ประสิทธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกจิ” และ “สร้างการตระหนัก 
ด้านความปลอดภัย” ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยอ�านวยประโยชน์ให้ทั้งกลุ่มบริษัทฯ ชุมชน สังคม และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย แผนภาพแนวทางการบริหารความยั่งยืนจะอยู่ในหน้าถัดไป

2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP  I12019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP  I1

The Group implemented transparency, integrity and compliance by integrating them with our corporate culture through hearts and minds of our staffs. This 
has become major driving force in our continual developments. Our staffs are committed to ethics and integrity while we take into consideration of risk management 
while we work. Our risk management mechanisms are constantly improved to minimize costs should risks occur and enhance our sustainable operation values. 

Our sustainable development has Good Corporate Governance as foundation integrated into one of  our Group’s core values – integrity, which will help us to earn 
“License to Operate” wherever we expand businesses into. To drive a successful sustainability management, the Group set up a committee, which consists of 
executives from various departments at unit head level and up, to help promote sustainability. The Management stipulates the authority to monitor the operation 
results according to the policy and provide supports for successful implementation of the framework.  

According to  sustainability strategies, determination of sustainability management framework is an important mechanism for driving Internal management, both at 
management and operation level.  We implemented various projects with all staff fully understand and align with our sustainability strategies; namely, “Innovation”, 
“Eco-Efficiency Operations” and “Safety Awareness". These will allow the Group as well as communities/societies to meet all stakeholders’ expectations. The 
sustainability management framework diagram is illustrated in the next page 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT LED BY TOP MANAGEMENT I 102-4 I 

Tipco Asphalt Group has always been committed to its founding spirit of putting innovation, eco-efficient operations and safety as top priority. Our goal is to 
adhere to corporate social responsibility and to provide world-class products and services. We hope to realize our ultimate vision of a harmonious symbiosis with 
the entire society.
Since the adoption of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by the United Nations, we have built on our long-term commitment to our role as a global 
citizen by actively focusing on both our major stakeholders and the SDGs. To this end, we have set out three major sustainability strategies, each aiming to 
reconcile the interests of our stakeholders with our goals toward sustainable development.

At Tipco Asphalt Group, sustainability development is recognized as everyone’s responsibilities where each staff will have his role upon sustainable 
development contributions. Nevertheless, to ensure successful implementation of sustainable development philosophy within the Group, these developments 
must be driven from the top management members down to all unit levels.

In 2019, Board of Directors and top management fully integrated concept of sustainable development into the group’s long-term strategic direction. In Vision 
2025 plan, sustainability management was explicitly bombarded into new Mission/Vision statements and become one of the key strategic goals, which is 
accompanied by 3 SD strategies focused on innovation, eco-efficiency and public road safety. Such strategic design allows not only full alignment between SD 
and corporate strategic direction but also highlight executions of 3 SD strategies across the whole Group to ensure successful implementations. 

ผู้นำ�
ก�าหนดทิศทาง  
สร้างแรงบันดาลใจ
สร้างเสริมความมุ่งมั่น
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บทบาท และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท
• ก�าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 
• แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ก�าหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง
• ก�ากับดูแลติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง 
• ประเมินและอนุมัติการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งแผนด�าเนิน

การด้านความเสี่ยง
• ด�าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง การปรับปรุงและการ

พัฒนา 
• รายงานสถานะการจัดการความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ
• สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่

ส�าคัญของบริษัท

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงาน 
• ก�าหนดนโยบายทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประสานงานกับ

คณะกรรมการบริษัท
• บริหารการด�าเนินงานภายในของบริษัท และเพื่อก�าหนดระบบ

การจัดการทั่วไปของบริษัท
• ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อประสานงาน

กับคณะกรรมการบริษัท
• ก�าหนดแนวทาง ประสานงาน ตรวจสอบและมอบหมาย  

หน่วยงานตัวแทน ต�าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและ 
มอบอ�านาจโดยค�านึงถึงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความยั่งยืน
• รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจและการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานความ
ยั่งยืนและจริยธรรม

• อ�านวยความสะดวกรวมทั้งการให้ความรู้  และวิธีการใน
การก�าหนดตัววัด (KPIs) ของโครงการ/กิจกรรมด้าน
ความยั่งยืน  ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

• มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับองค์กร
พันธมิตร

ส�านักบริหารความเสี่ยง 
• พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จัดท�า

นโยบาย ขั้นตอนการท�างานและปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง
• สร้างความมั่นใจว่าทุกแผนกด�าเนินการประเมินความเสี่ยง 

ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและด�าเนินการแก้ไข 
• วิเคราะห์และสรุปผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทาง

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• จัดท�ารายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 
• ด�าเนินการทบทวนความเสี่ยง

คณะท�างานด้านความยั่งยืน
• พัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์กลยุทธ์หลักของธุรกิจ
• จัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและท�าให้เกิดประโยชน์จากตัววัด  

การท�างานผ่านการวิเคราะห์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับมาตรฐาน GRI

• บริหารและเป็นที่ปรึกษา อ�านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
การฝึกสอน  รวมทั้งให้ความส�าคัญกับความรู้ด้านการพัฒนา
ความยั่งยืนขององค์กร ผลักดันพนักงานทุกคนให้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

คณะท�างานความรับผิดชอบต่อสังคม 
• สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  เพื่อให้รับทราบ

ท�าความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
• ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม

บริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ส�าคัญเพื่อให้ค�าแนะน�าและการแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

• ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างบุคคลภายในและ
ภายนอก

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• ก�าหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• กลั่นกรองทบทวนและอนุมัตินโยบายของบริษัท โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• น�าเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
• ทบทวนนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง 
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

โครงสร้างการขับเคลื่อนความยั่งยืน

ก�าหนดงบประมาณ 1% จากก�าไรสุทธิประจ�าปีเฉลี่ยของ 3 ปีก่อนหน้า

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

การประชุมพนักงาน การประชุมฝ่ายบริหาร

การประชุมการบริหารความเสี่ยงการประชุมด้านการบริหารความยั่งยืน

เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน
และหัวหน้าโครงการความรับ

ผิดชอบต่อสังคม

ผู้ดูแลด้านความเสี่ยง/
ผู้ประสานงาน

ด้านความเสี่ยง

ส�านักบริหารความเสี่ยง

กรรมก�รบริษัท

ผู้บริห�ร 

คณะทำ�ง�น

: ติดตามและรับรอง : ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

ประชุมรายงานการตรวจสอบ
ด้านการเงินและการปฏิบัติการ 
เดือนละ 1 ครั้ง

ทบทวนและอนุ มั ติประ เด็น ท่ี
เก่ียวข้องกับความย่ังยืนและการ
ด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล

กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
(ผู้บริหารระดับสูงแจ้งทิศทางด�าเนินงานและกระตุ้นให้ทุกคนสนับสนุน

การด�าเนินงานของบริษัทฯ)

ผู้บริหารระดับสูงประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการ
และผู้จัดการฝ่ายงาน 

(ติดตามผลการด�าเนินงานรายเดือน)

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและติดตาม
ความเสี่ยงหลักองค์กรจากดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การควบคุม

ความเสี่ยงภายใน และความคืบหน้าการด�าเนินงาน
ทบทวนและติดตามดัชนีชี้วัดหลักการด�าเนินงาน 

(ตาม GRI)

• ก�าหนดโครงการ ให้การสนับสนุนและ
ติดตามการด�าเนินงาน

• กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ
• ลงมือปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง
• ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านความยั่งยืน/

กิจกรรมเพื่อสังคม
• ติดตามผลของโครงการและกิจกรรม

• ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารความเสี่ยงใน
การจัดท�าและปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง
ของหน่วยงาน

• มุ่งเน้นการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และ
ด�าเนินการควบคุมความเสี่ยงภายในเพื่อ
ความยั่งยืน

• ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ผู้ดูแลความเสี่ยง และผู้ประสาน
งานด้านความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการรับรู้
ความเสี่ยงและช่วยติดตามการปรับปรุง
ความเสี่ยง 

• ด�าเนินการตามมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืน

• เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการและ
ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

• ทบทวนความเสี่ยง
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- พระประแดง
- นครราชสีมา
- พิษณุโลก
- ระยอง
- สุราษฎร์ธานี

โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนองค์กร I 102-4 I

- สปป. ลาว
- มาเลเซีย
- อินโดนีเซีย
- กัมพูชา

- ฟิลิปปินส์
- จีน
- สิงคโปร์
- เวียดนาม

สร้างแรงบันดาลใจ ชี้แจงให้เห็นทิศทางของธุรกิจเพื่อส่งเสริม
กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

พนักงานจากบริษัทย่อย ใน 8 ประเทศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

พนักงานส�านักงานใหญ่ 250 คน

การประชุมพนักงานประจ�าปี

 กลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์ ได้ออกแบบโครงสร้างการด�าเนิน
งานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
กลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นโยบายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนถูกก�าหนดเป็นแนวทางการจัดการเพื่อให้ม่ันใจ
ว่าเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาวส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ และ 
ส่งผลต่อสังคมโดยรวมด้วยเช่นกัน แนวทางดังกล่าวถูกออกแบบมา
เพื่อสร้างประโยชน์มากขึ้น มีความยัง่ยนืมากขึ้นให้กับผู้มีส่วนได้เสียท้ัง
ภายในและภายนอก นโยบายดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถงึค่านิยมองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ระยะยาว โดยกลยุทธ์ส�าคัญทั้ง 3 ด้าน 
และพื้นฐานหลัก 2 ประการ ส�าหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืนมุ่งเน้น 
ไปท่ีเศรษฐกิจ สังคม การก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละส่ิงแวดล้อม ซึง่ท้ังหมดน้ี 
ผนวกเข้ากับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมเีป้าหมายสูงสุดใน
การสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและการเติบโตระยะยาว ดังนี้

1) บริหารจดัการธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภบิาลและจรรยาบรรณ
2) เคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงานและ 

ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่สนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3) ปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านทรพัยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และ 
สิ่งแวดล้อม

4) ปรับปรุงขีดความสามารถในการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ ์
อย่างต่อเน่ืองด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามจรรยาบรรณ 
ที่ดีทางธุรกิจ

6) ปฏบัิติต่อลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอนาคตอย่างเป็นธรรม
7) ทุกคนในกลุ่มได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการริเริ่ม

การพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

8) รวมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกระบวนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อก�าหนดห่วงโซ่คุณค่าให้เหมาะสม 
ยิ่งขึ้น

9) ทบทวนและจัดการผลกระทบทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ
ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเมินความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อ

ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เจ้าหน้าที่
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้รบัผิดชอบด้านความเส่ียง
ประจ�าหน่วยงาน

ฝ่ายพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

ด�าเนินงานตาม
แผนพัฒนา
ความยั่งยืน

น�าเสนอแนวทาง
ด�าเนินการ

พนักงานจาก 5 โรงงาน ในประเทศไทย

คณะกรรมก�ร
บริษัท

 ภายใต้นโยบายน้ี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของกลุ่ม
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ก�าหนดกลยุทธ์
ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดย 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นผู้ก�ากับดูแลการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมด้วย
 กลยุทธ์การพัฒนาความย่ังยืนเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์

ธุรกิจที่ทุก ๆ หน่วยงาน รวมทั้งบริษัทย่อยใน
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ต้องด�าเนินการให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ด�าเนินการติดตามและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจในระดับมหภาคอยู่เสมอ รวม
ท้ังแนวโน้มส�าคัญและความไม่แน่นอนท่ีอาจสร้างผลกระทบ
ต่อทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

 กลุ่มบริษัทฯ ส�ารวจและระบุแนวโน้มส�าคัญใน
อนาคต 14 แนวโน้ม รวมท้ังความท้าทายหลักและโอกาสท่ี
มีศกัยภาพท่ีอาจส่งผลกระทบส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจใน
อนาคต ปัจจัยเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและ
ความสัมพันธ์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ปัจจัยต่าง ๆ ที่ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ปัจจัย 
ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางมะตอย และปัจจัยท่ี 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจโดยรวม

ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ากลยุทธ์ 2568 ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัล์ ธันวาคม 2562

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางมะตอย

ผลกระทบต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจโดยรวม

10
11

12

13

14
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8

7

6 2

3 4

5

1

การพัฒนา
ความยั่งยืน ความผันผวน

ด้านการเมือง

ความผันผวนด้าน
ภูมิศาสตร์ทางการค้า

อุตสาหกรรม 4.0

การรักษา
ความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมเป็น
ภารกิจหลัก

ข้อมูลเป็นวิถีใหม่ใน
การด�าเนินธุรกิจ

การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเมือง

ช่วงอายุของ
พนักงาน

ความผันผวนของ
ราคาน�้ามันดิบ

การเปลี่ยนข้อก�าหนด 
ด้านการเดินเรือ 2563

สินค้าทดแทนยางมะตอย

ความผันผวนใน
ความต้องการ
ใช้ยางมะตอย

ความไม่แน่นอนของแหล่งน�้ามันดิบ
ที่ป้อนเข้าโรงกลั่น KBC

การวิเคราะห์ความยั่งยืนที่เริ่มจากแนวโน้มส�าคัญในอนาคต ความเสี่ยงหลักและโอกาสที่มีศักยภาพ
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ความเสี่ยงหลักและโอกาส และประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง I 102-15 I ข้อก�าหนด 7.4.3 I

ความไม่แน่นอนของ
อุปทานน้�ามันดิบ

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านความสอดคล้อง

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการรายงาน

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางมะตอย

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่นอกเหนือจากยางมะตอย

• ประสบการณ์และความรู้ท่ีหายไปพร้อมกับ
พนักงานเกษียณ

• ประสิทธิผลและก�าลังคนท่ีลดลงหากไม่ได้รับ
การทดแทนด้วยก�าลังคนรุ่นใหม่

• ความต้องการใช้ยางมะตอยไม่แน่นอนอันเน่ือง 
มาจากการลดงบประมาณหรือการใช้งบ
ประมาณล่าช้าของภาครัฐ

• ความเส่ียงจากส่วนแบ่งการตลาดท่ีหายไปหาก
ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวหรือไม่สามารถขยาย
ได้เร็วเม่ือเทียบกับคู่แข่ง

• การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งท่ีมี
สินค้าทดแทน เช่น การฉาบผิวด้วยซีเมนต์  
หรือถนนพลาสติก

• ข้อก�าหนดด้านการเดินเรือให้เปล่ียนไปใช้น้�ามัน
เช้ือเพลิงท่ีมีซัลเฟอร์ต่�า อาจส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนขนส่งทางเรือเดินทะเล

• ความไม่แน่นอนของก�าไรจากน้�ามันดิบและ 
ภาพรวมความสามารถในการสร้างก�าไร

• ความเส่ียงส�าคัญต่อความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
และความสามารถในการสร้างก�าไร

• การบริหารการจัดหาน้�ามันดิบอย่างต่อเน่ือง 
ท�าให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งท่ีประสบ
ปัญหาท่ีคล้ายกัน

• สร้างประโยชน์จากการซ้ือขายน้�ามันดิบ

• เพ่ิมความหลากหลายผลิตภัณฑ์ส�าหรับการปู
ผิวทางท่ีไม่ใช้ยางมะตอย

• เพ่ิมความหลากหลายผลิตภัณฑ์ส�าหรับการ 
ปูผิวทางท่ีไม่ใช้ยางมะตอย

• ระบบจัดการความรู้องค์กรและการถ่ายทอด
ท่ีเหมาะสมช่วยรักษาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร

• ส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่เพ่ือสืบทอด
ความส�าเร็จของธุรกิจ

• การขยายตัวของเมืองต้องการสาธารณูปโภค
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถนนซึ่งช่วยเพิ่มความ
ต้องการการใช้ยางมะตอย

28)  พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตร
ธุรกิจท่ีได้รับความไว้วางใจ

 7)   การใช้ทรัพยากรและ
วัตถุดิบใหม่ ๆ

หน้า
306-317

หน้า
176-187

 3)   พัฒนาเครือข่ายการขนส่ง 
ที่ปลอดภัยและลดต้นทุน

31)  คุณภาพและความรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

13)  มีความสอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อม

15)   การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการรักษาพนักงาน

18)  การส่งเสริม อบรมให้ความรู้ 
พนักงาน

 1)   สร้างนวัตกรรมและส่งเสริม
การพัฒนาสาธารณูปโภค
ของประเทศ

หน้า
169-175

หน้า
351-365
หน้า
366-379

หน้า
125-153

ความเส่ียง                                                    โอกาส                                                    ประเด็นความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้อง                                                    

กลุ่มบริษัทฯ ระบุความท้าทายส�าคัญในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากธุรกิจน�้ามันดิบท่ีเรามุ่งเน้นเรื่องการจัดหาน�้ามันดิบหนักอย่างต่อเนื่องส�าหรับโรงกล่ัน และผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง ในขณะเดียวกันเรายังติดตามความผันผวนของราคาน�้ามันดิบรวมถึงความต้องการยางมะตอยในตลาดภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่เพียงต่อ
ธุรกิจของเรา แต่ยังรวมถึงในระดับอุตสาหกรรมยางมะตอยด้วย

ในขณะเดียวกันเราพิจารณาถงึแนวโน้มส�าคญัอ่ืน ๆ  ท่ีอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อทิศทางการด�าเนินธรุกิจ ช่วงอายขุองพนกังานไม่เพียงการเก่ียวข้องในส่วนท่ีมกีารสูญเสียประสบการณ์
และความรู้ส�าคัญไปกับพนักงานเกษียณอายุเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เราสรรหาและส่งเสริมพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเป็นผู้สืบทอดความส�าเร็จธุรกิจต่อไปด้วย

การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง โดยเฉพาะตลาดที่ก�าลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงเป็นโอกาสที่ดีต่อกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ที่ส่งผลในการเพิ่ม
ยอดขายยางมะตอยเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งหากธุรกิจของเราไม่สามารถขยายเติบโตเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยเหล่าน้ีได้รับการกล่าวถึงผ่านการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีด�าเนินการในช่วงปี 2561 และ 2562 ดังน้ันจึงเป็นส่ิงยืนยันถึงความส�าคัญ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ที่มา: กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์: การประชุมเชิงปฏิบัติการก�าหนดวิสัยทัศน์ 2568 (ธันวาคม 2562) และข้อมูลจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ความผันผวนของ
ราคาน้�ามันดิบ

การเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบ/ข้อก�าหนด

สินค้าที่ใช้ทดแทน
ยางมะตอย

ความผันผวนในความ
ต้องการใช้ยางมะตอย

ช่วงอายุของพนักงาน

การเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ของเมือง

หน้า
155-165

หน้า
216-243
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หน้า 
169-175
 หน้า
169-175
หน้า 
176-187

หน้า 
125-153

หน้า 
125-153

หน้า 
244-275

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านความสอดคล้อง

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการรายงาน

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางมะตอย

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่นอกเหนือจากยางมะตอย ที่มา: กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์: การประชุมเชิงปฏิบัติการก�าหนดวิสัยทัศน์ 2568 (ธันวาคม 2562) และข้อมูลจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

หน่ึงในปัจจัยส�าคัญท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องปรับปรุงคือขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เรามุ่งมั่นท่ีจะสร้างองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น

การพัฒนาอย่างย่ังยืนและนวัตกรรม เป็นส่ิงส�าคัญอันดับแรกของกลุ่มบริษัทฯ เน่ืองจากเราจ�าเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้ได้ก่อนคู่แข่ง  
และที่ส�าคัญกว่านั้นเราต้องการผนวกองค์ประกอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหล่านี้ เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความส�าเร็จในระยะยาวอย่างมั่นคง

การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งกลุ ่มบริษัทฯ ตระหนักในศักยภาพเหล่าน้ีและพัฒนาธุรกิจ 
ด้วยการน�าเสนอบริการท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยหีรือดจิิทลั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ค�านึงถงึความเส่ียงทีอ่าจมาจากการโจมตทีางไซเบอร์/การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์
ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเป็นวิถีใหม่
ในการด�าเนินธุรกิจ

นวัตกรรมเป็นภารกิจหลัก

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความผันผวนด้านภูมิศาสตร์
ทางการค้า

ความผันผวนด้านการเมือง

ยุคของอุตสาหกรรม 4.0

การรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ความเสี่ยงหลักและโอกาส และประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

• การปกป้องและการจัดการข้อมูลลูกค้า • สร้างข้อมูลองค์กรเชิงลึกเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือ
สร้างให้เกิดความภักดขีองลูกค้าและน�าเสนอโซลูชัน่ 
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มในลักษณะลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

• ก�าหนดต�าแหน่งการเป็นนวัตกร ส�าหรับโอกาสใน
ธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์
ทิปโก้แอสฟัลท์ โดยการเป็นผู้น�าในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• ยกระดับความเป็นผู ้น�าท่ีมีอยู ่ในตลาดเพื่อ
ก�าหนดหรือครองตลาดในอนาคตในฐานะ 
ผู้บุกเบิกด้วยแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ

• โอกาสในการประเมินกลยุทธ์การลงทุนใหม ่
และสร้างความมัน่ใจว่าธุรกิจมคีวามพร้อมและ
ตอบสนองได้ดี

• น�าเสนอรูปแบบธุรกิจท่ีมุ ่งเน ้นบริการท่ีใช ้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือดิจิทัล

• สร้างความเชือ่มัน่และความไว้วางใจให้กับลูกค้า 
ด้วยการท�าธุรกรรมผ่านดิจิทัลหรือรูปแบบอ่ืน
ที่ปลอดภัย

• การสูญเสียโอกาส การสูญเสียส่วนแบ่ง 
การตลาดให้กบัคูแ่ข่งหากสามารถผลิตสินค้า 
และบริการ หรือธุรกิจท่ีคล้ายกันหรอืดกีว่า

• ต้องมุ่งเน้นการสร้างนวตักรรม

• สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดและมีความเสี่ยง
เร่ืองความต่อเน่ืองทางธุรกิจในระยะยาว
เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยั เช่น การแข่งขนั

• สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่แน่นอนเป็นสาเหตุ 
ให้การเติบโตของเศรษฐกิจและการบริโภคลดลง  
ซึง่อาจส่งผลต่อความต้องการใช้ยางมะตอย

• 

• คู่แข่งทางการค้าอาจพัฒนาใช้เทคโนโลยี 
ท่ีเหนือกว่า เช่น IOT หรือ AI เป็นต้น เพื่อช่วย 
ขับเคล่ือนในการเพิ่มประสิทธิผล ในขณะท่ี
ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ด้วย

• ความเสีย่งในการถกูโจมตีด้านไซเบอร์ หรือ
ถกูรกุรานจากแรนซมัแวร์ หรือมัลแวร์

ความเส่ียง                                                    โอกาส                                                    ประเด็นความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้อง                                                    

6) การด�าเนินธุรกิจอย่าง 
เป็นธรรม

1) การสร้างนวัตกรรม
และส่งเสริมการพัฒนา
สาธารณูปโภคของประเทศ

1) การสร้างนวัตกรรม
และส่งเสริมการพัฒนา
สาธารณูปโภคของประเทศ

25) การเคารพสิทธิมนุษยชน
      ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 

ลูกค้า เป็นต้น

  8)  การใช้พลังงานอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ

11)  การเปลี่ยนแปลง
       สภาพภูมิอากาศ
12)  การรั่วไหลของสารเคม ี

  และการจัดการของเสีย

หน้า
276-288
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ก�รประเมินประเด็นสำ�คัญ
และก�รบริห�รผู้มีส่วนได้เสีย
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การจัดส่งที่ไว้วางใจได้ 
ในปริมาณครบถ้วนและ
ไม่มีข้อผิดพลาด

การขายที่ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางการบริการ การบริการที่ให้

ค�าปรึกษาด้านเทคนิค
ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญ

ของผู้รับเหม�ก่อสร้�งถนน

- สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
- การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม
- บรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
- พัฒนาผู้ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่เชื่อถือได้
- จัดหาจากผู้ค้าในท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ 
- ประเมินสภาพแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน

- สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
- การใช้ทรัพยากร / วัตถุดิบอย่างมีนัยส�าคัญ
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การจัดการของเสีย
- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- การบริหารความเสี่ยง
- การตระหนักการใช้แรงงานภาคบังคับ
- ความปลอดภัยของชุมชนและสังคม 

- สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
- การใช้ทรัพยากร / วัตถุดิบอย่างมีนัยส�าคัญ
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การจัดการของเสีย
- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- การบริหารความเสี่ยง
- การตระหนักการใช้แรงงานภาคบังคับ
- ความปลอดภัยของชุมชนและสังคม  

- สิทธิมนุษยชน / สิทธิด้านแรงงาน
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน / ชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การรั่วไหลที่มีนัยส�าคัญ / การจัดการของเสีย
- บรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
- การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม
- การปฎิบัติตามกฎหมาย
  

- สิทธิมนุษยชน / สิทธิด้านแรงงาน
- การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม
- บรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
- การลดบทบาทการผูกขาด
- คุณภาพ / ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

  

- การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม
- บรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
- เคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
- คุณภาพ / ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

  

- คุณภาพ / ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน / ลูกค้า 
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชน 
- สิทธิมนุษยชน / สิทธิด้านแรงงาน
- การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม
- ไม่ใช้แรงงานเด็ก

  

แหล่งน้�ามันดิบ

• โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย
• หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
• หน่วยงานขาย
• หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล
• หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• หน่วยงานผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา
• หน่วยงานคลังสินค้า
• หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•  ศูนย์โลจิสติกส์
•  หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล
•  หน่วยงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
•  หน่วยงานคลังสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•  หน่วยงานขาย / การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•  หน่วยงานบริการลูกค้า
•  หน่วยงานการเงิน
•  หน่วยงานบัญชี

•  หน่วยงานเทคนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•  หน่วยงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•  หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•  หน่วยงานผลิต / ปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•  หน่วยงานก่อสร้าง
•  หน่วยงานเทคนิค
•  หน่วยงานที่ปรึกษา

• องค์กรภาครัฐ
• ชุมชนโดยรอบโรงกลั่น 
• องค์กรพัฒนาเอกชน
• คู่แข่งทางการค้า

• คู่ค้าวัตถุดิบ
• องค์กรภาครัฐ
• ที่ปรึกษา
• นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
• ชุมชนโดยรอบโรงงานและส�านักงาน 

•  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก
•  องค์กรภาครัฐ
•  ลูกค้า
•  ชุมชนโดยรอบโรงงานและตลอดเส้นทางในการขนส่ง
•  คู่แข่งทางการค้า

• ลูกค้า
• ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน
• องค์กรภาครัฐ
• คู่แข่งทางการค้า

•  ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน
•  ที่ปรึกษา
•  องค์กรภาครัฐ
•  คู่แข่งทางการค้า

•  ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน
•  ลูกค้า
•  ผู้ใช้ถนน / ชุมชน
•  สถาบันการศึกษา
•  องค์กรพัฒนาเอกชน / สื่อมวลชน

จัดซื้อ จัดหา กลั่น ผลิต

•  หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา
•  หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล
•  หน่วยงานการเงิน
•  คณะผู้บริหาร

•  ผู้จ�าหน่ายน้�ามันดิบ
•  ผู้ขนส่งน้�ามันดิบ
•  องค์กรภาครัฐ
•  องค์กรพัฒนาเอกชน
•  คู่แข่งทางการค้า
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สีย ภา

ยใ
น

ภา
ยน

อก
โรงงานผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้

การบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและผลกระทบ  I 102-4 I

จัดส่ง ขาย บริการ ก่อสร้าง

โรงกลั่นยางมะตอยใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรสาธารณะ

พนักงานและครอบครัว

คณะกรรมการบริษัท 

ลูกค้า**

ผู้ใช้ถนน

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

คู่แข่งทางธุรกิจ

คู่ค้า พันธมิตร

ชุมชน สังคม สถาบันการศึกษา

สื่อมวลชน

• หน่วยงานภาครัฐ
• หน่วยงานท้องถิ่น

• ผู้บริหารและทีมงานพนักงาน
• ครอบครัวของพนักงาน

• กรรมการบริหาร

• ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน
• ผู้ค้า ผู้จัดจ�าหน่าย
• ร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์นเทรด

• ผู้ใช้ทางเท้า
• ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์  

รถบรรทุก รถจักรยาน ฯลฯ

• ผู้ถือหุ้น
• นักลงทุนรายบุคคล ธนาคาร สถาบัน

หรือกองทุนการเงิน ฯลฯ

• คู่แข่งธุรกิจยางมะตอย
• คู่แข่งธุรกิจปูผิวถนน

• คู่ค้า
• พันธมิตรธุรกิจ

• เน้นชุมชนท่ีอยู่ใกล้กับพื้นท่ีด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ 

• สื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกอื่น ๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ระบบนิเวศเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์   I 102 – 40  I ข้อก�าหนด 5.3 และ 7.3.2 I 

นักลงทุน ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน ผู้ถือหุ้นสถาบันการศึกษา

ร้านวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึกษา

คู่ค้าวัตถุดิบ ที่ปรึกษา
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ชมุชนโดยรอบโรงงานและส�านกังาน 

ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน
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หน่วยงานการเงิน
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หน่วยงานบัญชี
โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย

หน่วยงานผลิต

หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา

หน่วยงานอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

หน
่วย

งา
นท

ี่ปร
ึกษ

า

หน่วยงานขนส่งทางเรือเดินทะเล

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

คณะกรรมการบริษัท

หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา ครอบครัวพนักงาน
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แนวทางการด�าเนินงาน

 การก�าหนดกรอบการพฒันาความยัง่ยนืองค์กรต้องเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในการ
ด�าเนินธุรกิจ ต้องค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การ
ด�าเนินธุรกิจควรสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในการพัฒนากรอบการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
เราท�าการศึกษาผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่า ตามด้วย 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การศึกษาน้ีท�าให้แผนธุรกิจ 
ของเราลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ในขณะทีส่่งเสริมความร่วมมือ
และคุณค่าร่วมกันระหว่าง กลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดนี้
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ สังคม และชมุชนสามารถอยูร่่วมกันด้วยการสร้างคณุค่า
ร่วมในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้โดยไม่มกีารคดัค้าน
และต่อต้าน (เช่น ใบอนุญาตในการด�าเนินการ)

 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้น�าข้อก�าหนดดังกล่าวมาก�าหนดเป็น
กลยุทธ์ด้านความยัง่ยนื ซึง่กลุ่มบริษัทฯ เชือ่ว่าการด�าเนินธุรกจิด้วย
ความเข้าใจจะเสริมสร้างความเชือ่ม่ันความน่าเชือ่ถอื และสร้างความ
แตกต่างพร้อมท้ังเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขนัให้กับธรุกิจของเรา

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 ปรับปรุงการด�ารงชีวิตของทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศทาง
ธุรกิจของเราให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
1) วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
2) ท�าความรู้จักผู้มีส่วนได้เสียให้ดีและลึกซึ้งขึ้น 
3) จัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณจาก
    ผลกระทบและระดับการมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจ
4) หาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและจัดล�าดับความส�าคัญ
    เผยแพร่และสื่อสารข้อมูลอย่างใกล้ชิด 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 ผู ้ มี ส ่ ว น ไ ด ้ เ สี ย ข อ ง ก ลุ ่ ม บ ริษั ท ฯ  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 
คณะกรรมการบริษัท พนักงานและครอบครัว ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า/
พันธมิตรธุรกิจ นักลงทุน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่อาจมี
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ของเรา การสื่อสารอย่างเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่ิงจ�าเป็น 
เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกกิจกรรมจะด�าเนินการท่ีเฉพาะ
เจาะจงขึ้นอยู่กับกิจกรรม ขนาด สถานท่ี และวัฒนธรรม โดยการ
ด�าเนินการท้ังหมดมีการแลกเปล่ียนกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่  
เช่น หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและมหาวิทยาลยั เป็นต้น  
I 102-40 I 102-42 I 102-43 I 102-44 I

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมีดังนี้

1) การระบผูุ้มส่ีวนได้เสีย โดยใช้ห่วงโซ่คณุค่าเพื่อระบุว่ามใีครอยู่ใน
แต่ละกระบวนการบ้าง (p.31-32)

2) การระบุประเด็น โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าในการระบุประเด็นระหว่าง
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย (p.31-32)

3) จัดล�าดับผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นส�าคัญ
    3.1) ความส�าคัญผู้มีส่วนได้เสีย (p.38)
    3.2) จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น
4) สร้างผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น

ส�าคัญ (p.40)
5) ก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก�าหนด

กลยุทธ์ที่ถูกต้อง (p.39-40)
6)  ก�าหนดแผนงานในการตอบสนองต่อข้อกังวลหลักของ 

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (p.40)

การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย I 102-4 I ข้อก�าหนด 5.3 และ 7.3.2I  

7) เพิ่ม/ขยาย ความสามารถในการตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญ
     ของผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
8) ด�าเนินการตามแผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
     เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
9) ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นผลกระทบ

 หน่วยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตรวจสอบผลกระทบ
ในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าทุกปี เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียและ
ประเด็นส�าคัญผ่านกระบวนการประเมินผลภายใน กลุ่มบริษัทฯ ยัง
จดัให้มีการสานเสวนาร่วมกันทุกปี ซึง่สมาชกิในชมุชนสามารถพบปะ
กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
โดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ระบุผลกระทบจากการท�างานและการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการท�างานและวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการประเมินที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับ

 นอกเหนือจากการรับฟังข้อมูลประจ�าปีแล้ว เจ้าหน้าท่ี
พัฒนาความย่ังยืนประจ�าโรงงานและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ยังมีบทบาทส�าคัญอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเราเคารพในสิทธิมนุษยชน 
ของชุมชนและชักชวนให้ชุมชนในพื้นท่ีร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในลักษณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
สามารถให้การสนับสนุนในระยะยาวผ่านโครงการหรือกจิกรรมต่าง ๆ    

 นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางอ่ืนส�าหรับ 
ผู้มีส่วนได้เสยีในการแสดงความคดิเห็น เช่น หน้าเวบ็ไซต์ เป็นต้น ในขณะท่ี 
ข้อมูลท่ีให้จะถูกน�าไปใช้เพื่อระบุประเด็นด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ก�รบริห�ร
ผู้มีส่วนได้เสีย 

สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ
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สูง

สูง

ระบุข้อกังวล (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบต่�า) มีส่วนร่วมอย่างมาก สร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบสูง)

ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดคือกลุ่ม “มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง” (มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบสูง) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาเป็นความต้องการหลัก

ให้ข้อมูล (มีอิทธิพลต่�า/ผลกระทบต่�า) เกณฑ์ตามความจ�าเป็น  (มีอิทธิพลต่�า/ผลกระทบสูง)

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักวิเคราะห์

คู่แข่งการค้า

นักข่าว/สื่อมวลชน

กรรมการบริษัท

คู่ค้า/พันธมิตร

ผู้ใช้ถนน

พนักงานและครอบครัว

ชุมชน/สังคมลูกค้า (ผู้รับเหมาสร้างถนน)

หน่วยงานภาครัฐ

ระดับของผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากกิจกรรมขององค์กร

• ผู้มีส่วนได้เสียภายใน - กรรมการบริษัท

• ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก - ลูกค้า (ผู้รับเหมาสร้างถนน)

• พนักงานและครอบครัว

• ชุมชน/สังคม

• หน่วยงานภาครัฐและองค์การสาธารณะ
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การก�าหนดผู้มีส่วนได้เสีย  I 102 – 44 I ข้อก�าหนด 5.3 และ 7.3.2 I

จัดล�าดับความส�าคัญและมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ‘มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง’  I 102 – 42 I

ตารางด้านล่างแสดงการระบุผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจกับ
• ระดับของความมีอิทธิพลต่อกิจกรรมขององค์กรของผู้มีส่วนได้เสีย                    •      ระดับของผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

แนวทางด�าเนินงานการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  I 102 – 43  I ข้อก�าหนด 5.3 และ 7.3.2 I

ระดับ ผลกระทบ การมีอิทธิพล

สูง

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ท�าให้
ผู้มีส่วนได้เสียต้องปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
มีนัยส�าคัญ

ผู้มีส่วนได้เสีย มีอิทธิพลส�าคัญ
ต่อองค์กรทั้งการท�าความเข้าใจ 
การสนับสนุน การให้ค�ามั่น
สัญญาและการมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคัญ

ปานกลาง

กิจกรรมของบริษัทฯ 
ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่อาจท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียต้อง
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ในระดับปานกลาง

ผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง  แต่อยู่ใน
ระดับที่จ�ากัดและไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กร

ต่�า

กิจกรรมของบริษัทฯ 
ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่�า  
หรือไม่ส่งผลกระทบทางตรงต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย แต่อาจส่งผลกระทบ
ทางอ้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย มีอิทธิพล
ค่อนข้างจ�ากัด  หรือน้อยต่อ
การเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มีส่วนร่วมอย่างมาก (สร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด)อิทธิพลสูง/ผลกระทบสูง
• มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นอย่างมีนัยส�าคัญและมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือหรือขัดขวางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง
• ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลง
• การสื่อสาร: มุ่งที่จะมีส่วนร่วม รักษาหรือพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียเป็นพันธมิตรและควรเน้นการ

ติดต่อแบบส่วนบุคคลบ่อยครั้งขึ้นเพื่อการพบปะสนทนา

การระบุข้อกังวล (สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง) มีอิทธิพลสูง/ผลกระทบต่�า
• มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นอย่างมีนัยส�าคัญและมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือหรือขัดขวางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง 
• มีส่วนส�าคัญในการคาดการณ์การคัดค้านและปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์เมื่อมีการก�าหนด

แผนการสื่อสาร 
• การสื่อสาร: มุ่งมั่นที่จะรักษาและขยายการสนับสนุน แต่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากหรือ

บ่อยเท่าที่ต้องการเนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับต่�า

เกณฑ์ตามความจ�าเป็น (ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง) มีอิทธิพลต่�า/ผลกระทบสูง
• ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญจากการท�างานขององค์กร แต่มีอิทธิพล

น้อยกว่าผู้อื่นและมีโอกาสน้อยที่จะขัดขวางกระบวนการ 
• การสื่อสาร: ควรใช้แบบเชิงรุกและมีการแจ้งล่วงหน้าโดยใช้ประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสียที่มี

อิทธิพลต่อการยอมรับ

ให้ข้อมูล (ติดตาม) มีอิทธิพลต่�า/ผลกระทบต่�า
• ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้มีอิทธิพลสูงหรือไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
• การสื่อสาร: ต้องการกิจกรรมการสื่อสารน้อยที่สุด การสื่อสารมวลชนมักจะเพียงพอและ 

เป้าหมายหลักคือเพื่อแจ้งให้ทราบ

ระบุการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้เกณฑ์ของผลกระทบ
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างคุณค่าความยั่งยืนร่วมกัน I 102 – 43 I 102 - 44 I ข้อกำ�หนด 5.3 และ 7.3.2 I 

สัญลักษณ์ ผู้มีส่วนได้เสีย วัตถุประสงค์/เป้�หม�ย คว�มเกี่ยวข้องของ
ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบก�รมีส่วนร่วม คว�มถี่ ประเด็นเกี่ยวข้องที่ได้รับก�รระบุ สรุปก�รดำ�เนินง�นในปี 2562

กรรมการบริษัท ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย และคว�มถูกต้องต�มจรรย�บรรณธุรกิจ 
มีคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้

เกี่ยวข้องอย่�งม�ก • ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
• กิจกรรมสร้�งคุณค่�ร่วม และกิจกรรม 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

• ร�ยไตรม�ส
• ร�ยเดือน 

1. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มนโยบ�ยและก�รบังคับใช้อย่�งเคร่งครัด
2. ผนวกคว�มยั่งยืนไว้ในแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนธุรกจิ

1. ได้รับก�รประเมินระดับ 5 ดาว – ดีเลิศ สำ�หรับโครงก�รก�รประเมินก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2562 (CGR)
2. ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ระดับ 4 (CAC)
3. ได้รับร�งวัล Sustainability Excellence 2562 ประเภท Rising Star ในกลุ่มมูลค่�หลักทรัพย์ ระหว่�ง 10,000-30,000 ล้�นบ�ท จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

พนักงานและครอบครัว คุณภ�พชีวิตที่ดี คว�มมั่นคงในอ�ชีพ ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนอย่�ง
เป็นธรรม และสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวข้องอย่�งม�ก • ก�รสำ�รวจคว�มผูกพันของพนักง�นต่อ
องค์กร

• ก�รประชุมพนักง�นประจำ�ปีกับกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่

• อีเมลและอินทร�เน็ต
• ก�รรับข้อร้องเรียน

• ร�ยปี 1. สถ�นที่ทำ�ง�นปลอดภัยและมีคว�มสุข  พร้อมก�รรักษ�สมดุลชีวิตก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน
2. พัฒน�ทักษะและศักยภ�พอย่�งต่อเนื่อง
3. ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน และคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ
4. สื่อส�รกิจกรรมองค์กรอย่�งโปร่งใส
5. ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและคว�มคิดสร้�งสรรค์

1. เกิดอุบัติเหตุที่มีก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�น 1 ร�ย และ เสียชีวิต 1 ร�ย ในปี 2562
2. ชั่วโมงก�รอบรมเฉลี่ย 30.63 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
3. พนักง�นได้รับก�รเลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่งร้อยละ 3.1%
4. ทบทวนโครงสร้�งเงินเดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มกร�คม 2563
5. จัดโครงก�รประจำ�ปี “ก�รประกวดนวัตกรรม” และก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รในก�รพัฒน�ด้�นนวัตกรรม

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณภ�พดีที่สุดในร�ค�เป็นธรรม  
คว�มเป็นส่วนตัวและคว�มปลอดภัยของข้อมูล ก�รปฏิบัต ิ
อย่�งเป็นธรรม  และก�รเค�รพสิทธิของลูกค้�

เกี่ยวข้องอย่�งม�ก • กิจกรรมสร้�งคว�มสัมพันธ์กับลูกค้� 
• กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
• ก�รฝึกอบรมและสัมมน�
• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�

• ร�ยปี 1. คว�มน่�เชื่อถือในก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูง ตรงเวล� ในจำ�นวนครบถ้วน
2. ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ในทุกมิติของผลิตภัณฑ์
3. มีช่องท�งสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พในก�รรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
4. กิจกรรมสร้�งคว�มสัมพันธ์ สัมมน�และก�รแนะนำ�ผลิตภัณฑ์

1. ผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจลูกค้�อยู่ที่ระดับ 87% (เป้�หม�ย 85%/ในปี 2561 = 84.5%)
2. ตอบข้อร้องเรียนลูกค้� 20 เรื่องและทั้งหมดได้รับก�รแก้ไข (คิดเป็น 100%)
3. ข้อร้องเรียนจ�กข้อมูลลูกค้�รั่วไหลเป็น ศูนย์
4. สัมมน� “ถนนสู่อน�คต” 4 ครั้ง สำ�หรับลูกค้�ที่เป็นผู้รับเหม�ทุกภูมิภ�ค

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
อื่น ๆ 

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน 
และก�รละเมิดสิทธิ์

เกี่ยวข้องอย่�งม�ก • ก�รประชุม/กิจกรรมร่วม  ด้�นคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• ก�รเข้�เยี่ยมโรงง�น

• เมื่อต้องก�รหรือ 
มีก�รร้องขอ

1. สนับสนุนโครงก�รคว�มร่วมมือ  เพ่ือก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�คว�มย่ังยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ
2. แบ่งปันเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน 
3. ชำ�ระภ�ษีท้องถ่ินเพ่ือก�รพัฒน�  และมุ่งเน้นก�รจ้�งง�นในท้องถ่ิน

1. สนับสนุนเป้�หม�ยก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ซึ่งเป็นเป้�ระดับประเทศด้วย  โดยจัดทำ�โครงก�รกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของกลุ่มบริษัทฯ  
    อย่�งต่อเนื่อง
     1.1 SDG#3: “ก�รช่วยชีวิตขั้นพื้นฐ�น” ร่วมกับกลุ่มซีพี และชมรม CSR จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ฯลฯ
     1.2 SDG#9: “ทักษะก�รซ่อมถนนด้วยย�งมะตอยผสมสำ�เร็จ” ร่วมกับกรมท�งหลวงชนบท กลุ่มมิตรผล ฯลฯ

คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ ก�รค้�ที่เป็นธรรมและก�รจ่�ยเงินต�มกำ�หนด  รวมทั้งก�รเค�รพ
สิทธิมนุษยชน

เกณฑ์ต�มคว�มจำ�เป็น • ข้อเสนอแนะต่อก�รดำ�นินง�นของคู่ค้�
• ก�รเยี่ยมคู่ค้�ประจำ�ปี
• กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

• ร�ยปี 1. สร้�งคว�มมั่นใจด้�นสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยให้คู่ค้�
2. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีด้วยก�รแบ่งปันข้อมูล ก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจที่ดี
3. โครงก�รคว�มร่วมมือเพื่อก�รเติบโตและขย�ยธุรกิจ รวมทั้งก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน 
4. แบ่งปันคว�มรู้เพื่อสร้�งประโยชน์ก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พสูงสุด

1. คัดเลือกคู่ค้� 1 ร�ย ต�มข้อกำ�หนด ESG – คู่ค้�ผลิต/ผู้จำ�หน่�ยถุงพล�สติกบรรจุย�งมะตอยผสมสำ�เร็จ
2. อุบัติเหตุอันเกิดจ�กผู้รับเหม�ทำ�ง�นในพื้นที่ของบริษัทฯ เป็น ศูนย์
3. กิจกรรมสร้�งคุณค่�ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ อบรมก�รช่วยชีวิตขั้นพื้นฐ�นให้กับคู่ค้�

ชุมชน สังคม สถาบันการศึกษา สภ�พแวดล้อมที่ปร�ศจ�กมลภ�วะ ก�รสนับสนุนในด้�นคว�มรู้และ
ก�รศึกษ�

เกณฑ์ต�มคว�มจำ�เป็น • กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
• โครงก�รเปิดบ้�นเยี่ยมชมโรงง�น
• ก�รรับข้อร้องเรียน

• ต�มแผนดำ�เนินง�น
กิจกรรมคว�มรับผิด
ชอบต่อสังคม 

1. คว�มร่วมมือและก�รสนับสนุนเพื่อแบ่งปันคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ
2. เพิ่มคุณภ�พชีวิตและคว�มปลอดภัยด้วยก�รใช้คว�มรู้ขององค์กร
3. รับฟังคว�มต้องก�รและข้อร้องเรียนของชุมชนด้วยคว�มจริงใจ

1. ภ�พรวมก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมของชุมชนอยู่ท่ีระดับ 89% (เป้�หม�ย 85%/ในปี 2561= 82%)
2. ข้อร้องเรียนด้�น ESG จ�กชุมชนเป็น ศูนย์
3. ได้รับก�รยอมรับจ�กชุมชนในโครงก�รหลัก CSV/CSR 6 โครงก�ร และโครงก�รอ่ืน ๆ อีก 52 โครงก�ร ท่ีมีชุมชนเข้�ร่วม 8,970 คน

ผู้ใช้ถนน ก�รเดินท�งที่ปลอดภัย เกณฑ์ต�มคว�มจำ�เป็น • กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
• เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์

• ร�ยปี
• เมื่อจำ�เป็น

1. ถนนที่มีคว�มปลอดภัยตลอดเวล�
2. ก�รปูผิวถนนที่มีคุณภ�พสูงใช้ง�นได้ย�วน�น

1. กิจกรรมเพื่อสังคมประเภทก�รสร้�งคุณค่�ร่วม โครงก�รทักษะก�รซ่อมถนนฯ เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รใช้ถนนทั้ง 5 ภูมิภ�ค
2. กิจกรรมเพื่อสังคมประเภทก�รสร้�งคุณค่�ร่วม โครงก�รอบรมก�รช่วยชีวิตขั้นพื้นฐ�นให้ผู้เข้�อบรมจำ�นวน 956 คน

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ คว�มเสถียรด้�นก�รเงิน คว�มมั่นคงของกระแสร�ยได้ คว�มเป็นไป
ได้ในก�รเติบโตของเงินทุน  ผลตอบแทนและคว�มยั่งยืนของธุรกิจ

ก�รระบุข้อกังวล • ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• ก�รประชุมกับนักวิเคร�ะห์หุ้น

• 2 ครั้งต่อปี
• เมื่อจำ�เป็น

1. ผลตอบแทนท�งก�รเงินสูง
2. บริห�รก�รเติบโตของธุรกิจอย่�งรอบคอบ
3. ดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใส ภ�พลักษณ์องค์กรที่ดีเป็นที่ยอมรับของส�ธ�รณะ

1. จ่�ยเงินปันผลต่อหุ้น = 1.50 บ�ท
2. มูลค่�ท�งบัญชี = 8.50 บ�ท
3. ร�ยได้ปี 2562 = 37,626 ล้�นบ�ท เติบโตจ�กปี 2561 คิดเป็น 35%

สื่อต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลด้วยคว�มถูกต้อง ชัดเจน และทันเวล� ให้ข้อมูล • กิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ก�รแถลงข่�ว
• ก�รประชุมกับนักวิเคร�ะห์

• เมื่อต้องก�รหรือ
• มีก�รร้องขอ
• กิจกรรมท�งธุรกิจ

1. เปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้อง ทันเวล� 
2. ส่งเสริมก�รใช้สื่ออย่�งสร้�งสรรค์

1. รับข่�วส�รเพื่อเผยแพร่ รวมถึงภ�พลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่�งสม่ำ�เสมอ ข้อมูลโปร่งใส เชื่อถือได้สำ�หรับก�รเผยแพร่
2. สำ�นักข่�ว 7 แห่ง เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัทฯ
3. ให้สัมภ�ษณ์และแถลงข่�ว รวม 35 ครั้ง

คู่แข่งการค้า ปฎิบัติท�งก�รค้�อย่�งเป็นธรรม ต่อต้�นก�รผูกข�ด และ
มีคว�มโปร่งใส

ให้ข้อมูล • นิทรรศก�ร/ก�รประชุม
• เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์

• เมื่อจำ�เป็น 1. ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจเพื่อก�รบริห�รที่ยุติธรรมและโปร่งใส 1. ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจและก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อร้องเรียน
2. ไม่มีข้อร้องเรียนด้�นคอร์รัปชัน
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 ประเด็นส�าคญัเป็นหัวข้อทีส่ะท้อนให้เห็นถงึส่ิงท่ีมีความส�าคญัอย่างมากต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม ของกลุ่ม 
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการติดตามหัวข้อเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ความส�าคัญ 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีความส�าคัญสูงสุด

 กระบวนการประเมินประเด็นส�าคญัของเรามุ่งเป้าหมาย  เพื่อระบุและท�าความเข้าใจหัวข้อท่ีมอิีทธพิลต่อการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษัทฯ ว่าหัวข้อเหล่าน้ีจะมคีวามเส่ียงหรือเป็นโอกาสต่อกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ  ท้ังน้ีแนวทางดงักล่าวยงัเป็นการประเมินความสามารถ
ในการสร้างและรักษาคุณค่าของการด�าเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน

ระบุหัวข้อส�าคัญ

 ในปี 2562 เราได้ระบุหัวข้อส�าคัญจากการประเมิน
ในปี 2561 ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาและยืนยันว่ายังคงไม่มีการ
เปล่ียนแปลง  และได้ขยายการมุ่งเน้นไปยังความส�าคัญล�าดับถัดไป  
แต่ยังคงให้ความส�าคัญกับหัวข้อท่ีมีผลต่อธุรกิจผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้เป็นสิ่งส�าคัญต่อกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา

 ในแต่ละประเด็น กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดและจัดกลุ่มหัวข้อที่มี
วตัถปุระสงค์การด�าเนินงานทีค่ล้ายกันซึง่ช่วยให้คณะท�างานมีความ
ชดัเจนมากขึ้นในการคดิริเริ่มโครงการต่าง ๆ   และการก�าหนดตัวชีว้ดั
ประสิทธิผลที่เหมาะสม ส�าหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มประเด็น
ส�าคัญใหม่ 7 ประเด็น โดยท�าให้มีหัวข้อย่อย/ สาระส�าคัญรวมเป็น  
18 เรื่อง จากนั้นจัดกลุ่มเป็น 12 กลุ่มเพื่อใช้ในรายงานฉบับนี้

 กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญและการจัดล�าดับความส�าคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI

 การทบทวนสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนในปี 2562 โดยใช้ข้อมูลจากรายงานประจ�าปี 2561 ตามหลักการมาตรฐาน GRI และจัด
ล�าดับความส�าคัญโดยค�านึงถึงผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอกท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้เรายังพิจารณาความเส่ียงหลักของ
ธุรกิจและวิเคราะห์สถานการณ์โลก รวมทั้งแนวโน้มส�าคัญต่างๆที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ผลกระทบจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการก�าหนดกลยุทธ์ ท่ีด�าเนินการโดยบริษัทดีลอยท์มอนิเตอร์ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้ท�าการระบุ  
จัดล�าดับความส�าคัญ ทวนสอบประเด็นส�าคัญ ตรวจสอบให้สอดคล้องกับบริบทความยั่งยืน และความแตกต่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญ

1. วิเคราะห์และระบุประเด็นส�าคัญความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า 
ครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหาจนถึงการผลิต 
การขนส่ง การจ�าหน่ายสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วม
กับการวิเคราะห์ประเดน็ความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

2. วิเคราะห์ประเด็นท่ีมคีวามส�าคญัต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลายวิธี
การ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชงิลึกพร้อมการอธบิายความ 
แล้วจึงท�าการล�าดับความส�าคัญหัวข้อเหล่านั้น

3. การทวนสอบประเด็นส�าคญัและการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
การบริหารความเสี่ยงธุรกิจขององค์กร

4. การตรวจสอบประเด็นส�าคัญและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินประเด็นส�าคัญ   I 102-46 I  102-56  I ข้อก�าหนด 5.2 และ 7.3 I

• การพิจารณา 
กลุ่มตัวอย่าง

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน              

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก              

ระยะเวลาสัมภาษณ์:  มีนาคม – พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาทบทวน:      พฤษภาคม 2562 

ขั้นตอนการส�ารวจในปี 2561

การก�าหนดขอบเขตการประเมินประเด็นส�าคัญ

• มาตรฐาน GRI

• แบบสอบถามด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

• ข้อมูลเชิงคุณภาพ

• สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล

• ค�าถามเปิด 

• รูปแบบ

• วิธีการ

ความเห็นของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

(ระบุผู้มีส่วนได้เสีย

หลักในห่วงโซ่คุณค่า 
พนักงาน ลูกค้า 

ชุมชนท้องถิ่น คู่ค้า)

การประเมินประเด็นส�าคัญ 
ทบทวนประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน 
33 ประเด็นจากปี 2561

ระบุประเด็นท่ีมีความสำาคัญสูงสุด และ
ลำาดับความสำาคัญรอง

วิเคราะห์สาระสำาคัญ  

ทวนสอบประเด็นสำาคัญทุกปี ว่ามีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ มีประเด็นใหม่หรือไม่

ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ 
จากกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ก�รประเมินประเด็นสำ�คัญ
ด้�นคว�มยั่งยืน

 

ประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานของธุรกิจตามมาตรฐาน GRI

24 241
2
3
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การจัดล�าดับประเด็นความส�าคัญที่เกี่ยวข้องกัน
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ความเกี่ยวข้องกับทิปโก้แอสฟัลท์

 จากการประเมินประเด็นส�าคัญ ได้ผลลัพธ์
คือประเด็นส�าคัญส่วนใหญ่เป็นประเด็นท่ีได้จากการ
ประเมินในปี 2561 ท่ียืนยันได้ถึงความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นในปีนี้ โดยนวัตกรรมยังคงเป็นประเด็นท่ีมี
ความส�าคญัสูงสุด ตามด้วยคณุภาพและความรบัผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการของเสียและการ
รั่วไหล ฯลฯ

 ส�าหรับประเดน็ด้านนวัตกรรมกลุม่บริษทัฯ  
ยังคงด�าเนินการอย่างต ่อเนื่องเพื่อให ้แน ่ ใจว ่า 
นวัตกรรมจะเป ็นแกนหลักส�าหรับความย่ังยืน 
ของธุรกิจในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การพัฒนา 
และปลูกฝ ังวัฒนธรรมนวัตกรรม การจัด ต้ัง 
ศูนย์นวัตกรรม เป็นต้น

 ในแผนผังน้ีแสดงให้เห็นว่าประเด็นส�าคัญ
แต่ละประเดน็มีระดบัของผลกระทบต้ังแต่ “สูงมาก” ถงึ 
“ต�า่” โดยระดบัของผลกระทบขึ้นอยูกั่บการให้น�า้หนัก
โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

ค�าอธิบาย

ผู้น�าด้านนวัตกรรม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ
การตระหนักด้านความ
ปลอดภัย
ความโปร่งใสด้านบรรษัท
ภิบาล
คุณค่าเพื่ออนาคต

ผลกระทบ :

          ต่�า  ปานกลาง   สูง   สูงมาก

I
E
S
G
V

#28 พัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

#12  การจัดการของเสียและการ
ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี

จากการขนส่ง

#8  การใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า

#6 การด�าเนิน
ธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม

#11
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

#5
การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

#24 การก�าหนดหลักเกณฑ์
ด้านความปลอดภัย

#1 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศ

#27 การมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน

#18 ส่งเสริมการฝึกอบรมและ
การศึกษาของพนักงาน

#7  การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบ
อย่างมีคุณค่า #3  การพัฒนาโครงข่ายการ

คมนาคมให้มีความปลอดภัยและลดต้นทุน

#31
คุณภาพและความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

#25 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ของชุมชน

#30 สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

#14  การประเมินด้าน 
สิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่

อุปทาน
#33  เพิ่มการมีส่วนร่วมด้านสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชน

#23  การสร้างแรงจูงใจ
และสร้างจิตส�านึกในการ

บังคับใช้แรงงาน

#16 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พนักงานและหัวหน้า

#19 ส่งเสริมความหลากหลาย
และโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ของพนักงาน

#22 
 การไม่ใช้แรงงานเด็ก 
รวมถึงผู้ค้าที่ส่งมอบ

#26
การเคารพ

#21  การขจัดการเลือกปฏิบัติหรือ
การผูกขาด

#32  การเคารพสิทธิและ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

#2  ผลตอบแทน สวัสดิการ 
และความพึงพอใจของ

พนักงาน
 

#20  เคารพความแตกต่างและมีความเสมอภาค

#15 การบริหารจัดการคน  
และการรักษาพนักงาน

#17 สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน

#13 การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

จาก 33 ประเด็นตามมาตรฐาน GRI ที่มีการประเมินและระบุในรายงานปี 2561 ยังคงมี 11 ประเด็นส�าคัญที่ด�าเนินการต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงการพัฒนาแผนด�าเนินงานและการปรับปรุง
แนวทางดังกล่าว  โดยค�านึงถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2562 ยังครอบคลุมประเด็นเพิ่มเติมใหม่ ๆ อีก 7 ประเด็น อาทิเช่น การบริหารจัดการนวัตกรรม สิทธิมนุษยชน 
เป็นต้น ท�าให้มีประเด็นส�าคัญที่เพิ่มมาเป็นทั้งสิ้น 18 ประเด็น  โดยมีการรวมประเด็นใกล้เคียงกันเป็นหัวข้อในการเขียนรายงาน 12 ข้อ

การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญ I 102-42 I 102-44 P 102-47 I ข้อก�าหนด 7.3.4 I

ล�าดับ ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

2 ผลตอบแทน สวัสดิการ และความพึงพอใจของพนักงาน

3 การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความปลอดภัยและลดต้นทุน

4 การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

5 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริต

6 การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

7 การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า

8 การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

9 การบริหารจัดการน้�า

10 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

11 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการขนส่ง

12 การจัดการของเสียและการป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลจากกระบวนการท�างานหรือการขนส่ง

13 การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

14 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทาน

15 การบริหารจัดการคน และการรักษาพนักงาน

16 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้า

17 สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

18 ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน

19 ส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันของพนักงาน

20 เคารพความแตกต่างและมีความเสมอภาค

21 การขจัดการเลือกปฏิบัติหรือการผูกขาด

22 การไม่ใช้แรงงานเด็กในธุรกิจ รวมไปถึงคู่ค้าที่ส่งมอบ

23 การสร้างแรงจูงใจและจิตส�านึกในการบังคับใช้แรงงาน

24 การก�าหนดหลักเกณฑ์และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

25 การเคารพสิทธิชุมชน

26 การเคารพสิทธิมนุษยชน

27 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

28 พัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

29 นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

30 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

31 คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

32 การเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

33 เพิ่มการมีส่วนร่วมด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
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ในปี 2562 เราใช้ผลจากการประเมินประเด็นส�าคัญของปี 2561 ในการอ้างอิง เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าประเด็นส�าคัญที่มี  สามารถท�างานได้ต่อ
เนื่องจากปี 2561 เพื่อให้เกิดประสิทธิผล  ดังนั้นคณะท�างานด้านความยั่งยืนจึงได้จัดกลุ่มประเด็นส�าคัญใหม่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และ
เป็นไปตามมาตรฐานข้อก�าหนด GRI 
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การประเมินประเด็นส�าคัญเพื่อการจัดล�าดับความส�าคัญที่ชัดเจน I 102-42 I 102-44 I 102-47 I ข้อก�าหนด 7.3.4 I

 จากการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ เราได้ 11 ประเด็นท่ีมีความส�าคัญ 
“สูงสุด” และถูกระบุอยู่ในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 และในปี 2562 ประเด็นเหล่านั้นยังคงอยู่ในขอบเขตการท�ารายงาน 
รวมถึงประเด็นที่มีความส�าคัญ “สูง ถึง สูงสุด” รวมทั้งสิ้น 18 ประเด็นส�าคัญ โดยจัดเป็น 12 หัวข้อหลัก  ใน 5 กลุ่มรายงาน คือ 
3 กลุ่มกลยุทธ์ความยั่งยืน และ 2 กลุ่มพื้นฐานด้านความยั่งยืน ส�าหรับรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

  เพื่อให้รายงานประจ�าปี 2562 สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น  จึงเปลีย่นจากการใช้มาตรฐาน GRI ในการก�าหนดรปูแบบการ
รายงาน  เป็นการรายงานตามกลยุทธ์ความย่ังยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์แทน แต่ยังคงให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน GRI 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงติดตามและปรบัปรงุ/แก้ไข ประเดน็ส�าคญัอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราระบุหัวข้อส�าคัญส�าหรบัธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสยี 
ภายนอกได้อย่างถกูต้อง ในขณะเดยีวกันก็ได้พิจารณาประเด็นท่ีครอบคลมุท้ังด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคมในล�าดบัอ่ืนๆ ด้วย

• จากการประเมินและระบุประเด็นส�าคัญกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดเป็นกลยุทธ ์
ความย่ังยืน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความตระหนักด้านความปลอดภัย ซึ่งแต่ละเรื่อง
ครอบคลุมการตอบสนองต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม นอกจากนีก้าร
ด�าเนินงานตาม 3 กลยุทธ์ความย่ังยืนให้ส�าเร็จต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร (คุณค่า
สู่อนาคต)

• เราก�าหนดคะแนนเพื่อวดัระดับผลกระทบของประเดน็ส�าคญั ต้ังแต่ระดบัต�า่ไป
ถึงผลกระทบอยู่ในระดับสูง ดังแสดงอยู่ในรายงานฉบับนี้ 

• ส�าหรับปีน้ีแนวทางการก�าหนดคะแนนสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานของ 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO 26000 อีกทั้งสอดคล้องตาม
แนวทาง มาตรฐาน GRI (เพื่อเปรียบเทียบการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ) 
ท�าให้เราได้ประเด็นทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 11 ประเด็น เป็น 18 ประเด็น

ความสัมพันธ์ของแต่ละประเด็นพิจารณาจากขัอก�าหนดดังนี้

• ระดับของผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

• ประเด็นนั้นส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างไร

• ประเด็นนั้นอาจมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจอย่างไร

การทบทวนและแก้ไขประเด็นส�าคัญ
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เป็นการยืนยันได้ว่าประเด็นส�าคัญเหล่านั้น
ยังคงมีความส�าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อ

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์และ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่มีความส�าคัญสูงสุดคือ นวัตกรรม 
ส�าหรับการพัฒนาธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

และเติบโตแบบก้าวกระโดด
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การก�าหนดทิศทางของ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ชัดเจนมากขึ้น 
พร้อมกับการจัดล�าดับความส�าคัญของ

ประเด็นเร่งด่วนที่ได้รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

การประเมิน
ประเด็นส�าคัญ

2562 

 

ประเด็นส�าคัญ
กรอบแนวคิดด้าน

ความยั่งยืน 
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ตารางเปรียบเทียบประเด็นส�าคัญ ปี 2561 และ 2562  
 2561  2562

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โครงสร้างตามมาตรฐาน GRI (เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  สังคม ) ล�าดับความส�าคัญตามข้อมูลพื้นฐานและกลยุทธ์ความยั่งยืน

11 หัวข้อ 11 ประเด็น 12 หัวข้อ 18 ประเด็น

ผู้น�าด้าน
นวัตกรรม

การตระหนักด้าน
ความปลอดภัย

คุณค่าเพื่อ
อนาคต

ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
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12 หัวข้อหลักด้านความยั่งยืน สรุปผลจาก18 ประเด็นส�าคัญ  I 102-44 I 102-47 I ข้อก�าหนด 7.3.4 I

จากการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ เราได้ 11 ประเด็นที่มีความส�าคัญ “สูงสุด” และถูกระบุอยู่ในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ในปี 2562 ประเด็นเหล่านั้นยังคง
อยู่ในขอบเขตการท�ารายงาน รวมถึงประเด็นที่มีความส�าคัญ “สูง ถึง สูงสุด” รวมทั้งสิ้น 18 ประเด็นส�าคัญ โดยจัดกลุ่มเป็น 12 หัวข้อหลัก 5 กลุ่ม ส�าหรับรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

หัวข้อหลักด้านความยั่งยืน

การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ

จรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของทุกคน

พันธมิตรผู้ ไว้วางใจได้

การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม/ชุมชน

บุคลากรที่ชาญฉลาด

การตอบสนองต่อประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน 

รักษ์โลก

ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความปลอดภัยอยู่ในดีเอ็นเอของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับความไว้วางใจ
สูงสุด

สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

1 7

2 8

3 9

4 10

11
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5

6

18 หัวข้อประเด็นส�าคัญ, สาระส�าคัญด้านความยั่งยืน และ SDGs และ ISO 26000 I 102-44 I 102-47 I ข้อก�าหนด 7.3.4 I

18 ประเด็นส�าคัญ 12 หัวข้อหลัก

• สร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศ

• พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการขนส่งและการลดต้นทุนเพื่อขยาย
สู่หลากหลายชุมชน

• การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก 
• การใช้พลังงานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

• คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ

• การเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชม

• การปฎิบัติอย่างเป็นธรรม
• การก�ากับกิจการที่ดีมีความโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชัน

• พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ไว้วางใจได้

• การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

• การบริหารทรัพยากรบุคคลและการรักษาพนักงาน

• ส่งเสริมการอบรมและให้ความรู้พนักงาน

• บริหารจัดการของเสีย  และการรั่วไหลที่ส�าคัญ
• การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า (เช่น น้�า เป็นต้น)

• ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
• สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม 4 / 8 / 9/ 12 
/ 17

3 / 4 / 9 / 11 
/ 17

9 / 12 / 13/ 
17

4 / 7 / 9 / 12 / 
13 / 17

3 / 4 / 9 / 11 
/ 17

3 / 8 / 9 /17

5 / 16 / 17

16 / 17

8 / 9 / 12 / 
16 / 17

3 / 8 / 9 / 11 
/ 17

3 / 5 / 8 / 17

4 / 9 / 17

6.6.6/6.5.4

6.5.5/6.5.4

6.4.6/ 
6.7.4/ 6.8.8

6.6.6

6.5.3/ 6.5.4/6.6.4

6.7.3
6.7.6

6.3.9

6.6.5/
6.2.3/6.6.3 

6.6.6/6.5.2

6.8.3/
6.8.4/6.8.8/7.6.3

6.4.3/

6.4.7

126

169

155

178

192

216

244

276

306

318

356

366

การตอบสนองต่อประเด็นความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

รักษ์โลก

ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความปลอดภัยอยู่ใน ดีเอ็นเอ  
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับ  
ความไว้วางใจสูงสุด

การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ

จรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของทุกคน

พันธมิตรผู้ไว้วางใจได้ 

 การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม/ชุมชน

สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

บุคลากรที่ชาญฉลาด

UN SDGs ISO 26000 หน้า

ผู้น�าด้านนวัตกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

การตระหนักถึงความปลอดภัยเพื่อสังคมแห่งความปลอดภัย

ความโปร่งใสด้านบรรษัทภิบาลในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

คุณค่าส�าหรับอนาคตโดยการพัฒนาพนักงานของเราให้พร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้น�าด้าน
นวัตกรรม

การตระหนักด้าน
ความปลอดภัย

คุณค่าเพื่อ
อนาคต

ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสการ
ก�ากับดูแลกิจการทีดี่
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ประเด็นส�าคัญและการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการด�าเนินงานและแผนงาน 

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

 กลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์มเีป้าหมายสร้างความสัมพนัธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่เป็นประเดน็ส�าคญัท่ีได้พฒันามาอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้ทราบข้อมูลเชงิลึก 
ความต้องการท่ีแท้จรงิของผู้มีส่วนได้เสีย เพราะน่ีคือส่วนส�าคัญในการพัฒนากลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของกลุ่มบริษัทฯ  การค้นหาประเด็นส�าคัญท่ีท้ัง 
กลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นร่วมกัน  โดยมีการตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญรวมทั้งมีการด�าเนินโครงการต่างๆ ที่รักษาสมดุลความต้องการของ
ทั้งสองฝ่ายไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยืนนาน

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายด�าเนินงานใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทย และมุ่งเน้นกลุ่มท่ีมีผลกระทบสูง และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานสูง การด�าเนินงานบริหารผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561 มีขอบเขตในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเป้าหมาย 
ในประเทศไทยเป็นหลัก

 แผนงานในปี 2563 คือการขยายขอบเขตการด�าเนินงานไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มีโรงกล่ันเปิดด�าเนินการอยู่  และต่อไปตามด้วย 
ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีแผนงานแนะน�าการพัฒนาความย่ังยืนให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเริ่มต้นท่ีกลุ่มก่อสร้าง 
และกลุ่มธุรกิจเรือ คาดว่าการขยายแผนงานดังกล่าวให้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568

 รายละเอียดทีด่�าเนินการได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีก�าหนดจากห่วงโซ่คณุค่าของกลุ่มบริษัทฯ การวิเคราะห์
ความต้องการและความคาดหวงั รวมท้ังการก�าหนดแผนงานและการด�าเนนิงานในหลากหลายเรื่องเพื่อการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทฯ ยืนยัน
ประเด็นส�าคัญที่ได้จากกระบวนการท�าแบบสอบถามปี 2561 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และแสดงผลการด�าเนินงานไว้ในหน้าถัดไป  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
มีความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานดังกล่าว เราวางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดการด�าเนินงานหลักในรายงานฉบับปีต่อไป เพื่อช่วยให้คณะท�างาน
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจในความต้องการและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 

4.01- 4.75 > 4.763.01- 4.00< 3.00

ไม่มีผลกระทบ 
ผลกระทบน้อยมาก

ผลกระทบน้อยมาก 
ผลกระทบปานกลาง

ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูง

ผลกระทบสูง
ผลกระทบสูงมาก

ผลการด�าเนินงานและแผนงาน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

จ�านวนกลุ่มธุรกิจ 1 1 1 1 2 3 4 5

จ�านวนประเทศที่ด�าเนินการ 1 1 2 4 6 8 10 11
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การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อรายงานความยั่งยืน หัวข้อประเด็นส�าคัญ

การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศ

การตอบสนองต่อประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยการขนส่งและการลดต้นทุนเพื่อขยายสู่หลากหลายชุมชน

รักษ์โลก การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน บริหารจัดการของเสีย  และการรั่วไหลที่ส�าคัญ

การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบส�าคัญ (เช่น น้�า เป็นต้น)

ความปลอดภัยอยู่ในดีเอ็นเอของ 
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ เคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชน

จรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของทุกคน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชั่น

พันธมิตรผู้ ไว้วางใจได้ พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ไว้วางใจได้

การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม/ชุมชน การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน การบริหารทรัพยากรบุคคลและการรักษาพนักงาน

บุคลากรที่ชาญฉลาด ส่งเสริมการอบรมและให้ความรู้พนักงาน
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ให้ ทุกคนท�าความดีคนละเล็ก
คนละน้อยในที่ที่คุณอยู่  และความ
ดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่รวบรวมได้จะ
มากมายปกคลุมไปทั่วโลก

ก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน

อาร์ชบิชอป เดสมอนด์ ทูตู
นักศาสนศาสตร์ชาวแอฟริกาใต้

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)
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 กลยุทธ์ท่ีก�าหนดขึ้นเพื่อขบัเคลือ่นการพฒันาความย่ังยืนน้ันสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นผู้น�านวตักรรมและธุรกจิเติบโตอย่างย่ังยืนกลุ่มบรษิทัฯ  ให้ความส�าคญักับการบริหาร
จดัการธุรกจิเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแข่งขันทีม่ปีระสิทธภิาพสูงสุดโดยมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด (การด�าเนนิงานท่ีมปีระสิทธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกิจ) เพื่อให้เกิดการจดัการทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมตลอดจน
การตระหนักถงึความปลอดภยัของชมุชน เรามุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนการส่งเสริมสงัคมท่ีย่ังยืนด้วยสวสัดกิารและความปลอดภยัท่ีดีควบคูไ่ปกับการพฒันาทีส่อดคล้องกับปัจจยัภายนอก/ภายใน 
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

 นอกเหนือจากกลยุทธ์การพฒันาท่ียัง่ยืนดงักล่าวข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังด�าเนินการตามปรชัญาการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รปัชนั พร้อมท้ังส่งเสริมและ
พฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีมีคณุค่าส�าหรบักลุ่มบริษัทฯ และสังคมอย่างสม�า่เสมอ

ช่วงปลายปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ภายใต้แผนกลยุทธ์ 5 ปี (วิสัยทัศน์ปี 2568) 
และบูรณาการแนวคิดเร่ืองการพัฒนาความย่ังยืนให้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์องค์กร รวมถึงแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการน�าไปด�าเนินการ ด้วยเหตุน้ีจึงช่วยให้การพัฒนาความอย่างย่ังยืนเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์องค์กร
อย่างชัดเจน ส่งเสริมความร่วมมือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่มบริษัทฯ ทิศทางน้ีเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับ
สูงให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเพ่ือสร้างความตระหนักในวัตถุประสงค์ร่วมกันและเพ่ือส่ือสารต่อไปยัง
บุคคลภายนอก

สแกนที่นี่ 

เพื่อให้ทราบแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและแนวคิดพื้นฐาน

การพัฒนาความยั่งยืนที่กล่าวถึงในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561/2562

ปลูกฝังความยั่งยืนอยู่ในวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน I 102-15 I ข้อก�าหนด 6.2.3 I 

ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคมด้วย
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์

ผู้น�าด้าน
นวัตกรรม

การด�าเนินการ
แบบประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

สร้างการตระหนัก
ด้านความปลอดภัย

ส่งมอบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ

บริการ ด้วยเทคโนโลยี
การปูผิวถนนที่ให้ 

“ความปลอดภัยและคุ้มค่า”

ปรับปรุงกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
มีความปลอดภัยต่อสภาพ

แวดล้อมและชุมชน

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ของสมาชิกในชุมชน  
อบรมให้ความรู้ด้าน
“ความปลอดภัย”  
และสุขภาพเพื่อ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นวัตกรรม ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ความปลอดภัย 

ความโปร่งใสการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สร้างคุณค่าเพ่ืออนาคตด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน  

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน I 103-2 I ข้อก�าหนด 7.4 I 

 ต้ังแต่ปี 2561 การพัฒนาความย่ังยืนมีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ท่ีไม่เพียงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากผลการด�าเนินงานทางการเงิน แต่ยังได้
พฒันาองค์กรในทัง้สามเสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยค�านงึถงึความเป็นเลิศในการปฏบิตังิาน และข้อกังวลด้านส่ิงแวดล้อมตลอดกระบวนการด�าเนินงาน รวมถงึการตระหนักถงึผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน/สังคม

 ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก้าวไปสู่ความย่ังยืนด้วยกรอบ "การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value - CSV)" เรามุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนให้กับ 
ทุกสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการพัฒนาทางธุรกิจให้ดีขึ้นโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการด�าเนินการ หรือตลอดห่วงโซ่คุณค่า  โดยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมผ่านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ ๆ ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม  เป็นการท�างานในเชิงรุกที่ช่วยยกระดับองค์กรและสังคมโดยรวม 

 การด�าเนินนโยบายการพัฒนาความย่ังยืนให้ประสบความส�าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อม โดยการก�าหนดชุดตัวชี้วัด (KPIs) ท่ีวัดผลได้เป็นข้อมูลส�าคัญ เพื่อการก�าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน กลุ่มบริษัทฯ ม่ันใจว่านโยบายดังกล่าวจะถูกน�าไปปฏิบัติ
โดยพนักงานและผู้บริหารทุกระดับทั้งในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ 

มิติ การสร้างคุณค่าร่วม กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ผู้น�าด้านนวัตกรรม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนักด้านความปลอดภัย

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ทบทวนการตอบสนองความต้องการทั้ง
ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

ก�าหนดประสิทธิผลในห่วงโซ่คุณค่าใหม่
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

เริ่มการด�าเนินงานความร่วมมือ 
การพัฒนาชุมชน/สังคม

ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
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 เพื่อสร้างให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการเติบโต และพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขนัทางธรุกิจด้วยมมุมองหลาย ๆ  ด้านท่ีไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ทางการเงินเท่านัน้ กลุ่มบริษัทฯ จ�าเป็น
ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมการด�าเนินงานท่ีมุ่งเน้นและสร้างมูลค่าท้ังเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน - เพื่อเป็นองค์กรยั่งยืน (S6) น�าไปสู่การพัฒนาความคิดริเริ่ม
เชงิกลยุทธ์ส�าหรบัการด�าเนินการตามแผนปฏบิติัการ โดยใช้ความมุ่งม่ันการพฒันาเพื่อความย่ังยนื
ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นแนวทางก�าหนดวิสัยทศัน์ 2568 ท้ังนีฝ่้ายบริหารท่ีเข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิติัการ
ระดมความคิดและถ่ายทอดเป็น 3 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีย่ังยืนส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ ท่ี
สอดคล้องกับหลักการคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานสูงสุดผ่านการ
ปรบัปรงุกระบวนการปฏบัิติงาน/การผลิต ในขณะท่ีให้ความส�าคญัสูงสุดกบัระบบนิเวศและการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนต�่า

การตระหนักด้านความปลอดภัย เป็นกลยุทธ์รเิริ่มท่ีก�าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ 
การอบรมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และความปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่น

ทัง้ 3 กลยทุธ์ริเริ่มการพฒันาอย่างยัง่ยนืน้ีจะต้องด�าเนนิการรวมอยูใ่นกระบวนการท�างานปกติ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในองค์กร

ผู้น�าด้านนวตักรรม แสวงหาผลิตภณัฑ์และธุรกิจทีเ่กีย่วข้องกับยางมะตอยอ่ืน ๆ  รวมถงึกระบวนการ
ท�างาน หรือธุรกิจใหม่ ๆ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้นำ�ด้�น
นวัตกรรม

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย

• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• คุณภาพผลิตภัณฑ์
• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
• โซลูชั่นต่าง ๆ และการเข้าถึง

• ริเริ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สีเขียว) ใหม่ ๆ 
เพื่อการเดินทางท่ีปลอดภัยและการก่อสร้าง 
ที่ประหยัด คุ้มค่า ก่อนคู่แข่ง 

• แสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับถนน 
หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านการสร้าง
นวัตกรรม

• อบรมให้ความรู ้พนักงานเพื่อสร้างความ
ตระหนักด้านประสิทธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกิจ
ตามมาตรฐานสากล

• ส่งเสริมให้ผู้ค้าปฏิบัติด้วยแนวทางเดียวกัน

• ร่วมมือกับพันธมิตรหลักในกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

• ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพ

• แบ่งปันความรู้ และกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วม

• ความปลอดภัยของชุมชน
• การแบ่งปันความรู้
• สาธิตและท�าเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย 

การใช้ถนน

• การด�าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

• การปล่อยก๊าซคาร์บอนต่�า 
• ต้นทุนการผลิตต่�า
• ห่วงโซ่อุปทาน
• การประหยัดพลังงาน

หยั่งรากความยั่งยืน l 102-15 l  ข้อก�าหนด 6.2.3 และ 7.4.3 l

แนวทางการด�าเนินงาน
3 กลยุทธ์ริเริ่ม “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ด้า
นต

่าง
 ๆ

หัว
ข้อ

ที่ก
�าห

นด

กล
ยุท

ธ์

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิารด้านยางมะตอย
ด้วยเทคโนโลยีการปูผิวถนนท่ี “ปลอดภัยและ
ประหยัด”

ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการ ‘รักษ�’ 
ระบบนิเวศของชุมชน

ส่งเสริมสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นด้วยพัฒนา
ทักษะ/ฝึกอบรมความรู้ ‘คว�มปลอดภัย’ และ 
การดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์: การประชุมจัดท�ากลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 2568 (ธันวาคม 2562)
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หัวข้อหลกัด้านความยัง่ยนื 

ปลูกฝังการสร้าง
วัฒนธรรมนวัตกรรม

ลดอัตรา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดอัตราของการบาดเจ็บรุนแรง

ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในองค์กร

 สร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาพนักงาน

ที่มีคุณค่าต่อองค์กร

อัตราการลาออก 
(พนักงานระดับสูงกว่า P4)

ชั่วโมงอบรมและพัฒนา

อัตราการลาออก: 9.66%
ชั่วโมงอบรม: 50.7 ชั่วโมง/คน/ปี

อัตราการบาดเจ็บรุนแรง
• จากการปฏิบัติงานต้องน้อยกว่า 1.84
• จากการขับรถขนส่งต้องน้อยกว่า 0.34

อัตราการบาดเจ็บรุนแรง
•  จากการปฏิบัติงาน เท่ากับ 1.69
•  จากการขับรถขนส่ง เท่ากับ 0

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อยู่ระดับปานกลางหรือ

สูงกว่าค่าเฉลี่ย

การประเมินบรรษัทภิบาล: 5 ดาว
คะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น: 97%

ลดอัตรา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มากกว่า 4%

ลดอัตรา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มากกว่า 4%

ยอดขายเพิ่มขึ้น 
อัตราการปรับปรุงกระบวนการ

จากโครงการนวัตกรรม

ยอดขายพาราเอซีชนิดแอมโมเนียต�่า 
เพิ่มขึ้น
22%

การประเมินบรรษัทภิบาล: 5 ดาว
คะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น: 98%

อัตราของการบาดเจ็บรุนแรงจากการปฏิบัติงาน 
เท่ากับ 0 และจากการขับรถขนส่ง เท่ากับ 0.20

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับการผลิต 
เท่ากับ 0.038 ton.CO2-e/ton production 

อัตราการลาออก: 10%
ชั่วโมงอบรม: 42.9 ชั่วโมง/คน/ปี

ผู้น�ำด้ำนนวัตกรรม กำรตระหนัก
ด้ำนควำมปลอกภัย คุณค่ำเพื่ออนำคตประสิทธิภำพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ควำมโปร่งใส 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

วัตถุประสงค์

ดัชนีวัดผลด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน 2562

ผลการด�าเนินงาน 2561

เป้าหมาย 2568

92,120 ตัน*

ยอดขายเพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม
 > 25%

อุบัติเหตุรุนแรงจากการปฏิบัติงาน
และการขับรถขนส่งเป็น  

 0

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อยู่ระดับปานกลางหรือ 

สูงกว่าค่าเฉลี่ย

พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมใน
โครงการนวัตกรรมประจ�าปี

อย่างน้อย 1 โครงการหรือมากกว่าน้ัน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการ
ผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 20% โดยใช้ปี 2561 

เป็นปีฐาน และครอบคลุม scope 1,2 และ 3

การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค
ของประเทศและประโยชน์ร ่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

เราท้ังหลายล้วนอาศยัอยูบ่นโลกใบเดยีวกัน เรา
จึงควรเคารพและดูแลธรรมชาติ เช่นเดียวกับ 
ที่เรารักบ้านของเรา

สมาชิกชุมชนท้องถ่ินจ�านวน 8,970 คน  
ได้รบัประโยชน์จากกจิกรรมความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมที่เราริ่เริ่มขึ้นในปี 2562

เศรษฐกิจ

ส่ิงแวดล้อม

สังคม

 เราเป็นหน่ึงในบริษัทชั้นน�าระดับโลกที่
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านยางมะตอยและ 
การก่อสร้างถนน ด้วยนวัตกรรมและการด�าเนิน
ธุรกิจท่ีเรามีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงแต่ในประเทศไทย  
และประเทศท่ีเราด�าเนินธรุกิจอยู่เท่าน้ัน แต่ยงัสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นหนึง่ในความเส่ียงสูงสุดทัง้ในระดบัโลกและ
ระดบัท้องถิ่น ต้ังแต่ปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้น
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และ เริ่มการจัดการลดการปล ่อยก ๊าซ
เรือนกระจกในปี 2561 นอกจากน้ีในฐานะ 
ผู้บริโภคท่ีมีความรับผิดชอบ เรายังมุ่งเน้น 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน

 การริเริ่มด้านความปลอดภยัสาธารณะ 
ผ่านกิจกรรม CSR เช่น การฝึกอบรมCPR การ
ซ่อมหลุมถนนเพื่อความปลอดภยัในการเดนิทาง 
การแบ่งปันความรู้เก่ียวกับกฎจราจร/กฎหมาย
ส�าหรับผู้ขับขี่ท่ีดี การทดสอบระดับแอลกอฮอล์
ของพนักงานขับรถเม่ือเข้า-ออกโรงงาน และ
ระบบดิจิทัลเตือนเส้นทาง กิจกรรม CSR เหล่านี้
ด�าเนินการกับบุคคลภายนอกโดยมีสมาชกิชมุชน
มากกว่า 8,970 คนได้รับประโยชน์จากโครงการ

 ปี 2562 เป็นอีกก้าวส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ 3 เรื่องหลัก บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และค่านิยมส�าหรับรากฐานในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จอย่างดีผ่านการอบรมและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในตารางด้านล่าง

* จากปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนวัตกรรม 
  3 รายการ ซึ่งรวมพาราเอซีชนิดแอมโมเนียต่�าด้วย

การริเริ่มความยั่งยืนที่โดดเด่นในปี 2562

ส่งมอบประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดีที่สุด

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  103  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  102  |



5 เสาหลักการพัฒนาความยั่งยืน
 ตั้งแต่ปี 2561 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ก�าหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนและท�าการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ในปี 2562 เราทบทวนกลยุทธ์เหล่านี้และแผนงาน พร้อมกับ 5 เสาหลัก 
นวัตกรรม (เศรษฐกิจ) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (สิ่งแวดล้อม) ความปลอดภัย (สังคม) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาพนักงาน เสาหลักเหล่านี้มุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนที่แตกต่าง
กัน รวมทั้งการบูรณาการทุกเสาหลักที่เราจ�าเป็นต้องพัฒนาให้มีการวัดผลที่มีตัวชี้วัดที่เป็นสากลสอดคล้องกับด้านอื่น ๆ ของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

 กลุ่มบริษัทฯ จ�าเป็นต้องให้ความรู้และสื่อสารกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนแก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร และน�าไปปฏิบัติในทุกพื้นที่ให้เกิดผลส�าเร็จ

มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาแนวคิดการด�าเนินการแบบ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหลัก
การด�าเนินงานท่ีสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ประเด็นหลักแนวคิดการบริหารประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจหมนุเวยีนทีก่ลุ่มบรษัิทฯ มุ่งเน้น ได้แก่ ลดการ
ใชพ้ลังงานและความซบัซอ้นของวตัถดิุบในการผลิตสินคา้และบรกิาร 
ปรับปรุงให้มีการใช้ซ้�าและการน�ากลับมาใช้ไหม่ ควบคุมและลดการ
ปล่อยของเสียรวมท้ังน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

จรรยาบรรณ เป็นหน้าที่ของทุกคนในทุก ๆ ธุรกิจ 
 จรรยาบรรณธุรกิจเป็นเรื่องท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น 
เสาหลักที่ส�าคัญ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคุณค่าของ
จรรยาบรรณ การแสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณธุรกิจและพนักงาน
ขององคก์รน้ันด ีวดัได้จากการท่ีพนักงานมีการปกปอ้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของธุรกิจได้อย่างไร

 การตอ่ต้านคอรร์ปัชนัและสทิธิมนุษยชนเป็นจรรยาบรรณ
หลักท่ีกลุ่มบรษัิทฯ มุ่งเน้นเพือ่ยนืยันอยา่งชดัเจนในการเป็นพลเมอืง
ท่ีดดีว้ย “การไดร้บัอนุญาตให้ประกอบกจิการจากสงัคม License 
to Operate” และ “การสรา้งการเติบโตทางธุรกจิและความยัง่ยืน
ในสังคม License to Grow”  

 ท้ังการต่อต้านคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนได้รับการ
ประเมินวา่เป็นความเส่ียงในระดบัปานกลางท่ีกลุ่มบรษัิทฯ ต้องด�าเนิน
การควบคุมความเส่ียงด้วยการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่�าเสมอ 

การด�าเนินงานในระยะสั้น
 แจ้งให้พนักงานทราบถึง จรรยาบรรณธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ และท�าการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า
พนักงานมีความเข้าใจและรับรู้ (พนักงานต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนขั้นต่�าร้อยละ 75 จึงจะได้รับการ
รบัรองซึง่มีอาย ุ1 ปี และต้องท�าการทดสอบใหม่ทุก ๆ  ป)ี พนกังานทุกคนต้องปฏบัิติตามแนวทางท่ีกลุ่มบรษัิทฯ 
ก�าหนดไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานด้วย
 ส�าหรับ สิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 กลุ่มบรษิทัฯ มีเป้าหมายในการสรา้งความตระหนกัและให้ความรูแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงาน เพือ่ให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน
และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
การด�าเนินงานในระยะยาว
 ก�าหนดให้ “การก�ากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” เป็นค่านิยมหลักส�าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน

การด�าเนินงานในระยะสั้น
• ลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางด้านนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การผลิตและกระบวนการขนส่งสินค้า
• ลดการก�าจัดของเสียด้วยการท�าให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มกระบวนการ
• ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท่ีใช้ซ้�าได้และหลีกเล่ียงการใช้แบบครั้งเดียว รวมท้ังหาแนวทางสร้างคุณค่า 

จากของเสียที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล
• ลดการใช้น้�าประปา ด้วยการเตรียมที่กักเก็บน้�าที่ผิวดินไว้ใช้ภายในโรงงาน

การด�าเนินงานในระยะยาว
• ลดความหนาแน่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูดซับหรือ 

การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ
• เปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล หรือพลังงานจากแผงโซล่า
• ปรับปรุงระบบบ�าบัดน้�าเสียเพื่อให้เป็นน้�าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้

ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม 
 กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์เป็นหน่ึงในผู้น�าธุรกิจแอสฟัลต์ในเอเชียแปซิฟิก 
เพื่อปลูกฝังให้พนักงานของเรามีความคิดในการเติบโตและการปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเน่ือง ในการรบัมอืกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทฯ สนบัสนุน
ให้พนักงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมนวัตกรรมอยู่บนพื้นฐาน
ของโอกาสและบางครัง้อาจจ�าเป็นต้องใชค้วามเส่ียงในการขบัเคล่ือนนวตักรรม 
 วิสัยทัศน์ 2568 ของกลุ่มบริษัทฯ ระบุให้นวัตกรรมเป็น 1 ใน 6 ตัว 
    ขับเคล่ือนหลักในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

การบริหารจัดการนวัตกรรมส่งเสริม ให้
พนักงาน ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ โดยมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ปลูกฝังความปลอดภัยให้อยู่ในดีเอ็นเอของ
กลุ่มบริษัทฯ
 สุขภาพและความปลอดภัยเป็นส่ิงส�าคัญอันดับต้น ๆ 
ของกลุ่มบริษัทฯ เรามุ่งม่ันท่ีจะบรรลุเป้าหมายอันตรายเป็นศูนย์ 
ใน 5 ด้าน ได้แก่ สถานทีท่�างานและพฤติกรรมความปลอดภยัระบบ
และกระบวนการ ความปลอดภัยทางถนน พันธมิตรด้านความ
ปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย 

 พนักงานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ  เข้าร่วมในโครงการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย 
บนท้องถนนและในสถานท่ีท�างาน กลุ่มบริษัทฯ วางแผนด�าเนิน
การตรวจสอบเพ่ือวัดความสามารถในการน�ามาตรฐานไปใช ้
ท่ัวทัง้องค์กร และเพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานในระยะสั้น
 การป้องกันอุบัติเหตุด้วยแนวทางการบริหารความเส่ียง พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมแนวคิดเชิงความเส่ียงผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมการ 
รับรู้ความตระหนักด้านความปลอดภัย นอกจากน้ียังน�าการควบคุมการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม 
ถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  
เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

การด�าเนินงานในระยะยาว

 ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับโลกภายในองค์กรโดยส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยพร้อมการยกระดับจิตวิทยาความปลอดภัย และปรับปรุงระบบ
การจัดการความปลอดภัยอย่างสม่�าเสมอเพ่ือความย่ังยืน

การด�าเนินงานในระยะสั้น
  ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการประกวดโครงการนวัตกรรมภายใน
องค์กร ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องการเช่ือมโยงโครงการนวัตกรรมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
เข้ากับนวัตกรรมภายในด้วยเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  เรายังคงให้ความส�าคัญต่อ  
“วัฒนธรรมนวัตกรรม” อย่างมุ่งม่ัน ด้วยการต้ังคณะท�างานเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมนวัตกรรมโดยตรง 
พร้อมการทบทวนสภาพแวดล้อมการท�างานให้สนับสนุนการคิดเชิงนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ “นวัตกรรมท่ีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์” นอกจากน้ีเรายังด�าเนินการและแนะน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกด้วย

การด�าเนินงานในระยะยาว
 การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ  ในอนาคตจะอยู่บนพ้ืนฐาน “แนวทางนวตักรรม
สีเขียว” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนวัตกรรมสีเขียว ท่ีช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุน ในระยะยาว
กลุ่มบริษัทฯ ยังคงจัดสรรงบประมาณด�าเนินการด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาออกสู่ตลาดตาม 
เป้าหมายการขยายขอบเขตระบบนิเวศสีเขียว

ความเป็นอยู่ดีในสถานที่ท�างาน และการรักษาสมดุลของ
ชีวิตการท�างาน เพื่อพนักงานทุกคน
 การเติบโตและการขยายธุรกิจไปทัว่ภูมิภาคเอชยีแปซฟิิกส่งผลให้เกดิ
ความหลากหลายของพนักงานมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
การท�างานเพ่ือให้เกิดสมดุลท่ีดี น�ามาซึ่งความเข้าใจระหว่างกัน ส่งเสริม 
การท�างานอย่างมีความสุขและการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

การด�าเนินงานในระยะสั้น
 พนักงานเป็นศูนย์กลาง กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จัดสภาพแวดล้อมการท�างานเป็นอย่างดีเพ่ือส่งเสริมการเติบโตอย่างมืออาชีพของ
พนักงาน การด�าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดหลักเร่ือง “การสร้างแรงดึงดูดผู้มีศักยภาพ” และ “สร้างสถานท่ีท�างานท่ีเป็นมิตร”

การด�าเนินงานในระยะยาว

 ปลูกฝังพนักงานให้มี กรอบแนวคิดการเติบโต และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
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จัดหาน้ำามันดิบ กลั่นน้ำามันดิบ ผลิตยางมะตอย จัดส่งยางมะตอย จำาหน่าย บริการหลังการขยาย        นำายางมะตอยไปใช้งาน

การสร้างความยั่งยืน: ประเด็นทางสังคม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและกระบวนการสร้างคุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ประเด็นทางสังคม กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ISO 26000) 

เราได้แสดงความเชือ่มโยงระหว่างมาตรฐาน GRI, UN SDGs และ 
ISO 26000 โดยใช้กรอบการด�าเนินงานของ GRI ร่วมกับแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) กลุ่มบริษัทฯ มีเครื่อง
มือท่ีใช้ส�าหรับการติดตามและการรายงานผลการด�าเนินงาน
ตามกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลุ่มบริษัทฯ ใช้มาตรฐาน ISO 26000 เป็นแนวทางส�าหรับการ 
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและได้รับการตรวจประเมิน
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตั้งแต่ปี 2555 

นโยบายด้านนวัตกรรม มีความกี่ยวข้องกับ 3 โครงสร้างหลัก
ของการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้แก่ โดยการใช้นวัตกรรมเพื่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือหน่ึงในเครื่องมือหลักของ
การส่งเสริมการพัฒนาความย่ังยืนบนพื้นฐานแนวคิดของการ
ผลิตสินค้าและบริการที่ดีกว่า โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และปลด
ปล่อยขยะและมลพิษน้อยลง หัวใจส�าคัญของกลยุทธ์คือการให้
ความรู้ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ความปลอดภัย และสุขภาพในการท�างานเป็นหัวใจส�าคัญของ
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน/สังคมในการดูแลสุขภาพและส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีดี
ส�าหรับทุกคน

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา
กลุ่มบริษัทฯ ใน 3 ด้าน คือ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาสังคม และการปรับปรุงด้านส่ิงแวดล้อม  เพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร

การมีธรรมาภิบาลที่ดี จะช่วยส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

แนวทางการสร้างความยั่งยืนของเราเป็นหน้าท่ีของพนักงาน 
ทุกคน โดยเริ่มจากตัวพนักงาน ขยายไปยังหน่วยงาน เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมและสมดุลการท�างานท่ีดี หลังจากนั้นเผยแพร่ไปยัง
ลูกค้าและคนอื่น ๆ ทั่วโลก

เป้าหมาย  12   การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภภาพการผลิต และก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อที่จะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส�าหรับการ
บริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมาย  3   

จัดหาน้ำามันดิบ  การกลั่น การผลิต การจัดส่ง การจำาหน่าย บริการหลังการขาย การก่อสร้าง

สร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศ

ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการขนส่งและการลดต้นทุนเพื่อขยายสู่หลากหลายชุมชน

การรั่วไหล และของเสีย 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วัตถุดิบ

ประเด็น/  โครงการริเริ่มในห่วงโซ่คุณค่า

มาตรการป้องกันพนักงานจากโรคและการบาดเจ็บด้วยการก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ในสถานที่ท�างานและให้ความรู้ผ่านการอบรม

การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสและต่อต้านทุจริต

การปฎิบัติอย่างเป็นธรรม

คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ

        การบริหารทรัพยากรบุคคลและการรักษาพนักงาน

ส่งเสริมการอบรมและให้ความรู้พนักงาน

       การเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชม การเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชม

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ไว้วางใจได้ พัฒนาคู่ค้า

บริหารจัดการของเสีย  และการรั่วไหลที่ส�าคัญ

การใช้พลังงานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                                การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า 

 จากตารางสรปุด้านล่างจะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้หยิบยกประเดน็ต่าง ๆ  ทางสังคม ท่ีเก่ียวข้องกับห่วงโซ่คณุค่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นท่ีความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นที่ส�าคัญ แผนกลยุทธ์ ประเด็นทางสังคม รวมถึงมาตรฐาน GRI และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000
 ตารางสรปุด้านขวา คอืภาพรวมเป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG) ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องการเน้นเพื่อให้เกิดผลกระทบเชงิบวกพร้อมกบั
การลดผลกระทบเชิงลบ เป้าหมายเหล่าน้ีเป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีความ
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ดังนั้นทางกลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาให้น�้าหนักกับเป้าหมายเหล่านี้ในกิจกรรมนวัตกรรมระยะกลางถึงระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ประเด็นด้านสังคม หัวข้อหลัก ISO 26000 หน้าของรายงานความยั่งยืน

ผู้น�าด้านนวัตกรรม ประเด็นด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค (สภาพถนน) ธรรมาภิบาล 125

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

• บริหารจัดการของเสีย
• การใช้พลังงานและวัตถุดิบ
• การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม 167

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ประเด็นด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

ความปลอดภัยและสุขภาพใน
การท�างาน/การปกป้องสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกค้า

191

ความโปร่งใส 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ 
เป็นบริษัทธรรมาภิบาล

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติที่เป็นธรรม
ประเด็นด้านผู้บริโภค

การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการพัฒนาชุมชน

215

คุณค่าเพื่ออนาคต ความรับผิดชอบต่อพนักงาน การปฏิบัติด้านแรงงาน 351

ผลกระทบ
เชิงบวก

ผลกระทบ
เชิงลบ

เป้าหมาย 9  11  17  ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ส่งเสริม  สนับสนุน และร่วมมือกับพนักงานในการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการและสนับสนุนชุมชน
ตลอดจนสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย  13   ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยก๊าวเรือนกระจก  

สนับสนุนการพัฒนาสังคม 
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The Tipco Asphalt Group, working from a foundation of fostering innovation 
culture, contributes to better living and cultural progress as a comprehensive 
asphalt company making use of, and recycling, renewable asphalt resources. 
Creating new innovative products and expanding our services as a 
comprehensive asphalt company, we manage and operate with our passion to 
make a better world.   
We, therefore, have a significant impact on the local areas and people who 
work there. Coexistence with these communities, as well as reducing 
environmental 
 

TIPCO ASPHALT MATERIAL ISSUES AND THE INITIATIVES, ISO, GRI, SDGs RELATED   
impact and securing the safety and health of our local employees, therefore, 
are critical to our own continued existence. 
Moreover, the opinions of our stakeholders serve as valuable opportunities 
to grasp issues that are important for coexisting and growing with society in 
a sustainable way. Therefore, the materiality items given above are of 
particular importance among our initiatives addressing social issues in our 
value chain (see pages xx – xx) 
We identify materiality items as described in the below table. 
 

Specification of a sustainability management framework is a key mechanism for driving internal management at the policy and managerial levels leading to 
practice and project operations consistent with specified frameworks such as policies on sustainable development, human rights, tax, human resource 
management, organization happiness promotion, anti-corruption and practice guidelines, procurement, organization risk management, ethics and practice 
guidelines for trading partners, environmental impact, energy and carbon footprints, investment in clean energy businesses, creation of environmentally-friendly 
manufacturing processes that are safe for workers, application of standards and participation in communities. This sustainability management framework is used 
to cover every company in which QTC has a shareholding of more than 50 percent. 
The Company will foster beliefs and build understanding for every employee in line with the sustainability equation that doing good work with quality, accuracy 
and responsibility will build satisfaction for all stakeholders, build strength and sustainability for employees and the organization. The Company has the following 
sustainability framework and 

SUSTAINABILITY INITIATIVES 

Materiality Issues among Initiatives in Our Value Chain (Addressed on page xx – xx) 

•

•
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 ขอ้ก�าหนดของกรอบการบรหิารความยัง่ยืน เปน็กลไกส�าคญัในการขบัเคล่ือนการบรหิารจดัการภายในต้ังแต่ระดบันโยบาย และระดบัผู้บรหิารท่ีน�าไปสู่การปฏบิติัและการด�าเนินโครงการทีส่อดคล้องกับ
กรอบการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ เช่น นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ภาษี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมความสุขของคนในองค์กร การต่อต้านคอร์รัปชัน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
ความเส่ียงขององค์กร จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินต์ การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด การสร้างกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และมีความปลอดภัยต่อพนักงาน การประยุกต์ใช้มาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในชุมชน กรอบการจัดการความยั่งยืนนี้ ถูกใช้ครอบคลุมทุกบริษัทย่อย ที่ทิปโก้แอสฟัลท์ มีการถือหุ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

 กลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ตามแนวทางสมการแห่งความยั่งยืนว่า การท�างานที่ดีมีคุณภาพ มีความถูกต้องและมีความรับผิดชอบ จะสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับพนักงานและองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

ผู้น�าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การตระหนัก
ด้านความปลอดภัย

เราสัญญา : สร้างนวัตกรรม เพื่อ ความประหยัด คุ้มค่า และ ปลอดภัย

ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

สาระและประเด็นที่ส�าคัญของทิปโก้แอสฟัลท์ และโครงการริเริ่มที่สัมพันธ์กับมาตรฐาน ISO มาตรฐาน GRI และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

สาระและประเด็นส�าคัญของทิปโก้แอสฟัลท์ ในโครงการริเริ่มต่างๆ ตามห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (กล่าวถึงในหน้า 76-77)

 กลุม่บรษัิททิปโก้แอสฟลัท์มีการด�าเนินงานโดยการวางรากฐานดา้นการส่งเสรมิวฒันธรรม
นวัตกรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กร ในฐานะบริษัทยางมะตอยครบวงจรที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรยางมะตอย ทั้งจากการผลิต
ขึ้นมาใหม่ และจากการรีไซเคิล
 มีการสรา้งผลิตภณัฑ ์และการขยายการให้บรกิารจากนวตักรรมใหม ่ๆ  ของเราในฐานะบรษัิท
ยางมะตอยครบวงจร เราบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจด้วยความปราถนาที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม
 ดังน้ันเราจึงใส่ใจต่อบุคลากรของเราท่ีท�างานในภูมิภาคต่าง ๆ และคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างมีความสุข ด�าเนินการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน ประเด็นด้านสังคม มาตรฐาน  26000 เพิ่ม ประเด็นส�าคัญ (GRI Ref.) GRI No. SDG ผลกระทบภายนอก หน้า

ผู้น�าด้านนวัตกรรม ประเด็นด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน (เงื่อนไขการท�าถนน)

ธรรมาภิบาล
6.6.6

• การสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 201 SDG 9, SDG 
12 ประชาสังคม

125-153

• การพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมให้มีความปลอดภัย และการลดต้นทุนเพื่อการขยาย
เครือข่ายไปสู่ความหลากหลายของชุมชน

201 SDG 13 155-165

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

• การจัดการของเสีย
• การใช้พลังงานและ

วัตถุดิบ
• การปฏิบัติการอย่างมี

ประสิทธิภาพ
• ความรับผิดชอบต่อสิ่ง

แวดล้อม

สิ่งแวดล้อม 6.5.3 • การจัดการของเสียและการป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลจากกระบวนการท�างานหรือ
การขนส่ง

305 SDG 12

ชุมชนใกล้เคียง

169-175

6.5.4 • การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 302 SDG 12 169-175

• การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า 307 SDG 13 169-175

6.5.5 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 303 SDG 13 176-187

7.6.3 • การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 306 SDG 13 176-187

การตระหนักด้านความ
ปลอดภัย

ประเด็นด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย

การคุ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค

6.4.6 • การก�าหนดหลักเกณฑ์และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 403, 417 SDG 3
ลูกค้าและพนักงาน

192-211

6.7.4 • สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 416, 418 SDG 3 192-211

6.4.6 • สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 403 SDG 3 192-211

ความโปร่งใส
การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี

การบริหารจัดการความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติที่เป็นธรรม
ประเด็นด้านผู้บริโภค
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
พัฒนาชุมชน

6.7.6 • คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 102-43 SDG 8 
SDG 9

ชุมชน คู่ค้า และพัธมิตรธุรกิจ

216-243

6.3.9 • การเคารพสิทธิของชุมชน 413, 405, 412 SDG 16 244-275

6.6.5 • การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 102-15, 102-17 SDG 16 276-288

6.6.3 • การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความดปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 102-17, 102-18,  
102-28, 102-3

SDG 16 276-288

6.6.6 • การพัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ 204, 308, 414 SDG 17 306-317

6.8.3 • การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 413 SDG 17 318-349

คุณค่าเพื่ออนาคต ความรับผิดชอบต่อ
พนักงาน

การปฎิบัติด้านแรงงาน 6.4.3 • การบริหารจัดการคนและ รักษาพนักงาน 401, 402, 407 SDG 3
พนักงาน

351-365

6.4.7 • สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน 404 SDG 4 366-379

 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราในท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องท่ีมีความ
ส�าคัญอย่างย่ิงต่อการด�ารงอยู่ของเราย่ิงไปกว่าน้ัน ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเรา 
ยังเป็นโอกาสอันมคีา่ในการท่ีจะเขา้ใจและจบัประเดน็ทีส่�าคญัตอ่การอยู่รว่มกันกับชมุชนและสังคม และ
เติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างย่ังยืน ดังนั้นประเด็นส�าคัญท่ีระบุไว้ข้างต้นจึงมีความส�าคัญเป็นพิเศษใน
ระหว่างการก�าหนดโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของเรา เพื่อตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา (ดูหน้า 76- 77)
เราระบุรายการที่เป็นประเด็นส�าคัญตามที่ได้อธิบายไว้ในตารางด้านล่างนี้

ความคิดริเริ่ม ด้านความยั่งยืน
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การประเมินประเด็นส�าคัญและขอบเขต

หัวข้อหลัก ประเด็นส�าคัญ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  1)  การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม - สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศ

  2) การตอบสนองต่อประเด็นความปลอดภัยบนถนน - พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการขนส่งและการลดต้นทุนเพื่อขยายสู่ความ 
หลากหลายชุมชน

  3) รักษ์โลก - การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก
- การใช้น้�าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การบริหารจัดการการปลดปล่อยมลพิษ
- การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

4) มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน - การจัดการน้�าเสีย ของเสีย และมลพิษ
- ขยะอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์ (การจัดการของเสียเป็นศูนย์)
- การบริหารจัดการน้�า
- การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า (การลด, การใช้ซ้�า และการน�ากลับมาใช้ใหม่)

5) ความปลอดภัยอยู่ใน ดีเอ็นเอ ของกลุ่มบริษัททิปโก้  
    แอสฟัลท์

- ก�าหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

6) ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับความ 
    ไว้วางใจสูงสุด

- ความพึงพอใจของลูกค้า
- การสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ
- คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

7) การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ - การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
- การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของลูกค้า
- การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของชุมชน
- การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก

8) จรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของทุกคน - การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน

9) พันธมิตรผู้วางใจได้ - พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ไว้วางใจได้

10) การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม/ชุมชน - การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

11) สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน - การบริหารทรัพยากรบุคคลและการรักษาพนักงาน

12) บุคลากรที่ชาญฉลาด  - ส่งเสริมการอบรมและให้ความรู้พนักงาน
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ประเด็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก I 102-44 I 103-1 I ข้อก�าหนด 7.3.2 I

รายชื่อบริษัทในรายงานปี 2561

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง

ประเด็นสาระส�าคัญ

นวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การก�ากับดูแลกิจการ คุณค่าเพื่ออนาคต

ผู้บริหารของ 
กลุ่มบริษัทฯ

ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณ  
มีความโปร่งใส

สร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริม 
การพัฒนาสาธารณูปโภคของประเทศ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบ 
อย่างมีคุณค่า

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน
และแรงงาน

การจัดการทรัพยากรบุคคลและการ
รักษาพนักงาน

พนักงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
และมีสิทธิมนุษยชน

การส่งเสริมการฝึกอบรมและการเรียน
รู้ของพนักงาน

ลูกค้า ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล  
มีความเป็นส่วนตัวและได้รับความปลอดภัยและการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม

พัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งที่
ปลอดภัยและต้นทุนต่�า/ การปฏิบัต ิ
ตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า คุณภาพและความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ

หน่วยงานราชการ ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย   ต่อต้านคอร์รัปชันและ 
การติดสินบน

ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย

ความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และต่อต้านคอร์รัปชัน

ชุมชน / สังคม สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ การป้องกันสารเคมีหก การจัดการ
ของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ

เคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชนและ
ร่วมพัฒนาชุมชน

คู่ค้า / พันธมิตร การค้าที่เป็นธรรมและการจ่ายเงินในระยะเวลาที่รวดเร็วและ 
มีสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและพัฒนา
คู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจท่ีไว้วางใจได้

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน มีความมั่นคงทางการเงิน , มีการหมุนเวียนของรายได้และเงินทุน
อย่างสม่�าเสมอและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท/ธุรกิจ
ผลการด�าเนินการ 
ด้านเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด�าเนินการด้านสังคม

ของเสีย พลังงาน การปลดปล่อย น้�า ความปลอดภัย คน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัด

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ากัด

บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ากัด

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ากัด

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ากัด

บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ากัด

บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ากัด

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด

บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จ�ากัด
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ประเด็นด้านความยั่งยืน และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs)

สาระส�าคัญ ประเด็นส�าคัญ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ SDGs หน้า

1) การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม - การสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 126

2) การตอบสนองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน - การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความปลอดภัยและการลดต้นทุน 155

  3) รักษ์โลก - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีววิทยา
- การจัดการการปลดปล่อยมลพิษ
- การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

169

  4) มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน - การปลดปล่อย ของเสีย และ การจัดการมลพิษ
- การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ (การจัดการของเสียเป็นศูนย์)
- การใช้พลังงานและน้�าอย่างมีคุณค่า
- การบริหารจัดการน้�า
- การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า
   (การลดการใช้ การน�ากลับมาใช้ซ้�า และรีไซเคิล)

178

  5) ความปลอดภัยอยู่ใน ดีเอ็นเอ ของกลุ่มบริษัททิปก้
แอสฟัลท์

- การก�าหนดหลักเกณฑ์และกฏระเบียบความปลอดภัย
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

192

6) ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับความไว้วางใจ
สูงสุด

- ความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และ การสื่อสารการตลาด
- คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

216

  7) การให้ความเคารพย่อมได้รับความเคารพตอบแทน  
(เคารพสิทธิมนุษยชน)

- การประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
- การประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของลูกค้า
- การประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของชุมชน
- การประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก

244

  8) จรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของทุกคน - การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

276

9) พันธมิตรผู้ไว้วางใจได้ - พัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ 306

10) เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน/สังคม - การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 318

11) สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน - การบริหารจัดการคนและการรักษาพนักงาน 356

12) บุคลากรที่มีศักยภาพ - ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน 366

จัดหาน้�ามันดิบ ผลิตยางมะตอย จัดส่ง ยางมะตอย การจัดจ�าหน่าย การบริการหลังขาย การก่อสร้างกลั่นน้�ามันดิบ

การบูรณาการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 เรามีความมุ่งม่ันในการเสริมสร้างคณุค่าตามแนวทางเป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยภายในปี 2561 เราได้ด�าเนินการตามหลักประกัน SDG ท้ังห้า
ประการด้วยกัน นั่นคือ SDG 3 (การสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี) SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม) SDG 12 (รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) SDG 11 (เมือง
และถิ่นฐานมนุษย์มีความทั่วถึง ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และ SDG 17 (เสริมสร้างความแข็งแกร่งและฟื้นฟูหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

 ในปี 2562 เราได้ด�าเนินการตามหลักประกันเพิ่มเติม นั่นคือ SDG 4 (การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม) SDG 8 (ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การจ้างงานที่มีคุณค่า
และทั่วถึง) SDG 13 (รับมือกับผลกระทบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป) SDG 16 (การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้มีกระบวนการยุติธรรมและสถาบันที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้จากทุกระดับ) รวมทั้งหมด  
 หลักประกัน

 เราได้วางระบบหลักเป้าหมายและกลยุทธ์การพฒันาท่ีย่ังยนืให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่คณุค่าขององค์กร และคดัสรรเฉพาะคณุค่าท่ีตรงและสนับสนุนประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง ตามตารางสรปุบทบาทขององค์กร
และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

ห่วงโซ่คุณค่าของทิปโก้แอสฟัลท์ และ การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ผลกระทบต่อพนักงาน ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทบาทของพนักงาน ท�าความเข้าใจ ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบ และตอบสนองต่อหลักความยั่งยืน อาสาท�ากิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

ธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เพื่อท�าให ้กระบวนการต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยะ

บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ยางมะตอยระดับสากล

วางเป้าหมายการด�าเนนิการด้านความย่ังยนื อาทิ
เช่นระบบการชดเชยและผลประโยชน์ การอบรม 
และการศึกษาพัฒนาทักษะในที่ท�างาน

ริเริ่มโครงการท่ีใช้แอสฟัลต์ในการแก้ปัญหาใน
ชุมชน อาทเิช่น กลบหลมุถนนเพื่อป้องกันอุบตัเิหตุ
บนท้องถนน

พัฒนานวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ ์
บริการ และกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่ง
ผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยท่ีสุดหรือ
ไม่ส่งผลกระทบเลย

บทบาทการเป็นพลเมืองด ี
ของธุรกิจ

สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและปลูกฝังหลักความย่ังยืนให้เป ็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

พัฒนาโครงการท่ีส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

วาง เป ้ าหมายให ้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สามารถแก้ไขได้

ผู้น�าด้าน
นวัตกรรม

การตระหนักด้าน
ความปลอดภัย

คุณค่าเพื่อ
อนาคต

ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

80%

50%

5 
ดาว

68%

97% 87%

Rising Star 89%

50 ดาว 80%

> 98%

ยอดเยี่ยม 97%

97%

เหตุการณ์

ราย

แห่ง/จังหวัด

เหตุการณ์
282 คน

25

50

120

(11 โรงเรียน)

คน

โรงเรียน

พนักงาน
สายปฏิบัติการ

SDG 9:   ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

•  โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร สำาหรับพนักงานภายในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  

•  อยู่ระหว่างดำาเนินการโครงการความร่วมมือประกวดนวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา  

ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับพันธมิตรธุรกิจ

SDG 11:    สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย

•  เราปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพ่ือให้แน่ใจว่าชุมชน 

และสังคมมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีเช่นกัน 
SDG 12:    สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

•  เรามีเป้าหมายเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น วัตถุดิบ พลังงาน 

และน้ำา เป็นต้น รวมท้ังการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลด 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

• มุ่งสู่การรีไซเคิลในกระบวนการผลิตและการนำาของเสียกลับมาสร้างมูลค่าใหม่ (upcycling)  

ในอนาคต  
SDG 13:    ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

• เรามีเป้าหมายลดของเสียจากการฝังกลบให้เป็นศูนย์ ลดการใช้สารเคมี และลดการใช้วัสดุท่ี

เป็นอันตราย

SDG 16:    ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

• เรารักษาระดับความโปร่งใสด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• สร้างประสบการณ์เก่ียวกับระบบยุติธรรม (การร้องเรียน) แก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ

ภายนอก 
SDG 17:    สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ขยายโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมผ่านโครงข่ายพันธมิตร

การสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เริ่มกระบวนการพัฒนาความย่ังยืนด้วยการพิจารณา 17 
เป้าหมายความย่ังยนืขององคก์ารสหประชาชาติควบคู่ไปกบัประเดน็สำาคญัด้านความย่ังยนืและ
กลยุทธ์ธุรกิจ เราเลือกมุ่งเน้น 9 เป้าหมายที่มีความสำาคัญต่อกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนใน
ปี 2562

 การส่งมอบคุณค่าด้านความย่ังยืนและ “นวัตกรรม” ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เรานำาเสนอดว้ยโครงการด้านความยัง่ยนืท่ีดำาเนินการตลอดห่วงโซค่ณุคา่ของกลุ่มบรษัิทฯ 
โดยผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืน ปรากฎรายละเอียดอยู่ในรายงานฉบับนี้

SDG 3: ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
• อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (CPR & AED)
• ส่งเสริมโครงการทักษะการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมสำาเร็จ เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยของชุมชน
• การตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน

SDG 4: ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน
• ให้การสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ความปลอดภัยการใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งโรงงาน
• ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของพนักงานผ่านวิธีการที่หลากหลาย

SDG 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
•  โครงการเปิดบ้านทิปโก้แอสฟัลท์ ในแต่ละปีเพื่อเป็นช่องทางสำาหรับนักเรียน/นักศึกษา ท่ีอาจเป็นผู้สมัครเข้าทำางาน 

เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
• ให้ความสำาคัญกับการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน           

     

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573 ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573 ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

ผลการดำาเนินงาน 2562 I เป้าหมาย 2573

• การอบรม CPR & AED
จำานวนพนักงานที่เข้าอบรม 

• ทักษะการซ่อมถนนฯ
ความยาวของถนนที่เราซ่อม
ให้เกิดความปลอดภัย

• ตรวจสุขภาพพนักงาน
อัตราส่วนของพนักงานที่
รับการตรวจสุขภาพ

• “เปิดบ้านทิปโก้แอสฟัลท์”
จำานวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม 

• การจ้างงานในท้องถิ่น
อัตราส่วนการจ้างงานในท้องถิ่นเปรียบ
เทียบกับการจ้างงานทั้งหมด

15.8%
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32

3

285

96.23%

0.00%

7.58%
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13%

203

13

50%

50%

80%

1,500

20%

120

120

40%

100%

80%

Zero

คน

คน

กิโลเมตร

(33 ราย)

(48 แห่งจังหวัด)

บรรลุ 9 เป้าหมายความยั่งยืนในปี 2562

• นวัตกรรมภายในองค์กร
อัตราส่วนการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

• นวัตกรรมสีเขียว
จำานวนโครงการที่ดำาเนินการแล้ว

• นวัตกรรมความร่วมมือกับ
พันธมิตร
จำานวนโครงการ

• ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ความเข้มข้น 

• ลดการใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน

• ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มีข้อร้องเรียนทั้งทางกฎหมายและ
ข้อบังคับ

• รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CGR)
จัดอันดับโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จัดอันดับโดย สมาคมนักลงทุนไทย

• หุ้นยั่งยืน และรางวัลตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย
จัดอันดับโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ส่งเสริมและให้ความรู้กิจกรรม 
CSR แก่พันธมิตร
จำานวนพันธมิตร  

• ขยายขอบเขตกิจกรรม CSR/
CSV ในประเทศไทย
จำานวนสถานที่/จังหวัดที่ทำากิจกรรม

• การฝังกลบขยะอุตสาหกรรม
ปริมาณของเสีย

• การปล่อยน้ำาเสีย

• ลดปริมาณการใช้น้ำา
อัตราส่วนการลดการใช้น้ำา 

• ความปลอดภัยทางถนน 
สำาหรับเด็ก
จำานวนนักเรียน/โรงเรียนที่เข้าร่วม

• ส่งเสริมการอบรม TPM
จำานวนพนักงานที่เข้าอบรม
 

• ผลิตภัณฑ์รั่วไหลระหว่างการขนส่ง
ปริมาณของเสีย

• เหตุการณ์ที่ ไม่สอดคล้องกับสุขภาพ
และความปลอดภัย
จำานวนเหตุการณ์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ

• การมีส่วนร่วมของพนักงาน
อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานต้ังแต่ พ.ศ. 2561

• ความพึงพอใจของลูกค้า
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ ์
และบริการ

• ความพึงพอใจต่อ CSR/CSV
ความพึงพอใจต่อ CSR/CSV

4.76

1

ตัน

โรงงาน
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ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบด้าน
ส่งแวดล้อมและสังคม

ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
รักษ์แม่น้�าทะเล 
มหาสมุทร

ผลกระทบด้านสังคม

• ความปลอดภัย
    ทางถนน

• ลด
คาร์บอนไดออกไซด์

• ลดการใช้พลังงาน• ชีวิตปลอดภัย

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการอย่างยั่งยืน

• บึงตะเครง

• ท�าความสะอาดชายหาด

ป่าชุมชน
• หนองปักใจ
• บางกระสอบ

การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี

กิจกรรมร่วม
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• ปะการังสวยงาม

• ต่อต้านคอร์รัปชัน

• ทักษะการซ่อมถนน
• ความปลอดภัย
   ทางถนน
   ส�าหรับเด็ก
• อบรม CPR 

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
   

ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน 2563 – 2573 เพื่อสนับสนุน 14 เป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ผลกระทบด้านสังคม

ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

• อบรม CPR 

• พนักงานขับรถ

• ผู้เชี่ยวชาญ 
   ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์

• รายได้เสริมจาก
งานส�าหรับผู้หญิง

 

• น้�าที่น�ากลับมาใช้ใหม่
• การบ�าบัดน้�าเสีย

• การใช้พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

• พลังงานสะอาด

ส่งเสริมการจ้างงาน
• การจ้างงานในท้องถิ่น
 

ศูนย์อบรม
ความเป็นเลิศ

• ความปลอดภัยทางถนน

• เปิดบ้านทิปโก้
แอสฟัลท์

• พนักงาน

• สถาบันการศึกษา

• พันธมิตร

ส่งเสริมความเป็น
อยู่ที่ดีของทุกคน

ส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้

สร้างความเท่าเทียม
ทางเพศสตรีและ 
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้�าอย่างยั่งยืน
และพร้อมใช้ส�าหรับ 
ทุกคน

ให้ทุกคนเข้าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได้ตามก�าลังของตน

ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

สร้างเมืองและการ 
ตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย

สร้างรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน

ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน 
เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ี
ย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก

ส่งเสริมสันติภาพและการ
เข้าถึงระบบยุติธรรมอย่าง
เท่าทียมกัน

สร้างความร่วมมือระดับ 
สากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 1714
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  การตระหนกัดา้นความปลอดภยั 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

       ผูน้�าดา้นนวตักรรม

นวัตกรรมช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมช่วย
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมช่วย
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สะอาด เช่น นวัตกรรมเชิงนิเวศส่งผลทางลบต่อ
การปล่อยก๊าซคาร์บอน และมีผลกระทบทางบวกต่อการด�าเนินงาน
ของบริษทั ย่ิงไปกว่านัน้นวตักรรมด้านสังคมช่วยยกระดบัมาตรฐาน
และโอกาสในการปรับปรุงการด�ารงชีวิตให้ดีขึ้น

การด�าเนนิธุรกิจของเรามส่ีวนในการน�าไปสู่ประเด็น ความปลอดภยั 
ดังน้ันเราจึงมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน ความ
ปลอดภัยของชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ 

เราสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้อยู ่ ในดีเอ็นเอของ
พนักงาน และปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย เราเตรียม
พร้อมอุปกรณ์การท�างานที่มีความปลอดภัย ช่วยให้ชุมชนมีความ
รู้สึกปลอดภัยในการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพร่วมกับการด�าเนิน
งานขององค์กร มีการก�าจัดของเสียอย่างเหมาะสมและเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด�าเนินธุรกิจของเราไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การลดการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

SOCIALECONOMIC

 

         ความโปรง่ใสการก�ากบัดแูลกจิการที่ดี

การก�ากับดูแลกิจการเป็นเรื่องเก่ียวกับการท�าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายการควบคุมความเส่ียง และสร้างความ
ม่ันใจในการปฏบัิติ การก�ากับดแูลกิจการท่ีดปีระกอบด้วย
ชุดของกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสีย ฝ่ายบริหาร และกรรมการบริษทั และการมอิีทธพิล
ต่อการด�าเนินงานของบริษัท

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างสม่�าเสมอเพื่อ
บรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการ 
‘รักษา’ ระบบนิเวศของชุมชน

ผู้น�าด้านนวัตกรรม
นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑย์างมะตอยและบรกิาร 
ด้วยเทคโนโลยีการปูผิวถนนท่ีให้ ท้ังความ 
‘ปลอดภัยและคุ้มค่า’

การตระหนักด้านความปลอดภัย
ส่งเสริมสมาชิกในชุมชนด้านการพัฒนาทักษะ/
ความรู้ ให้การอบรม ‘ความปลอดภัย’ และ
สุขภาพเพื่อการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น

ENVIRONMENT

แผนด�าเนินงาน

จาก “การยอมรับจากชุมชนให้ด�าเนินธุรกิจ”
สู่ “การยอมรับจากชุมชนให้ธุรกิจเติบโต”

  

               คณุคา่สูอ่นาคต

พนักงานเป็นผู้ขับเคล่ือนองค์กรไปข้างหน้าไม่ว่าพวกเขาจะ
อยู่ในต�าแหน่งใด พนักงานเข้าใหม่ ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้
บริหารอาวุโส ความสามารถ ความมุ่งม่ันและความทุ่มเท การ
มีความรู้สึกเชื่อมโยงกับองค์กรของพนักงานเป็นส่ิงที่ประเมิน
เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ซ่ึงท�าให้ส่ิงเหล่าน้ีมีค่าเช่นเดียวกับสินทรัพย์
ที่จับต้องไม่ได้

 ในการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและปฏิบัติในฐานะพลเมืองท่ีดีมา
โดยตลอด เราให้การสนับสนุนหลายด้าน ดังท่ีมีรายละเอียดใน
รายงานฉบับนี้ในบท “การเป็นพลเมืองที่ดี” หน้า 318 – 349

  เรามุ่งสู่การพัฒนาความย่ังยืนในระบบนิเวศของผู้มี
ส่วนได้เสียและขององค์กรเอง โดยการพิจารณาศกัยภาพในการ
เติบโตของโลกท่ีก�าลังพัฒนา เราเริ่มต้นการมีส่วนร่วมทั้งแบบ
ดัง้เดมิและระบบนิเวศแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นทรพัยากร ส่ิงแวดล้อม และ
ประเด็นทางสังคม
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ประเด็นสำ�คัญ
ด้�นคว�มยั่งยืน

12 หัวข้อ 18 ประเด็น
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ทบทวน/ยกระดับทักษะ ผู้น�าด้านนวัตกรรม

สร้างการตระหนักด้านความปลอดภัย

การด�าเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สร้างคุณค่าเพื่ออนาคต

ขยายการด�าเนินงานด้านการจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3

การเป็นพลเมืองที่ดีด้านความปลอดภัย

ชุมชน/สังคม

การสื่อสารและการส่งมอบคุณค่า
ด้านนวัตกรรม

ทบทวน/ยกระดับทักษะ และกระตุ้นความ
คิดเชิงนวัตกรรม พัฒนาแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมส�าหรับพนักงานทุกระดับ

ผนวกนวัตกรรมไว้ในวัฒนธรรมองค์กร ในขณะที่ใช้ประโยชน์หรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพจากนวัตกรรมที่ได้

ผนวกวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมาย
อุบัติเหตุเป็น ศูนย์

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจากการด�าเนินงานและมุ่งสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียน

บรรลุและรักษาการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับที่ได้รับไว้
หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย

พนักงาน 1 คน มีส่วนร่วมใน 1 หรือมากกว่า 1 โครงการ ในแต่ละปี
และกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มุ่งสู่วัฒนธรรมนวัตกรรม

ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาผู้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์

ขยายขอบเขตด้านความปลอดภัยไปยัง 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ 
พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และชุมชน

ชุมชนต้องได้รับการเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องให้ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนด้วย

ส่งเสริม/สนับสนุนการเติบโตด้านนวัตกรรม
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

อนาคตในปี 2573

ปีของการเริ่มต้นแนะน�านวัตกรรม ให้แก่พนักงาน  
ผ่านการประกวด “โครงการนวัตกรรม”

จัดท�าแนวทางการบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ 
การด�าเนินงานจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ริเริ่มพฤติกรรมความปลอดภัย พร้อมไปกับ
กระบวนการควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์

เริ่มก�าหนดพื้นฐานที่ชัดเจนการก�ากับดูแล
กิจการ และเริ่มด�าเนินงานในทุกหน่วยธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ

รวมนวัตกรรมไว้ในคุณค่าหลักขององค์กร ใน
ขณะที่มีการปรับคุณค่าหลักขององค์กรใหม่ให้
สนับสนุนโครงการพัฒนาพนักงาน

หน่วยงานด้านนวัตกรรม 

การผลิตและการจัดจ�าหน่าย
การปรับปรุงกระบวนการ

ความเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย

บริษัทย่อย

การสร้างกรอบแนวคิด
ด้านนวัตกรรม 

ให้ความรู้

พลังงานทางเลือก

จิตวิทยาด้านความปลอดภัย

พันธมิตร

ออกแบบและส่งเสริมพฤติกรรมใหม่

การมีส่วนร่วม

พลังงานหมุนเวียน

บูรณาการระบบจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

ปฏิบัติและด�าเนินการ

ก�าหนดความรับผิดชอบเฉพาะ
ในการขับเคลื่อนและสร้างความ
ตระหนักด้านนวัตกรรมให้แก่
พนักงานทั้งองค์กร

ออกแบบใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพ

ริเริ่มพฤติกรรมความปลอดภัย 
พร้อมไปกับกระบวนการควบคุม
การขนส่งผลิตภัณฑ์

สร้างมาตรฐานการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ระบุแนวคิดนวัตกรรมให้อยู่ใน
คุณค่าหลักขององค์กร

พัฒนาความรู้เพื่อให้พนักงานได้
เข้าใจในการออกแนวคิดและสร้าง
จิตส�านึกด้านนวัตกรรม

เปลี่ยนสู่การใช้พลังงานใหม่ ๆ ที่ให้
ประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ปล่อยของ
เสียน้อยกว่า

ส่งเสริมความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งองค์กร

ใช้แนวทางนโยบาย กฎเกณฑ์  
ข้อบังคับด้านเศรษฐกิจ สังคม 
บรรษัทภิบาล ที่สอดคล้องกัน 

ส่งเสริมพฤติกรรมเป้าหมาย
ที่รวมอยู่ในกรอบแนวคิด
ด้านนวัตกรรม

ก�าหนดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
ด้านจิตส�านึกและการแบ่งปัน

ค้นหาและลงทุนในเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนเพื่อการสร้าง
พลังงานไฟฟ้า

บูรณาการระบบการจัดการความ
ปลอดภัยให้อยู่ในทุกหน่วยธุรกิจ

ได้รับแจ้งข้อมูลเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม 
บรรษัทภิบาล ว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในการ
ท�างานร่วมกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์
และรับทราบแนวปฏิบัติสิทธิมนุษยชน 
ด้านแรงงาน

ทบทวนกระบวนการและระบบเพื่อ
ให้รองรับความคิดริเริ่มและการ
ด�าเนินการ

เส้นทางการเปลี่ยนสู่การพัฒนาความยั่งยืน
กลยุทธ์ความยั่งยืน และ 2 พื้นฐาน

2562
สถานะการประเมิน

โอกาสในการด�าเนินงาน
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการแอสฟัลต์ ด้วยเทคโนโลยีการปูผิวถนน
ที่ให้ทั้ง  “คว�มปลอดภัยและคว�มคุ้มค่�”

ผู้นำ�ด้�นนวัตกรรม
ส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

สร้างความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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นวัตกรรมสร้างความแตกต่าง
ระหว่างผู้น�าและผู้ตาม

                          สตีฟ จอบส์
                                                 (อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)

 

ส่งเสริม 
วัฒนธรรมนวัตกรรม
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ประเด็นส�าคัญ #1) สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคของประเทศ

หัวข้อรายงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม

ผลกระทบและความเสี่ยง นวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ :  การสูญเสียโอกาส การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งการค้า
                                                                     ในผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจที่มีความคล้ายกันหรือดีกว่า

ประเด็นทางสังคม ประเด็นด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค (เช่น สภาพถนน ฯลฯ)

มาตรฐาน GRI - มาตรฐาน ISO -

เป้าหมายยั่งยืนของ
สหประชาชาติ

SDG 4, SDG 8, SDG 9, SDG 12, and SDG 17

นโยบาย นโยบายนวัตกรรมองค์กร                             

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน:  พนักงาน
-  ภายนอก: ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน สถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค์ 1.) สร้างกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
2.) กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวให้พนักงานสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ
3.) สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขององค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
4.) สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อลูกค้าและองค์กร

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

กลยุทธ์ นวัตกรรมน�าสู่อนาคต

การด�าเนินงาน - จ�านวนโครงการต้นแบบที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างน้อย 25% ของจ�านวนโครงการนวัตกรรมทั้งหมด
- จ�านวนโครงการที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ทุกปี
- จ�านวนโครงการที่ส่งเข้าประกวดจากหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มขึ้น 15%

Innovative  Leader

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :

ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

ทิปโก้แอสฟัลท์ 4.0 
ผนวก “นวัตกรรม” ไว้ในวัฒนธรรม
องค ์กรเ พ่ือใช ้ประโยชน ์ ในความ
สามารถการด�าเนินงาน สร้างรายรับ 
และเพิ่มประสิทธิภาพจากโครงการ
นวัตกรรม

• ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ
อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความ
ย่ังยืนด้วยประ สิท ธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรที่ เพิ่มขึ้นและการ
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีสะอาด เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้นและ
กระบวนการปฏิบัติงานด้วยการ
ด�าเนินการขององค์กรตามความ
สามารถที่เกี่ยวข้อง 

• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
การวิจัย และนวัตกรรมในการ
พัฒนาชุมชน ประเทศ รวมถงึท�าให้
ม่ันใจวา่มีนโยบายดา้นส่ิงแวดล้อม
ท่ีตอบสนองต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้า

การท�างานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นกว่าเดมิ  
รักษาอัตราการเติบโตของก�าไร เป็นผู้น�าธุรกิจ 
ยางมะตอยในภูมิภาค รวมท้ังผลิตภัณฑ์และการน�า
ไปใช้งาน

 1) เตรียมแผนด�าเนินงานส�าหรับ 
     วัฒนธรรมนวัตกรรม
     1.1) กิจกรรมเบื้องต้นผ่านพอดแคสต์ 10 หัวข้อ 
             เพื่อ “จุดประกายความคิด”
     1.2) ท�าความรู้จัก นวัตกรรมองค์กรผ่าน
             การแบ่งปันประสบการณ์โดยวิทยากร
             จากกลุ่มมิตรผล 
     1.3) ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (OKM) 
             และการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
             มีส่วนร่วม (TPM)

2)  ส่งเสริมนวัตกรรมโดยร่วมมือกับผู้มี
     ส่วนได้เสียภายนอก
     2.1)  ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
             แห่งชาติ (MTEC) และผู้ค้า ในการ 
             พัฒนายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุง
             คุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ 
             (Para AC) ชนิดแอมโมเนียต่�ามาก 
     2.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์พรีมิกซ์ แต่
             แผนงานเลื่อนไปปี 2563

 3) ปรับปรุงกระบวนการผลิต
     3.1) ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางมะตอยน้�า
             (Asphalt Emulsion)

 1) นวัตกรรมภายในองค์กร
     1.1)   อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานในปีแรก     
               > 10%  
     1.2)  มีโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด  
              > 50 โครงการ
     1.3)  ความพึงพอใจ > 80%

1.1)   อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงาน เท่ากับ  
34% (จ�านวน 235 คน จากพนักงานรวม 
1,280 คน ไม่รวมพนักงานประจ�าเรือ 396 
คน)

1.2)   มีโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด  
133 โครงการ

1.3)  ความพึงพอใจ  94.7 %

2) นวัตกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน
     ภายนอก
     2.1) อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
              ปีแรก > 10%
     2.2) มีโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด    
              > 50 โครงการ
    2.3) ความพึงพอใจ > 80%

โครงการเลื่อนด�าเนินการไปในปี 2563 เนื่องจาก
ความไม่พร้อมของคณะท�างานในการประสานงาน
กับสถาบันการศึกษา

3) นวัตกรรมความร่วมมือ
     3.1) พัฒนาถุงพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์
             ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
             (MTEC)
     3.2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
             (Eco-Packing) 

3.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ควบคุมฝุ่น” และ
        แนะน�าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563
3.2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ CSS-1 และ CRS 2 
        ส�าหรับลูกค้าใหม่

4) นวัตกรรมสีเขียว
     4.1) พัฒนาแนวความคิดนวัตกรรมสีเขียว   
             > 10 โครงการ
     4.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการสีเขียวที่สามารถ
             ด�าเนินการได้ในปี 2563 > 5 โครงการ

4.1)  นวัตกรรมสีเขียว ในขั้นความคิดริเริ่มมี  
20 โครงการ

4.2)  นวัตกรรมสีเขียว ที่โครงการที่ด�าเนินการแล้ว 
32 โครงการ
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แนวคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรม - การท�างานเป็นทีม -  ความร่วมมือ
นวัตกรรมที่มุ่งเน้นความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับถนน

แผนด�าเนินงานด้านนวัตกรรม
2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2568

เสริมแรงกระตุ้น สร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ สร้างพฤติกรรม พันธะสัญญา การจูงใจ - ความยั่งยืน

1.) สร้างความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ นโยบายนวัตกรรม ฝ่ายงานภาพลักษณ์องค์กร และฝ่ายทรัพยากร
บุคคล - การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม จัดตั้งคณะท�างานด้านนวัตกรรม คณะท�างานด้านนวัตกรรม/ฝ่ายภาพลักษณ์

องค์กร/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะท�างานด้านนวัตกรรม/ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร/ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ

คณะท�างานด้านนวัตกรรม/ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ

2.)  การสื่อสาร/กิจกรรม การสร้างแรงจูงใจด้านนวัตกรรมส�าหรับ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

กระตุ้นความคิด/การประกวดโครงการ
นวัตกรรม ครั้งที่ 1

สร้างแรงบันดาลใจ/การประกวดโครงการนวัตกรรม 
ครั้งที่ 2 

สร้างแรงบันดาลใจ/การประกวดโครงการนวัตกรรม 
ครั้งที่ 3

สร้างแรงบันดาลใจ/การประกวดโครงการนวัตกรรม 
ครั้งที่ 4

สร้างแรงบันดาลใจ/การประกวดโครงการนวัตกรรม 
ครั้งที่ 5

3.) ทักษะ/ทบทวนทักษะ/ยกระดับทักษะ การฝึกอบรมการบ�ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคน 
มีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

การฝึกอบรมการบ�ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคน
มีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance

ค่ายนวัตกรรม ครั้งที่ 1
ความคิดสร้างสรรค์และโปรแกรมการจัดการนวัตกรรม

ค่ายนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ความคิดสร้างสรรค์และโปรแกรมการจัดการ
นวัตกรรมส�าหรับทุกคนในองค์กร

ค่ายนวัตกรรม ครั้งที่ 3
โปรแกรมเร่งรัด

ค่ายนวัตกรรม ครั้งที่ 4
โปรแกรมเร่งรัด

4.) การวัดผลการด�าเนินโครงการ ระบุมิติที่ใช้ในการวัดผล การมีส่วนร่วม > 10% การมีส่วนร่วม > 50%  การมีส่วนร่วม > 65% การมีส่วนร่วม > 80%  การมีส่วนร่วม 100%  

5.) การน�าไปใช้จริง/การด�าเนินการเชิงธุรกิจ โครงการที่เข้าร่วม > 10 โครงการ โครงการที่เข้าร่วม > 15 โครงการ โครงการที่เข้าร่วม > 20 โครงการ

 ฝ่ายบริหารตระหนักดีถึงความส�าคัญของการสร้าง “ นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรโดยการ
จัดตั้งหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบด้านนวัตกรรม

 ในปลายปี 2562 ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการก�าหนดยุทธศาสตร์ปี 2568 ที่ประชุมได้น�าเสนอ
ให้มีการจัดตั้ง “ส�านักงานนวัตกรรม” หน่วงานพิเศษนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมส�าหรับการสร้างนวัตกรรม
และปลูกฝังให้บุคลากรมีความคิดเชิงรุก ความคิดในการเติบโตทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอ่ืน ๆ  
คณะท�างานจะก�าหนด “หลักการส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่” (Innovation Sandbox) ที่จะท�าหน้าที่เป็น
รูปแบบในการส�ารวจและทดสอบศักยภาพของแนวคิดใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมการด�าเนิน
การทรัพยากรและระยะเวลา 

นวัตกรรมภายในองค์กร

 โครงการนวัตกรรม  โครงการนวัตกรรมสีเขียว

133 3 52
นวัตกรรมสีเขียว

เรื่องเด่น
นวัตกรรมที่มาจาก

ความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

จากโครงการประกวดนวัตกรรม ครั้งที่ 1 จากความร่วมมือกับพันธมิตร 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

จากโครงการประกวดนวัตกรรม ครั้งที่ 1

Closed
Innovation

C
o

lla
b

o
ra

ti
o

n
In

no
va

ti
o

n

Open
Innovation

Innovative
Culture

 ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม
ที่ออกสู่ตลาด

แนวทางการด�าเนินงาน

 กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ ให้ความส�าคญัอย่างย่ิงกบันวตักรรมท่ีมีบทบาทส�าคญัในธุรกจิต้ังแต่ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทัว่ท้ังองค์กรในระดบัพนักงาน  ในอดตีการพัฒนา
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ด�าเนนิการโดยแผนกวิจยัและพฒันา (R&D) หรือเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากความร่วมมือกับองค์กรภายนอก/คูค้่า รวมถงึการปรบัปรงุขัน้ตอนการท�างาน ความคดิริเริ่มเหล่านีถ้กูจ�ากัดเฉพาะ 
บางหน่วยงานเท่านั้น  หลังจากกลุ่มบริษัทฯ ประกาศนโยบายนวัตกรรมในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะความคิดอย่างถูกต้อง นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ เริ่มเปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม ซึ่งได้รับ 
การตอบรับและการมีส่วนร่วมอย่างมากจากพนักงาน  มีการส่งโครงการนวัตกรรมทั้งหมด 133 โครงการ จากพนักงาน 320 คน คิดเป็น 34% ของพนักงานทั้งหมด ด้วยความคิดริเริ่มเล็ก ๆ นี้พนักงานได้รับ 
การสนับสนุนให้ปรับกระบวนการคิด  และด้วยโครงการน้ีท�าให้พนักงานสามารถใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาต่อไป ดังน้ันโครงการประกวดนวัตกรรมที่ประสบความส�าเร็จจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจ�าปีท่ีส�าคัญ
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างยั่งยืน  

แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน
นโยบายนวัตกรรม

ความคาดหวังกับงานนวัตกรรมในปี 2568 I ข้อก�าหนด 6.1 I ข้อก�าหนด 6.5 6.6 และ 6.8 I

ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจแบบก้าวกระโดด

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  131  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  130  |



เพื่อความส�าเร็จในช่วงทศวรรษ 2560 และปีต่อ ๆ ไป

กรอบการด�าเนินงานนวัตกรรม

 เพ่ือการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  ในสภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง   
กลุ่มบริษัทฯ จ�าเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน�าความคิดนั้นไปปฏิบัติหรือ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบมีการติดตาม  และมีการวัดผลได้โดยท�าอย่างต่อเนื่อง

 มุ่งเน้นการปรับปรุงใน 3 กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน คือ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้
หลักการบริหารแบบบรรษัทภบิาลรวมทัง้การบริหารด้านบคุลากรให้พฒันาไปพร้อมกบักลุ่มบริษัทฯ ผ่านการ
บริหารเพื่อความยั่งยืน  ควบคู่ไปกับการก�าหนดเป้าหมายส�าหรับดัชนีชี้วัดการด�าเนินงาน (KPI) ที่สอดคล้อง
กัน  โดยค�านึงถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น
พลเมืองท่ีดีของชุมชน/สังคม โดยมีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมท้ังมุ่งม่ันเป็น
ผู้น�าท่ีให้ความส�าคญักับลกูค้าในการสนับสนุนความรูท้างเทคนิคและบริการด้านการขายอย่างมีประสทิธิภาพ   
โดยมีการก�าหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการวัดความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละราย  
เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่สนับสนุนด้านรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

 นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพ : ในปี 2562 การมุ่งเน้นของเราคอืการเพิ่มระดบัความพึงพอใจของลูกค้า
ซึง่น�าไปสูแ่นวความคดิให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง  ตัวอย่างเช่น การน�าเครื่องมือออนไลน์ทีส่ร้างความสะดวกสบาย
และประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมให้กับลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการ 
ของลูกค้า สร้างการเช่ือมต่อท่ีมคีวามปลอดภยัส�าหรบัลกูค้า และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  ตามความต้องการของ
ลูกค้าด้วยเช่นกัน

 เรายกระดับมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งคิดเป็น 25% ของปริมาณการขายทั้งหมดและ 55% ของก�าไรขั้นต้น

 วิธีการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและสร้างแนวทางธุรกิจที่ถูกต้องโดยใช้นวัตกรรม โดยสามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ีแสดงอยู่ด้านล่าง กล่าวคือเราสร้างประสิทธิภาพ 
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน  ในขณะที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เป็นแนวทางนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์จากภายในสู่ภายนอกที่ใช้การด�าเนินงานตามความคิดใหม่ ๆ  สร้างให้เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและระบบนิเวศทางธุรกิจ

รายบุคคล
(พนักงาน)

ผลกระทบ 
และผลที่ได้รับ

ความคิดริเริ่ม ด�าเนินการด้านนวัตกรรม ผลลัพธ์  ความยั่งยืน

กระบวนการนวัตกรรมวัฒนธรรม
นวัตกรรม

แผนงานทิปโก้แอสฟัลท์ 4.0 พ.ศ. 2562 - 2568

การจัดการนวัตกรรม : ร่วมกันสร้างนวัตกรรม
การมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม

 สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ขณะที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการท่ีโดดเด่น  รวมทั้งกระบวนการท่ีดีขึ้นตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า  
เพื่อให้แน่ใจในการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและผลก�าไรที่ยั่งยืน  เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฯ ต้องปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมโดยบูรณาการแนวคิดนวัตกรรมในการด�าเนินงานและ
ในรูปแบบธุรกิจทั้งหมด แทนที่จะพิจารณาว่านวัตกรรมเป็นเพียงกระบวนการเฉพาะกิจ

 “วฒันธรรมนวตักรรมของกลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์ คอืการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การมีปฏสัิมพนัธ์ทางสังคม และสภาพการท�างานท่ีปลูกฝังค่านิยม บรรทดัฐาน 
ทัศนคติ และกระบวนทัศน์ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม”

การท�างานอย่าง
สร้างสรรค์ 
2568

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ปรับปรุงรายได้
และก�าไร

สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์
และบริการที่เหนือกว่า

ลดความเสี่ยง
ในกระบวนการ วิธีการคิด

และการท�างาน 

ได้รับการตอบสนอง
ตรงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย  

ได้รับบริการ
ที่เหนือความคาดหวัง

การปลดปล่อย
ของเสียเป็น 0

- เพื่อโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม -

เชื่อมั่นในสินค้า
และบริการ

ของกลุ่มบริษัทฯภายในปี พ.ศ. 2568 วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพ

ในขณะเดียวกันเราท�าการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งความปลอดภัย 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียสิ่งที่เรามุ่งเน้น

แผนงานด้านนวัตกรรมของทิปโก้แอสฟัลท์ 4.0
2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  

การจัดการนวตักรรม: ร�วมกันสร�างนวตักรรม 

สิ�งที่เรามุ�งเน�น  ประโยชน�ต�อผู�มสี�วนได�เสีย 

ภายในป� พ.ศ. 2568 ว�สัยทัศน�และแผนกลยุทธ�ของเรา มีวัตถุประสงค�เพ�่อใช�ประโยชน�จากนวตักรรม
เพ�่อสร�างโอกาสทางธุรกิจที่มศีักยภาพ เพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขัน เพ��มผลิตภาพ 

ในขณะเดียวกันเราทําการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ�และบร�การ รวมทั้งความปลอดภัย  
เพ�่อให�ผู�มีส�วนได�เสียเกิดความมั่นใจอย�างย่ังยืน 

เชื่อม่ันในสินค�า
และบร�การ 

ของกลุ�มบร�ษัทฯ 

 
- เพ�่อโลกท่ีดีข�้นกว�าเดิม - 

สร�างคณุค�าผลติภณัฑ� 
และบร�การทีเ่หนอืกว�า 

ลดความเสี่ยง 
ในกระบวนการว�ธีการคิด

และการทํางาน  

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ได�รับบร�การ 
ท่ีเหนือความคาดหวัง ปรับปรุงรายได� 

และกําไร 

แผนงานด�านนวตักรรมของทิปโก�แอสฟ�ลท� 4.0 

สภาพแวดล�อมการแข�งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากข�้นในช�วงหลายป�ที่ผ�านมา ขณะที่กลุ�มบร�ษัทฯ ต�องการผลิตภัณฑ�และบร�การที่โดดเด�น  รวมทั้งกระบวนการที่ดีข�้นตลอดทั้งห�วงโซ�
คุณค�า เพ�่อให�แน�ใจในการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและผลกําไรท่ียั่งยืน  เพ�่อตอบสนองต�อความท�าทายเหล�าน้ี กลุ�มบร�ษัทฯ ต�องปลูกฝ�งวัฒนธรรมนวัตกรรมโดยบูรณาการแนวคิดนวัตกรรม
ในการดําเนินงานและในรูปแบบธุรกิจท้ังหมด แทนท่ีจะพ�จารณาว�านวัตกรรมเป�นเพ�ยงกระบวนการเฉพาะกิจ 

“วัฒนธรรมนวัตกรรมของทปิโก�แอสฟ�ลท� คือการผสมผสานอย�างลงตวัระหว�างสภาพแวดล�อมทางกายภาพ การมปีฏสิมัพนัธ�ทางสงัคม และสภาพการทาํงานทีป่ลกูฝ�งค�านยิม 
บรรทดัฐาน ทัศนคต ิและกระบวนทศัน�ทีม่จี�ดประสงค�เพ�่อส�งเสร�มการพัฒนาความสามารถเชงินวตักรรม” 

เพ�่อความสาํเรจ็ในช�วงทศวรรษ 2560 และป�ต�อ ๆ ไป 
เพ�่อการดําเนินธุรกิจและการเติบโตของกลุ�มบร�ษัท ทิปโก�แอสฟ�ลท�  ในสภาวะที่มีการแข�งขัน

สูง  กลุ�มบร�ษัทฯ จําเป�นต�องทบทวนกลยุทธ�ด�านนวัตกรรม โดยเฉพาะอย�างยิ�งการนําความคิด
น้ันไปปฏิบัติหร�อดําเนินการอย�างเป�นระบบมีการติดตาม  และมีการวัดผลได�โดยทําอย�างต�อเน่ือง 

มุ�งเน�นการปรับปรุงใน 3 กลยุทธ�เพ�่อความยั่งยืน คือ ด�านเศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม และสังคม 
ภายใต�หลักการบร�หารแบบบรรษัทภิบาลรวมทั้งการบร�หารด�านบุคลากรให�พัฒนาไปพร�อมกับ
กลุ�มบร�ษัทฯ ผ�านการบร�หารเพ�่อความยั่งยืน  ควบคู�ไปกับการกําหนดเป�าหมายสําหรับดัชนีชี้
วัดการดําเนินงาน (KPI) ท่ีสอดคล�องกัน  โดยคํานึงถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และความพ�งพอใจ
ของลูกค�า นอกจากนี้ยังมีความมุ�งมั่นที่จะเป�นพลเมืองที่ดีของชุมชน/สังคม โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ�งมั่นเป�นผู�นําที่ให�ความสําคัญกับลูกค�าใน
การสนับสนุนความรู�ทางเทคนิคและบร�การด�านการขายอย�างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการกําหนด
เป�าหมายด�านประสิทธิภาพการให�บร�การด�วยการวัดความพ�งพอใจของลูกค�าแต�ละราย  เพ�่อให�
เป�นเป�าหมายท่ีสนับสนุนด�านรายได�ของกลุ�มบร�ษัทฯ อีกด�วย 

นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ: ในป� 2562 การมุ�งเน�นของเราคือการเพ��มระดับความพ�งพอใจ
ของลูกค�าซึ่งนําไปสู�แนวความคิดให�ลูกค�าเป�นศูนย�กลาง  ตัวอย�างเช�น การนําเคร�่องมือออนไลน�
ท่ีสร�างความสะดวกสบายและประสบการณ�ท่ียอดเยี่ยมให�กับลูกค�า การว�เคราะห�ข�อมูลที่ช�วยให�
ได�รับข�อมูลเชิงลึกด�านความต�องการของลูกค�า สร�างการเชื่อมต�อที่มีความปลอดภัยสําหรับ
ลูกค�า และสร�างสรรค�สิ�งใหม� ๆ ตามความต�องการของลูกค�าด�วยเช�นกัน 

เรายกระดับมาตรฐานเกณฑ�การประเมินนวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะอย�างยิ�งในกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมใหม� ซึ่งคิดเป�น 25% ของปร�มาณการขายท้ังหมดและ 55% ของกําไรข้ันต�น 

2568 
กรอบการดําเนนิงานนวตักรรม 

ว�ธีการท่ีกลุ�มบร�ษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด�วยนวัตกรรมและสร�างแนวทางธุรกิจท่ีถูกต�องโดยใช�นวัตกรรม โดยสามารถสรุปได�ดังแผนภาพที่แสดงอยู�ด�านล�าง กล�าวคือเราสร�างประสิทธิภาพ
ความคิดสร�างสรรค�ของพนักงาน  ในขณะที่มีความสอดคล�องกับกลยุทธ�องค�กร เป�นแนวทางนวัตกรรมเชิงกลยุทธ�จากภายในสู�ภายนอกที่ใช�การดําเนินงานตามความคิดใหม� ๆ สร�างให�เกิด
ผลกระทบทางบวกต�อผู�มีส�วนได�เสียและระบบนิเวศทางธุรกิจ 

ได�รับการตอบสนอง 
ตรงความต�องการ 
ของผู�มีส�วนได�เสยี   

แผนงานทิปโก�แอสฟ�ลท� 4.0 พ.ศ. 2562 - 2568 การมุ�งสู�องค�กรนวัตกรรม 

การทํางาน 
อย�างฉลาด  

รายบคุคล 
(พนักงาน) 

ความคิด
ร�เร��ม ดําเนนิการด�านนวัตกรรม ผลลัพธ� 

ผลกระทบ  
และผลที่ได�รบั  ความยัง่ยนื 

วัฒนธรรม
นวัตกรรม กระบวนการนวตักรรม 

2561 

 
ป�แรกของการประกวด 

โครงการนวตักรรม 
การปรบัปรงุในประเดน็

ของลกูค�า 

การปรบัปรงุประเดน็
ของการผลติ/

ดําเนนิการ 

เร่ิมตน้ 

2562 2563 

ทิปโก�แอสฟ�ลท� 4.0 

2565 2564 

2566 2567 2568 

การแก�ไขป�ญหา 
ด�านชมุชน  

การปรบัปรงุประเดน็
ของพนกังาน 

การแก�ไขป�ญหา 
ด�านสิ�งแวดล�อม 

โดยการใช�เทคโนโลย ี

การปลดปล�อย 
ของเสียเป�น 0 

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  133  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  132  |



 ต้ังแต่ปี 2558 กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์เริ่มมุ่งเน้นเรื่องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
เกิดจากกระบวนการผลติของเรา ท�าให้เกิดเป็นโครงการริเริ่มหลากหลายในการช่วยลด
ผลกระทบดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการทดแทนรถขนส่งสินค้าเดิมท่ีมีสภาพเก่า การเปล่ียน
ยางรถบรรทุก และน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง

 การสร้างวัฒนธรรมของนวัตกรรมที่ย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นกลยุทธ์ส�าคัญท่ี 
กลุ่มบรษิัทฯ  ต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองโดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไป   
กลุ่มบริษัทฯ จึงมองหาโอกาสในการปรบัปรงุกระบวนการผลิตในขณะเดยีวกันก็ส่งเสริมให้พนกังานทกุคน 
ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินงานด้วย กลุ่มบริษัทฯ มุง่เน้นการสร้างความตระหนัก
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมสีเขียวตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

 กลุ่มบริษัทฯ พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเน่ืองโดยให้ความส�าคัญ
กับผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ESG) แนวคิด
และความรู้ใหม่ได้ถูกน�าไปใช้ปรับปรุง  เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อทั้งองค์กรและสังคม 
 นวัตกรรมไม่จ�ากัดอยู่เพียงความสามารถขององค์กรเท่าน้ัน แต่ยังให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนานวัตกรรมโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ตัวอย่างเช่น นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบัน
การศึกษา เพื่อให้ได้ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการพัฒนาความรู้และการสร้างประโยชน์ 
ร่วมกันท้ังต่อองค์กรและสังคม อันน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสยี  โดยค�านงึถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และหลกัด้านธรรมาภบิาล (ESG) เช่น 
พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการเพิ่มคุณค่า
จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ESG เป็นต้น

ประเภทของนวัตกรรม
2561 2562

ด�าเนินการแล้ว น�าเสนอความคิด ด�าเนินการแล้ว

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 1 8 7

นวัตกรรมด้านกระบวนการ 1 17 47

นวัตกรรมด้านสังคม - 2 -

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 2 5 8

นวัตกรรมด้านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 8 18

นวัตกรรมด้านสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 7 6

รวมจ�านวนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 10 47 86

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
นวัตกรรม
แบบเปิด

นวัตกรรม
ความร่วมมือ

นวัตกรรม
ด้านต่าง ๆ

นวัตกรรม
แบบเปิด

นวัตกรรมด้านกระบวนการท�างาน 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมด้านบริการ
นวัตกรรมด้านธุรกิจใหม่

SMART People
SMART Health
SMART Environment
SMART Logistics
SMART Factory

นวัตกรรมความร่วมมือ

ส่งเสริม
นวัตกรรม
วัฒนธรรม

รูปแบบการด�าเนินงานด้านนวัตกรรมของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ นวัตกรรม : เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การรับสมัคร 
 วันปิดรับสมัครมีโครงการเข้าร่วม 133 โครงการ 
จาก 7 ประเทศ พนักงาน 320 คน ที่มีส่วนร่วมในโครงการ 

การคัดเลือกรอบที่ 1
 คัดเลือกโครงการโดยระดับผู้จัดการและผู้อ�านวยการ
สายงาน ตามมาตรฐานและข้อก�าหนดที่ให้แนวทางไว้

รอบรองชนะเลิศ 10 โครงการ
 คณะกรรมการตัดสินโครงการที่เข้ารอบจากการน�าเสนอ
ผลงานผ่านการน�าเสนอด้วย PowerPoint หรือ VDO กลุ่มละ 10 นาที

รอบชิงชนะเลิศ 
 น�าเสนอผลงานบนเวที กลุ่มละ 10 นาที และตอบค�าถาม  
ข้อสงสัยต่อคณะกรรมการ

เส้นทางความส�าเร็จ

ภาพรวมแสดงจ�านวนจากการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรม

สิงคโปร์ 
2 โครงการ

เวียดนาม 
3 โครงการ

อินโดนีเซีย
7 โครงการ 

 มาเลเซีย 
17 โครงการ

นวัตกรรม
ด้านบริการ

19 โครงการ

นวัตกรรมที่อยู่ในขั้น 
เสนอแนวคิด 
70 โครงการ

นวัตกรรม 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

14 โครงการ 
ไทย
100 โครงการ

จีน 
1 โครงการ

กัมพูชา
1 โครงการ

นวัตกรรม 
ที่ด�าเนินการแล้ว
63 โครงการ

นวัตกรรม 
ด้านกระบวนการ
100 โครงการ

2%

2%
5%

14%

14%
53%

11%

77%

1%

1%
47%

75%

การประกวดโครงการนวัตกรรม
นวัตกรรมภายในองค์กร
 การประกวดนวัตกรรมภายใน (นวัตกรรมปิด Closed Innovation)  
มีโครงการท่ีสมัครประกวดมากกว่าร้อยโครงการ ท้ังนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านบริการ ด้านกระบวนการ และนวัตกรรมการเพิม่ประสิทธิภาพในระดับสูง  
มีหลายโครงการท่ีสามารถด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท้ังผ่านการด�าเนินการ
ตามรปูแบบธรุกิจท่ีย่ังยืน หรอืโดยการลดผลกระทบเชงิลบจากกิจกรรมทางธรุกิจ 
เป้าหมายด้านความยั่งยืนเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 
เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังน้ันอาจถูกมองว่า 
ทับซ้อนกับงานวิจยัและพฒันา แต่นวตักรรมน้ันอยู่เหนือผลิตภณัฑ์ และมีบทบาท
เพ่ือสร้างกระบวนการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมท้ังแนวคิดท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กรณีศึกษาที่ 1:

• Podcast

 สร้างแรงบันดาลใจ

• การสร้าง

 แรงบันดาลใจ

• กระตุ้นต่อมความคิด  

• การประกวดโครงการ
นวัตกรรม

• จ�านวนผลงานนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น

• จ�านวนสิ่งประดิษฐ์ใหม่

• เพิ่มเติมความรู้และความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 
การจัดการนวัตกรรมให้กับพนักงานทั้งองค์กร

• โปรแกรมเร่งรัด เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ในการสร้างกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ (S-curve) โดยเป้าหมายคือรักษาความยั่งยืน 
ของสินค้า/นวัตกรรมนั้น ๆ ให้ยาวนานที่สุด 

• การสร้างสรรค์ของบุคลากร-
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่

• การสร้างสรรค์ใน
กระบวนการ – เทคโนโลยีขั้น
สูงสุดในกระบวนการขนส่ง 
เช่น แอปพลิเคชันที่ทันสมัย
และสามารถพยากรณ์อากาศ
ได้แบบเรียลไทม์* เป็นต้น 

• ความร่วมมือกับพันธมิตร 
– โครงการความร่วมมือกับ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC)  ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

การท�างานอย่างสร้างสรรค์

สร้างการเติบโตในการท�าก�าไรอย่างยั่งยืน

มีโครงการที่ร่วมประกวด
มากกว่า 20 โครงการ

ได้น�าไปด�าเนินการจริง/ออกจ�าหน่าย

2562 2563 - 2566 2567

ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
นวัตกรรมในช่วงเวลาที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล

* หมายเหตุ :ธุรกิจยางมะตอยในการ 
ท�าถนน ฝนที่ตกอย่างแรงจะเป็นอุปสรรค
ในการท�างาน

สรุปแนวคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม

ชื่อโครงการ การประกวด “โครงการนวัตกรรม” ระดับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ

เริ่มโครงการ 2561 โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2

วัตถุประสงค์ ยกระดับประสิทธิภาพด้านวัตกรรมสำาหรับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์
ให้สูงขึ้น

กลยุทธ์ นวัตกรรมนำาสู่อนาคต

พันธมิตรโครงการ กลุ่มมิตรผล (ที่ปรึกษาโครงการ)

การประเมินผลกระทบ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในกลุ่มพนักงาน
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การแข่งขัน
นวัตกรรม
2562

SAFETY DISTRIBUTION KNOWLEDGE 
CENTER

โรงงานนครราชสีมา ประเทศไทย 

เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานขับรถส่งสินค้า
ตระหนักถึงสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัย ช่วยลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสร้าง 
ความมั่นใจในการส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า

NATURAL GAS SUPPLY FOR HOT OIL 
BOILER

โรงงานพระประแดง ประเทศไทย 

PROCESS CONTROL OF CSS-1h WITH 
FIXOL

โรงงานนครราชสีมา ประเทศไทย 

IMPROVEMENT CSS-1h (EMA) PROPERTY  
BY LATEX (ELA)

โรงงานนครราชสีมา ประเทศไทย 

ลดวัตถุดิบแอสฟัลต์ซีเมนระหว่าง 
การผลิตลง 3% และลดการแตกตัว 

ของผลิตภัณฑ์หลังการปั๊ม

พนักงาน 320 คน เข้าร่วมในการแข่งขัน
โครงการที่สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 133 โครงการ 
10 โครงการเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย

เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนด้วย 
การเปลี่ยนใช้ก๊าซธรรมชาติส�าหรับ

ฮอทออยบอยเลอร์ทโรงงานพระประแดง

ลดโอกาสการเกิดฟองอากาศ
ขณะบรรจุยางถังและช่วยเพิ่ม

อัตราความเร็วในการบรรจุ
ปรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน

ให้เหมาะสม เพื่อลดภาวะไฟฟ้ากระชาก/ไฟดับ

บริหารต้นทุนการใช้ความร้อนอย่าง 
มีประสิทธิภาพด้วยประมาณการความร้อน 

ที่สูญเสียจากปัจจัยภายในและภายนอก

การให้ความร้อนยางมะตอยเร็วขึ้น 5 เท่า 
เพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนและ

ลดมลภาวะทางอากาศ

ลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต 
ยางมะตอยน้�าลงอย่างมีนัยส�าคัญ

ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง
ถังเก็บโดยการศึกษาผลกระทบจาก

สารเคมีในวัตถุดิบ

FILLING NOZZLE TO PREVENT BUBBLES
โรงงานพิษณุโลก ประเทศไทย 

MODIFICATION OF BITUMEN TRANSFER 
EQUIPMENT 

FROM MAIN TANK TO 
PMB PREHEAT TANK
ABS Ciwandan Depot 

ประเทศอินโดนีเซีย 

NEW DESIGN OF HOTBOX 
FOR QUICK HEATING 

OF ASPHALT
ADCo ประเทศเวียดนาม 

THE SOLAR HEATER SYSTEM
ADCo ประเทศเวียดนาม 

 

INTERNAL CORROSION OF KBC STORAGE 
TANK

โรงกลั่น KBC ประเทศมาเลเซีย 

ประหยัดต้นทุนการผลิต CSS-1 
ด้วยการใช fixol อย่างเหมาะสม

ผมเชื่อว่าภารกิจที่ส�าคัญที่สุดของผม  
ในฐานะซีอีโอ คือ การขับเคลื่อนนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
และความรู้ของพนักงานกลุ่มบริษัททิปโก้
แอสฟัลท์ ที่สร้างสมประสบการณ์มานาน
จนเป็นความเชี่ยวชาญ
    
เราจะหาวิธีใหม่ ๆ ในการผลักดันการสร้าง
คุณค่าใหม่ด้วยความร่วมมือกับพนักงาน
ของเราทั้งกลุ่มบริษัทฯ

ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

และ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

คน เข้าร่วมในโครงการ

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมคิดเป็น 25%

พนักงานในประเทศไทยที่เข้าร่วม 34%

%อัตราความพึงพอใจ

พนักงานบริษัทย่อยในต่างประเทศ 15%

* ยกเว้นพนักงานขับรถและลูกเรือ

  ผู้เข้าร่วม     ไม่ได้เข้าร่วม

โครงการ ที่ส่งเข้าแข่งขัน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

การประกวด
โครงการนวัตกรรม

ประจ�าปี 2562

การมีส่วนร่วม
เป้าหมาย 10%

38% 40%

320

133

94.7%

การประกวดโครงการนวัตกรรมองค์กร
ประจำาปี ครั้งที่ 1 

320

231

89

960

441

519

คุณค่าของงาน ความเกี่ยวข้อง 
และการใช้ประโยชน์

ในงาน

สร้างแรงบันดาลใจ
การคิดนวัตกรรม

ภาพรวม

94.7%

92.6%

93.7%

94.7%

COST SAVING AND PROCESS OPTIMIZATION 
TO INNOVATIVE BITUMEN/CRUDE OIL TANK 

SIMULATOR
โรงกลั่น KBC ประเทศมาเลเซีย 
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เพื่อสนับสนุน 5 เป้าหมาย

ด้านความยั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ
เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม

คน
สมัครเข้าร่วม 133 โครงการ
ปีแรกของการประกวดโครงการนวัตกรรม

2561

2562
จากพนักงานทั้งหมด 1,280 คน 
ไม่รวมพนักงานประจ�าเรือ 396 คน  

0%

25% 

320
สแกนที่นี่เพื่อชมวิดีทัศน์
การประกวดนวัตกรรม

2562 มุ่งเน้นแนวคิดริเร่ิมด้านนวัตกรรม: การพัฒนาความย่ังยืน เป้าหมายท่ี 9

การประกวด
โครงการนวัตกรรม

2562
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 ในรอบชิงชนะเลิศ มี 10 โครงการท่ีได้รับเลือก ได้แก่ จากประเทศไทย 5 โครงการ  จากมาเลเซียและเวยีดนาม ประเทศละ 2  จากเวียดนามและอินโดนีเซีย ประเทศละ  
1 โครงการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการภายในบริษัท 1 ท่าน และกรรมการจากภายนอก 3 ท่าน
 ในรอบชิงชนะเลิศน้ีแต่ละโครงการจะต้องน�าเสนอผลงานภายในเวลา 10 นาที พร้อมการตอบค�าถามจากคณะกรรมการอีก 10 นาที โดย 8 โครงการท่ีได้รับเลือก  
เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ และ 2 โครงการ เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

รอบชิงชนะเลิศ

“ก้าวเล็ก ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้”

การประกวดโครงการนวัตกรรม ประจำาปี 2562
- สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 –

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)

 โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือส ่งเสริมการเผยแพร่ความคิดใหม่  ๆ ที่ช ่วยสร ้างมูลค ่า 
ภายในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ โดยเชิญพนักงานส่งโครงการเข้าร่วมประกวด  เพื่อเสนอแนวคิดนวัตกรรม 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ  และด้านกระบวนการ
 มีโครงการท่ีสมัครเข้าร่วมการประกวด 133 โครงการ ได้แก่ จากประเทศไทย 102 โครงการ  
จากมาเลเซีย 17 โครงการ  จากอินโดนีเซีย 7 โครงการ จากเวียดนาม 3 โครงการ จากสิงคโปร์ 2 โครงการ  
และจากจีน  จากกมัพูชา ประเทศละ 1 โครงการ  ในรอบแรกทุกโครงการจะถกูตรวจสอบโดยระดบัผู้จดัการหรือ 
ผู้อ�านวยการของแต่ละหน่วยธุรกิจตามเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานท่ีคณะกรรมการก�าหนด  รอบรองชนะเลิศ
มี 38 โครงการได้รับการคัดเลือกผ่านการน�าเสนอด้วย Power Point หรือคลิป VDO สั้น ต่อคณะกรรมการ
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เสียง ผู้ชนะเลิศ
 “นวัตกรรมส่วนใหญ่ทั่วโลกมักเกิดมาจากค�าว่า “ท�าไม” โครงการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้ช่วยกระตุ้นให้
พนกังานมคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค ์และเริ่มตั้งค�าถามกนัมากขึ้น โดยส่วนตวัแล้วการประกวดครั้งนีส้ร้างประสบการณ์
ที่มีคุณค่ามากมาย มีโอกาสได้รับค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการ รวมถึงได้รับฟังแนวความคิดใหม่
จากเพื่อนพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ
 ในโลกปัจจุบันน้ัน นอกเหนือจากการแข่งขนัในเรื่องของความเรว็แล้ว บริษัทท่ีมีชือ่เสียงต่าง ๆ  ยังมีอาวุธส�าคญัอีก
อย่างคอื เทคโนโลยีของตนเอง ซึง่บริษัทท่ีมีอาวุธประเภทน้ีมาก หรืออาวุธมีประสิทธภิาพสูง ย่อมมีอ�านาจต่อรองเหนือคูแ่ข่ง 
ในสนามการแข่งขัน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีอาวุธประเภทนี้จ�านวนมาก จึงท�าให้เราเป็นที่หนึ่งในประเทศไทย
 ผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่หยุดพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอ”

ชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์
โรงงานนครราชสีมา ประเทศไทย

การประกวดโครงการนวัตกรรม ประจำาปี 2562
จาก

ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารในพิธีมอบรางวัลโครงการชนะเลิศและรองชนะเลิศ 4 โครงการ   

PROCESS CONTROL OF  
CSS-1h WITH FIXOL

โรงงานนครราชสีมา ประเทศไทย

“ประหยัดต้นทุนการผลิต CSS-1 
ด้วยการใช้ fixol อย่างเหมาะสม”

NEW DESIGN OF HOTBOX FOR QUICK 
HEATING OF ASPHALT

FILLING NOZZLE TO PREVENT BUBBLES

COST SAVING 
AND PROCESS 
OPTIMIZATION 

TO INNOVATIVE 
BITUMEN/CRUDE OIL 

TANK 
SIMULATOR

ADCo ประเทศเวียดนาม

โรงงานพิษณุโลก ประเทศไทย
โรงกลั่น KBC ประเทศมาเลเซีย 

“การให้ความร้อนเร็วขึ้น 5 เท่า เกิดการ
ประหยัดต้นทุนและลดมลภาวะทางอากาศ”

“ลดโอกาสการเกิดฟองอากาศขณะบรรจุยางถังและช่วยเพิ่ม
อัตราควมเร็วในการบรรจุ”

“บริหารต้นทุนการใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ประมาณการความร้อนที่สูญเสียจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก”

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  145  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  144  |



นวัตกรรม เป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะในการใช้ชีวิตประจ�าวันหรือการด�าเนินธุรกิจ  
ดังน้ัน การสร้างนวัตกรรมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  แต่ก็สามารถท�าได้  
เพยีงแคก่ล้าคดิ และลงมือท�า ซึง่เห็นได้จากโครงการประกวดนวตักรรม
ในปี 2562 ที่เราได้คิดและลงมือท�า ท�าให้เราได้เรียนรู้ และมั่นใจว่า  
ความกล้า และก้าวแรกในการลงมือท�า เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ ที่ทุกคน 
ในองค์กรจะช่วยขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จในอนาคต

นวัตกรรม

น�าไปสู่

ความส�าเร็จ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

SDG  4: ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
 การท�ากิจกรรมประกวดนวัตกรรมที่มาจากความคิดและการลงมือท�าจริง 
ของพนักงานถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้จริงระหว่างกัน ท�าให้พนักงานต่างแผนก 
หรือ ต่างสถานที่ มีการเรียนรู้ และสามารถน�าความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลา

SDG  9: ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
 การลงทุนในนวัตกรรมผ่านกิจกรรมและการให้ความส�าคัญของความคิดของ
บุคลากรภายในหรือพนักงาน ถือว่าเป็นการลงทุนในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรให้เกิด
เป็นรูปธรรม แล้วส่งผ่านออกไปยังภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยางมะตอยท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการไม่ต้องให้ความร้อน ไม่มีน้�ามันเป็นส่วนผสม รวมไปจนถึงการปรับปรุง
ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยท่ีมีคุณสมบัติท่ีให้ความปลอดภัยในการขับขี่
ของผู้ใช้รถใช้ถนน

SDG 17: สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 การท�างานร่วมมือกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่มี
ความรู ้ความช�านาญในดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถเติมเต็มในส่ิงท่ีองคก์รเราไมมี่ หรอืต้องการท�าให้เรา 
ได้รับประโยชน์ และสามารถประหยัดเวลา ทรัพยากร ในการท�าคนเดียว และยังสามารถ
ท�าให้เป้าหมายท่ีเราต้ังไว้บรรลุผลได้เป็นอย่างดีจากการได้รับความร่วมมือของพันธมิตร 
ไม่ว่าจะเป็นกับคู่ค้า ผู้รับเหมา นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ ท�าให้เกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน น�าไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นและโครงการต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

นารีรัตน์ กัญหาชาลี
ผู้จัดการ – ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร
ผู้จัดการโครงการ – การประกวดนวัตกรรม 
                                 ภายในองค์กร

คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์
ผู้อ�านวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน  
บริษัท น้�าตาลมิตรผล จ�ากัด 

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการด้านการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดร.พงศ์ธร จุลพันธ์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mr. Thierry Defrene
ผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ – ส่วนพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

 ประสบการณ์ของผมในฐานะคณะกรรมการตัดสินนั้น 
ยอดเยี่ยมมาก…. ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ทุกคนมีความพร้อมและมีความ
มุ่งม่ันท่ีดี อย่างไรก็ตาม ผมชอบท่ีจะให้มีกิจกรรมประเภทน้ีในโรงงาน 
เพื่อชักชวนพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในรอบชิงชนะเลิศมากกว่า
ผ่านการประชุมทางวิดีโอ เพราะนี่เป็นส่วนส�าคัญของการปลูกฝัง DNA 
นวัตกรรม …

 เท่าท่ีผมสังเกตเห็น กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มีโอกาส 
มากขึ้นส�าหรับการปรับปรุงศักยภาพในการยกระดับนวัตกรรม เพราะ
ส่วนส�าคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรก็คือความมุ่งมั่น 
ของผู้บรหิารระดับสูง และซอีีโอของบรษัิทฯ ไดแ้สดงให้เห็นตลอดเวลาถงึ
การสนับสนุนผ่านทุกค�าพูดที่ผมได้ยิน

 ผมแนะน�าให้สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกคน  
ดว้ยการบูรณาการนวตักรรมในกระบวนการท�างานประจ�าวนั อยา่รอชา้ 
ท่ีจะเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประจ�าปี พนักงานของทิปโก้ใน
แต่ละโรงงานอาจจัดกิจกรรมนวัตกรรมขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น รางวัล 
เพิ่มเติมอาจถูกจัดเตรียมไว้ส�าหรับพนักงานท่ีแจ้งปัญหาพร้อมกับ
แนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้อง 

 จากการเป็นโค้ชให้กับส่วนงานเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรม ผมได้
รับฟังจากผู้บริหารถึงความส�าเร็จในอนาคตว่าจ�าเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรม
เป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงค�า หรือศัพท์ท่ีอยู่ในกระแสเท่าน้ัน แต่เป็นแนวคิด 
ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ผมมีโอกาสได้เห็นว่ากลุ่มบริษัททิปโก้แสฟัลท์มุ่งม่ันในการใช้
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักเช่นกัน จากการได้เห็นผู้ส่งโครงการเข้าประกวด
ทุกทีมมีความตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ในการเป็นนักคดิสรา้งสรรค ์ในขณะท่ีบรษัิทฯ 
ให้การส่งเสริมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีแนวความคิด 
การท�างานเชิงรุกด้วยเช่นกัน

 บริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแทบจะท้ังหมดมีการต้ังหน่วยงาน
เพ่ือพัฒนานวตักรรมหรอืงานวจิยัโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ส่ิงหน่ึงทีย่ากทีสุ่ด
และท้าทายท่ีสุดของบรษัิทคอืการท�าลายก�าแพงขอบเขตการพัฒนานวตักรรม 
ไม่ให้การวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมถูกจ�ากัดที่หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
การท่ีทุกหน่วยในองค์กรมุ่งม่ันท่ีจะสร้างนวัตกรรมในส่วนของตนเองจะเป็น
พลังส�าคัญในการผลักดันบริษัทให้ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าธุรกิจในสถานการณ์ท่ี
โลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที และยังเป็นภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่แสดง
ถึงตัวตนขององค์กรอีกด้วย สิ่งนี้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากการประกวด
นวัตกรรมของกลุ่มบริษัททิปโก้แสฟัลท์ในครั้งนี้ครับ

 เป็นเรือ่งน่าสนใจส�าหรบัผมในการเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการตดัสิน 
เพราะท�าให้ผมต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดของโครงการในรอบรองชนะเลิศ 
และรอบชิงชนะเลิศ ท่ีเต็มไปด้วยภาพรวมท่ีน่าสนใจเก่ียวกับธุรกิจของเรา  
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างาน ประสิทธิภาพ และการควบคุมต้นทุน

 ผมคิดว่าต้องให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมท่ีแท้จริงมากขึ้น  
เพราะบางโครงการท่ีดีจะมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติงานประจ�าวัน หรือลักษณะ 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บางทีเราจ�าเป็นต้องก�าหนดว่านวัตกรรมคืออะไร 
และควรต้องมีความสุขในการพัฒนาต่อไปหากจ�าเป็น

 การประกวดโครงการนวตักรรมของกลุ่มบรษัิททิปโก้แสฟลัท์ จะเกิดขึน้ไม่ไดห้ากปราศจาก
แนวทางและการสนับสนุนจากคุณวรวัฒน์ จากกลุ่มมิตรผล การให้ก�าลังใจ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา 
ผ่านตัวอย่างของกลุ่มมิตรผล ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ม่ันใจว่าวิธีท่ีเร็วท่ีสุดท่ีเราสามารถพัฒนาการ
ประกวดนวัตกรรมน้ีภายในหน่ึงปี และท�าให้พนักงานมีส่วนร่วมมากกว่า 30% เราเข้าใจ 
ความหมายของการแบ่งปันจากคณุวรวฒัน์ในฐานะโคช้โครงการ และเราจะยังคงแบ่งปันประสบการณ์
ของเราเก่ียวกับนวัตกรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ที่ส�าคัญกว่าน้ันนวัตกรรมไม่เพียงท�าให้เรา 
ได้รับประโยชน์ทางการเงิน แต่ยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การด�าเนินงานในระยะยาวได้อีกด้วย

เสียง
จาก คณะกรรมการตัดสิน
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แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้กระบวนการสั่งซื้อสินค้าคล่องตัวได้อย่างไร
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          กระบวนการปัจจุบัน      ช่องทางการขายที่หลากหลาย

บทบาทของเจ้าหน้าที่ขาย บริหารจัดการและบันทึกข้อมูล  ลูกค้า ผู้รับเหมาท�าถนนยางมะตอย 
กระบวนการสั่งซื้อ บันทึกข้อมูลแบบ manual (ใช้เวลา 5 นาทีต่อ 1 รายการ ค�าสั่งซื้อ 32,000 รายการต่อปี) บันทึกรายการอัตโนมัติผ่านขั้นตอนดิจิทัล (186 วันท�างานต่อปีต่อพนักงานขาย)

ให้ข้อมูลภายในแก่ลูกค้า ได้แก่ แผนงาน สินค้าคงคลัง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบลีน (Lean)

มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรในระยะยาว เจ้าหน้าที่ขายมีเวลามากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การสาธิต และการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ข้อเสนอแนะจากลูกค้าหลัก

ลูกค้าของเราเริ่มเปลี่ยนวัยเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น
• ลูกค้าท่ีเป็นคนรุ ่นใหม่ ช่วงอายุต�่ากว่า 35 ปี จ�านวน  

40 ราย เป ็นผู ้มีอ�านาจการตัดสินใจในธุรกิจของตน  
(จากลูกค้าทั้งหมดประมาณ 300 ราย)

• เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อของลูกค้าส่วนใหญอยู่ในช่วงอายุต�่ากว่า 
35 ปีเช่นกัน

และแพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยลดข้อขัดข้องในหลาย
ประเด็น
• ลูกค้าที่เราสัมภาษณ์ทั้ง 92 ราย กล่าวถึงประโยชน์ของ

แพลตฟอร์มดิจิทัลว่าช่วยแก้ ไขในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (เช่น การยืนยันค�าสั่งซื้อ การติดตามการส่งสินค้า บริการ
อื่น ๆ และการติดตามเกี่ยวกับเอกสาร) 

• จากการสัมภาษณ์ลูกค้า 92 ราย ลูกค้ามากกว่า 20% 
แสดงความสนใจอย่างชัดเจนในการจัดการค�าส่ังซื้อโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัล

กรณีศึกษาที่ 2 : แพลตฟอร์มดิจิทัลส�าหรับการขาย 
 เราน�าเสนอบริการที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขความไม่พึงพอใจของลูกค้า และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
พร้อมประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ได้ท�าธุรกิจร่วมกับเรา
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ความสัมพันธ์ของผู้ให้ค�าแนะน�าสร้างจากความไว้วางใจ

แนวโน้มใหม่ที่ได้รับการระบุจากการสัมภาษณ์ลูกค้า
การสัมภาษณ์ลูกค้า 92 ราย ในปี 2562

ภาคเหนือ
33 ราย

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
39 ราย

ภาคกลาง
12 ราย ภาคตะวันออก

8 ราย

ลูกค้า

5 นาที            5 นาที- 2 ชั่วโมง        5 นาที- 2 ชั่วโมง    เวลารวมที่ใช้ในการด�าเนินการเอกสารขาย  15 นาที ถึง 3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่
การเงิน

โรงงาน

ระบบการขนส่ง
สินค้าเจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่

สนับสนุนการขาย    
จุดหมายใน

การส่งสินค้า
ของลูกค้า

ลูกค้า

5 นาที                       5-30  นาที เวลารวมที่ใช้ในการด�าเนินการเอกสารขาย  10 – 35 นาที 

เจ้าหน้าที่
การเงิน

โรงงาน

ระบบการขนส่ง
สินค้าเจ้าหน้าที่ขาย จุดหมายใน

การส่งสินค้า
ของลูกค้า

โครงการนวัตกรรมภายในองค์กร (Closed-Innovation)

ชื่อโครงการ แพลตฟอร์มดิจิทัลกระบวนการขาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

วัตถุประสงค์ 1.) พัฒนาการใช้งานที่สะดวกต่อลูกค้าในการท�าธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ
2.) เพื่อการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
3.) เพื่อสร้างการขายนอกเหนือจากปกติด้วยบริการที่มีคุณค่ามากขึ้น เช่น การสาธิตการใช้

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ปัญหา จากมุมมองของลูกค้า
1) ขั้นตอนมากเกินไปในการเปิดและยืนยันค�าสั่งซื้อ
2) ต้องโทรถามเพื่อตรวจสอบสถานะและติดตามค�าสั่งซื้อหลายครั้ง
 
จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ขาย
1) ขั้นตอนการสั่งซื้อมากเกินไปและอาจเกิดความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ได้ 
2) กระบวนการตรวจสอบภายในใช้เวลามาก

แนวทางนวัตกรรม พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส�าหรับกระบวนการขาย
- การระบุยืนยันตัวตนของลูกค้า 
- สอบถามข้อมูลลูกค้าที่จัดท�าไว้ก่อนแล้ว
- การแจ้งเตือน เช่น การช�าระเงิน สถานะรถขนส่งสินค้า เป็นต้น
- ห้องสนทนา ที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานบริการลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการบริการท่ีรวดเร็วข้ึนและบันทึกข้อมูลการส่ังซ้ือท่ีแม่นย�าย่ิงข้ึน
- มุ่งเน้นการเปลี่ยนองค์กรไปสู่แนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (มุ่งเน้นลูกค้า)
- ปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกลูกค้าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
- เตรียมเจ้าหน้าที่ขายให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย
- เพื่อการเริ่มต้นสู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล

สถานะ อยู่ระหว่างด�าเนินการและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565

ประเด็น  กระบวนการปัจจุบัน  เมื่อใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปิดค�าสั่งซื้อได้ ใบสั่งซื้อที่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ทวนสอบ 2 ขั้นตอน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนท่ีของผู ้ ได ้รับอนุญาต หรือผ ่าน 
คิวอาร์โค้ด

2. ใบสั่งซื้อเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อมูลด้านราคา เทอมการช�าระเงิน วงเงินสินเชื่อ และวันครบ
ก�าหนดช�าระ ท�าการแจ้งด้วยวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือ
เอกสาร โดยการควบคุมเอกสารส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลูกค้า 

การแจ้งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์บนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลโดยขึ้นอยู่กับระดับของผู้ได้รับอนุญาตในการ
เข้าถงึข้อมูลและมีการก�าหนดเวลาของการเข้าถงึไว้ด้วย

ขั้นตอนด�าเนินการภายในของทิปโก้แอสฟัลท ์
ส�าหรับการสั่งซื้อของลูกค้า

ขั้นตอนการท�างานปัจจุบันเกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน 
และฝ่ายผลิต

ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการขาย 

ระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน  
(Oracle) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลท้ังหมดยังอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนใน
ส่วนของการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (user interface) และ
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (user experience) 
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INNOVATION PERFORMANCE TRACKING OUTSTANDING INNOVATION PERFORMANCE 2019: “Order Tracking”  Initiative 

Contribution of Product and Process Innovations  
This innovation project from Domestic Sales Team aims to solve customer pain points which affect to whole sales value chain. Our objectives are to improve 
customer satisfaction, order tracking efficiency and flexibility via developing the digital transformation application. This would help organizations to eliminate 
order traffic bottlenecks that lower work efficiency. The platform also possess flexibility to accommodate changing demands.  

 

  

Product innovation impacts since 2014-2019 have revealed strong growth. We portray the business impacts from 
new innovative products (Para AC, EAP and Premix Asphalt) using sales volumes data as illustrated below:  

Process Innovation to Optimize Services 

2020 

2021 

2022 

Implementation 
Target Targets in 2020 and Beyond

In
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n 
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2018 019 Service 
Satisfaction  
In 2019, we conducted series of 
customer group tests in 
Northern and North-Eastern 
regions. The result suggested 
digital platform has been highly 
mentioned by customers. We 
will have full implementation in 
2020.  

86.0%  98.0% 

Time 
Reduction 

2018 2019 
15 1 Mins. Min. In 2019, our assumption of 

the order per year stood 
around 32,000 orders with 15 
Sales Service Officers.  

For cost reduction we will use 
salary mid point for proxy 
calculation. 

Reduce 
cost  

Increased  
Satisfaction 12% 94% 

M. Baht M. Baht. 
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• Establish Innovation Office  
• Promote product innovation 

continuously 
• Implement full scheme for the 

Domestic Order Tracking to all 
domestic customers 

• Continue to promote innovation culture 
for both Open- and Closed- Innovation 

 

Service Innovation Satisfaction and Process Innovation Time Reduction, started in 2019 

Tons 

Scan here for the 
“Fostering Innovation 
Culture Project” 

ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของนวัตกรรม ปี 2562 “การติดตามค�าสั่งซื้อ” 
นวัตกรรมกระบวนการที่ช่วยยกระดับการบริการ

 โครงการนวัตกรรมนี้ริเริ่มโดยฝ่ายขายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า ที่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าการขายทั้งหมด วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ปรับปรุงความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการติดตามค�าสั่งซื้อผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันดิจิทัล ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถขจัดปัญหาคอขวดในการรับค�าสั่งซื้อที่ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานลดลง แพลตฟอร์มนี้ยังมีความยืดหยุ่น
เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าอีกด้วย

วิธ
ีกา
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ฟ
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์มด
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ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมบริการและเวลาการท�างานที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านกระบวนการ ที่เริ่มในปี 2562

ความพงึพอใจด้านบรกิาร 
 ในปี 2562 เราเริ่มท�าการ
ท ด ส อ บ กั บ ลู ก ค้ า ที่ มี ห น้ า ง า น ท่ี  
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผลลัพธ์ของการแนะน�าแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก 
จากลูกค้า เราคาดว่าจะด�าเนินการ 
เต็มรูปแบบได้ในปี 2563

การลดเวลาด�าเนินการ
 ในปี  2562 สมมุติฐาน
ปริมาณการส่ังซื้อสินค้าของลูกค้า
อยู่ท่ี 32,000 รายการต่อเจ้าหน้าท่ี
ขายจ�านวน 15 คน

คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง ใชก้ารค�านวณจาก
ค่ากลางเงินเดือนของต�าแหน่งงาน

นาที นาที

ล้านบาท ล้านบาท

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง

การติดตามประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม
การสนับสนุนนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

 ผลที่ได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2557 – 2562 มีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างดี รูปด้านล่างใช้ข้อมูลปริมาณการขายแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ทางธุรกิจทางบวกจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ (Para AC, EAP และ Premix)

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน
โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรมนวัตกรรม

เป้าหมายในปี 2563 และปีต่อไป เป้าหมาย
การด�าเนินงาน

2565

2564

2563

หมายเหตุ
• เฉพาะผลิตภัณฑ์ Para AC, EAP and Premix  
• แนะน�าผลิตภัณฑ์พาราเอซีชนิดแอมโมเนียต่�ามากสู่ตลาดตั้งแต่ 

ตุลาคม 2559
• จดสิทธิบัตร 19 สิงหาคม 2558 

114,218

เมตริกตัน

• จัดตั้งหน่วยงานนวัตกรรม 
• ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
• ด�าเนินการ ระบบติดตามค�าสั่งซื้อในประเทศ 

เต็มรูปแบบให้กับลูกค้าในประเทศ
• ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนวัตกรรมภายในองค์กรและนวัตกรรม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Platform ที่ 1: การติดตามสถานะการสั่งซื้อ
เป็นระบบแรกท่ีให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า 
ด้วยตนเอง  รวมท้ังสามารถส่งค�าแนะน�า/ข้อร้องเรียนในการ
บริการโดยตรง

Platform ที่ 2: การสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง
การเพิ่มระบบที่ลูกค้าท้ังลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จะสามารถ
ท�ารายการส่ังซื้อได้ด้วยตนเอง จากท่ีไหนก็ ได้และเวลาใดก็ ได้   
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า

Platform ที่ 3: การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง
กลุ่มบริษัทฯ สามารถท�าการตลาดเฉพาะเจาะจงให้ลูกค้าต่ละราย   
จากระบบฐานข้อมูลท่ีมีการซือ้ขายท่ีผ่านมา  โดยผ่านระบบ Digital 
Platform เพื่อเพิ่มความส�าดวกและตรงตามความต้องการ พ
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การตลาดแบบ
เฉพาะเจาะจง

ระบบเคลื่อนที่
(ที่ไหน/เวลาไหน

ก็ท�าได้)   

ระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล/ฐานข้อมูล

ระบบคอมพิวเตอร์
Cloud

ระบบ
เคลื่อนที่

ระบบเคลื่อนที่

ระบบ
Cloud

ลูกค้าใหม่                         การจ่ายเงิน

ลูกค้าเดิม การติดตาม
สถานะการส่งสินค้า

256225612560255925582557

สินค้า

สินค้า

สินค้า

สินค้า

เจ้าหน้าที่ขาย

การสอบถาม
สถานะขนส่ง

การสอบถาม
สถานะขนส่ง

การสอบถาม
สถานะขนส่ง

จุดหมายในการขนส่ง
สินค้าของลูกค้า

จุดหมายในการขนส่ง
สินค้าของลูกค้า

สถานที่ สถานที่

สถานที่

โรงงาน

แพลตฟอร์มดิจิทัล

5 นาที

1 นาที

5 นาที

5 นาทีเวลาในการติดตามกระบวนการ 15 นาที

เวลาในการติดตามกระบวนการ 1 นาที

 ขั้นตอนการติดตามสถานะการขนส่ง ใช้เวลานาน
ส�าหรับพนักงานขายในการโทรและสอบถามสถานะจาก 
ฝ่ายปฏิบัติการและติดต่อกลับไปหาลูกค้า

 ขั้นตอนการติดตามสถานะการขนส่ง ใช้เวลานาน
ส�าหรับพนักงานขายในการโทรและสอบถามสถานะจาก 
ฝ่ายปฏิบัติการและติดต่อกลับไปหาลูกค้า

2561 2561
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15 1
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12% 94%
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 เราพยายามผลักดันการคดิเชงินวตักรรมอย่างต่อเน่ือง แม้วา่อาจพบอุปสรรค
บ้างเล็กน้อย แต่เรามั่นใจว่าในที่สุดเราจะปลูกฝัง และกระตุ้นให้พนักงานคิดเชิงนวัตกรรม
มากขึ้นและมีการแบ่งปันแนวคิดมากขึ้น

 เราสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและองค์กร เท่าท่ีสามารถท�าได้ในทุก
กิจกรรมของธุรกิจ เช่น จากนวัตกรรมด้านกระบวนการ  ไปจนถึงด้านสินค้าใหม่ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และลูกคา้ในอนาคต/ หรอืกลุม่ลูกคา้ทีบ่รษัิท 
ยังเข้าไม่ถึง 

 ความมุ่งม่ันของบริษัทฯ ใน “การขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” น้ัน ได้รับการ 
ปลูกฝังให้อยู่ในการคิดของพนักงานทุกคนท่ีสามารถเปล่ียนหรือถ่ายทอดความคิดดีๆ  
ให้เป็นนวัตกรรมได้ แกนหลักของวัฒนธรรมนวัตกรรมของเราต้ังอยู่บนการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีไม่ใช่การท�างานแบบไซโล แต่เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ 
การพัฒนาทักษะในทุกมิติของบริษัท

 เราเชื่อม่ันอย่างย่ิงว่าพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จะเป็นผู้มี 
ส่วนร่วมในความส�าเร็จขององค์กรจากงานด้านนวัตกรรม

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

SDG  4 : ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
 นวตักรต้องบรหิารจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ กลุ่มบรษัิทฯ เตรยีมความรูแ้ละ 
การท�าความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความคิดที่มีประสิทธิผล

SDG  9 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
 กลุ่มบริษัทใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจยางมะตอยโดยเฉพาะวิธีการปูผิวถนน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อโครงสร้างสาธารณูปโภคของประเทศ 

SDG 12 : สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน
 การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเปล่ียนแปลงสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นวัตกรรมของเรามุ่งเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
ลูกค้าโดยสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว 

SDG  8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 ประโยชน์หลักท่ีส�าคัญของนวัตกรรมคือ การสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ  
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

SDG 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 เปน็ไปไดท่ี้กลุ่มบรษิทัฯ จะประสบความส�าเรจ็และมีความสามารถในการแขง่ขนัมากขึน้
ด้วยการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา

พันธ์สิริ สุตเธียรกุล   
ผู้อ�านวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและ 
กิจกรรมเพื่อสังคม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

เพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลย ี
ที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบ 
ก้าวกระโดดแบบใหม่ ๆ เสมอ

CENTER OF 
EXCELLENCE

ศูนย์ความเป็นเลิศ  
ผลิตภัณฑ์ บริการ ด้านยางมะตอยและนวัตกรรมด้านสังคม

P S SI
Products Services Social Innovations
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“ อ น า ค ต ข อ ง แ น ว ท า ง ค ว า ม
เคล่ือนไหวด้านความปลอดภัยนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภยั แต่การเสริมสร้างพฒันา
วิธีการถ ่ายทอดแนวคิดความ
ระมัดระวังและความปลอดภัย 
ให้แก่ผู้คน”

วอลเตอร์ ดิลล์ สก็อตต์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (2464) 

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)

การตอบสนองต่อประเด็น 
ความปลอดภัยบนท้องถนน 
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การตอบสนองประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

ถนนที่มีความปลอดภัยจาก
สภาพพื้นผิวที่เรียบสม�่าเสมอ

และทนทาน

“เป้าหมายอยู่ที่เลขศูนย์: สู่ถนนที่ปลอดภัย
ที่สุดในโลก”

โครงการเป้าหมายอยู่ที่เลขศูนย์ (การเกิดอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์) ไม่ใช่โครงการท่ีสามารถส่งผลส�าเร็จได้
ภายในวัน เดือน หรือปีท่ีก�าหนด แต่เป็นโครงการที่
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมโครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราว  
(รักษ์ทาง-รักถิ่น) ด�าเนินการไปแล้ว 5 ครั้ง
- พนักงานอาสาทั้งหมด 150 คน
- ผู้เข้าร่วมจากชุมชนทั้งหมด 322 คน

กิจกรรมโครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราว (รักษ์ทาง- 
รักถิ่น) ได้มีการขยายขอบเขตงานให้พันธมิตรผู้มี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมรับไปท�ากิจกรรมเพื่อ
สังคมด้านความปลอดภัยของตนเอง

-   กิจกรรมโครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราว  
(รักษ์ทาง-รักถิ่น) ด�าเนินไปแล้ว 6 ครั้ง
-    เครือมิตรผลเป็นพนัธมิตรผู้มีส่วนร่วมรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมและรับโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่นไปท�าต่อที่
จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงการปูพื้นถนนให้กับชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา (เจ้าของพื้นที่โครงการ) โดยร่วมมือ 
กับชุมชนและหุ้นส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับหัวหน้าเขตอ�าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
กรมสรรพากร เขต 5 และมณฑลทหารบกที่ 21 
 ณ ค่ายสุรนารี เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดินถนน 
เพื่อใช้ส�าหรับการเดินและออกก�าลังกายในชุมชน

การอบรม CPR และ AED ส�าหรบัพนักงานและชมุชน
รอบข้างโรงงาน  ปี 2560 เป็นปีแรกของโครงการ  และ
ท�าอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
108 คน

จดัโครงการช่วยชวีิตขัน้พื้นฐานเพื่อทุกชวีิตปลอดภยั
ให้กับพนักงานบริษัทและชุมชนรอบข้างโรงงาน ฝึกอบรมผู้อาสาช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและอบรมวิธี

การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัติโนมัติจ�านวน
ทั้งหมด 956 คน

ให้การศึกษากับเยาวชนต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านความรู้เรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนนและภาษาอังกฤษผ่านโครงการความรู ้
ถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก

ฝึกอบรมและแนะน�ากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ทั้งหมด 5 โรงเรียน ในชุมชนรอบข้างโรงงาน

ประเด็นส�าคัญ #3)  การพัฒนาเครือข่ายการเดินทางท่ีปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการขยายขอบเขตส�าหรับชุมชนรอบข้าง

หัวข้อรายงาน การตอบสนองต่อประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน (ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

ผลกระทบและความเสี่ยง ความเสี่ยงในทางสัญจรและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ประเด็นทางสังคม ประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (อาทิเช่น สภาพถนน และอื่น ๆ)

มาตรฐาน GRI GRI 403 มาตรฐาน ISO มาตรฐาน 45001: 2018

SDGs SDG 3, SDG 4, SDG 9, SDG 11, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงาน : โรงงานนครราชสีมา – เจ้าของโครงการ
-  ภายนอก : ชุมชน , หน่วยงานราชการ ; DDR

วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
เพื่อสร้างความตระหนักต่อต้นเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการปูถนนที่ไม่ได้คุณภาพ หรือกฎระเบียบจราจร และลดอัตรา
การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจากหลุมถนนและพื้นผิวถนนที่ไม่สม่�าเสมอกัน รวมทั้งให้ความรู้กับเยาวชน
ด้านกฎหมายจราจร

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการ (ทุกโรงงาน) / ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

กลยุทธ์ ความปลอดภัยมาก่อน

การด�าเนินงาน -  ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัท อาทิเช่น  ยางมะตอย หรือ ยางมะตอยผสมส�าเร็จ ในการแก้ปัญหาโดยพนักงานอาสา
-  แสดงวิธีการซ่อมหลุมและบ่อบนถนนและจัดการอบรมให้กับชุมชนและพันธมิตรความรับผิดชอบต่อสังคม
-  ให้ความรู้และอบรมพนักงานและชุมชนในเรื่องประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน

ผู้น�าด้านนวัตกรรม

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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 ตามเสาหลกัทัง้ 5 ของความปลอดภยัในการจราจรทางบก เราได้ระบุจุดแขง็ และความเชีย่วชาญได้ 3 หัวข้อท่ีสามารถปรบัใช้ในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งรายละเอียดังนี้
1) ความปลอดภัยทางถนน : คุณภาพพื้นผิวถนนมีผลโดยตรงกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเหยื่อความรุนแรง รวมทั้งการสูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมป็นบ่อซึ่งทางเราให้ค�ามั่นเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
2) ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย : กฎหมายและพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นกุญแจส�าคัญส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มบริษัทฯ 

จัดสรรความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเริ่มจากเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมท้ังพนักงานขับรถของ 
กลุ่มบริษัทฯ เอง  เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย

3) การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ : การรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ ส่วนส�าคัญของการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะมี 
วิธีการช่วยเหลือทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ขั้นร้ายแรง  หนึ่งในกระบวนการน้ัน คือ ขั้นตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นซึ่งจ�าเป็นต้องช่วยเหลือทันที 
ภายในระยะเวลา 4 นาทีหลังได้รับอุบัติเหตุ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประสบเหตุจะมีอัตรารอดชีวิตเพิ่มขึ้น  เพื่อรอการช่วยเหลือจากแพทย์ต่อไป

5 เสาหลัก ส�าหรับถนน
ปลอดภัย

“ความปลอดภัย คือ
สิ่งที่มีผลกระทบ
ต่อเราทุกคน”

การบริหารการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

ถนนและการสัญจร
อย่างปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย

ยานพาหนะปลอดภัย

เสาหลัก/กรอบด้านถนนปลอดภัยทางถนน

การตอบสนอง
หลังเกิดอุบัติเหตุ

ที่มาของข้อมูล: http://saferoaduse.unhcr.org/wp-content/uploads/2018/03/Road-Safety-Strategy-January-26-2018-reduced.pdf 

ความปลอดภัยในการจราจรทางบกอ้างอิงจากวิธีการ
และมาตรการ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้วิธีการป้องกัน

เหตุการณ์ขั้นร้ายแรง หรือ น�ามาซึ่งการเสียชีวิต
แนวทางการด�าเนินงาน

 วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2573 มีเป้าหมายการลดจ�านวน 
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563  
ซึ่งเป้าหมายน้ีจะมีต่อยอดด�าเนินมาตรการท่ีได้รับการยอมรับระดับสากลเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยทางถนนตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี พ.ศ. 2554-2563

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามท่ีท�าโดยองค์การอนามัยโลกและธนาคารโลก จะพบว่า
อุบัติเหตุทางถนนน้ันเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวติของเหย่ือที่มีอายุระหว่าง 5-29 ปี และอุบัติเหตุ
ทางถนนก็ถูกจัดล�าดับให้อยู่ที่สองของสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุที่มีอายุระหว่าง 30-44 ปี 
ทั่วโลก

 ตามรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1.2 ล้านคน ทั่วโลก
ในแต่ละปี และในบางเหตุการณ์ก็ได้ท�าให้ผู้ประสบภัยบาดเจ็บ หรือเป็นอัมพฤกษ์ และอัมพาตมากกว่า 
20 ถึง 50 ล้านคนทั่วโลก ถ้าหากไม่มีการปรับปรุง พัฒนา และน�าหลักความปลอดภัยทางถนนไปใช้ 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศด้อยพัฒนาหรือ ประเทศท่ีก�าลังพัฒนาอาจจะ 
สูงขึ้นร้อยละ 80 ในปี 2563

 ด้วยประสบการณ์ท�างานและความเชี่ยวชาญการท�าผิวถนนของบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  
เราม่ันใจว่าการน�าความรู้ความสามารถมาช่วยแก้ปัญหาความเส่ียงที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนให้
มีแนวโน้มความรนุแรงต�า่ลง กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนุนและก�ากับดแูลโครงการความปลอดภยั
ทางถนนโดยร่วมกับหน่วยงานรัฐ ชุมชน และ ภาคเอกชนอื่น ๆ ซึ่งมีโครงการดังนี้ 

1) โครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราว (รักษ์ทาง-รักถิ่น) : ซ่อมหลุมถนนขนาดเล็ก จนถึงขนาด
กลาง ตามมาตรฐานกรมทางหลวงฯ บนผิวถนนเพื่อให้มั่นใจในการเดินทางอย่างปลอดภัย

2) โครงการความรู้ถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก : เสริมสร้างความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้ถนนตาม
กฎหมายจราจรให้กับเด็ก

3) โครงการช่วยชวีิตขัน้พื่นฐานเพื่อทุกชวีิตปลอดภยั : เป็นโครงการอบรมช่วยชวีิตขัน้พื้นฐาน
ที่ช่วยให้ผู้ประสบภัยมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ

 ประเดน็ส�าคญัของความปลอดภยัทางถนนถกูจดัอยู่ภายใต้ประเภทของผู้น�าด้านนวตักรรม  
ซึง่กลุม่บริษัทฯ  มุ่งม่ันให้มีการน�านวตักรรม ไปพฒันา ปรบัปรงุผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือวิธกีาร
ในการแก้ปัญหา  เพื่อท�าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนให้ดียิ่งขึ้น 

ปัญหา แนวทางความสามารถของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์

  โครงการความรู ้ถนนปลอดภัยส �าห
รับ

เ ด
็ ก

      โครงการช ่วยชีวิตขั้ นพื้ นฐานเพ
ื่ อทุก

ชีว
ิต

โครงการซ ่อมหลุมถนน

อุบัติเหตุทางถนน ชีวิตและความปลอดภัย
บนท้องถนน

การพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการคมนาคม

แก้ไขประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน 
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม/การสร้างคุณค่าร่วม

เริ่มโครงการ 2560 โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 3

เป้าหมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการสัญจรบนท้องถนนของ 
ผู้ใช้ถนนทุกคนรวมถึงทรัพย์สิน กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ 
รักษ์ทาง-รักถิ่นเพื่อเน้นเรื่องการซ่อมแซมพื้นผิวถนนและหลุม 
บนถนนที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

กลยุทธ์ ปลอดภัยไว้ก่อน

พันธมิตร กรมทางหลวงชนบท, กลุ่มมิตรผล

ประเมินผลกระทบ - ความปลอดภัยบนพื้นผิวถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
- การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมของสินคา้ และ กระบวนการ

ส�าหรับการซ่อมแซมหลุมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม/การสร้างคุณค่าร่วม

เริ่มโครงการ 2562 โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 1

เป้าหมาย เป็นโครงการให้ความรู้ในการใช้ถนนตามกฎหมายจราจรและ
เสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทาง
ร่วมไปกับผู้ใหญ่ หรือเดินทางเองของเด็ก

กลยุทธ์ ปลอดภัยไว้ก่อน

พันธมิตร โรงเรียนในชุมชนรอบเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

ประเมินผลกระทบ เพ่ิมความรู้ให้เด็กนักเรียน หรือการรับรู้ของผู้ปกครองในเร่ืองการ
เดินถนนและการข้ามถนนท่ีปลอดภัยส่ิงท่ีไม่ได้คาดคิดคือเด็กกลับบ้านแจ้ง
ผู้ปกครอง  และถ่ายทอดส่ิงท่ีได้รับรู้มา  เป็นอีกวิธีท่ีเป็นการให้ความรู้ด้าน
จราจรเบ้ืองต้น

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม/การสร้างคุณค่าร่วม

เริ่มโครงการ 2561 โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2

เป้าหมาย เป็นโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติส�าหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้มาตรฐานของ 
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจ 
แห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

พันธมิตร คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตของกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

ประเมินผลกระทบ อบรมกระบวนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเพ่ือการช่วยชีวิต (CPR) 
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังการใช้อุปกรณ์กระตุกหัวใจ (AED) และเป็นหน่ึงใน
โครงการท่ีได้การตอบรับดีมาก

สแกนที่นี่ส�าหรับการชมวีดีโอโครงการ
ความรู้ถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก

สแกนที่นี่เพื่อการชมวีดีโอ
โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  

เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

การริเริ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

โครงการซ่อมหลุมถนนชั่วคราว (รักษ์ทาง-รักถิ่น) 
ส�าหรับความปลอดภัยบนท้องถนน 

โครงการความรู้ถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก
ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบความบันเทิง

โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย
วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัติโนมัติ

สแกนที่นี่เพื่อการชมวีดีโอ 
โครงการซ่อมหลุมถนน
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ทางเดิน/วิ่งออกก�าลังกาย

ถนนทางหลวงชนบทสายทาง รอ.2027 

สวนพญาไทภิรมย์/ กรกฎาคม 2562

ขอนแก่น / พฤษภาคม 2562

เขตพญาไท | ชุมชน | กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

กรมทางหลวงชนบท | ชุมชน | กลุ่มมิตรผล

จุดเด่นของโครงการ:
• ทีมล้อล้นได้ริเริ่มโครงการความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยจดัซือ้ผลิตภณัฑย์างมะตอยชนิดผสม
ส�าเรจ็ จ�านวน 50 ถงุ ส�าหรบัโครงการซ่อมหลุม
บนถนน

• ทีมล้อลน้ไดร้ว่มมอืกับคณุคร ูและผู้ปกครองท�า
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อร่วมกัน
สรา้งและดแูลถนนของพวกเขาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี

• บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ เข้ามาสนับสนุน 
ผลิตภิณฑ์ยางมะตอยชนิดผสมส�าเร็จ และช่วย
สอนเทคนิคการซ่อมแซมหลุมในวิธีที่เหมาะสม

สแกนที่นี่เพื่อการชมวีดิโอ
โครงการซ่อมหลุมถนน จ.นครนายก

 ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท

สแกนที่นี่เพื่อการชมวีดิโอ
โครงการซ่อมหลุมถนน จ.ขอนแก่น 

ร่วมกับกลุ่มน้�าตาลมิตรผล

บน
ถน

นส
ู่คว

�ม
ปล

อด
ภัย

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี / สิงหาคม 2562

กลุ่มวัยรุ่นผู้มีใจรักการแต่งรถกระบะด้วยล้อขนาดใหญ่ พวกเขาเรียกตัวเองว่า  
“ทมีล้อล้น” พวกเขาค้นพบว่าการขบัรถของตนมีส่วนท�าให้ถนนเกิดหลมุเป็นจ�านวน
มาก ท�าให้พวกเขาต้ังใจทีจ่ะซ่อมแซมหลุมท่ีอยูห่น้าโรงเรียนอุดรพฒันาการ เนือ่งจาก
การจราจรหน้าโรงเรียนค่อนข้างหนาแน่น ทีมล้อล้นจึงขอความร่วมมือจากคุณครู  
พ่อแม่ของเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซ่อมหลุมถนน  ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี  
และกลุ่มเยาวชนยังคงท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สองด้วย
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ผมภูมิใจมากท่ีโครงการซ่อมหลุมถนน 
( รั ก ษ ์ ท า ง - รั ก ถิน่ )  ข อ ง เ ร า  ท� า ใ ห ้ 
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เชื่อมโยงกับชุมชน 
ประชาชน และภาครัฐ ได้ครบทุกมิติ และ 
ท่ีส�าคัญคือ ได้น�าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ของเราไปซ่อมถนนทีช่�ารดุ ท�าให้ทกุคนท่ีใช้
ถนนมีความปลอดภัย

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ภาณุพงศ์ เสริฐกวี
ผู้จัดการโครงการความปลอดภัยทางถนน
โครงการซ่อมหลุมถนน

ท�าทางเดิน-วิ่งรอบสวนสถานีรถไฟสูงเนิน

เป้าหมาย:
เพื่อพัฒนาทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสถานีรถไฟ
สูงเนินให้แก่ชุมชน ได้มีสถานที่ออกก�าลังกาย 
เพื่อสุขภาพท่ีดีควบคู่กับการอนุรักษ์สถานีรถไฟ
สูงเนิน
โครงการ:
1) การปรับพ้ืนผิวโดยขอความร่วมมือจาก

ประชาชนจติอาสาอ�าเภอสูงเนิน เจ้าหน้าท่ี 
ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จากกองพันทหารราบที่ 2 
และพนักงานโรงงาน สาขานครราชสีมา 
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 

2) ปรับพื้นผิวที่ทับซ้อนกัน เพื่อท�าทางเดิน-วิ่ง
โดยรอบประมาณ 700 มิเตอร์  

3)  กวาด และท�าความสะอาดลู่ทางเดิน-วิ่ง

สแกนที่นี่เพื่อการชมวีดิโอ
โครงการความปลอดภัยทางถนน

ของชุมชน

สนับสนุนการท�าลู่ทางเดิน-วิ่งรอบสวนสถานีรถไฟสูงเนิน

SDG  3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 มาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยทางถนนจะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดียิ่งขึ้นจากโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น และการ
ฟื้นฟูผิวถนน

SDG  4 : การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง
 เราได้มีโอกาสให้ความรู้ เทคนิค วิธีการท�าลู่ทางเดิน-วิ่งแก่ชุมชน และ
หุ้นส่วนผู้มส่ีวนรว่มรบัผิดชอบต่อสังคม ซึง่คนในชมุชนบางคนสนใจท่ีจะต่อยอด 
ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑยางมะตอยมากขึ้น และกลับมาใช้กับหน้าท่ีการงาน
ของเขา

SDG  9 : พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง   
               พื้นฐาน
 เราได้รับประสบการณ์การฟื้นฟูผิวถนน และได้ค้นพบวิธีการแก้ไข
ปัญหาใหม่ ๆ หลายวิธี ท�าให้เราสามารถน�ากลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 
กระบวนการใหม ่ส�าหรับความปลอดภัยทางถนนจากกจิกรรมความรับผดิชอบ
ต่อสังคม

SDG  11 : เมืองปลอดภัย
 เราใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนในการเดินทาง 
อย่างปลอดภัยภายในชุมชนผ่านการฟื้นฟูผิวถนน  

SDG  17 : การร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ช่วยส่งเสริมให้พันธมิตรอื่น ๆ  ของผู้มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอยากเพิ่มพูนความรู้ และขยายเขตพื้นท่ีของโครงการเพื่อ
ท�าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนทั้งหมด 

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  165  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  164  |



ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยยัง ‘รักษ�’ ระบบนิเวศของชุมชน

ก�รดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภ�พเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

สร้างรุปแบบ
การผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน

การสร้างความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน
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เราไม่สามารถแก้วิกฤตได้  
ถ้าเราไม่ถือว่ามันเป็นวิกฤต 

และหากวิธีการแก้ปัญหาในระบบ
ไม่สามารถท�าได้

เราก็ควรเปลี่ยนระบบ
  

- เกรต้า ธันเบิร์ก -
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม วัย 17 ปี

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)

เก็บขยะป่าชายเลนลีเลต สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

 รักษ์โลก
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คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับ
โลก ด้านการเปล่ียน แปลงสภาพภมิูอากาศ
และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจ
เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท

• สนับสนุน การแก้ปัญหาโดยการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรใน
การด�าเนินงาน 

• ลดและก�าจดัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สู่สิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการใช้พลังงาน และต้นทุนค่า 
ความร้อนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงาน

ปริมาณการใช้พลังงาน ในปี 2561 เท่ากับ 
251,387 จิกกะจูล

ลดปริมาณการใช้พลังงานลง 10% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า

ปริมาณการใช้พลังงาน ในปี 2562 เท่ากับ 
210,975 จิกกะจูล
ลดลง  16.1%

ลด และก�าจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ตามหลักการจัดการก๊าซเรือนกระจก  
(GHG Protocol)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ในปี 2561 เท่ากับ 
0.041 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อ ตันผลิต

ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4%  
(เปรียบเทียบกับปีฐาน 2561)

 
 
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ในปี 2562 
เท่ากับ 0.038 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ต่อ ตันผลิต 
ลดลง  7.58%

 

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และความ 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อม

พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน 1 ครั้ง  
ในปี 2561

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และความไม่
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นศูนย์ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และความ 

ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อม  ในปี 2562 
0 ครั้ง

รักษ์โลก

ประเด็นส�าคัญ
  #8) ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  #11) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#13) การปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อรายงาน รักษ์โลก

ผลกระทบและความเสี่ยง
• ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ซ่ึงเป็นใบอนุญาตในการด�าเนินธุรกิจ (ความเส่ียงด้านความสอดคล้อง)

• ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดลงของทรัพยากรด้านพลังงาน (ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ)

ประเด็นทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน

มาตรฐาน GRI GRI 302 / GRI 305 / GRI 307 มาตรฐาน ISO ISO 14001

เป้าหมายยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 4, SDG 7, SDG 9, SDG 12, SDG 13 และ SDG 17 

นโยบาย นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ และนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  ลูกจ้างทุกกลุ่ม
-  ภายนอก : ภาครัฐ และชุมชน

วัตถุประสงค์ • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศไทย (ทุกโรงงาน) / แผนกความม่ันคง ความปลอดภัย สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และหน่วยงาน พัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

กลยุทธ์ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ/การปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การด�าเนินงาน • การติดตั้งหม้อต้มน้�ามันร้อนเครื่องใหม่ และการปรับปรุงถังเก็บ และระบบท่อ
• การเปลี่ยนคอยล์ร้อน และออกแบบใบกวนของถังผสมแบบใหม่
• การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์วัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer)
• การใช้พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล ส�าหรับหม้อต้มน้�ามันร้อน

E ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  

Tipco Asphalt has established and implemented the Environmental Management System according to ISO 14001, and have been certified across the 
Head Office and all 5 plants in Thailand by certification body since 2003. The Group continues to develop environmental management and maintain the 
certifications until today. Pursuant to our Integrated Management System Policy, the Group aims to protect our environment by preventing / controlling 
the pollutants from our business activities that may impact environment such as greenhouse gas emission, water discharge, reducing the waste and 
control the resource usage, etc. In additional, We also have established the Energy Conservation Policy for usage as framework and direction for 
operations on energy conservations that we aim to improve the energy efficiency continuously by technology and best practices that suitable for our 
business.  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Management Approach 

saving the world for  next generations 
284,321 270,880 251,387 

210,975 

0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2016 2017 2018 2019

Total Energy / Fuel Consumption (GJ)  
& Energy Intensity (GJ/ Ton Produced) 

Energy intensity ratio: (GJ./ Ton Produced)

0.03600

0.03700

0.03800

0.03900

0.04000

0.04100

0.04200

All Plants

GHG Emission Intensity (Ton. - CO2 Eq. / ton 
produced.) 

2016 2017 2018 2019

In 2019, the Group constantly explored innovations, ideas and 
initiatives on fuel and energy saving. In addition to initiatives on GHG 
Emission Reduction, there are additional initiatives on energy saving in 
2019 as follows: 

• Implemented the Centralize Logistic Center at Phrapradaeng plant 
to reduce backhaul cost, cut fuel consumption and improve truck 
utilization; 

• Implemented the Oracle Transportation Management module (OTM) 
and Truck Tracking System Technology to optimize transport routes, 
delivery distance and time; 

• Renovated storage tanks and piping system at Phrapradaeng plant 
to reduce heat loss of piping system; and 

• Improved the power supply system at Rayong plant to enhance 
power efficiency.  

We achieved remarkable energy saving results:  the total energy/ fuel 
consumption stood at 210,975 GJ. In 2019 consumption declined 
16% as opposed to that of 2018. Total energy intensity stays at 0.452 
GJ./ Ton Produced, a 11% reduction as opposed to that of 2018. 

Energy Conservation 

Greenhouse Gas Emission 
Since September 2018, we have implemented the GHG Management in compliance 
with the GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard. GHG has 
been implemented across all 5 plants in Thailand with the scopes of report of Direct 
GHG Emissions and Electricity and Indirect GHG Emission.  In 2019, we achieved 
7.58% GHG reduction, with detailed action plans to reduce the greenhouse gas 
emissions summarized below: 

• Installed new hot oil boiler at Phrapradaeng plant to increase the heat efficiency and 
reduce the fuel consumption; 

• Replaced new heating coil and re-designed the agitators of two Para Asphalt 
Cement Tanks at Phitsanulok plant to reduce the fuel consumption for heating 
products and minimize production lead time; 

• Changed production process of Joint Sealer at Nakhon Ratchasima plant by double 
production capacity from 15 ton/batch to 30 ton/batch with reduction of fuel 
consumption about 100-150 liters/batch for heating asphalt material and; 

• Switched fuels from diesel to be bio-diesel (B20) for hot oil boilers at Thathong plant 
that help reducing GHG emission. 

Scan here for  
Integrated Management 

System Policy  
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Scan here for  
Energy Conservation 

Policy  
  

7.58% 

GHG Emission Reduction Rate 
2019 decreased when 

compare with base year 2018 

 Next 
Step 

Since August 2019, Operations team have focused on the renewal energy : we switched to biodiesel (B20) as a fuel for existing hot oil boiler 
at Thathong plant Suratthani province. We also plan to use for the new hot oil boiler at PD in 2020. In addition, we are currently exploring the 
possibility of switching to biodiesel to fuel transportation truck; starting at Rayong and Nakhon Ratchasima plants by early-2020. If 
successful, this initiative can reduce fossil fuel (diesel) usage by more than 30% as compared to the previous year . 
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การอนุรักษ์พลังงาน I 302-1 I 302-3 I 302-4 I ข้อก�าหนด 6.5.4 และ 7.4.2 I

 ในปี 2562 กลุ่มบรษัิทฯ ไดท้�าการส�ารวจนวตักรรม ความคดิ และรเิริม่โครงการเก่ียวกบัการ
ประหยดัเชือ้เพลิงและพลังงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากโครงการท่ีด�าเนนิการเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกแล้ว ยังมีความคิดโครงการริเริ่มเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในปี 2562 ดังต่อไปนี้ :

• ด�าเนินการจัดตั้งโครงการโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์ (Centralize Logistic Project) ที่โรงงาน
พระประแดง  เพือ่ลดต้นทุนในการขนส่งรถเท่ียวเปล่าขากลับ (Backhaul) ลดการใชน้้�ามันเชือ้เพลิง 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า

• น�าระบบการบริหารการขนส่งออราเคิล (Oracle Transport Management - OTM) มาใช้ และ
ปรบัปรงุเทคโนโลยีระบบติดตามรถบรรทุก เพือ่การบรหิารจดัการ โดยปรบัเส้นทางการขนส่ง ระยะ
ทาง และเวลาในการจัดส่ง ให้เหมาะสมมากที่สุด

• ปรับปรุงถังเก็บยางมะตอย และระบบท่อท่ีโรงงานพระประแดง เพื่อลดการสูญเสียความร้อนของ
ระบบท่อ

•  ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าที่โรงงานระยอง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 เราบรรลุผลการประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงาน / เชื้อเพลิงรวม ในปี 2562 เท่ากับ 
210,975 จิกกะจูล  ซึ่งปริมาณการใช้ลดลง 16% เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนอัตราการใช้พลังงานต่อ
หน่วยการผลิต ในปี 2562 เท่ากับ 0.452 จิกกะจูลต่อตันผลิต ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปี 2561

 ก้าวต่อไป

   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2562 ทีมฝ่ายปฏิบัติการมุ่งไปที่การใช้พลังงานทดแทน โดยเราเปล่ียนมาใช้ไบโอดีเซล (B20) เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อต้มน้�ามันร้อนท่ีมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเราวางแผนที่จะใช้ไบโอดีเซล (B20) ส�าหรับหม้อต้มน้�ามันร้อนเครื่องใหม่ที่คลังพระประแดง ในต้นปี 2563 ด้วย นอกจากนี้เราก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ 
ของการเปล่ียนน้�ามันเชือ้เพลิงรถขนส่งของเรา จากน้�ามันดีเซลไปใช้ไบโอดเีซล โดยเริม่ต้นท่ีโรงงานระยองและโรงงานนครราชสีมา ภายในต้นปี 2563 หากประสบความส�าเรจ็ คาดวา่โครงการน้ีจะสามารถ
ลดการใช้น้�ามันเชื้อเพลิง ได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  

Tipco Asphalt has established and implemented the Environmental Management System according to ISO 14001, and have been certified across the 
Head Office and all 5 plants in Thailand by certification body since 2003. The Group continues to develop environmental management and maintain the 
certifications until today. Pursuant to our Integrated Management System Policy, the Group aims to protect our environment by preventing / controlling 
the pollutants from our business activities that may impact environment such as greenhouse gas emission, water discharge, reducing the waste and 
control the resource usage, etc. In additional, We also have established the Energy Conservation Policy for usage as framework and direction for 
operations on energy conservations that we aim to improve the energy efficiency continuously by technology and best practices that suitable for our 
business.  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Management Approach 

saving the world for  next generations 
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In 2019, the Group constantly explored innovations, ideas and 
initiatives on fuel and energy saving. In addition to initiatives on GHG 
Emission Reduction, there are additional initiatives on energy saving in 
2019 as follows: 

• Implemented the Centralize Logistic Center at Phrapradaeng plant 
to reduce backhaul cost, cut fuel consumption and improve truck 
utilization; 

• Implemented the Oracle Transportation Management module (OTM) 
and Truck Tracking System Technology to optimize transport routes, 
delivery distance and time; 

• Renovated storage tanks and piping system at Phrapradaeng plant 
to reduce heat loss of piping system; and 

• Improved the power supply system at Rayong plant to enhance 
power efficiency.  

We achieved remarkable energy saving results:  the total energy/ fuel 
consumption stood at 210,975 GJ. In 2019 consumption declined 
16% as opposed to that of 2018. Total energy intensity stays at 0.452 
GJ./ Ton Produced, a 11% reduction as opposed to that of 2018. 

Energy Conservation 

Greenhouse Gas Emission 
Since September 2018, we have implemented the GHG Management in compliance 
with the GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard. GHG has 
been implemented across all 5 plants in Thailand with the scopes of report of Direct 
GHG Emissions and Electricity and Indirect GHG Emission.  In 2019, we achieved 
7.58% GHG reduction, with detailed action plans to reduce the greenhouse gas 
emissions summarized below: 

• Installed new hot oil boiler at Phrapradaeng plant to increase the heat efficiency and 
reduce the fuel consumption; 

• Replaced new heating coil and re-designed the agitators of two Para Asphalt 
Cement Tanks at Phitsanulok plant to reduce the fuel consumption for heating 
products and minimize production lead time; 

• Changed production process of Joint Sealer at Nakhon Ratchasima plant by double 
production capacity from 15 ton/batch to 30 ton/batch with reduction of fuel 
consumption about 100-150 liters/batch for heating asphalt material and; 

• Switched fuels from diesel to be bio-diesel (B20) for hot oil boilers at Thathong plant 
that help reducing GHG emission. 

Scan here for  
Integrated Management 

System Policy  
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Scan here for  
Energy Conservation 

Policy  
  

7.58% 

GHG Emission Reduction Rate 
2019 decreased when 

compare with base year 2018 

 Next 
Step 

Since August 2019, Operations team have focused on the renewal energy : we switched to biodiesel (B20) as a fuel for existing hot oil boiler 
at Thathong plant Suratthani province. We also plan to use for the new hot oil boiler at PD in 2020. In addition, we are currently exploring the 
possibility of switching to biodiesel to fuel transportation truck; starting at Rayong and Nakhon Ratchasima plants by early-2020. If 
successful, this initiative can reduce fossil fuel (diesel) usage by more than 30% as compared to the previous year . 
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก I 305-1 I 305-2 I 305-4 I 305-6 I ข้อก�าหนด 6.5.5 และ 7.4.2 I

 ต้ังแต่เดือนกันยายน 2561 เราได้น�าการจัดการก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  
เป็นไปตามหลักการพธีิสารก๊าซเรอืนกระจก วา่ดว้ยมาตรฐานการท�าบัญชแีละการรายงานขององคก์ร  
(GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard) โดยมีการด�าเนินการที่
โรงงานท้ัง 5 แห่งในประเทศไทย มีขอบเขตรายงานครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า  ในปี 2562 เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงได ้7.58% โดยมแีผนโครงการ และการด�าเนนิการตามแผนเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
โดยสรุปดังนี้:

•  ติดต้ังหมอ้ต้มน้�ามันรอ้นเครือ่งใหมท่ี่ โรงงานพระประแดง เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการให้ความรอ้น และ
ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

• เปล่ียนท่อแลกเปล่ียนความร้อนชุดใหม่ และออกแบบปรับปรุงใบกวนใหม่ ส�าหรับถังผสมผลิตภัณฑ์
แอสฟลัต์ซเีมนต์ผสมยางพารา (Para Asphalt Cement) สองถงัท่ีโรงงานพษิณุโลก เพือ่ลดปรมิาณ
การใช้น้�ามันเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ และลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตให้น้อยลง

•   เปล่ียนกระบวนการผลิตของ วัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) ท่ีโรงงานนครราชสีมา 
ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตเป็นสองเท่า จาก 15 ตัน/ชุด เป็น 30 ตัน/ชุด โดยลดการใช้
เชื้อเพลิงลงได้ประมาณ 100-150 ลิตร/ชุด ส�าหรับการให้ความร้อนแก่วัตถุดิบยางมะตอย

•   เปลีย่นเชือ้เพลิงจากดเีซลเป็นไบโอดเีซล (B20) ส�าหรบัหม้อต้มน้�ามนัรอ้นทีโ่รงงานท่าทอง สุราษฎร์ธาน ี
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สแกนที่นี่พื่ออ่านนโยบาย 
การจัดการ 

แบบบูรณาการ

สแกนที่นี่เพื่ออ่านนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน

อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2562 มี
อัตราลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2561

แนวทางการด�าเนินงาน

 กลุม่บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดท�าและด�าเนินการระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้รบัการรบัรองจากน่วยงานผู้ให้การรบัรอง ท้ังท่ีส�านักงานใหญ่และโรงงานทัง้ 5 แห่ง 
ในประเทศไทย ต้ังแต่ปี 2546 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงพฒันาการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม และคงรกัษาสถานะใบรบัรองจนกระทัง่ปัจจุบันตามนโยบายระบบการจดัการแบบบูรณาการของเรา  กลุ่มบริษัทฯ มเีป้าประสงค์
เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมโดยการป้องกันและควบคุมมลพิษจากกระบวนการทางธุรกิจของเราท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยน�้าท้ิง การลดขยะ ของเสีย และ
ควบคมุการใช้ทรพัยากร นอกจากน้ีเรายังได้ก�าหนดนโยบายการอนรุกัษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นกรอบการท�างานและทิศทางส�าหรบัการด�าเนินงานด้านการอนรุกัษ์พลังงาน ซึง่เรามุ่งม่ันท่ีจะปรบัปรงุประสิทธภิาพ
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

รักษ์โลกของเรา ไว้ให้คนรุ่นหลัง

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตันต่อคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อ ตันผลิต)

ทุกโรงงาน

2559 2560 2561 2562

การใช้พลังงาน/เชื้อเพลิงรวม (จิกกะจูล)
และอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (จิกกะจูลต่อตันผลิต)

2559 2560

  อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (จิกกะจูลต่อตันผลิต)

2561 2562

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  173  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  172  |
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ข้อร้องเรียนและความสอดคล้องตามกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม

ขอ้รอ้งเรยีนและความสอดคล้องตามกฎหมาย ดา้นส่ิงแวดล้อม

ข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2562 เท่ากับ 0 
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ENVIRONMENTAL COMPLIANCE & COMPLAINT 

Management Approach 

According to our Integrated Management System Policy, there is a 
procedure related to new applicable laws and regulations: i.e., from 
monitoring and obtaining from reliable sources, screening, registering into 
electronic workflows, evaluating the compliance, and planning for 
corrective action (in case of non-compliance is detected) then following 
up until completion. Moreover, the compliance of practices shall be 
reviewed annually while all environmental parameters are monitored and 
measured by external, independent parties regularly to ensure full 
compliance with applicable environmental laws and regulations.  

Regarding  the environmental complaint, we used to encounter a case of 
environmental complaint in 2018 on the odor of ammonia in Para Asphalt 
Cement production, however, after we switched to Ultra-low Ammonia 
Rubber material as a replacement for normal para rubber. We achieved 
the zero environmental complaints in 2019 

We track energy intensity for production per revenue, classified by product group, 
we found that for most of key product lineups such as Asphalt Cement (AC), 
Asphalt Emulsion & Cutback (AE & CB), Para Asphalt Cement (PARA AC) and 
Joint Sealer & Joint Primer (JS & JP), energy intensity per revenue of these 
products constantly decline.  

Meanwhile, energy intensity of Polymer Modified Asphalt (PMA) products remains 
high and represents our opportunity for improvement in the future. 

The energy intensity per revenue across all products averages 10.03 GJ./ Revenue 
– Mil.THB in 2019, representing a 9% decrease from 11.08 GJ./ Revenue – 
Mil.THB in 2018.  
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Saving the Environment & the Planet by Managing the Whole Value Chain Operations 
In Compliance with Environmental Rules & Regulations 

Being a leading company in production and distribution of asphalt 
products, Tipco Asphalt Group accumulated knowledge and from 
our more than 40 years of work experience both at our factories 
and on-road construction sites while we ensure this expertise be 
transferred to next generations. To maintain our leadership 
position, we must constantly focus on innovations while all staff 
shall search and explore new innovative ideas and initiatives. 

Despite new innovation ideas could be originated from any staff 
individual, successful implementation of such ideas must be 
conducted at the company level to ensure mutual cooperation from 
all related units and hence could maximize business value and 
benefits for all stakeholders including the environment. 

In 2019, we focus on  utilizing innovations for eco-efficiency 
enhancement. Several projects are implemented in order to 
balance on both of ecology and economic development, not only 
for business management efficiency for competitive advantage but 
also for concern on responsible of natural resource consumption 
and the environmental protection. Therefore, one of Thailand 
Operation Department’s key long-term strategies throughout 2025 
will focus on “save the world by moving toward the circular 
economy” concept. Our operations commit to developing 
innovative solutions on the system and the process of productions, 
maintenances, products storage, products loading and logistics in 
order to reduce the natural resource and energy usage. We still 
maintain and further improve on productivity, including to control 
and reduce the effluents, emissions and wastes for preventing 
environmental impacts.  

Energy Conservation 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Our Commitment to Energy Conservation 

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE & COMPLAINT 

0  Case of Environmental 
Compliant in 2019 
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงาน I 305-1 I 305-2 I 305-4 I ข้อก�าหนด 6.5.4 และ 7.4.2 I

 เราติดตามอัตราการใช้พลงังานส�าหรบัการผลิตต่อรายได ้โดยจ�าแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์
ยางมะตอยพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก เช่น แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement - AC) แอสฟัลต์
อิมัลชันหรือยางมะตอยน้�า และคัตแบกแอสฟัลต์หรือยางมะตอยน้�ามัน (Asphalt Emulsion &  
Cutback - AE & CB) แอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Asphalt Cement - PARA AC) และ 
วัสดุยารอยต่อคอนกรีตและน้�ายารองพื้นวัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer & Joint Primer 
JS & JP)  มีอัตราการใชพ้ลังงานส�าหรบัการผลิตต่อรายไดข้องผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีลดลงอย่างต่อเนือ่ง

 ในขณะเดียวกันอัตราการใช้พลังงานส�าหรับการผลิตต่อรายได้ของผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์
โมดฟิายดแ์อสฟลัต์ซเีมนต์ (Polymer Modified Asphalt Cement - PMA) ยงัคงสูง และเป็นโอกาส
ของเราที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต

 อัตราการใชพ้ลังงานส�าหรบัการผลิตต่อรายไดร้วมทุกผลิตภัณฑ ์ในปี 2562 เฉล่ีย 10.03 
จิกกะจูล ต่อรายได้ล้านบาท ลดลง 9% จาก 11.08 จิกกะจูล ต่อรายได้ล้านบาท ในปี 2561

พันธะสัญญาของเรา ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 ในฐานะบริษัทชั้นน�าด้านการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มบริษัท 
ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้สะสมองค์ความรู้และประสบการณ์การท�างานกว่า 40 ปี ทั้งในโรงงานและ 
ในภาคสนามงานก่อสร้างถนน และเรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป  
เพื่อท่ีจะรักษาต�าแหน่งผู้น�าของเรา  เรามุ่งให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมในขณะเดียวกันเรา
สนับสนุนพนักงานทุกคนในการช่วยมองหาและแสวงหาแนวคิด และโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ในเชิง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 แม้ว่าแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นได้จากพนักงานคนใดคนหนึ่ง แต่การด�าเนิน
การตามแนวความคิดดังกล่าว จะต้องน�าไปด�าเนินการให้ส�าเร็จในระดับบริษัท เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ สร้างประโยชน์
ร่วมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2562 เรามุ่งเน้นการใช้นวตักรรมเพื่อการปรบัปรงุประสิทธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกิจ 
มีการด�าเนินโครงการหลายโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา ท้ังในด้านระบบนิเวศเศรษฐกิจ 
อย่างสมดุล  ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความได้เปรยีบในการ
แข่งขัน แต่ยังค�านึงถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องส่ิงแวดล้อม  
ดังน้ันหน่ึงในกลยุทธ์ระยะยาวท่ีส�าคัญของฝ่ายปฏิบัติการของประเทศไทย ปี 2568 จะมุ่งเน้นไป
ท่ีแนวคิด “รักษ์โลกด้วยการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” การด�าเนินงานของเรามุ่งมั่นที่จะ
พฒันาการแก้ปัญหาเชงินวตักรรมท้ังระบบ ได้แก่ กระบวนการผลิต การบ�ารงุรกัษา การเกบ็รกัษา
ผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายและการขนส่งสินค้า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เรา
ยังคงรักษาและปรับปรุงผลิตภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมและลดปริมาณ การปล่อยน�้าท้ิง 
ไอเสีย และของเสียเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการด�าเนินงาน

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายระบบการจดัการแบบบูรณาการของเรา เรามีขัน้ตอนการด�าเนินงาน 
เก่ียวกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับท่ีมีผลบังคับใช้กับกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งมีการประกาศ 
ออกมาใหม่ซึ่งได้แก่ การติดตามและได้มาซึ่งกฎหมายใหม่ ๆ  จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการคัดกรอง และ 
ลงทะเบียนไว้ในระบบการควบคมุเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ ท�าการประเมินความสอดคล้องของการปฏบัิติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และการวางแผนส�าหรับการด�าเนินการแก้ไข (ในกรณีท่ีตรวจพบการปฏิบัติ 
ที่ยังไม่สอดคล้องตามกฎหมาย) จากนั้น ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งเสร็จสิ้น นอกจากนี้  
ยังมีการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประจ�าทุกปี ในขณะเดียวกัน เรามีการด�าเนินการ
ติดตามและตรวจวัดค่าตัวแปร (Parameter) ด้านส่ิงแวดล้อมโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งมีความ
เป็นอิสระจากองค์กรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน

 เกี่ยวกับการร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม เราเคยพบกรณีข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมใน
ปี 2561 เก่ียวกับกลิ่นของแอมโมเนียในการผลิต แอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมยางพารา อย่างไรก็ตาม 
หลังจากที่เราเปล่ียนไปใช้วัตถุดิบยางพาราแอมโมเนียต�่าพิเศษ (Ultra-low Ammonia Rubber)  
แทนยางพาราธรรมดา และในปี 2562 เราบรรลุเป้าหมายข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์   

รักษาสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา โดยการจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของฝ่ายปฏิบัติการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้พลังงานส�าหรับการผลิตต่อรายได้ แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
(จิกกะจูล ต่อรายได้ล้านบาท)

 2559  2560  2561  2562

ทุกผลิตภัณฑ์
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บึงตะเครงรันนิ่ง วิ่งเพื่อเปลี่ยน 2562

ก�รคัดแยกขยะ
ในที่ทำ�ง�น

ก�รเก็บขยะ
ในทะเลและแม่น้ำ�

โครงก�รพัฒน�บึงตะเครง

 เป็นการรณรงค์การลดการใช้พลาสติกและ
กระดาษในบริษัท  รวมถงึการสนับสนุนโครงการการน�า
ขวดพลาสติกน�ามาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycle) ของ
บริษทั ทปิโก้ฟูด๊ส์ (บริษัทในเครือทิปโก้) ซึง่เป็นโครงการ
ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 ส่วนโครงการลดการใช้กระดาษและการน�า
กระดาษไปสู่การแปลงสภาพและรีไซเคิลยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จเท่าท่ีควร  ซึ่งคณะท�างานจะปรับปรุง
โครงการและผลักดันให้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้น

 เป็นการรณรงค์การลดขยะท่ีท้ิงลงในทะเลและแม่น�้า
ล�าคลอง รวมถึงการเก็บขยะรักษาความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณ
โดยรอบโรงงาน
 โครงการท่ีได้รบัความร่วมมือจากพนักงานอย่างมาก คอื 
โครงการเก็บขยะบรเิวณหน้าท่าเรือโรงงานพระประแดง (ท่าเรือ 7A) 
และโครงการเก็บขยะบริเวณต�าบลลีเล็ด จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ซึ่ง
เป็นความร่วมมือกับชุมชนและเทศบาลต�าบลลีเล็ด

 มีหลายโครงการย่อยท่ีพัฒนาร่วมกับเทศบาลต�าบล
บางระก�าเมืองใหม่  โดยมีโครงการเด่น 2 โครงการคือ
 โครงการบึงตะเครงรันน่ิง วิ่งเพื่อเปลี่ยน 2562 ซึ่งเป็น
งานวิ่งเพื่อหาทุนพัฒนาบึงตะเครงอย่างต่อเน่ือง  โดยเป็นการ 
จัดงานวิ่งที่มีระบบจัดการขยะอย่างเป็นระบบและเป็นศูนย์
 โครงการย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ในแถวตดัถนนทางหลวง  
เข้าสู่พื้นท่ีบึงตะเครง เป็นโครงการท่ีท�าต่อเน่ือง  เพื่อรักษาต้นไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่  เมื่อย้ายเข้าโครงการก็ให้ร่มเงา

เก็บขยะในแม่น้�าเจ้าพระยา ท่าเรือ 7A

ลดการเกิดขยะขวดน้�าพลาสติกในห้องประชุม โครงการรับขวดน้�าพลาสติกเพื่อน�ากลับไปรีไซเคิล
โครงการน�ากระดาษในส�านักงาน
ไปสู่การแปลงสภาพและรีไซเคิล

เก็บขยะป่าชายเลนลีเล็ดสุราษฎร์ธานี

โครงการย้ายต้นไม้ใหญ่จากเส้นทางที่ถนนตัดผ่านมาปลูกไว้ที่บึงตะเครง

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  177  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  176  |



เป้าหมายของ

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการสร้าง

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากร 

จนครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต  

การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสีย ก้าวสู่ ระบบ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
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คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการดำาเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการดำาเนินงานปี 2562

มุ่งลดการก�าจัดของเสีย และการใช้
ทรัพยากรให้น้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3R 
ซึ่งได้แก่ การลด การใช้ซ�้า และการ
รีไซเคิล

• น�าเทคโนโลยี และการแก้ปัญหา
เชิงนวัตกรรมใหม่มาใช้ ในการลด  
การใช้ซ้�า และการรีไซเคิลของเสีย  
รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรใน
การด�าเนินงาน

• ขยายแนวทางการหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่ให้คุม้คา่ เพือ่สรา้งคณุคา่
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบนิเวศเศรษฐกิจ และวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์

 
การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ
เป็นศูนย์

การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ 
ระหว่างกระบวนการจัดส่ง ในปี 2561 เท่ากับ 0 ครั้ง

การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ 
ระหว่างกระบวนการจัดส่ง เป็นศูนย์
 

การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ ระหว่าง
กระบวนการจัดส่ง ในปี 2562 เท่ากับ 0
ศูนย์ ครั้ง

ขยะอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 
เป็นศูนย์

ขยะอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ ในปี 
2561 เท่ากับ 13.59 ตัน 

ขยะอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 
เป็นศูนย์

 
 
ขยะอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ ในปี 
2562 เท่ากับ 4.76 ตัน
4.76 ตัน
  

 
การปล่อยน้�าเสียจากกระบวนการผลิตออกสู่
ภายนอก เป็นศูนย์

โรงงานที่มีสายการผลิต 3 จาก 4 แห่ง ไม่มีการ
ปล่อยน้�าเสียจากการผลิตออกสู่ภายนอก

โรงงานที่มีสายการผลิตทั้ง 4 แห่ง ไม่มีการปล่อยน้�า
เสียจากการผลิตออกสู่ภายนอก

โรงงานที่มีสายการผลิต 3 จาก 4 แห่ง ไม่มีการปล่อย
น้�าเสียจากการผลิตออกสู่ภายนอก 
กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการ

 
ลดปริมาณน้�าที่ถูกดึงเข้ามาใช้ทั้งหมด ปริมาณน้�าที่ถูกดึงเข้ามาใช้ทั้งหมด ในปี 2561 

เท่ากับ 62.38 เมกกะลิตร
ลดปริมาณน้�าที่ถูกดึงเข้ามาใช้ทั้งหมด ลง 5% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า

 

ปริมาณน้�าที่ถูกดึงเข้ามาใช้ทั้งหมด ในปี 2562  
เท่ากับ 54.92  เมกกะลิตร  
ลดลง 12 %

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงานที่
สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมี
การทบทวนแผน

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ควรมีการทบทวน
แผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

การก้าวสู่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประเด็นสำาคัญ

#12) การจัดการของเสีย และการป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลจากกระบวนการทำางานหรือการขนส่ง

#7) การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า

หัวข้อการรายงาน การก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลกระทบและความเสี่ยง
• ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งเป็นใบอนุญาตในการดำาเนินธุรกิจ (ความเสี่ยงด้านความสอดคล้อง)

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการปล่อยมลพิษ ของเสียและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ)

ประเด็นทางสังคม การใช้พลังงานและวัตถุดิบ  การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน GRI GRI 303, GRI 306 มาตรฐาน ISO ISO 14001 ISO 26000: ข้อก�าหนด 6.5.3 / 6.5.5

เป้าหมายย่ังยืนของ
สหประชาชาติ SDG 4, SDG 7, SDG 9, SDG 12, SDG 13 และ SDG 17

นโยบาย นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ 

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  ลูกจ้างทุกกลุ่ม
-  ภายนอก : ภาครัฐ และชุมชน

วัตถุประสงค์ • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
• การป้องกันและควบคุมมลพิษที่ปล่อยออกสู่อากาศ น้�า และดิน

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศไทย (ทุกโรงงาน)/แผนกความม่ันคง ความปลอดภัย สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

กลยุทธ์ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ / การปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การดำาเนินงาน • การฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่ง หลักสูตร “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course)” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนและสินค้ารั่วไหลระหว่างการขนส่ง

• จัดหาผู้ให้บริการก�าจัดของเสียรายใหม่ส�าหรับการส่งก�าจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การฝังกลบ 

คำ�อธิบ�ย 
ผลกระทบ :

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก 
หมายเหตุ :

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการE
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	 สำ�หรบัก�รระบ�ยน้ำ�เสีย	โรงง�นของเร�	3	ใน	4	แห่ง	มีแหล่งเก็บน้ำ�ผวิดินขน�ดใหญเ่พยีงพอ 
ท่ีจะรวบรวมน้ำ�เสียจ�กก�รผลิตท้ังหมดได้โดยไม่ต้องปล่อยออกสู่ภ�ยนอก	 ดังนั้นจึงบรรลุ	
“โครงการการปล่อยน้ำาเสียเป็นศูนย์”	 ยกเว้น	 โรงง�นสุร�ษฎร์ธ�นี	 ท่ีมีถังเก็บน้ำ�เสียเพียงอย่�ง
เดียวจึงไม่ส�ม�รถเก็บน้ำ�เสียได้ท้ังหมด	 ดังน้ันโรงง�นยังต้องมีก�รปรับปรุงก�รปล่อยน้ำ�เสีย 
เพิ่มเติมต่อไป			โดยในปี	2562	โรงง�นสุร�ษฎร์ธ�นี	ได้ทำ�ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รก่อสร้�ง
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบ	 เอสบีอ�ร์	 (Sequencing	Batch	Reactor	-	SBR)	 เพื่อบรรลุ	“โครงการ
ปล่อยน้ำาเสียเป็นศูนย์” และไม่เพียงแต่จะใช้น้ำ�ท่ีผ่�นก�รบำ�บัดแล้วกลับม�ใช้ใหม่	 ในก�รผลิต 
แอสฟัลต์อิมัลชันเท่�น้ัน	 แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้น้ำ�ในก�รใช้ง�นอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 รดน้ำ�ต้นไม้	 หรือ
ทำ�คว�มสะอ�ดพื้น	และ	รถบรรทุก	ได้อีกด้วย
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Management Approach 

moving towards the circular economy 

Water Resource 

4 out of 5 of our plants capitalizes on rain water in 
ground reservoir, and they had collected 
wastewater in the plant to do water treatment and 
re-use them in asphalt emulsion production 
process.  

In 2019, these can be summarized summarized as 
follows: 

• Conducted survey and design new water 
drainage system at Phitsanulok plant; 

• Improved wastewater pump and piping system 
to optimize wastewater usage for asphalt 
emulsion production at Nakhon Ratchasima plant.  

As for wastewater discharge, each of 3 out of 4 of our plants have 
sufficient size of ground reservoirs to collect all wastewater, so they 
achieved “Zero Wastewater Discharge Project”, except for Thathong 
plant where there are only wastewater tank which was unable to store all 
wastewater, so the plant is still in progress of improvement on 
wastewater discharge. In 2019, Thathong plant have conducted 
feasibility study on wastewater treatment unit establishment by 
Sequencing Batch Reactor (SBR) technique to support the “Zero 
Wastewater Discharge Project” and not only the water be used for 
asphalt emulsion production, this project aims to seek possibility of 
recycle water in other usages, such as watering plants or cleaning shop 
floor and trucks.  

Waste Management

This is to ensure reduction of environmental impact, improvement of efficiency in 
waste treatment and reducing cost of disposing wastes. We have not achieved 
the target of ZERO industrial (hazardous) waste disposal to landfill across all 5 
plants in 2019. Nevertheless, we have reduced the weight of industrial 
(hazardous) waste disposal to landfill in 2019 about 60% when compared to that 
of 2018, that the initiative plans were summarized as follows: 

• Promoted on reduction of ‘single-use’ plastic at Head Office and all 5 plants. 

• Reviewed the waste inventory and disposal method of each type of waste.  

• Established the Waste Disposal Vender List for control the disposal method for 
each waste item. 

• Phitsanulok plant have signed the Memorandum of Understanding (MOU) with 
Provincial Industry Office on cooperation of waste management. 

Total weight of waste and total weight of reuse and recycle waste, declined from 
2018 around 4% and 6% respectively. Meanwhile, ratio of reuse and recycle 
waste rose from 89% 2018 to be 91% in 2019.   108  
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Refer to our Integrated Management System Policy in which waste reduction and resource usage control are mentioned, despite the fact that all 5 manufacturing 
plants in Thailand are located in area of abundant water supply sources while our manufacturing process consumed relatively low quantity of water, the Group 
pursue and optimize water consumption through the use of “3Rs” concept; i.e., Reduce, Reuse and Recycle. We also recognized importance of waste 
management so we adhered to further improve our waste management using the 3Rs principles as well as water resource management, that we have targeted to 
reduce the industrial (hazardous) waste to landfill to be zero in 2019.  

Scan here for  
Integrated Management 

System Policy  
  

73 74 

I 103-1  I

I 303  I

I 306  I

Decreased 

12% 

Total Water 
Withdrawal 

2019 

(when compared to 2018) 

In 2019, we achieved the reduction of total water 
withdrawal about 12% when comparing to 2018, the cause 

of reduction is coming from we had reduced the water 
usage for non-production process about 22% in 2019. 

Decreased 

8% 

Ratio of 
reused and 

recycle water 

(when compared to 2018) 

The ratio of reused and recycle water have decreased from 
13% in 2018 to be 8% in 2019 due to the sale volume of 
Asphalt Emulsion in 2019 is decrease about 11% when 

comparing to the previous year. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Management Approach 

moving towards the circular economy 

Water Resource 

4 out of 5 of our plants capitalizes on rain water in 
ground reservoir, and they had collected 
wastewater in the plant to do water treatment and 
re-use them in asphalt emulsion production 
process.  

In 2019, these can be summarized summarized as 
follows: 

• Conducted survey and design new water 
drainage system at Phitsanulok plant; 

• Improved wastewater pump and piping system 
to optimize wastewater usage for asphalt 
emulsion production at Nakhon Ratchasima plant.  

As for wastewater discharge, each of 3 out of 4 of our plants have 
sufficient size of ground reservoirs to collect all wastewater, so they 
achieved “Zero Wastewater Discharge Project”, except for Thathong 
plant where there are only wastewater tank which was unable to store all 
wastewater, so the plant is still in progress of improvement on 
wastewater discharge. In 2019, Thathong plant have conducted 
feasibility study on wastewater treatment unit establishment by 
Sequencing Batch Reactor (SBR) technique to support the “Zero 
Wastewater Discharge Project” and not only the water be used for 
asphalt emulsion production, this project aims to seek possibility of 
recycle water in other usages, such as watering plants or cleaning shop 
floor and trucks.  

Waste Management

This is to ensure reduction of environmental impact, improvement of efficiency in 
waste treatment and reducing cost of disposing wastes. We have not achieved 
the target of ZERO industrial (hazardous) waste disposal to landfill across all 5 
plants in 2019. Nevertheless, we have reduced the weight of industrial 
(hazardous) waste disposal to landfill in 2019 about 60% when compared to that 
of 2018, that the initiative plans were summarized as follows: 

• Promoted on reduction of ‘single-use’ plastic at Head Office and all 5 plants. 

• Reviewed the waste inventory and disposal method of each type of waste.  

• Established the Waste Disposal Vender List for control the disposal method for 
each waste item. 

• Phitsanulok plant have signed the Memorandum of Understanding (MOU) with 
Provincial Industry Office on cooperation of waste management. 

Total weight of waste and total weight of reuse and recycle waste, declined from 
2018 around 4% and 6% respectively. Meanwhile, ratio of reuse and recycle 
waste rose from 89% 2018 to be 91% in 2019.   108  

 43  

 65  

 89  

 31  

 58  
 62  

 21  

 42  

 55  

 22  

 33  

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

Total Water Withdrawal Water Usage for
Productions at All Plants

Water Usage for Non-
Productions at All Plants

Water Withdrawal and Usage (Mega litre) 

2016 2017 2018 2019

82%

84%

86%

88%

90%

92%

0

100

200

300

400

500

2016 2017 2018 2019

To
n 

Total weight and ratio of waste 

Total weight
of all type of
waste

Total weight
of reused and
recycle waste

Ratio of
reused and
recycle waste

Refer to our Integrated Management System Policy in which waste reduction and resource usage control are mentioned, despite the fact that all 5 manufacturing 
plants in Thailand are located in area of abundant water supply sources while our manufacturing process consumed relatively low quantity of water, the Group 
pursue and optimize water consumption through the use of “3Rs” concept; i.e., Reduce, Reuse and Recycle. We also recognized importance of waste 
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In 2019, we achieved the reduction of total water 
withdrawal about 12% when comparing to 2018, the cause 

of reduction is coming from we had reduced the water 
usage for non-production process about 22% in 2019. 
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The ratio of reused and recycle water have decreased from 
13% in 2018 to be 8% in 2019 due to the sale volume of 
Asphalt Emulsion in 2019 is decrease about 11% when 

comparing to the previous year. 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำาเนินงาน

	 อ้�งถงึนโยบ�ยระบบก�รจดัก�รแบบบรูณ�ก�รของเร�	ซึง่กล่�วถงึก�รลดของเสีย	และก�รควบคมุก�รใชท้รพัย�กร	แม้ว�่โรงง�นผลิตท้ัง	5	แห่งในประเทศไทยจะต้ังอยู่ในพืน้ท่ีทีมี่แหล่งน้ำ�อุดมสมบูรณ	์	ใน
ขณะที่กระบวนก�รผลิตของเร�ใช้น้ำ�ในปริม�ณค่อนข้�งต่ำ�	กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์	ยังมุ่งดำ�เนินก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้น้ำ�โดยใช้แนวคิด	“3Rs”	ได้แก่	ก�รลด	ก�รใช้ซ้ำ�	และก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่	นอกจ�ก
นี้เร�ยังตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รขยะ		ดังนั้นเร�จึงยึดมั่นในก�รปรับปรุงก�รจัดก�รขยะของเร�ต่อไปโดยใช้หลักก�ร	3Rs	เช่นเดียวกันกับก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�	ซึ่งเร�ได้ตั้งเป้�หม�ยที่จะลดของ
เสียก�กอุตส�หกรรม	(ที่เป็นขยะอันตร�ย)	ไปกำ�จัดด้วยวิธีก�รฝังกลบให้เป็นศูนย์ภ�ยในปี	2562

ทรัพยากรน้ำา I	303-3	I	ข้อกำ�หนด	6.5.4	และ	7.4.2	I	

	 โรงง�นของเร�	4	ใน	5	แห่ง	ใช้ประโยชน์จ�กน้ำ�ฝนที่เร�กักเก็บไว้ในแหล่ง
น้ำ�ผิวดิน	 และได้รวบรวมน้ำ�เสียในโรงง�นเพ่ือบำ�บัดน้ำ�	 และนำ�กลับม�ใช้ใหม่ใน
กระบวนก�รผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน	(ย�งมะตอยน้ำ�)

ในปี	2562	มีโครงก�รโดยสรุป	ดังนี้

•	สำ�รวจและออกแบบระบบระบ�ยน้ำ�ใหม่ที่โรงง�นพิษณุโลก

•	ปรับปรุงป๊ัมน้ำ�เสียและระบบท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้น้ำ�เสียสำ�หรับก�ร
ผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันที่โรงง�นนครร�ชสีม�

สัดส่วนของน้ำ�ใช้ที่ม�จ�กก�ร
ใช้ซ้ำ�และนำ�กลับม�ใช้ใหม่	

ลดลง
(เมื่อเทียบกับปี	2561)

ปริม�ณน้ำ�ที่ถูกดึงเข้�ม�
ใช้ทั้งหมด	ในปี	2562

ลดลง
(เมื่อเทียบกับปี	2561)

สแกนที่นี่สำ�หรับก�รชม
นโยบ�ยก�รจัดก�รแบบ

บูรณ�ก�ร

8% 12%

สัดส่วนของน้ำ�ใช้ที่ม�จ�กก�รใช้ซ้ำ�และนำ�กลับม�ใช้ใหม่	
	ได้ลดลงจ�ก	13%	ในปี	2561	เป็น	8%	ในปี	2562	เนื่องจ�ก
ปริม�ณก�รข�ย	แอสฟัลต์อิมัลชัน	ในปี	2562	ลดลงประม�ณ	

11%	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้�.

ในปี	2562	เร�ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รลดปริม�ณน้ำ�ที่ถูก
ดึงเข้�ม�ใช้ทั้งหมดลงประม�ณ	12%	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	
2561	ส�เหตุของก�รลดลงม�จ�กเร�ได้ลดก�รใช้น้ำ�สำ�หรับ
กระบวนก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตประม�ณ	22%	ในปี	

2562

การก้าวสู่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

น้ำาหนักรวม และสัดส่่วนของเสีย

ปริมาณน้ำาที่ถูกดึงเข้ามาใช้ทั้งหมด (เมกกะลิตร)

น้ำ�หนักรวมของเสีย
ทุกประเเภท

ตัน

น้ำ�หนักรวมของเสีย
รีไซเคิล

สัดส่วนของเสีย
รีไซเคิลต่อของเสีย
ทั้งหมด

ปรมิ�ณน้ำ�ท่ีถกูดงึเข�้ม�ใชท้ัง้หมด ปริม�ณน้ำ�ใช้ที่เกี่ยวกับก�รผลิต ปริม�ณน้ำ�ใช้ที่ไม่เกี่ยวกับก�รผลิต

2559

2559

2560

2560

2561

2561

2562

2562

การจัดการของเสีย I	303-3	I	ข้อกำ�หนด	6.5.4	และ	7.4.2	I 

	 เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รบำ�บัด 
ของเสีย	และก�รลดต้นทุนในก�รกำ�จัดของเสีย	แม้ว่�เร�ยังไม่ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยในก�รกำ�จัด
ของเสยีก�กอุตส�หกรรม	(ของเสียอันตร�ย)	ดว้ยวธีิก�รฝังกลบให้เป็นศนูย	์ท้ัง	5	โรงง�น	ในปี	2562	 
แต่ว�่เร�ส�ม�รถลดปรมิ�ณของเสยีอุตส�หกรรม	(ของเสยีอันตร�ย)	ดว้ยวธิกี�รฝังกลบ	ในปี	2562	
ลงประม�ณ	60%	เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีโครงก�รต่�ง	ๆ	โดยสรุปได้ดังนี้	:

•		ส่งเสริมให้ลดก�รใช้พล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวที่สำ�นักง�นใหญ่และโรงง�นทั้ง	5	แห่ง

•		ทบทวนปริม�ณขยะและวิธีก�รกำ�จัดของขยะแต่ละประเภท

•		จัดตั้งร�ยชื่อผู้รับกำ�จัดของเสียเพื่อควบคุมวิธีก�รกำ�จัดสำ�หรับของเสียแต่ละชนิด

•	 โรงง�นพิษณุโลกได้ลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจ	 (MOU)	 กับสำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัด 
ในคว�มร่วมมือด้�นก�รจัดก�รขยะ

	 น้ำ�หนักรวมของเสียทั้งหมด	 และน้ำ�หนักรวมของขยะท่ีใช้ซ้ำ�และขยะรีไซเคิล	 ลดลงจ�ก 
ป	ี2561	ประม�ณ	4%	และ	6%	ต�มลำ�ดบั	ในขณะเดยีวกนัอตัร�สว่นของขยะทีใ่ชซ้้ำ�และขยะรีไซเคิล	
เพิ่มขึ้นจ�ก	89%	ในปี	2018	เป็น	91%	ในปี	2019
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CASE:  Install new hot oil boiler and renovate the storage tank & piping system

Environmental Initiative Summary
Project Name Install new hot oil boiler and renovate storage tank & 

piping system

Plant Phrapradaeng

Objective Increase Hot Oil Boiler efficiency and reduce GHG 
emissions.

Problem Low efficiency of the existing Hot pile Boiler.  
They consume high fuel oil and has high emission 
rate  per heating unit. 

Innovative 
Solution

- Install the new hot oil boiler with economizer (Air 
Preheater) also they can use/switch between 
diesel oil and natural gas.

- Renovate 3 storage tanks to improve the heating 
coil and insulator.

- Install new transfer pump size to increase product 
loading capacity (Reduce energy consumption 
per ton loading)

- Renovate the piping system to improve process
efficiency also reduce heat loss

Target - Reduce the GHG emission by 6% per Ton 
production with in year 2020

- Increase Hot Oil Boiler efficiency > 91 %

Status Completed in Dec 2019 except Hot Oi June 2020

Performance - Reduce the GHG Emission Intensity by 23% (All 
GHG Reduction Projects of Phrapradaeng Plant 
such as Centralize Logistic, Storage Tank 
Renovation and New Transfer Pump, etc.)

Enhanced the energy efficiency and reduced the GHG emissions.
CASE: Replace the heating coil and re-design new agitators of mixing tanks

Environmental Initiative Summary

Project Name Replace the heating coil and re-design new agitators of 
mixing tanks

Plant Phitsanulok

Objective Increase heat exchange efficiency and reduce GHG 
emissions.

Problem Low heat exchange capacity of heating coil causes heat 
lost and Long mixing time 

Innovative 
Solution

- Replace the heating coil of 2 Polymer Modify Asphalt
Tank 

- Re-design new agitators of 2 Mixing tanks

Target - Reduce the heating cost by at least 5 %
- Increase the heat exchange by temperature differential

over 15 oC.
- Reduce the GHG emission intensity by 4 % (Para 

Asphalt Cement)

Status Completed in May’2019

Performance - Reduce the heating cost by 9 %
- Increase the heat exchange by temperature differential

by more than 22 oC.
- Reduce the GHG emission by 11 % (Para Asphalt 

Cement)
- Reduce Mixing time about 6 Hr. 

Enhanced the energy efficiency and reduced the GHG emissions.

Before

After

Before After

กรณีศึกษาที่ 4 : เปลี่ยนท่อน�าความร้อนและออกแบบใบกวนในถังผสมใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก่อน หลัง

กรณีศึกษาที่ 3 :  ติดตั้งหม้อต้มน้�ามันร้อนเครื่องใหม่ และการปรับปรุงถังเก็บยางมะตอยและระบบท่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก่อน

หลัง

ตารางสรุปโครงการริเริ่ม ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ ติดตั้งหม้อต้มน้�ามันร้อนเครื่องใหม่ และการปรับปรุงถังเก็บยางมะตอย
และระบบท่อ

โรงงาน พระประแดง

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้มน้�ามันร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ปัญหา หม้อต้มน้�ามันร้อนเครื่องเก่ามีประสิทธิภาพต่�า ซึ่งมีอัตราการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง และมีการปล่อยไอเสียต่อหน่วยความร้อน  
ที่ค่อนข้างสูง

การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม - ติดตั้งหม้อต้มน้�ามันร้อนใหม่พร้อมอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้�ามัน 
(Air Preheater Economizer) และยังสามารถใช้/สลับระหว่าง
น้�ามันดีเซลและก๊าซธรรมชาติได้

- ปรับปรุงถังเก็บยางมะตอย 3 ถัง โดยการปรับปรุงท่อน�าความร้อน 
และฉนวน

- ติดตั้งปั๊มสูบถ่ายยางมะตอยใหม่ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ (ลดการใช้พลังงานต่อตันที่สูบถ่าย)

- ปรับปรุงระบบท่อใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และ
ลดการสูญเสียความร้อน

เป้าหมาย - ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลง 6%  
ภายในปี 2563

- เพิ่มประสิทธิภาพหม้อต้มน้�ามันร้อน > 91%

สถานะโครงการ ติดตั้งแล้วเสร็จ ธันวาคม 2562 ทดสอบและตรวจรับระบบพร้อมใช้งาน 
มิถุนายน 2563

ผลการด�าเนินงาน - ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงได้ 23% 
(โครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโรงงานพระประแดง เช่น 
โครงการโลจิสติกแบบรวมศูนย์ การปรับปรุงถังเก็บ และปั๊มสูบถ่าย
ยางมะตอยใหม่ เป็นต้น)

ตารางสรุปโครงการริเริ่ม ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ เปลี่ยนท่อน�าความร้อนและออกแบบใบกวนในถังผสมใหม่

โรงงาน พิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ปัญหา หม้อต้มน้�ามันร้อนเครื่องเก่ามีประสิทธิภาพต่�า ซึ่งมีอัตราการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง และมีการปล่อยไอเสียต่อหน่วยความร้อน  
ที่ค่อนข้างสูง

การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม - เปลี่ยนท่อน�าความร้อน
- ออกแบบใบกวนใหม่ ส�าหรับถังผสมผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์โมดิฟายด์

แอสฟัลต์ซีเมนต์ จ�านวน 2 ถัง

เป้าหมาย - ลดต้นทุนการให้ความร้อนอย่างน้อย 5%
- เพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากกว่า 

15 องศาเซลเซียส
- ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงอย่าง

น้อย 4% (แอสฟัลท์ซีเมนต์ผสมยางพารา)

สถานะโครงการ ด�าเนินการเสร็จสิ้นในเดือน พฤษภาคม 2562

ผลการด�าเนินงาน - ลดต้นทุนการให้ความร้อนลงได้ 9%
- เพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 22 องศา

เซลเซียส
- ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงได้ 11% 

(แอสฟัลท์ซีเมนต์ผสมยางพารา)
- ลดระยะเวลาในการผสมลงได้ 6 ชั่วโมง 
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กรณีศึกษาที่ 5 : เพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิต วัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer)  กรณีศึกษาที่ 6: การใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน ส�าหรับหม้อต้มน้�ามันร้อน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตารางสรุปโครงการริเริ่ม ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ เพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิต วัสดุยารอยต่อคอนกรีต  
(Joint Sealer)

โรงงาน นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัญหา วัตถุดิบส�าหรับการผลิต วัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) 
ถูกป้อนมาจากถังเก็บที่ต้องใช้เวลาในการท�าความร้อนที่ยาวนานใช้
พลังงานมาก และยังมีอัตราการปล่อยมลพิษสูง กว่าจะได้อุณหภูมิที่
เหมาะสมส�าหรับการผลิต

การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม - ออกแบบกระบวนการผลิต วัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint  
Sealer) แบบใหม่

- ใช้การผสม 2 ถังพร้อมๆกัน เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตเป็นสองเท่า
- ปรับปรุงระบบท่อโดยปรับปรุงตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อส่ง และ

ปั๊มสูบถ่าย

เป้าหมาย - ลดการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับการท�าความร้อนวัตถุดิบยางมะตอย ลง
อย่างน้อย 10%

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 4% ในปี 2562

สถานะโครงการ ด�าเนินการเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2562

ผลการด�าเนินงาน - ลดการใช้เชื้อเพลิง 30% ต่อชุด
- ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 10% ผลิตภัณฑ์วัสดุยา

รอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) 
- เพิ่มก�าลังการผลิตจาก 15 เป็น 30 ตันต่อชุด

ตารางสรุปโครงการริเริ่ม ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ การใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน ส�าหรับหม้อต้มน้�ามันร้อน

โรงงาน สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัญหา เชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส�าหรับหม้อต้มน้�ามันร้อน
ของโรงงานเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ การ
เปลี่ยนไปใช้ไบโอดีเซลจากน้�ามันปาล์มที่ผลิตโดยชุมชนใน
ท้องถิ่น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุน
เศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม - ดัดแปลงระบบหม้อต้มน้�ามันร้อน และหัวเผา เพื่อเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากดีเซลเป็นไบโอดีเซล

เป้าหมาย - ลดต้นทุนการให้ความร้อนลงอย่างน้อย 5%
- ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต

ลง 4%

สถานะโครงการ ด�าเนินการเสร็จสิ้นในเดือน พฤศจิกายน 2562

ผลการด�าเนินงาน - ลดต้นทุนการให้ความร้อนลงได้ 14%
- ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต

ลงได้ 4.52%

กระบวนการผลิตวัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) 

กระบวนการผลิตวัสดุยารอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) 

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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ในการเป็นผู้น�าในธุรกิจยางมะตอย 
เรามุ่งม่ันเพื่อความเป็นเลิศในการ
ด�าเนินงาน และประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ ท่ีน�าโดยนวตักรรม พวกเรา
ทุกคนจะไม่หยุดคน้หานวตักรรมใหม่ ๆ
เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

SDG 13 : การรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
 พัฒนาการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDG  9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

 ส่งเสริมการด�าเนินงานที่ประหยัด และปลอดภัย เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งน�าโดยนวัตกรรม

SDG  12 : การผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ

 ลดการบริโภคทรัพยากร พัฒนาการจัดการของเสียด้วย 3R และ 
ช่วยรักษาโลกของเราด้วยการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

SDG 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 มองหาพันธมิตร และเสริมสร้างความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง เพื่อบรรลุ
ประโยชน์ร่วมกันในด้านประสิทธิภาพเชิงนเวศเศรษฐกิจ

สุพัฒน์ พิพิธวรรณ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

CENTER OF 
EXCELLENCE

ศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านการปฏิบัติการ และ การจัดส่งสินค้า
โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

O A D

CENTER OF 
EXCELLENCE

Operations and Distributions
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ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะ และการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 
และการดูแลสุขอนามัยแกส่ม�ชิกในชุมชนท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปลูกจิตสำ�นึก
ด้�นคว�มปลอดภัย

ส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคน

ส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้

สร้างความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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ความปลอดภัยไม่ใช่แค่
เครื่องมือ แต่เป็นเรื่องของ

ระดับจิตใจ

- เกรต้า ธันเบิร์ก -
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม วัย 17 ปี

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)

ปลูกฝังเรื่องความปลอดภัย  
ให้อยู่ใน ดีเอ็นเอ ของ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
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ความปลอดภัยอยู่ในดีเอ็นเอของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

ปลูกฝัง ‘ความปลอดภัย’ ใน
วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• สร้างและพัฒนาภาวะผู้น�าด้าน

ความปลอดภัยในพนักงานทุก
ระดับ ไม่จ�ากัดแค่ความปลอดภัย
ในงาน แต่รวมถึงความปลอดภัย
ในชีวิตส่วนตัว โดยไม่ได้ห่วงใย แค่
พนักงานของเรา แต่น�าไปสู่ความ
ปลอดภัยของชุมชนและสังคมอีก
ด้วย

• ส่ ง เ ส ริ ม จิ ต ส� า นึ ก ด้ า น ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง พ นั ก ง า น แ ล ะ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการ
จัดการองค์ความรู้ขององค์กร 
และโครงการต่าง ๆ เช่น การฝึก
อบรม การรณรงค์ การเชิดชูผล
ส�าเร็จ และการสื่อสารด้านความ
ปลอดภัย

• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ซึ่งเป็นรากฐาน
ส�าคญัเพือ่ให้เกิดวฒันธรรมความ
ปลอดภัยที่มั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมายคือลดให้เป็น ‘ศูนย์’
• ลดอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานและการเสียชีวิต เป็นศูนย์
• ลดอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ

รุนแรงจากการปฏิบัติงาน เป็นศูนย์
• ลดอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ

รุนแรงจากการจัดส่งสินค้า เป็นศูนย์
• ลดอุบัติการณ์ด้านความไม่

สอดคล้องตามข้อก�าหนด ซึ่งส่งผล 
กระทบด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยในการใช้สินค้า  
เป็นศูนย์

• ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 45001 เพื่อแทนที่ 
มาตรฐาน OHSAS 18001

• 4 จาก 5 โรงงานในประเทศไทย ได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ปี 2561 จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

• โรงงานระยอง ได้รับรางวัล การรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์  ปี 2561  
จาก  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
(องค์การมหาชน) 

• อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจาก
การปฏิบัติงาน เท่ากับ 0

• อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจาก
การจัดส่งสินค้า เท่ากับ 0.20

• อุบัติการณ์ด้านความไม่สอดคล้องตามข้อ
ก�าหนด ซึ่งส่งผลกระทบด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้า เท่ากับ 0

อุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานและ 
การเสียชีวิต เป็นศูนย์

อุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานและ 
การเสียชีวิต ปี 2562
 
เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1 ราย

ลดอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการ
ปฏิบัติงาน  น้อยกว่า 1.84

 

อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการ 
ปฏิบัติงาน ปี 2562 เท่ากับ

1.67

ลดอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการ
จัดส่งสินค้า น้อยกว่า  0.34

 

อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการจัดส่ง
สินค้า ปี 2562 เท่ากับ 

0.00

อุบัติการณ์ด้านความไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนด ซึ่ง
ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้
สินค้า เท่ากับ 0 อุบัติการณ์ด้านความไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนด ซึ่ง

ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้
สินค้า ปี 2562 เท่ากับ 

0 ครั้ง

S

ประเด็นส�าคัญ
#24)  การสร้างกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย #30) ความปลอดภัยของลูกค้า

#17)  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

หัวข้อรายงาน ความปลอดภัยอยู่ในดีเอ็นเอของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ผลกระทบและความเสี่ยง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการท�างาน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร หรือท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก

ประเด็นทางสังคม ประเด็นด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค

มาตรฐาน GRI GRI 403 / GRI 416 มาตรฐาน ISO
ISO 26000 : ข้อก�าหนด 6.4.6 / 6.7.4
ISO 39001
ISO 45001

เป้าหมายยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 3, SDG 4, และ SDG 17 

นโยบาย นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ และนโยบายการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน                             

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  ลูกจ้างทุกกลุ่ม
-  ภายนอก : ภาครัฐ, ผู้มาติดต่อ, ผู้ส่งมอบ, ผู้รับเหมา, ลูกค้า, ชุมชนและผู้ใช้ถนน

วัตถุประสงค์ -  ป้องกันและลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการท�างานของลูกจ้างของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
-  เติมเต็มความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนในเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร การใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศไทย (ทุกโรงงาน) / แผนกความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ ปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัย

การด�าเนินงาน • ศูนย์กลางความรู้ด้านความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า
• ระบบการชี้บ่งสถานะวาล์วและอินเตอร์ล๊อคส�าหรับระบบ SCADA

ผู้น�าด้านนวัตกรรม

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP  I

Tipco Asphalt Group has established and implemented the Occupational Health and Safety (OH&S) Management System by OHSAS 18001 and have been 
certified by certification body since 2006. The Group still maintained and constantly improved our operations. In 2019 we transferred from OHSAS 18001 to  
ISO 45001 standard, with certificates awarded at HO and all 5 plants, under the existing framework of Integrated Management System Policy. This helps 
reduce and prevent risks associated  with potential diseases and accidents to employees and related stakeholders. 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 

Management Approach 

In 2019, the Group achieved significant improvement on plant operations and road traffic 
safety in product delivery process with details as follows: 

• Conducted alcohol tests on customer’s truck drivers at all 5 plants; 

• Established Distribution Safety Knowledge Center : the center has intranet database of 
risky locations along  transportation route and safety concerns at customer plant for truck 
drivers at Nakhon Ratchasima, Thathong, and Phitsanulok plants; 

• Assigned Operational Control Officer to monitor truck drivers on duty  
   24 hours, 6 days a week at Centralize Logistic Office; 

• Established visual control dashboard of valve and piping system in order to prevent/detect 
for products   spillage at Phitsanulok plant; 

• Installed the Valve Status Identification and Interlock System on SCADA. Set of 
   sensors will be installed in each valve while the results will be shown on SCADA monitoring 

screen and interlocked with products loading function to prevent products spillage at 
Thathong plant; 

• Improved loading bay working-station with fall protection system, and;  

• Established  Work Instruction & Job Safety Analysis - JSA accessibility online and  
   Emergency Equipment Inspection via QR code at Thathong plant.  

Employees’ Health and Safety 

In 2019, the OH&S performance on Severe Accident Frequency Rate (SAFR) of Operation  stood at 1.67 case/a million working hours against the target of 
1.84 while SAFR of Truck was at 0 case/a million km against the target at 0.34.  
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Although the Serious Accident Frequency Rate of operation process met the 
2019 target, we encountered a fatal accident case occurred in March’2020 
involving a truck driver unloading asphalt at a customer’s plant, then while the 
products were decreased below burn tube, a fire blast exploded through 
opening hole an injured a staff on the bulk. Unfortunately,he didn't wear a 
safety harness according to the safety operation procedure, while such 
explosion caused him to fall down and hit the ground. The investigation team 
concluded the route-cause of his death was due to him not following work 
instruction on wearing safety PPE. Therefore, since 2019, Operational Control 
Officers to monitor operation of our truck drivers at Centralize Logistic Office . 
In addition, we launched Behavior Base Safety at Phitsanulok and Thathong 
plant, as well as Defensive Driving training course  provide for all truck drivers 
100% in 2019. 

Note: 

“Severe Accident” is the accidents that cause employee injury then 
consequence to lost at least a workday (or more) for recovery, which 
including to the death, and the property damages 50,000 THB and 
above. 

 81  82 
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System Policy  
  

I 103  I

I 403-9 I 403-10 I

In this regard, our plant at Rayong, Nakhon Ratchasima, Thathong, and 
Phitsanulok were awarded with the “Outstanding Workplace Award for 13, 
7, 7 and 2 consecutive years, respectively. Besides, Rayong plant has 
been awarded with “Zero Accident Campaign Award 2019 (Silver)” by 
Thailand Institute of Occupational Safety and Health.  

Creating safety in Group’s DNA 

I 403  I Clause 6.4.6 I 

 ในปี 2562 ผลการปฏบิติังานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มีอัตราความถีใ่นการเกดิอุบัติเหตุขัน้รนุแรง ในการปฏิบัติงาน เทา่กบั 1.67 รายต่อหน่ึงล้านชัว่โมงการท�างาน ซึง่บรรลุตามเปา้หมาย
ที่ก�าหนดไว้ คือ ต้องน้อยกว่า 1.84 ขณะที่ อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ในการจัดส่งสินค้า เท่ากับ 0 รายต่อหนึ่งล้านกิโลเมตรขนส่ง ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ น้อยกว่า 0.34

 แม้ว่าอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงของกระบวนการปฏิบัติงาน จะบรรลุตาม 
เป้าหมายของปี 2562 แต่เราเสียใจที่ต้องสูญเสียพนักงานจากอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 1 ราย ในเดือน
มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้าก�าลังสูบถ่ายสินค้ายางมะตอย
ท่ีโรงงานของลูกค้า โดยช่วงท่ีการสูบถ่ายใกล้เสร็จส้ิน ระดับความสูงของผลิตภัณฑ์ท่ีเหลืออยู่ในถัง
มีปริมาณต่�ากว่าท่อเผาอุ่นสินค้า ทันใดน้ันเกิดไฟลุกวาบขึ้นภายในถังและเปลวไฟพุ่งขึ้นมาจากฝา
ของถังท่ีเปิดอยู่ ผู้ประสบเหตุก�าลังเดินปฏิบัติงานอยู่บนหลังถังผลิตภัณฑ์ และไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัย 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ถูกก�าหนดไว้ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าต้องใส่
เพื่อความปลอดภัย จึงท�าให้พนักงานตกลงมาจากหลังถังผลิตภัณฑ์สู่พื้นด้านล่าง คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุ ได้ประชุมเพื่อสอบสวนหาสาเหตุท่ีแท้จริง โดยสรุปว่ามาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนั้น ในปี 2562 จึงได้
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานจัดส่งสินค้า เพ่ือติดตามก�ากับดูแลการท�างาน
ของพนักงานขับรถของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านระบบ GPS และ CCTV ท่ีติดต้ังอยู่กับรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ 
ทุกคัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 6 วันต่อสัปดาห์ ณ ส�านักงานควบคุมการจัดส่งกลาง (Centralized Logistic 
Office) โรงงานพระประแดง และนอกจากนียั้งรเิริม่โครงการความปลอดภยัเชงิพฤติกรรม (Behavior 
Base Safety) ที่โรงงานพิษณุโลก และ โรงงานสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งได้ท�าการพัฒนาหลักสูตร และ
จัดฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving) ให้แก่พนักงานขับรถของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน 
ในปี 2562 โดยได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ปี 2560

 ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ โรงงานของเรา 4 ใน 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานระยอง โรงงานนครราชสีมา 
โรงงานสุราษฎรธ์านี และโรงงานพษิณโุลกไดร้บัรางวลั สถานประกอบการดเีดน่ดา้นอาชวีอนามัยและ 
ความปลอดภัย ปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นปีที่ 13, 7, 7 และ 2 ต่อเนื่องกัน 
ตามล�าดับ นอกจากน้ี โรงงานระยอง ยังได้รับรางวัล การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการท�างาน 
ให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (ระดับเงิน) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (องค์การมหาชน) เพิ่มอีกหนึ่งรางวัลด้วย

 

อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ในการปฏิบัติงาน 
(รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ในการจัดส่งสินค้า
(รายต่อหนึ่งล้านกิโลเมตรขนส่ง)

หมายเหตุ : 

“อุบัติเหตุขั้นรุนแรง” หมายถึง อุบัติเหตุท่ีเป็นเหตุให้พนักงานได้รับบาดเจ็บในระดับท่ีส่งผลให้เกิดการหยุดงาน เพื่อ
ท�าการรักษาและพักฟื้น ต้ังแต่หน่ึงวันขึ้นไป ซึ่งรวมถึง การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหายมูลค่าเกินกว่า 
50, 000 บาท ขึ้นไป

2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP  I

Tipco Asphalt Group has established and implemented the Occupational Health and Safety (OH&S) Management System by OHSAS 18001 and have been 
certified by certification body since 2006. The Group still maintained and constantly improved our operations. In 2019 we transferred from OHSAS 18001 to  
ISO 45001 standard, with certificates awarded at HO and all 5 plants, under the existing framework of Integrated Management System Policy. This helps 
reduce and prevent risks associated  with potential diseases and accidents to employees and related stakeholders. 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 

Management Approach 

In 2019, the Group achieved significant improvement on plant operations and road traffic 
safety in product delivery process with details as follows: 

• Conducted alcohol tests on customer’s truck drivers at all 5 plants; 

• Established Distribution Safety Knowledge Center : the center has intranet database of 
risky locations along  transportation route and safety concerns at customer plant for truck 
drivers at Nakhon Ratchasima, Thathong, and Phitsanulok plants; 

• Assigned Operational Control Officer to monitor truck drivers on duty  
   24 hours, 6 days a week at Centralize Logistic Office; 

• Established visual control dashboard of valve and piping system in order to prevent/detect 
for products   spillage at Phitsanulok plant; 

• Installed the Valve Status Identification and Interlock System on SCADA. Set of 
   sensors will be installed in each valve while the results will be shown on SCADA monitoring 

screen and interlocked with products loading function to prevent products spillage at 
Thathong plant; 

• Improved loading bay working-station with fall protection system, and;  

• Established  Work Instruction & Job Safety Analysis - JSA accessibility online and  
   Emergency Equipment Inspection via QR code at Thathong plant.  

Employees’ Health and Safety 

In 2019, the OH&S performance on Severe Accident Frequency Rate (SAFR) of Operation  stood at 1.67 case/a million working hours against the target of 
1.84 while SAFR of Truck was at 0 case/a million km against the target at 0.34.  
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Although the Serious Accident Frequency Rate of operation process met the 
2019 target, we encountered a fatal accident case occurred in March’2020 
involving a truck driver unloading asphalt at a customer’s plant, then while the 
products were decreased below burn tube, a fire blast exploded through 
opening hole an injured a staff on the bulk. Unfortunately,he didn't wear a 
safety harness according to the safety operation procedure, while such 
explosion caused him to fall down and hit the ground. The investigation team 
concluded the route-cause of his death was due to him not following work 
instruction on wearing safety PPE. Therefore, since 2019, Operational Control 
Officers to monitor operation of our truck drivers at Centralize Logistic Office . 
In addition, we launched Behavior Base Safety at Phitsanulok and Thathong 
plant, as well as Defensive Driving training course  provide for all truck drivers 
100% in 2019. 

Note: 

“Severe Accident” is the accidents that cause employee injury then 
consequence to lost at least a workday (or more) for recovery, which 
including to the death, and the property damages 50,000 THB and 
above. 
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In this regard, our plant at Rayong, Nakhon Ratchasima, Thathong, and 
Phitsanulok were awarded with the “Outstanding Workplace Award for 13, 
7, 7 and 2 consecutive years, respectively. Besides, Rayong plant has 
been awarded with “Zero Accident Campaign Award 2019 (Silver)” by 
Thailand Institute of Occupational Safety and Health.  

Creating safety in Group’s DNA 

I 403  I Clause 6.4.6 I 

แนวทางการด�าเนินงาน  I 403-1  I ข้อก�าหนด 6.4.6 และ 7.4.2 I

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีการจัดท�าและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานผู้ให้การ
รับรอง ตั้งแต่ปี 2549 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาไว้และปรับปรุงการปฏิบัติงานของเราอย่างสม่�าเสมอ จนในปี 2562 เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งได้
รับการตรวจประเมินและได้รับการรับรองทั้งที่ส�านักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ภายใต้กรอบการด�าเนินงานตามนโยบายการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงที่ท�าให้
เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงาน รวมภึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

สแกนที่นี่เพื่ออ่านนโยบาย
การจัดการแบบบูรณาการ

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน I 403-9 I 403-10 I ข้อก�าหนด 6.4.6 และ 7.4.2 I

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จอย่างมีนัยส�าคัญในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนในกระบวนการจัดส่งสินค้า อาทิเช่น

•  ขยายการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้แก่พนักงานขับรถของลูกค้าที่มารับสินค้าเองที่โรงงาน ทั้ง 5 แห่ง

•  จัดต้ังศูนย์กลางความรู้ด้านความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าส�าหรับพนักงานขับรถ ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลบนอินทราเน็ต 
เก่ียวกับจุดเส่ียงบนท้องถนนระหว่างเส้นทางจัดส่งสินค้า และข้อมูลความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีท�างานและจัดส่ง
สินค้าของลูกค้า โดยเร่ิมจัดท�าท่ีโรงงานนครราชสีมา โรงงานสุราษฎร์ธานี และโรงงานพิษณุโลก

•  แต่งต้ังให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานจัดส่งสินค้า เพื่อติดตามก�ากับดูแลการท�างานในการจัดส่ง
สินค้าของพนักงานขับรถของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ ณ ส�านักงานควบคุม 
การจัดส่งกลาง (Centralized  Logistics Office) โรงงานพระประแดง

•  โรงงานพษิณโุลก จดัท�าผังการควบคมุดว้ยการมองเห็น (Visual Control Dashboard) ของระบบวาล์วและ
ท่อ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ขณะท�าการสูบถ่าย  

•  โรงงานสุราษฎรธ์านติีดตัง้ระบบการชีบ้ง่สถานะวาล์วและอินเตอรล๊์อคส�าหรบัระบบ SCADA  โดยติดตัง้ชดุ
เซน็เซอรเ์พือ่ตรวจจบัและแสดงสถานะของวาล์วทีจ่อควบคมุระบบ และมีอินเตอรล๊์อคเพือ่ระงบัการท�างานของ
ปุ่มควบคุมการจ่ายสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ขณะท�าการสูบถ่าย ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี

•   ปรับปรุงสถานีงาน หอสูบถ่ายวัตถุดิบยางมะตอยเพ่ือการผลิต พร้อมระบบป้องกันการตกจากท่ีสูงตาม
มาตรฐานความปลอดภัย

•  จัดท�าระบบการจัดเก็บเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ทางออนไลน์ และการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินผ่านระบบ QR code ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี

 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  I 403  I ข้อก�าหนด 6.4.6 I

สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้อยู่ใน 
ดีเอ็นเอ ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 
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2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  197  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  196  |



การสร้างกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย I 403-4  I ข้อก�าหนด 6.4.6  และ 7.4.3 I

 ในปี 2562 เราได้ก�าหนดและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
เอกสาร ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกันจะเป็นการสรา้งมาตรฐานการปฏบิติัท่ีเท่าเทยีมกนัของโรงงาน
ทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ตัวอย่างการจัดท�าเอกสารและการปรับปรุงแก้ไข เอกสารต่าง ๆ ได้แก่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ปรับปรุงแก้ไข)

วิธีการปฏิบัติงาน

• การจ�าแนกอันตรายและการประเมินความเสี่ยงส�าหรับการจราจรทางถนน (ปรับปรุงแก้ไข)

• การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (ปรับปรุงแก้ไข)

• การจัดท�า และการควบคุมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุดิบ (จัดท�าขึ้นใหม่)

• การตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ (ปรับปรุงแก้ไข)

• การแจ้ง การสืบสวน และการรายงานอุบัติเหตุ (จัดท�าฉบับใหม่ โดยแยกออกจากเอกสารการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉิน) (ปรับปรุงแก้ไข)

• การวัดเชิงปริมาณ การค�านวณ และการรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จัดท�าขึ้นใหม่)

• การติดตามตรวจวัดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงแก้ไข)

 “Job Safety Analysis - JSA Learning Center” เป็นหน่ึงในโครงการท่ีส�าคัญด้านเอกสารความปลอดภัยในปี 2562 ของ
โรงงานสุราษฎร์ธานี ซึ่งท�าให้เอกสารวิธีการปฏิบัติงานและข้อมูลวิเคราะห์ความปลอดภัยในงาน สามารถใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีต้องการ  
ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

หมายเหตุ : 

“อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน” อ้างถึง อุบัติเหตุท่ีเป็นเหตุให้พนักงานได้รับบาดเจ็บในระดับท่ีส่งผลให้เกิดการหยุดงาน เพื่อท�าการรักษาและพักฟื้น ตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป  
โดยอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานนี้ ไม่ได้นับรวมถึงการเสียชีวิต ซึ่งถูกรายงานแยกหัวข้อออกไป

เอกสารวธิกีารท�างาน และการวเิคราะห์
ความปลอดภัยในงาน สามารถเข้าถึง

ได้ง่ายขึ้นผ่านทางออนไลน์

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ส�าหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2562 อัตราความถี่อยู่ที่ 0.84 และอัตราความรุนแรงอยู่ที่ 1.69 โดยอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงานเกิดขึ้นเพียงรายเดียวในปี 2562 จากกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดหลังจากการยกฝารางระบายน้�าด้วยแรงคน 
(โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วย) ระหว่างการท�ากิจกรรม 5ส  โดยท่าทางในการยกไม่เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนการท�างาน เกี่ยวกับการยกย้าย 
ส่ิงของด้วยแรงคน สาเหตุท่ีแท้จริงมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการยศาสตร์ (ergonomics) ขาดความตระหนักและไม่มี 
การประเมินความพร้อมทางกายภาพของตนเอง ว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่  การปฏิบัติการแก้ไข คือ ท�าการสื่อสารเกี่ยวกับความรู ้
ด้านการยศาสตร์ และความส�าคัญของการประเมินสภาพความพร้อมทางกายภาพของตนเอง ก่อนการท�างานท่ีมีการใช้ก�าลังในการ 
ยกย้ายสิ่งของด้วยมือแก่พนักงานผ่านกิจกรรม  KYT (Kiken Yoshi Training) 
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In 2019, we had established and revised Occupational Health and Safety (OH&S) rules and 
regulations in order to prove quality of OH&S and Environmental documents while  
standardizing these practices across 5 plants in Thailand. The examples of such establishment 
and revisions are; 

• Procedure, 

• Occupational Health and Safety Management (revised), 

•   Work Instruction,  

• Hazard Identification and Risk Assessment for Road Traffic (revised), 

• Emergency Preparedness and Response (revised), 

• Providing and Control of Safety Data Sheet for Material (established), 

• Alcohol Testing by Breath (revised), 

• Accident Notification, Investigation and Reporting (established new by separating the 
existing emergency preparedness and response document) (revised), 

• Quantitative measurement, calculation and reporting greenhouse gases emission 
(established), 

• Safety and Environmental Monitoring and Measurement. 

“Job Safety Analysis - JSA Learning Center” is the highlight project on safety documents in 
2019 at Thathong Plant, Suratthani that made the JSA & Work Instruction documents is 
available, up to date, and easy to access via QR code anywhere and anytime. 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 
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For the lost time injury in 2019. The frequency rate stood at 0.84 and the severity rate at 1.69, with 
only one case of lost time injury about our employee with backpain due to his manual lifting of drain 
grating during  5S activity against the work instruction on manual lifting and carrying protocols. The 
route causes are lack of ergonomic knowledge and personal physical condition awareness (fit for 
work). Key corrective actions are staff communication through Kiken Yoshi Training - KYT on 
ergonomic knowledge and self physical condition assessment prior to works.  

Note: 

“Lost Time Injury” refers to accidents that cause employee injury coupled with consequential work 
time lost at least a workday for recovery. Nevertheless, LTI concept does not apply in case of 
employee fatality, which will be covered under different. 

JSA & Work Instruction 
documents are easy to 
access by operators. 
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อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

อัตราความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(วันต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

2562

2562

2561

2561

2560
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2559
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2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  199  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  198  |



อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า I 102 - 43  I ข้อก�าหนด 6.7.4  และ 7.5.2 I

 โรงงานท้ัง 5 แห่งในประเทศไทย ได้ท�าการส�ารวจความคดิเห็นของลูกคา้เก่ียวกับกลุ่มบรษัิททิปโก้แอสฟัลท ์จะด�าเนินการตรวจวดัแอลกอฮอล์ใน 
ลมหายใจให้แก่พนักงานขับรถของลูกค้าท่ีมารับสินค้าเองท่ีโรงงานของเราเป็นการปฏิบัติด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  
โดยผลการส�ารวจความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่าลูกค้า 100% เห็นด้วย และสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงได้เริ่มด�าเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
ในลมหายใจ ให้แก่พนักงานขับรถของลูกค้า ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา

สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน I 413-2  I ข้อก�าหนด 6.8.8  และ 7.5.2 I

 โรงงานพระประแดง ไดจ้ดัท�าโครงการ “สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภยั กายใจเป็นสุข 2562” โดยประกอบดว้ย กิจกรรมส่งเสรมิ 
สุขภาพ อาทิเชน่ กิจกรรมสง่เสรมิการออกก�าลังกายส�าหรบัพนักงาน และการรณรงคเ์พือ่ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ในชมุชนใกล้เคยีงโรงงาน 

 

การสนับสนุนให้ข้อมูลแก่โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรทางถนน
I 413-2  I ข้อก�าหนด 6.8.8  และ 7.5.2 I

 ในปี 2562 โรงงานพิษณุโลก ได้สนับสนุนทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการให้ข้อมูลเพื่อท�าการศึกษาโครงการวิจัย
เรือ่ง “การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิของสถานประกอบการท่ีด�าเนนิการตามระบบการจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน”  
ตามมาตรฐาน ISO39001 ซึ่งแม้ว่าผลงานวิจัย จะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อความปลอดภัยการจราจรบนถนนที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

100% 

ของพนักงานขับรถของลูกค้า  

ที่มารับสินค้าที่โรงงานของเรา 

เข้ารับการตรวจวัด 

100% 

ข อ ง พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ ข อ ง ลู ก ค้ า  

ได้รับการก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของเรา

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับเหมา I 403-1 I ข้อก�าหนด 6.6.6  และ 7.4.1 I

 กลุ่มบรษิทัทปิโก้แอสฟลัท์ ให้ความส�าคญัในเรือ่ง อาชวีอนามัยและความปลอดภยั ไม่เพยีงแต่ส�าหรบัพนักงานของเราเท่าน้ัน  แต่ยงั
รวมถงึผู้รบัจา้งชว่ง และผู้รบัเหมาภายนอก ท่ีเขา้มาท�างานในโรงงานของเราดว้ย ดงัน้ัน โรงงานท้ัง 5 แห่งในประเทศไทย จงึพฒันากระบวนการ
ท�างาน ส�าหรบัการจดัการความปลอดภยัของผู้รบัเหมา ตามขัน้ตอนด้านล่างน้ี โดยท่ีเป้าหมายของเรา มุ่งเน้นไปท่ีการลดอุบัติเหตุท่ีท�าให้เกิดการ 
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับเหมา เป็นศูนย์ ซึ่งเราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ในปี 2562 

การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส�าหรับลูกค้า I 102 - 43  I ข้อก�าหนด 6.7.4  และ 7.5.2 I

 ในปี 2562 หน่วยงานความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SSHE) โรงงานพิษณุโลก ให้การสนับสนุนโครงการ “การเยี่ยม
โรงงานลูกค้า และแบ่งปันความรู้แก่ลูกค้า ปี 2562” ซึ่งเป็นโครงการของฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ ด�าเนินการจัดการฝึกอบรมความปลอดภัย่
ให้แก่ลูกค้าของเรา ในหัวข้อ “อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)” โดยวิทยากรภายใน และหลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้น” ซึ่งเราได้จัดหา
วิทยากรที่ได้รับอนุญาต ไปท�าการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า
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• การอบรมเรื่อง        

ความปลอดภัย

• การวิเคราะห์ความ

ปลอดภัยของงาน

• การทวนสอบ

คุณสมบัติและขีด

ความสามารถ 

ที่จ�าเป็นด้าน 

ความปลอดภัย

• การตรวจสอบ 

เครื่องมือและ

เครื่องจักรหนัก

• การควบคุมการ 

เข้าโรงงาน

• การตรวจวัด

แอลกอฮอล 

์ในลมหายใจ

• ระบบใบอนุญาต 

ในการท�างาน

• การตรวจสอบ

ความปลอดภัยใน

การท�างาน

พุดตาน พันธุเณร
เฉลิมภัทร พงษ์อาจารย์

ภัคจิรา นักบรรเลง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการประเมินความคุ้มค่าของสถานประกอบการในส่วนการขนส่ง
ที่ดำาเนินการตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ISO39001

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  201  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  200  |



กรณีศึกษาที่ 7 : ศูนย์ความรู้การจัดส่งอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาที่ 8 : การระบุสถานะของวาล์วและระบบอินเตอร์ล๊อคของ SCADA
 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท�างานของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย

 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท�างานของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพด้านบน การสื่อสารจุดเสี่ยงด้วยกระดาษ
ภาพด้านล่าง การสื่อสารจุดเสี่ยงแบบออนไลน์บนหลากหลายอุปกรณ์

ตารางสรุปโครงการริเริ่ม

ชื่อโครงการ ศูนย์ความรู้การจัดส่งอย่างปลอดภัย

โรงงาน โรงงานนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ สร้างวิธีการสื่อสารแบบออนไลน์ให้กับพนักงานขับรถ เพื่อแจ้งความเสี่ยงบนเส้นทาง 
การขนส่งและสถานที่ก่อสร้างของลูกค้า

ปัญหา มีจุดอันตรายมากมายบนเส้นทางการขนส่งและสถานที่ก่อสร้างของลูกค้าที่ต้องสื่อสาร
ให้พนักงานขับรถทราบ ในขณะที่ข้อมูลที่อยู่ในกระดาษไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
สื่อสารและไม่เป็นปัจจุบันภายในเวลาที่ต้องการใช้

การแก้ปัญหาด้วย
นวัตกรรม

- เพื่อท�าเครื่องหมายก�าหนดจุดอันตรายบนเส้นทางและสถานที่ก่อสร้างของลูกค้า
- พนักงานขับรถสามารถให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขจุดอันตรายบนเส้นทางได้  

เมื่อกลับถึงโรงงาน โดยแจ้งผ่านไลน์กลุ่มหรือการประชุมประจ�าสัปดาห์
- หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานจัดส่งท�าการปรับปรุง

ข้อมูลทุกสัปดาห์

เป้าหมาย - พนักงานขับรถได้เรียนรู้จุดอันตรายบนเส้นทางขนส่ง และสถานที่ก่อสร้างของลูกค้า
ก่อนออกเดินทาง การรับรู้นี้ท�าได้ทุกแห่งผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ internet

- ข้อมูลได้รับการปรับปรุงสม่�าเสมอ

สถานะโครงการ  เสร็จสมบูรณ์ ในเดือนตุลาคม 2562

สรุปโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อโครงการ การระบุสถานะของวาล์วและระบบอินเตอร์ล๊อคของ SCADA

โรงงาน โรงงานสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ ป้องกันความผิดพลาดของพนักงานในการควบคุมวาล์ว ซึ่งอาจน�าไปสู่การ
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ขณะบรรจุลงรถขนส่ง

ปัญหา ปัจจุบันมีท่อและวาล์วจ�านวนมากที่อาจท�าให้เกิดข้อผิดพลาดในการเปิด/ปิด
ขณะบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในรถบรรทุก โดยสถานะของวาล์วเหล่านั้นไม่ง่ายใน
การควบคุมด้วยการมองเห็น

การแก้ปัญหาด้วย
นวัตกรรม

- ติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจจับสถานะของวาล์ว โดยเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลบน
จอภาพของระบบ SCADA และตั้งโปรแกรมให้ระบบอินเตอร์ล๊อคไม่ท�างาน
หากวาล์วไม่ได้เปิด หรือปิดอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย - ลดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการบรรจุ

สถานะโครงการ เสร็จสมบูรณ์เดือน พฤษภาคม 2562

ผลการด�าเนินงาน - อุบัติเหตุจากการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการบรรจุตั้งแต่  
เริ่มใช้ระบบถึงเดือนมิถุนายน 2562 = 0
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สแกนที่นี่ส�าหรับการชมนโยบาย
การจัดการความปลอดภัยการ

จราราจรทางถนน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ของพนักงานขับรถขนส่ง

PPE

การสื่อสารผ่าน
Mobile Navigator 

ต�าแหน่ง GPS รถขนส่งการควบคุมการขนส่ง

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยใน 
การขนส่งทางถนนขั้นสูงสุด และมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินกิจกรรมการขนส่งให้เป็นไปอย่างปลอดภัย  
และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรอืผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียบนเส้นทางเดินรถ และ 
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานขับรถขนส่ง โดยการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนตามมาตราฐานสากลอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่  
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001: 2012 (Road 
Traffic Safety Management system) ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานพิษณุโลก โรงงาน
นครราชสีมา โรงงานระยอง โรงงานสุราษฎร์ธาน ีและส�านักงานใหญ่กรงุเทพมหานคร  จากการ
ด�าเนนิการดงักล่าวส่งผลให้ได้รบัความพึงพอใจจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียในการขนส่งสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นอีกความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ท่ีได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

“สินค้าต้องถึงมือลูกค้าตรงเวลา มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้” ถือเป็นเป้าหมายและ 
ความรบัผดิชอบท่ีส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 มกีารขนส่งมากกว่า 
19,887 เท่ียว หรือประมาณ  8,161,558 กโิลเมตร

 การขนส่งยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถือเป็นหัวใจหลักในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ความส�าคัญกับการบริการลูกค้าและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานขับรถ
ขนส่งเป็นอย่างมาก โดยใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนของรถขนส่งในกลุ่มบริษัทฯ

ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านบางส่วน มีพนักงานขับรถขนส่งมากกว่า  
165 คน และมีรถขนส่งสินค้ามากกว่า 240 คนั โดยในจ�านวนดังกล่าวยังไม่รวมกลุ่มผู้รบัเหมาช่วง
ขนส่งสินค้า ดงัน้ันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เราจึงให้ความส�าคญักับพนักงานขบัรถขนส่ง 
รถขนส่งสินค้า และเส้นทางการขนส่งสินค้า ซึง่มีแนวทางการด�าเนินงานดงัน้ี

• พนักงานของเราทุกคนจะถกูฝึกและต้องตระหนักถงึพ้ืนฐานของการประเมินความเส่ียง รวม
ทั้งการวางแผนเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าบนเส้นทางเดินรถ 

• พนักงานได้รบัการพฒันาและมีทักษะการขบัขี่เชงิป้องกันอุบติัเหต ุ(Defensive Driving) รวม
ถึงมีจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางถนนเป็นพื้นฐาน

• รถขนส่งสินค้ามีการตรวจสอบและประเมินความพร้อมด้านการใช้งาน และความปลอดภัย 
ในการขนส่งสินค้าก่อนถูกใช้งานทุกครั้ง

• ทุกเท่ียวของการขนส่งของเรา ได้ถกูวางแผนเส้นทางการเดนิรถเป็นอย่างด ีและมีการติดตาม
ตรวจสอบด้วยระบบ Centralized logistic เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะเดินทาง 
ได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางการขนส่งสินค้า

เส้นทางเดินรถ อุณหภูมิ  กล้องวงจรปิด

แว่นตานิรภัย

ถุงมือกันความร้อน

หมวกนิรภัย

รองเท้านิรภัย

เข็มขัดนิรภัย

หมวกไอ้โม่ง

กล้องติดตามรถ 4 ตัว
ระบบ GPS การเดินทางของรถ

ทะเบียนแทงค์

ป้ายความปลอดภัย

ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน
ตามมาตราฐานสากล
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ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์

โครงการโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์ที่โรงงานพระประแดง : ขั้นตอนการท�างาน 

 กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการทดสอบแอลกอฮอล์ท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
ให้พนักงานขับรถเป่าลมหายใจกับเครื่องมือ การตรวจสอบน้ีท�าทุกครั้งก่อนออก 
เดนิทางจากโรงงานเพือ่ส่งสินคา้และเม่ือกลับถงึโรงงาน วธีิการดงักล่าวชว่ยป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันมาจากสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือการใช้สารอื่น ๆ 

การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการค�าสั่งซื้อ

การจัดการข้อมูลลูกค้าและรถขนส่ง

การจัดการรถขนส่ง

การจัดการความปลอดภัยรถขนส่ง

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในขั้นตอนการขนส่งสินค้า
ศึกษาเส้นทางขนส่ง ก่อนออกจากโรงงาน ขนส่งไปยังปลายทาง ส่งมอบสินค้า กลับโรงงาน

ความปลอดภัยของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยรถขนส่ง 

การให้บริการขนส่งของทิปโก้แอสฟัลท์

 การส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเก่ียวข้องกับการขนส่งทางไกล น้�ามันเชื้อเพลิงและของเหลวที่เป็น
อันตรายอ่ืน ๆ สภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นพื้นที่อันตรายมาก หรือผ่านเส้นทางชนบทท่ีมีสภาพถนน
และโครงสร้างพื้นถนนท่ีช�ารุด แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ใช้ผู้ให้บริการขนส่งแบบจ้างเหมา (Outsource) ตาม
สัญญาในบางพื้นท่ี แต่ผู้ให้บริการน้ันต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานและกระบวนการท่ีเข้มงวดมากเช่นเดียว
กับของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ด�าเนินงานอย่างรอบคอบ ปลอดภัย และมี
ความยั่งยืน

 รถขนส่งของเราสามารถรองรับการจัดส่งสินค้าในระยะไกล โดยเฉพาะในภูมิภาคทางเหนือและ
ภาคใต้ ท่ีเส้นทางการจดัส่งส่วนใหญเ่ป็นภเูขาและภมูปิระเทศขรขุระ ดว้ยพนกังานขบัรถท่ีมปีระสบการณ์
สูงและคุน้เคยกับเส้นทางเหล่าน้ี ท�าให้กลุ่มบรษัิทฯ ด�าเนนิการจดัสง่ได้ตามค�าสัง่ซ้ือทัง้หมดจากลูกคา้ตาม
เวลาและจ�านวนที่ถูกต้อง กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรา
ได้รับการขนส่งอย่างปลอดภัย โดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานขับรถด้วยการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดการขนส่งและระบบที่ใช้ในการติดตาม

 กลุ่มบริษัทฯ ภูมิใจในความปลอดภัยระยะยาว โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินเป็น
รอบปกติ ที่บังคับใช้ตามมาตรฐานขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการขนส่งที่เราเลือกบริหารจัดการระบบ
อย่างมปีระสิทธภิาพและบ�ารงุรกัษารถขนส่งตามความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ ส่ิงเหล่าน้ีชว่ยลดจ�านวน
อุบัติเหตุ เช่น การรั่วไหลหรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุท่ีท�าให้มีการเสียชีวิต  อย่างไรก็ตามเรายังค�านึงถึงการท่ีรถขนส่งอาจท�าให้เกิด
ปัญหาจราจรที่เป็นความเสี่ยงสูงส�าหรับผู้ใช้ถนนในประเทศที่เราด�าเนินการอยู่ การสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยการใช้ถนนจึงเป็นกิจกรรมส�าคัญในธุรกิจของเรา ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน

 การใช้รถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตตามสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ ดังน้ันกลุ่มบริษัทฯ 
จึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยทางถนนมากขึ้นตามความเส่ียงท่ีเพิ่มมากข้ึนด้วย  
ฝ่ายปฏบัิติการของกลุ่มบรษัิทฯ จงึก�าหนดใช้การควบคมุหลายรายการเพือ่ให้เกิดความปลอดภยัสูงสุด 

เช่น ระบบติดตามความปลอดภัยรถขนส่ง เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
พนักงานและชุมชนท้องถิ่นได้รับความปลอดภัยในขณะเดียวกันเรายัง เคารพต่อสิทธิ
มนษุยชน กลุ่มบรษัิทฯ ยงัไดป้ลูกฝัง “วฒันธรรมความปลอดภยั” ให้อยู่ในจติส�านกึและ
การปฏิบัติของพนักงานโดยเริ่มจากกระบวนการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยท่ัว

ทุกหน่วยงานในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แนวทางน้ีไม่ใช่ 
ส่ิงใหม่ ปฏิ บัติการยัง มุ่งเน้นในประเด็นความ
ปลอดภยัและแผนด�าเนินการท่ีจะใชส้�าหรบัพนกังาน

และผู้รับเหมาตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
• การจัดหาวัตถุดิบ : เคมีภัณฑ์, แอสฟัลต์ซีเมนต์
• สินค้าส�าเร็จรูปจากทุกโรงงาน

ระบบบริหารจัดการเอกสารการขาย/ค�าสั่งซื้อ
• สถานะเอกสารขาย/ค�าสั่งซื้อ
• สถานะการด�าเนินการของเอกสารขาย/ค�าสั่งซื้อ

ระบบบริหารจัดการขนส่ง
• ระบบการขนส่งของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
• ระบบการขนส่งบริษัทรับจ้างขนส่ง

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
• การวิเคราะห์
• การจัดท�ารายงาน

โครงการ 
บริหารโลจิสติกส์ 

แบบรวมศูนย์
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คุณวิภาดา  ทองไพจิตร – เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส หน่วยงานวิศวกรรม ผู้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานระดับครูผู้ฝึกสอน รุ่นที่ 2 สังกัดโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ 
จังหวัดระยอง  ได้สาธิตการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) และวิธีการใช้เครื่องกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)  และเป็นครูผู้สอนของกลุ่มบริษัทฯ

CPR – Cardiopulmonary Resuscitation

การท�า CPR เป็นขั้นตอนฉุกเฉินที่รวมเอา การกดหน้าอกติด ๆ กันหลายครั้ง และการเป่าปากเพื่อช่วยจ�าลองการหายใจเอาไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะรักษาไม่ให้สมองเกิดความเสียหาย 
จนกว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิต และการหายใจให้กลับมาเป็นปกติ ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น และยังถูกแนะน�าให้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติที่ไม่ตอบ
สนอง ไม่มีการหายใจ หรือหายใจผิดปกติ อาทิเช่น จมน้�า หายใจไม่ออกเนื่องจากอาหารอุดกลั้นทางเดินหายใจ

การท�า CPR เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะท�าให้หัวใจเริ่มกลับมาเต้นใหม่ได้ วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อรักษาการไหลเวียนของเลือดที่มีออกซิเจนอยู่บ้างบางส่วนจากหัวใจไปยัง

สมอง เพื่อชะลอการตายของเนื้อเยื่อ และเพื่อขยายโอกาสในการช่วยชีวิตที่ประสบความส�าเร็จโดยสมองไม่ได้รับความเสียหายอย่างถาวร

AED  – Automated External Defibrillator 

เครื่อง AED คือเครื่องที่ท�าให้หัวใจเริ่มเต้นใหม่ได้อีกครั้ง เครื่อง AED จะช่วยให้หัวใจของผู้ป่วย กลับมาเต้นอีกครั้ง และจังหวะ 
การเต้นของหัวใจ กลับมาเป็นปกติตามธรรมชาติ หลังจากท�า CPR แล้ว ถ้าหากผู้ป่วยยังคงไม่ตอบสนอง ควรใช้เครื่อง  AED

หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 2561 2562 รวม

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ส�าหรบัประชาชนท่ัวไป ระดบัครผููฝึ้กสอน

ทิปโก้แอสฟัลท์ 12 26 38

หลักสูตรการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 
ส�าหรับประชาชนท่ัวไป ระดับผู้ปฏิบัติ

ทิปโก้แอสฟัลท์ 96 177 273
ชุมชน 0 113 113

หลักสูตรสาธิตการท�า CPR   
โดยไม่มีการออกวุฒิบัตร

ชุมชน 0 40 40

ผลที่เกิดขึ้นของโครงการจาก 
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ชุมชน 180 356 464

โครงการร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
ชุมชน 0 600 600

ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 180 956 1,064

กรณีศึกษาที่ 9

 ผู ้ท�าการปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการกดหน้าอก หรือการท�า CPR  
(Cardiopulmonary Resuscitation) สามารถช่วยชวีิตผู้ป่วยท่ีหยดุหายใจและหัวใจหยดุเต้นแบบเฉียบพลัน
จากภาวะต่าง ๆ อาทิเช่น การจมน�้า อาหารอุดกล้ันทางเดินหายใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากได้รับ 
การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หัวใจจะเต้นได้อีกครั้งโดยไม่ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการทางสมอง

 ทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีการท�า CPR ได้ หากได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจากแพทย ์
ผู้เชีย่วชาญ หลักสูตรการฝึกอบรมจ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์การฝึกทีเ่ป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผูร้บัการฝึกได้เข้าใจ
วิธีการ และต้องฝึกปฏิบัติซ�้าหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถท�า CPR ได้ ในกรณีฉุกเฉิน

ทุกๆ คนมีหนทางที่จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่  
เพื่อน ครอบครัว และผู้คนในสังคม 

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR *) และไม่สามารถใช ้
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED *) ได้อย่างถูกวิธี  

ซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนได้

การฝึกอบรมหลักสูตร
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  เป็นการเพิ่ม
โอกาสที่จะช่วยชีวิตคนจ�านวนมากให้

ปลอดภัย ได้ด้วยการท�า การนวดหัวใจ
ผายปอดกู้ชีพ CPR

CPR = การช่วยชีวิต
ยิ่งมีคนท�า CPR ได้มากขึ้น 

ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต

สรุปโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมกัน

ชื่อโครงการ โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

ปีที่เริ่มโครงการ 2561 ความต่อเนื่องของโครงการ ปีที่ 2

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หรือสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจ

2) ฝึกพนักงานของเราให้เป็นผู้ฝึกสอน

กลยุทธ์ ช่วยชีวิตคนได้ด้วยมือของเรา

พันธมิตรร่วมโครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์, คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต

การประเมินผลกระทบ การท�างานร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้การฝึกสอนการท�า CPR มีประสิทธิผล
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โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส�าหรับประชาชนทั่วไป (CPR & AED Training) ; ส�านักงานใหญ่ และ โรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย 

“การท�า CPR มีความส�าคัญมากส�าหรับ
ประชาชนท่ัวไป การช่วยชวีิตในภาวะฉุกเฉินต้อง
เ ริ่ม ต ้ น ท� า อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  ถู ก ต ้ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ เพราะในภาวะท่ีหัวใจหยุดเต้น 
สมองทนต่อการขาดเลือดได้ ในเวลาเพียง  
4 นาที”

 ในประเทศไทย 60% ของภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเกิดนอกโรงพยาบาล ในขณะที่ความรู้
การท�า CPR ของประชาชนมีเพียงไม่ถงึ 1% จึง
เป็นแรงผลักดันให้ผมสนใจการให้ความรู้ CPR 
กับประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้อัตราการรอดชีวิต
ก่อนถึงโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

 การสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความรูน้ี้ 
เข้าไปยงัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถาน
พยาบาล องค์กรธุรกิจต่าง ๆ  จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น
รวมท้ังการจัดท�าเอกสาร ต�ารา วิธีการท่ีถูก
ต้อง อุปกรณ์ในการฝึกสอน ล้วนต้องการความ
ร่วมมือ และท่ีส�าคัญคือความตระหนักในการ
สร้างความปลอดภยั เพราะการช่วยชีวิตเบ้ืองต้น 
เป็นปลายเหตุท่ีเกดิจากความไม่ปลอดภยั ดงัน้ัน 
ส่ิงส�าคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด
ความปลอดภัย

 กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ เป็นอีกหน่ึง
เครือข่ายทีผ่มภมิูใจและยินดใีห้การสนับสนุนใน
การอบรม ฝึกสอนให้ความรู ้ ในการปฏิบัติ 
เพราะผมเห็นความตัง้ใจในความรบัผิดชอบต่อ
สังคม และการเห็นความส�าคัญในการช่วยชีวิต
เบ้ืองต้นด้วยการท�า CPR เพื่อให้เรามีส่วนใน
การสนับสนุนเป้าหมายด้านสาธารณสุขท่ี
ส�าคัญของประเทศไทยในฐานะพลเมืองท่ีดีไป
ด้วยกัน”

“กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ส่ง
เสริม และสนับสนุนให้พนักงานทกุ
คน อุทิศตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้คน
โดยผ ่านกิจกรรมเพื่อ สังคม
มากมาย การฝึกอบรม CPR และ
การใช้เครื่อง  AED ก็เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีกลุ่มบริษัท
ทิปโก้แอสฟัลท์ให้ความส�าคัญ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิต
ผู้คน ให้มากยิ่งขึ้น” 

“ดิฉันภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมฝึกอบรมการท�า CPR ของ
กลุ ่มบริษัททิปโก ้ แอสฟ ัลท ์ ท่ี 
ส่งเสริม และสร้างความตระหนัก
ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห ้ กั บ
พนักงาน และทุก ๆ  คน ดิฉนัรูสึ้กด ี
เมื่อเห็นผู ้คนมีชีวิตท่ีปลอดภัย
อย่างยั่งยืน”

“โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน ต้ังอยู่บนพื้นฐาน 
ของกลยุทธ์ด้านความยั่ ง ยืน
เ พื่ อ สั ง ค ม ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท 
ทิปโกแ้อสฟลัท์ ซึง่เตรยีมบุคลากร
ของกลุ่มบริษัทฯ และอาสาสมัคร
ชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ 
เพื่ อช่ วยชี วิตผู้ คน ในกรณี ท่ี
เกิดอุบัติเหตุ ผมภูมิใจท่ีได้เป็น 
ส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนโครงการ
สู่ความส�าเร็จ”

สัญลักษณ์ บัวศรี
ผู้จัดการโรงงานระยอง

ผู้อุปถัมภ์โครงการ   

สุภาวดี เพชรกาศ
 เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

โรงงานระยอง
ผู้จัดการโครงการ

นัสศิลป์ ทิมศิลป์
 เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 โรงงานสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการภาคใต้

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  ได้เริ่มกิจกรรมการจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิต 
ขั้นพื้นฐานส�าหรับประชาชนทั่วไป (CPR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และด�าเนินการต่อเนื่องจนถึง
ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเราได้ท�าการจัดการฝึกอบรม เพื่อฝึกสอนวิธีการท�า CPR และการใช้ 
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator – AED) 
ให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไปแล้ว จ�านวนมากกว่า 600 คน 
โดยมีพนกังานท่ีเป็นอาสาสมัคร จ�านวน 37 คน ซึง่ได้รบัการฝึกอบรมขัน้สูง ในระดบัผู้ฝึกสอน 
(CPR Instructor) ซึ่งได้รับใบประกาศรับรองคุณวุฒิจาก คณะกรรมการมาตรฐานการ 
ช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council – TRC) และจากการแนะน�าของ TRC เราจึงได ้
ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งพนักงานของเราไปช่วยสอน ในโครงการ “ การฝึก
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ส�าหรับกระทรวงมหาดไทย ” ในช่วงเดือนมกราคม ถึง 
พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให ้ความส�าคัญและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและ
บุคลากรทั้งในสถานที่ท�างานกับครอบครัว และ
ชมุชน โครงการฝึกอบรมการช่วยชวีิตขัน้พื้นฐาน  
(CPR) จึงเป็นโครงการส�าคัญในการสร้างเสริม
มาตรฐานความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตและ
ส่งเสริมจิตอาสาให้ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกันท้ังใน
ส่วนของบุคลากรและประชาชน”

“โครงการฝึกอบรมการช่วยชวีิตขัน้พื้นฐาน เป็น
โครงการท่ีส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ 
และเข้าใจ รวมท้ังเห็นถงึความส�าคัญในการช่วย
ชวีิตขัน้พื้นฐาน ซึง่ทุกคนสามารถท�าได้ ด้วยการ
ใช้แรงมือกดหน้าอก และเป่าปาก ซึ่งที่ผ่านมา 
เครือเจรญิโภคภัณฑ์ ตระหนักและให้ความ
ส�าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยส่งเสริมให้ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้เรียนรู้การ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

“ เ ร า รู้ สึ ก ดี ใ จ ม า ก ท่ี ไ ด้ เ ป็ น พั น ธ มิ ต ร กั บ 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และได้ช่วยสนับสนุนการด�าเนิน
งานของโครงการน้ี พวกเขามีประสบการณ์หลายปี 
และเต็มใจท่ีจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์น้ันให้
แก่เรา เพื่อความส�าเร็จในจุดมุ่งหมายเดียวกัน น่ัน
คือ การช่วยชีวิตผู้คน”

ปุณฑริกา  ลินฮาท
ผู้บริหารโครงการพิเศษ, 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ภรธน จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการพิเศษ, 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

กิตติโชติ งามประสิทธ์ิ.
ผู้จัดการอาวุโส – แผนกความม่ันคง ความปลอดภัย 
สุขภาพส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาอย่างย่ังยืน   
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ 
ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต

ผู้อ�านวยการสอนโครงการ

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส�าหรับประชาชนทั่วไป (CPR & AED Training) : โครงการร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ในการจะเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยระดับโลก นวัตกรรมถือเป็นกุญแจ
ท่ีส�าคัญ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และ
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภยั โดยเรามุ่งม่ัน ทีจ่ะท�าให้ทกุ ๆ
คนมาท�างานอย่างปลอดภยัและกลับถงึบ้าน
อย่างปลอดภัย

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

กิตติโชติ งามประสิทธิ์
ผู้จัดการอาวุโส 
แผนกความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ความเป็นเลิศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิด “ความปลอดภัย”

แก่ทุก ๆ คนในชุมชนและสังคม

SDG  3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 ท�าให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของเรา มีสุขภาพดี มีความปลอดภัย และ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

SDG  4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ
 พฒันาการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั เพือ่เสรมิสรา้งความตระหนกั
และจิตส�านึกด้านความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน และส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)

SDG  9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ท�าให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และ 
ประหยัด เพื่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

SDG 11 : เมือง และชุมชนท่ีย่ังยืน
 ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ท้ังในกระบวนการจัดส่ง
สินค้าของเรา และ โครงสร้างพื้นฐานของถนน เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในชุมชน
ของเรา

SDG 17 : สร้างพันธมิตร เพ่ือจุดมุ่งหมาย
 มองหาพันธมิตร และเสริมสร้างความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง เพื่อบรรลุ
ประโยชน์ร่วมกันในด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

CENTER OF 
EXCELLENCEP S F

Promoting Safety First
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การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสช่วยให้บริษัทได้เปรียบในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนและมีกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล

สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

คว�มโปร่งใส
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคน

ส่งเสริมความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ส่งเสริมสันติภาพ
และการเข้าถึงระบบ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
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บริษัทที่ดี ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ยอดเยี่ยม และบริษัท

ที่ยอดเยี่ยม ท�าทุกอย่างนั้น และ
มุ่งมั่นที่จะท�าให้โลกใบนี้ น่าอยู่ขึ้น

น�าเสนอ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ
บริการที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

วิลเลียม เคลย์ ฟอร์ด จูเนียร์
ธุรกิจชาวอเมริกันเป็นประธานกรรมการบริหาร

ของ Ford Motor Company
(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  217  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  216  |



น�าเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

ทิปโก้แอสฟัลท์ 4.0 การเดินทาง
ของลูกค้า

สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าผ่าน
การบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

 1) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อ  
      สินค้าและบริการ เฉลี่ย 85%
     - ฝ่ายการตลาดและขายในประเทศ 87%
     - ฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ 82%

 1) ระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็น  
      ไม่ต่�ากว่า 85% 1) ระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นเท่ากับ 87

    (มาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล)
    - ฝ่ายการตลาดและขายในประเทศ  86%
    - ฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ  88%

2)  ข้อร้องเรียนด้านสินค้าและบริการ
     - จ�านวนข้อร้องเรียน  19  กรณี

      - สามารถจัดการข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ 
        ภายในเวลาที่ก�าหนด ได้ 17 รายการ  คิดเป็น  
        89% ของจ�านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
      - จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสินค้า   12 กรณี   
      - จ�านวนข้อร้องเรียนด้านขนส่ง     4 กรณี    
      - จ�านวนข้อร้องเรียนอื่น ๆ             3 กรณี

2) สามารถจัดการข้อร้องเรียนด้านสินค้า 
     และบริการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
     ที่ก�าหนด 100%
      - ประเด็นด้านสินค้าสามารถจัดการได้ภายใน 
         3 days
     - ประเด็นทั่วไปสามารถจัดการได้ภายใน 1 วัน

2) จ�านวนข้อร้องเรียนจ�านวน 20 และสามารถ
จัดการข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก�าหนด 100%

    - จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสินค้า    8 กรณ ี
    - จ�านวนข้อร้องเรียนด้านขนส่ง     4 กรณ ี
    - จ�านวนข้อร้องเรียนอื่น ๆ             8 กรณี

 3) การเรียกคืนสินค้าและการส่งคืนสินค้า
      0 กรณี

3)  การเรียกคืนสินค้าและการส่งคืนสินค้า
      0 กรณี
    

3) การเรียกคืนสินค้าและการส่งคืนสินค้า
     0 กรณี

4) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ 
     การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกค้า
        4.1) จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์    
        4.2) ท�ากิจกรรมทางสังคมร่วมกับกลุ่มลูกค้า

4) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ 
     การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกค้า
     4.1) จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์        
     4.2) ท�ากิจกรรมทางสังคมร่วมกับกลุ่มลูกค้า

 

4) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ 
    การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกค้า     
    4.1) ในประเทศ
         - จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์            

- ท�ากิจกรรมทางสังคมร่วมกับกลุ่มลูกค้า
   4.2) ต่างประเทศ
          - จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเด็นส�าคัญ #31)  คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

หัวข้อรายงาน น�าเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและบริการที่ได้รับความไว้วางใจ

ผลกระทบและความเสี่ยง นวัตกรรมเป็นสิ่งส�าคัญ : การสูญเสียโอกาส การสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแก่คู่แข่งที่ไล่ตามเรา ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ
และรูปแบบธุรกิจที่คล้ายกัน หรือดีกว่า

ประเด็นทางสังคม ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อลูกค้า

มาตรฐาน GRI GRI 102-43/44, GRI 417, 
GRI 417-2/3, GRI 418 มาตรฐาน ISO ISO 26000 ข้อก�าหนด 6.7.3, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.9

เป้าหมายยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 3, SDG 8, SDG 9, SDG 12, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายการขาย

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงานฝ่ายการตลาดและขายในประเทศ/ต่างประเทศ  พนักงานจัดส่งสินค้า
-  ภายนอก : ลูกค้า/ผู้รับเหมาท�าถนน/หน่วยงานราชการ ชุมชน

วัตถุประสงค์ 1) ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม
2) ปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า
3) สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า เพื่อยกระดับสู่การเป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขายในประเทศและฝ่ายขายต่างประเทศ/ทีมเทคนิค/ทีมบริการหลังการขาย

กลยุทธ์ ดูแลและใส่ใจลูกค้า

การด�าเนินงาน - มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของลูกค้า และค้นหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และตอบสนอง 
   ด้วยการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
- สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยการน�าดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

G ผู้น�าด้านนวัตกรรม

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการบริการอย่างสม่�าเสมอ
 กลุ่มบรษัิทฯ สง่มอบมากกวา่ประสิทธภิาพ เราส่งมอบผลิตภณัฑย์างมะตอยคณุภาพสูง ซึง่ชว่ยให้ลกูคา้ของเราท�างานไดง้า่ยขึน้ ประหยดัคา่ใชจ้า่ย ในขณะเดยีวกันยังสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การต้ังเป้าหมายด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ และตัวช้ีวัดท่ีบูรณาการเข้าในระบบการบริหารผลงานของพนักงาน (Performance management planning) ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นผลของงาน และประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ตลอดจนการใชว้ตัถดุบิ เรามุ่งมัน่เพือ่ปรบัปรงุศกัยภาพและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์การใชท้รพัยากรท่ีดขีึน้ การท�างานท่ีมุง่สู่เป้าหมายท่ีก�าหนดรว่มกัน และการแก้ไขปัญหาอยา่งย่ังยืนส�าหรบัทุกคน  
เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการก้าวไปล่วงหน้าก่อนความต้องการของลูกค้าหนึ่งก้าว ในด้านประสิทธิภาพการส่งมอบคุณค่า และสอดคล้องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจในขณะที่ลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม

เอกจิต จ�าปาทิพย์
ผู้จัดการโรงงานพิษณุโลก

อูกส์ เดอชอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ
ต่างประเทศ

การทดสอบความช�านาญ (PT) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ
เรามีคุณภาพดีที่สุดและเป็นไปตามข้อก�าหนด

 การทดสอบความช�านาญ คือเครื่องมือส�าคัญ
ส�าหรับห้องปฏิบัติการท่ีด�าเนินการเพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ 
นอกจากน้ีการทดสอบความช�านาญยังสามารถใช้เพื่อ 
ตรวจสอบกระบวนการทดสอบท้ังหมด รวมถึงความ
สามารถและความเช่ียวชาญของผู้ท�าการทดสอบ การ
ควบคุมคุณภาพของเราท�าให้ม่ันใจได้ว่าคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีความสม�่าเสมอ โดยโรงงานแต่ละแห่ง
รายงานผลการทดสอบไปในทางทีด่ขีึ้นตลอด 3 ปีของการใช้
โปรแกรมนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏบัิติการสอบเทียบ โดยเข้าร่วมโครงการทดสอบความ
ช�านาญ (Proficiency Testing Program) สาขาสอบเทียบ
อุณหภูมิ ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานที่ ได้รับการรับรองการ

เราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการท�าความรู้จักกับ
ลูกค้าให้ดีขึ้น

 เราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่าง
ถ่องแท้เพื่อที่จะให้บริการตามนั้น

 ในระยะยาว ความสัมพันธ์ท่ีดีเย่ียมกับลูกค้า 
ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราในขณะท่ีเราเชื่อว่าส่ิงนี้
สะท้อนให้เห็นถงึความพยายามอย่างต่อเน่ืองของเราในการ
ค้นหาวิธีการท่ีย่ังยืนและคุ้มค่าท่ีสุด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความท้าทายที่ซับซ้อน

 การท�าตามค�าม่ันสัญญาแก่ลูกค้าอย่างสม�า่เสมอ   
เมื่อน�าเสนอเทคโนโลยีด้านถนนยางมะตอย ที่ทันสมัยที่สุด 
น่ีคือการสร ้างความได ้ เปรียบในการแข ่งขันอย ่าง 
เต็มรูปแบบ พร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ด้วยปรัชญา “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง“ เราจึงยกระดับงาน
บริการของเราให้ครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
(online and offline platforms) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า กลยุทธ์น้ีได้เพิ่มความพึง
พอใจของลูกค้าจาก 84.5% ในปี 2018 เป็น 87.00% 
 ในปี 2019 ตามล�าดับ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง I 102-7  I ข้อก�าหนด 6.7.3 I

ทดสอบความช�านาญ (Proficiency Testing Provider 
Accreditation) เพื่อการประกันคณุภาพ และท�าให้เกดิความ
เชื่อม่ันต่อผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ซึ่งมี
ความส�าคัญต่อกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

 นอกจากน้ันห้องปฏิบัติการทดสอบของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thai Asphalt Laboratories 
Correlation Program เพื่อการเปรียบเทียบผลระหว่าง 
ห้องปฏบัิติการ (Inter Laboratory Comparison-ILC) และ
แลกเปล่ียนความรู้ ความช�านาญ เทคนิควธีิในการด�าเนิน
การทดสอบ เพื่อการประกันคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผลการทดสอบ สร้างความสามัคคแีละความร่วมมือทาง
ด้านวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ยางมะตอย โดยมีการจัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง

ซาวิเยร์ กุยโยต์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 คุณภาพคือสิ่งที่มากกว่าการผลิตสินค้า

ท่ีทิปโก้แอสฟัลท์ ระบบการจัดการของเรามีบทบาท
ส�าคัญในการขับ เค ล่ือนการพัฒนาธุรกิจ ผ่าน
นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของเรา (ได้รับการ
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ) ท�าการทดสอบท่ีจ�าเป็น
ท้ังหมดเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานของ
เรามีคณุสมบัติตรงตามขอ้ก�าหนดทัง้หมดกอ่นส่งมอบ
ให้ลูกค้า 

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญของกลุ่ม
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์มาโดยตลอด

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได ้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส�านักงานต้ังอยู่ในพื้นที่
ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะของพันธมิตรของเรา ในด้านของผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็น
นวัตกรรมใหม่ วิธีการ และกระบวนการที่ออกแบบมา
เป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ผลิตจากความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพ I 102-7  I ข้อก�าหนด 6.7.3 I

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน
นโยบายการขาย

*AASHTO is American Association of State Highway and Transportation Officials

แนวทางการด�าเนินงาน

 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีเหนือกว่า ถือเป็นเอกลักษณ์ของ 
ทิปโก้แอสฟัลท์ ท่ีเราให้ความส�าคัญสูงสุดต้ังแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ 
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ ท้ังหมด เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านคณุภาพ
และมีความน่าเชื่อถือสูงสุดในทุกตลาด  I  103-11  I

 คณุภาพและความน่าเชือ่ถอืของผลิตภณัฑ์ ได้รบัการจดัการ
ในระดับกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงเท่านั้นได้ถูกปลูกฝังไว้ทั่วทั้งองค์กร โดย
ทีมผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า ตลอดการด�าเนินธุรกิจท้ังหมด ท้ังก่อนหน้าและภายหลัง
กระบวนการผลิต ทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ การขาย และการบริการ ส่ิงเหล่าน้ี 
ได้น�ามาปรับใช้ในกลยุทธ์ด้านคุณภาพ และโปรแกรมการควบคุมภาพ 
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 แนวทางการด�าเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพของเรา 
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (Quality Management 
System) ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธี
ท่ีเราใช้ กระบวนการท่ีรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการเป็นไป
ตามข้อก�าหนดของลูกค้าหรือเหนือกว่า 

การยกระดับการบริการด้านคุณภาพ I 102-7  I ข้อก�าหนด 6.7.3 I

เป็นผู้น�าตลาดด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองความคาดหวังสูงสุดของลูกค้าได้

 เรามีการลงทุนเคร่ืองมือการทดสอบ Flexural Fatigue 
Test เพื่อใช้ส�าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสม
ร้อน ( Hot Mix Asphalt) ตามมาตรฐาน AASHTO* ในประเทศไทย 
โดยเครื่องมอืนีช่้วยให้สามารถท�านายอายกุารใช้งานของถนนได้ 
เพื่อบริการลูกค้าในภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิกได้ดย่ิีงขึ้น ด้วยการลงทุนน้ี
แสดงให้เห็นว่า เรามีความมุง่ม่ันท่ีจะพฒันาและเสนอความช่วยเหลือ
ให้กับพนัธมิตรโดยรอบของเราเพื่อให้พนัธมิตรบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้

การควบคุมคุณภาพ 2559 2560 2561 2562

% การเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ 0 0 0 0

% สินค้าที่ส่งคืนเทียบกับปริมาณการขาย** 0.002 0.003 0.015 0.010

% การสอบเทียบเครื่องวัด 100% 100% 100% 100%
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ความพึงพอใจของลูกค้า : รายละเอียดดังนี ้I 102-43  I ข้อก�าหนด 6.7.6 I

ความพึงพอใจของสินค้าและบริการ   87.0%
หมวดหมู่ ผลการด�าเนินการ  2560 เป้าหมาย 2561 ผลการด�าเนินการ 2562 เป้าหมาย 2563

                               สินค้า 81.5% 83.0% 86.5% 86.0%

                               เจ้าหน้าที่ขาย 87.0% 87.0% 87.5% 87.0%

                               เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย 83.5% 86.0% 88.0% 88.0%

                               เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค 83.0% 85.0% 84.0% 85.0%

                                  สภาพรถขนส่งและระบบการขนส่งสินค้า 85.0% 85.0% 85.5% 86.0%



ความปราถนาของเรา คือ รอยยิ้มและความประทับใจจากลูกค้า I 102-43  I ข้อก�าหนด 6.7.6 I

คนส่วนใหญ่พูดว่า “ให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ” แต่นั่นไม่ใช่แนวทางของฉัน หน้าที่ของเราคือ คิดให้
ออกว่าอะไรที่พวกเขาต้องการก่อนพวกเขาจะเริ่ม…

….พวกเขาไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาต้องการอะไรจนกระท่ัง คุณแสดงให้พวกเขาเห็น น่ันเป็น
เหตุผลท�าไมฉนัถงึไมเ่คยพึง่การวจิยัตลาด เพราะงานของเราคอืคาดการณ์ในส่ิงท่ียังไม่เกิดข้ึน…”

                                                                                                          สตีฟ จอบส์ 87%ระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า

2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  
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2017 2018 2019

OUR ASPIRATION ARE SMILES AND IMPRESSIONS FROM CUSTOMERS 

“Some people say, "Give the customers what they want." But that's not my 
approach. Our job is to figure out what they're going to want before they do…. 

….People don't know what they want until you show it to them. That's why I 
never rely on market research. Our task is to read things that are not yet on the 
page…..” 

                                                                                         Steve Jobs  

Customer Satisfaction 2017 2018 2019 

Domestic Satisfaction 87.0% 87.0% 86.0% 

International Satisfaction 85.0% 82.0% 88.0% 

Overall Satisfaction 86.0% 84.5% 87.0% 

Target of Satisfaction 85.0% 85.0% 85.0% 

METRICS THAT MATTER 87% 

Management Approach 

Fulfilling all customers’ business needs and maximize their satisfaction 

We enhance our competitiveness through quality products and services. Our business growth 
goals focus on creating sustainable values across the value chain, introducing innovation in the 
process, enhancing competitive advantage by adding value to customers while minimizing 
impacts on society and the environment.  

We are constantly striving to develop new products and processes that meet our quality and 
safety standards while lowering environmental footprints. 

‘Client Centric’ strategic goal helps us win more businesses by the move towards customer-
based insights coupled with digital transformation to match their needs. This ‘shift’ beyond 
product proves that customers prefer to work with partners deeply understand their needs and 
expectations. This strategic goal allows us to earn great trusts from our customers while 
enhancing customer satisfaction surveys and customer engagement, accordingly. 

OVERALL CUSTOMER SATISFACTION 

Category  Actual 2017 Target 2018 Actual 2019 Target 2020 

81.5% 83.0% 86.5% 86.0% 

87.0% 87.0% 87.5% 87.0% 

83.5% 86.0% 88.0% 88.0% 

83.0% 85.0% 84.0% 85.0% 

85.0% 85.0% 85.5% 86.0% 

Product 

Sales Force 

Customer Sales 
Service 

Technical Service 

Product & Service Satisfaction   87.0% 

CUSTOMER SATISFACTION: BREAKDOWN DETAILS 

Delivery Service 

 

 I 103-1 I  

I 102-43  I Clause 6.7.6 I 

Scan here for  
Sales policy 

 93  94 

I 102-43  I Clause 6.7.6 I 

สแกนที่นี่ี่เพื่ออ่าน
นโยบายการขาย

เติมเต็มความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจ และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

แนวทางการด�าเนินงาน

 เราได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านสินค้าและการบริการท่ีมีคุณภาพ เป้าหมายการเติบโตของ
ธุรกิจ เน้นการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าในทุก ๆ กิจการด�าเนินงาน น�าเสนอนวัตกรรมใน
กระบวนการ การเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ผลกระทบที่จะส่งผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัย ในขณะเดียวกันลดปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ‘การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง’ จะช่วยให้เราประสบความส�าเร็จมากกว่า
แค่ธุรกิจ ผ่านการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการยกระดับเหนือกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ในครั้งน้ี พิสูจน์ให้เห็นว่าลูกค้า
รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับพันธมิตรท่ีมีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง  
การใช้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจท่ีดีจากลูกค้า ขณะเดียวกันเพิ่มศักยภาพในการ
ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และการสานเสวนาร่วมกับลูกค้าด้วยเช่นกัน

ด้านสินค้า ด้านการขาย ด้านสนับสนุนการขาย ด้านการบริการเทคนิค ด้านการขนส่ง

2560 2561 2562

ความพึงพอใจของลูกค้า 2560 2561 2562

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าภายในประเทศ 87.0% 87.0% 86.0%

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศ 85.0% 82.0% 88.0%

ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม 86.0% 84.0% 87.0%

เป้าหมายระดับความพึงพอใจของลูกค้า 85.0% 85.0% 85.0%
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ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

 “รู้เขา รู้เรา” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ความส�าเร็จที่กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์น�ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาการบริการ
ลูกค้าเชิงรุก ในขณะเดียวกันมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เหมือนกับที่เราวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
และให้การสนับสนุน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ อัตราความพึงพอใจท่ีเพิ่มมากข้ึนจากร้อยละ 85.2 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 87  
เกนิจากเป้าท่ีต้ังไว้ร้อยละ 85  ซึง่เป็นการปรบัเปล่ียนครัง้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะจากธรกุจิมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.7 ถงึ
ร้อยละ 86 ในต่างประเทศ

ทีมบริการด้านเทคนิค
ประเทศไทย

90%

86%

82%

78%

74%

70%

90%

86%

82%

78%

74%

70%

87
.0

%

87
.7

%

88
.0

%

85
.3

%

82
.7

%

86
.0

%

87.0%
85.2%86.2%

2560 2561 2562

เป้าหมาย 

ความพึงพอใจ

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

 การมุ่งเน้นด้านคณุภาพของเราถกูสะท้อนให้เห็นในปี 2561 จากผลส�ารวจของลูกค้าประจ�าปี ซึง่ลูกค้าในประเทศ
ได้ท�าการประเมนิความพึงพอใจด้านสินค้าโดยให้คะแนนคดิเป็นร้อยละ 85 แสดงให้เห็นได้ชดัว่าลูกค้ามีความเชือ่มัน่ใน
สินค้าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ในขณะเดียวกนัลูกค้าต่างประเทศได้ประเมินความพึงพอใจด้านสินค้าทีร้่อยละ 88 
และ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสินค้าของลูกค้าทั้งสองกลุ่มจัดอยู่ในร้อยละ 86.5 คะแนนการปรับปรุงมากว่าร้อยละ 
81.5  และร้อยละ 83 จากปี 2561 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและเป้าหมายความพึงพอใจเป็นไปตามล�าดับ
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เป้าหมาย 

ความพึงพอใจ

การปูผิวถนนบนเส้นทางด่วนส่วนต่อขยายด้วยยางมะตอยศักยภาพสูงเกรดพิเศษ (Modified Asphalt)
บนทางด่วนอัคก้า ลัคเนา ประเทศอินเดีย 
ยางมะตอยศักยภาพสูงเกรดพิเศษถูกใช้เพื่อปรับผิวทางด่วนเดิม จากการเสียดสีและการลื่นไถลบนพื้นผิวถนน

2560 2561 2562

สถิติด้านสินค้า 2560 2561 2562

ลูกค้าในประเทศ 85.0% 86.0% 85.0%

ลูกค้าต่างประเทศ 81.0% 77.0% 88.0%

ความพึงพอใจด้านสินค้าโดยเฉล่ีย 83.0% 81.5% 86.5%

เป้าหมายความพึงพอใจ 85.0% 83.0% 83.0%

สถิติด้านการขาย 2560 2561 2562

ลูกค้าในประเทศ 87.0% 87.7% 88.0%

ลูกค้าต่างประเทศ 85.3% 82.7% 86.0%

ความพึงพอใจด้านการขายโดยฉล่ีย 86.2% 85.2% 87.0%

เป้าหมายความพึงพอใจ 86.0% 86.0% 86.0%
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สมพันธ์ ลีลาปัญญาภรณ์ 
ผู้จัดการอาวุโส - ส่วนงานสนับสนุนทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์

อริศรา พรหมดวง 
เจ้าหน้าที่ - การตลาด

Ching Sok
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ส่วนงานขาย
ต่างประเทศ

สุวรรณี สิทธิรุ่ง 
เจ้าหน้าที่ - สนับสนุนการขาย

ธัณย์ศรุต ธนโชติวีรนนท์
เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก

ณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร
เจ้าหน้าที่ - ปฎิบัติการขายและการตลาด
ต่างประเทศ

 ทีมงานขายของเราท�างานอย่างแข็งขัน เพื่อให้การด�าเนินการทางธุรกิจมีความโปร่งใสและ 
น�าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความย่ังยืนและตอบสนองต่อเป้าหมายความย่ังยนืของลูกค้า พร้อมทัง้เสริมสร้าง
ชื่อเสียงของแบรนด์และความภักดีของลูกค้าไปในเวลาเดียวกัน โดยสามารถดูได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นมติรต่อธรรมชาติ ซึง่แสดงให้เห็นว่าการน�าเสนอผลิตภณัฑ์หรือผลประโยชน์อย่างมีประสิทธภิาพคอื
กลยุทธ์ท่ีสร้างผลก�าไรให้กบัทปิโก้แอสฟัลท์ เราสร้างความน่าเชือ่ถอืทีพ่ิสูจน์ได้ให้กับลูกค้า และท�าความ
เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการด�าเนินการธรุกจิโดยมีการ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็น ศนูย์กลาง ไม่เพียงแต่ลดปัญหาจากสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้า
อาจพบเจอเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่เอื้อแก่การแก้ปัญหาและเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย

 ทีมงานสนับสนุนการขายของเราไม่เพียงแต่แก้ปัญหาของลูกค้าเท่าน้ัน แต่ยังด�าเนินการ
สนับสนุนทีมงานขายอย่างต่อเน่ือง ความเข้าใจในลูกค้าและการติดต่ออย่างทันท่วงทีคือจุดแข็งของเรา 
ทีมงานสนับสนุนการขายมีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าผ่านความสัมพันธ์อันยาวนานกับ
ลูกค้าหลายชัว่อายุคน เรารบัฟังลูกค้า รบัรูถ้งึความกังวลต่าง ๆ  และยืน่มือเข้าแก้ปัญหา ทีมงานสนับสนนุ
การขายของเรามีส่วนช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตด้วยการระบุและก�าหนดกระบวนการท�างานท่ีดีท่ีสุด 
ที่สามารถน�าไปแบ่งปันความรู้ภายในทีมงานสนับสนุนการขายของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

 ศูนย์กระจายสินค้าพระประแดง ขบวนรถบรรทุกกว่า 200 คัน และท่าเรือสองแห่ง ท้ังหมดน้ี
คือสถานท่ีเอ้ืออ�านวยต่อการบริการจัดส่งสินค้ายางมะตอยภายในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ หัวใจ
ของธุรกิจการปูถนนคือการจัดส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ปริมาณ และข้อก�าหนดตรงตาม 
ความต้องการของลูกค้า ดังน้ัน ทีมงานจัดส่งสินค้าของเราจะต้องด�าเนินการจัดส่งอย่างไม่ติดขัด 
ผ่านระบบติดตามสินค้า แน่ใจว่าการจัดส่งยางมะตอยอยู่ภายใต้อุณหภูมิท่ีเหมาะสม นอกเหนือจาก
บริการวนัต่อวนัแล้ว ทีมงานจดัส่งสินค้าจากแผนกจดัส่งส่วนกลางมีส่วนช่วยเสริมสร้างระดบัคณุภาพ
การบริการโดยร่วมมอืกับทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน�าเสนอบริการทีมี่ความรวดเรว็ขึ้นผ่านระบบ
ดิจิทัล และการติดตามค�าสั่งซื้อและการจัดส่งแบบ “ทุกที่ ทุกเวลา” โดยลูกค้า

ทีมงานขาย 

ทีมงานสนับสนุนการขาย

ทีมงานจัดส่งสินค้า

คลิกที่นี่เพื่อดูวีดีโอการฝึกอบรมทีมงานขายในหัวข้อ 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

สถิติการขาย 2560 2561 2562

ลูกค้าในประเทศ 87.0% 88.0% 88.0%

ลูกค้าต่างประเทศ 89.0% 86.0% 87.0%

ความพึงพอใจต่อการขายโดยเฉล่ีย 88.0% 87.0% 87.5%

เป้าหมายความพึงพอใจ 87.0% 87.0% 87.0%

สถิติการสนับสนุนการขาย 2560 2561 2562

ลูกค้าในประเทศ 88.0% 86.0% 89.0%

ลูกค้าต่างประเทศ 87.0% 81.0% 87.0%

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการขายโดยเฉล่ีย 87.5% 83.5% 88.0%

เป้าหมายความพึงพอใจ 86.0% 86.0% 86.0%

สถิติการจัดส่งสินค้า 2560 2561 2562

ลูกค้าในประเทศ 86.0% 89.0% 87.0%

ลูกค้าต่างประเทศ 80.0% 81.0% 84.0%

ความพึงพอใจต่อการจัดส่งสินค้าโดยเฉล่ีย 83.0% 85.0% 85.5%

เป้าหมายความพึงพอใจ 85.0% 85.0% 85.0%
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ผลการด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียน : ธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ
ผลการตอบกลับคือหนทางสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 เราด�าเนินการตรวจติดตาม ขอ้รอ้งเรยีน และผลการตอบกลับจากลูกคา้อย่างสม่�าเสมอ ซึง่มีส่วนชว่ยให้เรามองเห็นแนวทางการปรบัปรงุการด�าเนินธุรกิจในอนาคต เราให้ความส�าคญักับความคดิเห็น 
ของลูกค้า ไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไข แต่เรายังแสดงให้เห็นว่าเรารับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า และปฏิบัติตามความต้องการของพวกเขาอย่างจริงจัง
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ยอดขายภายในประเทศ 

ยอดขายต�างประเทศ  

3  3  4  
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2562  

2562  

2562  
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การจัดการข้อร้องเรียน

100% ของข้อร้องเรียน 
ทั้งหมดได้รับการแก้ไข

ภายในช่วงเวลาที่ก�าหนด โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการ

2560 2561 2562 

จํานวนขาย (ตันเมตร�ก) 1.90 1.54 2.27 

ภายในประเทศ 
ต�างประเทศ 

0.48 
1.42 

0.46 
1.08 

0.46 
1.81 

จํานวนข�อร�องเร�ยน 10 16 21 

ภายในประเทศ 
ต�างประเทศ 

3 
7 

7 
9 

7 
14 

เปอร�เซน็ต�ข�อร�องเร�ยน และการขาย 0.0005% 0.0010% 0.0009% 

ภายในประเทศ 
ต�างประเทศ 

0.0006% 
0.0005% 

0.0015% 
0.0008% 

0.0015% 
0.0008% 

แก�ป�ญหาข�อร�องเร�ยน 9 14 21 

ภายในประเทศ 
ต�างประเทศ 

3 
6 

6 
8 

7 
14 

เปอร�เซน็ต�ของการจดัการความสาํเรจ็ 90% 88% 100% 

ภายในประเทศ 
ต�างประเทศ 

100% 
86% 

86% 
89% 

100% 
100% 

การจัดการข้อร้องเรียน - แสดงความจริงใจผ่านความร่วมมือ I 102-43 I 417-2 I 417-3 I ข้อก�าหนด 6.7.6 I

การร้องเรียน

ตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกเอกสารค�าขอให้แก้ปัญหาตามข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

 เราเปิดให้ลูกค้าส่งข้อร้องเรียน
ผ่านหลายช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก โดยมีพนักงานบริการลูกค้าพร้อม
ตอบสนองต่อความต้องการ และข้อร้องเรียน
ของลูกค้าในทันที

แจ้งลูกค้า/แบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 เรามีความมุ่งม่ันในการน�าเสนอการบริการท่ีดีท่ีสุด 
ดงัน้ัน เราต้องการรบัรูมุ้มมองของลกูคา้ ในการตอบสนองของ
พวกเราต่อการด�าเนินการตามข้อร้องเรียน กระบวนการการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีนอย่างครอบคลุมของเรา ชว่ยให้เราสามารถ
ระบุวิธีปรับปรุงการให้บริการ โดยกระบวนการดังกล่าวน้ี จะ
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

 เม่ือเราได้รับข้อร้องเรียนแล้ว ทีม
งานจะท�าการตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นเหตุ
ของปัญหา พร้อมท้ังด�าเนินการวางแผนการ
แก้ปัญหา และกระบวนการป้องกันเพื่อไม่ให้ 
เกิดปัญหาเดิมซ้�า

 หลังจากการตรวจสอบ พนักงานบริการลูกค้า
อาวโุส จะออกเอกสารขอ้รอ้งเรยีน และติดตามผลกับแผนก
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการปฏิบัติการแก้ปัญหา เราจะท�าให้
แน่ใจว่า ทุกข้อร้องเรียนได้รับการปรับปรุงและแก้ไข

ข้อร้องเรียนท่ีได้รับ/ส่งต่อไปยังทีมงานท่ีรับผิดชอบ

 ทีมงานบริการลูกค้าของเรามีประสบการณ์
ในการท�างาน และพร้อมที่จะรับข้อร้องเรียน วิเคราะห์
ปัญหา และส่งต่อไปยังทีมงานท่ีรับผิดชอบภายใน
องค์กร

แสกนที่นี่ี่เพื่ออ่านมาตรการ
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
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ยอดขายภายในประเทศ 

ยอดขายต�างประเทศ  

3  3  4  
1  2  

4  1  4  
1  

3  

8  

7  

1  2  1  

2560  
2560  

2560  
2560  

2561  

2561  
2561  

2562  

2562  

2562  

2562  

2561  

ปัญหา
ผลิตภัณฑ์

ปัญหา
ผลิตภัณฑ์

วัน วัน3 2
ปัญหาทั่วไป ปัญหาทั่วไป

วัน วัน1 1

1 วัน

บันทึกข้อร้องเรียน

 ขั้นตอนสุดท้ายของการสอบสวนข้อร้องเรียน คือ
การรวบรวม ระบุข้อมูลเก่ียวกับข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไข
ท่ีสามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการแก้ปัญหาท่ีใกล้เคียงกันได้ใน
อนาคต โดยระยะเวลาการรวบรวมบันทึกจะต้องแล้วเสร็จ
ภายใน

2วัน

2วัน

2017 2018 2019
   Number of Sales (M.Tons) 1.90 1.54 2.27

Domestic 0.48 0.46 0.46
International Business 1.42 1.08 1.81

   Number of Complants 10 16 21
Domestic 3 7 7

International Business 7 9 14

   % of complaint Vs. Sales 0.0005% 0.0010% 0.0009%
Domestic 0.0006% 0.0015% 0.0015%

International Business 0.0005% 0.0008% 0.0008%

   Solved Complaints 9 14 21
Domestic 3 6 7

International Business 6 8 14

   % of Success Handing 90% 88% 100%
Domestic 100% 86% 100%

International Business 86% 89% 100%

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อประสานงาน ติดตาม แก้ปัญหา ระบุพื้นที่ของปัญหา และเฝ้าสังเกตข้อร้องเรียนเก่ียวกับการด�าเนินการขาย พร้อมท้ัง 
เสริมสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของเราได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นช่องทางหลักในการระบุข้อบกพร่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
เรามองว่าข้อร้องเรียนคือหนทางสู่การพัฒนาธุรกิจ และแสดงให้ลูกค้าของเราได้เห็นว่าทุก ๆ ความคิดเห็นมีคุณค่า และจะได้รับการตอบสนองโดยทันท่วงทีและทั่วถึง

  โทรศัพท์มือถือ     เว็บไซต์บริษัท        โดยตรง (บุคคล)

     อีเมล์                 จดหมาย

การจดัการ
ขอ้ร้องเรียน

จ�านวนข้อร้องเรียน
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ลูกค้าต้องมาก่อน : เรียนรู้ประสบการณ์ของลูกค้า I 102-43 I ข้อก�าหนด 6.7.3 I

 แรงขับเคล่ือนเพื่อการปรับปรุงแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มจากการพิจารณาคุณค่าท่ีเราส่งมอบให้แก่ลูกค้า ส่ิงเดียวท่ีส�าคัญส�าหรับองค์กรน่ันก็คือส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ 
ความส�าคัญคือการรวบรวมผลตอบกลับจากลูกค้าและข้อเสนอแนะอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ท�าให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่ ลูกค้าต้องการ เราท�าได้ดี และสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่อง

 เราออกแบบวิธีการเข้าถึงประสบการณ์ของลูกค้าแบบองค์รวม ซึ่งมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ 8 เรื่องที่เป็นกิจกรรมที่ก�าหนดโดยเฉพาะลูกค้าของเรา และมีความส�าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ 
และลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ส�าคัญมาก และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ :           

• ระบุความต้องการ หรือประเด็นที่ได้รับจากข้อเสนอแนะของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ ตลอดเวลาของการเป็นลูกค้า

• น�าข้อมูลเชงิลึกของลูกค้ามาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจท่ีเป็นมาตรฐาน และใช้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ความคดิเห็นจากผลตอบกลับจากลูกค้ามาก�าหนดกลยทุธ์ระยะยาว แจ้งให้พนักงานทราบถงึการตดัสินใจ 
ทางธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

• ส่งเสริมแนวความคิดมุ่งเน้นที่ลูกค้าให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

• เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิต เป็นผู้สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

• ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะ มีวิธีการท�างานและมีความสามารถในการค้นหาความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

• ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โครงการน�าร่องนี้เริ่มเมื่อปี 2560 และขยายสู่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเมื่อต้นปี 2561

แนวคิดของพนักงานเกี่ยวกับ

ท�าความเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า   

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการให้ดีขึ้น 

สร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็น

ลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การพัฒนาลูกค้า 

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางคือหนึ่งใน 6 กลยุทธ์ของเรา I 102-43 I ข้อก�าหนด 6.7.3 I

“การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นหนึ่งในวิธีการด�าเนินธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกไว้ให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้�า ส่งเสริมความจงรักภักดีของลูกค้า และช่วยท�าให้ธุรกิจ
เติบโต”
 การเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้นอาจต้องใช้เวลา แต่เราเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เราแบ่งปันประสบการณ์ 6 ด้าน เพื่อเปลี่ยนเราให้เป็นบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการให้ความส�าคัญ
กับลูกค้าเป็นอันดับแรก เรารวบรวมเอาหลักการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้ากับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า นอกจากนี้เราใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยการปรับให้เหมาะสม 
เพื่อสร้างความประทับใจ และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

ออกแบบประสบการณ์
 มีเพียงทางช้างเผือกที่เรามิอาจน�าเสนอให้ลูกค้าได้ 

แต่หากเป็นเรื่องการปูผิวถนนอื่น ๆ เราท�าได้ 
 เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีท่ีสุดในทุก ๆ มิติ การ
สร้างวัฒนธรรมลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่เพียงช่วยให้เราน�าเสนอผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน 
แต่ยังรวมถงึนโยบายและกระบวนการ ท่ีช่วยเตรยีมประสบการณท่ี์ดย่ิีงส�าหรบัลูกคา้ 
อีกด้วย

ภาวะผู้น�าที่มุ่งเน้นลูกค้า
 ลูกค้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล

 ก า ร ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ลู ก ค้ า เ ป็ น
ศูนย์กลางเป็นส่ิงส�าคัญย่ิง และเรามอบค�าม่ัน
สัญญาว่าจะไม่หยุดตอบสนองส่ิงท่ีเกินความ
ต้องการ และมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
ในทุก ๆ ด้าน  

เข้าใจลูกค้า
เรามีปากเล็ก ๆ และ 2 หูใหญ่ ๆ ไว้คอยรับฟังความต้องการของลูกค้า
ด้วยหัวใจ
 ความเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้และการใชข้อ้มูลเชงิลึกของลูกคา้
คือส่ิงที่เราใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีอยู่เหนือความ 
คาดหวัง ช่วยท�าให้ลูกค้าไว้วางใจเรามากขึ้น ไม่ใช่ดีต่อธุรกิจเท่านั้นแต่สร้าง 
ความรู้สึกดี ๆ ทางธุรกิจอีกด้วย 

เสริมแรงแนวหน้า
มีแต่พระจันทร์กับดวงดาวที่เรา 
ไม่สามารถหามาให้ได้ 
 พนักงานของเราติดต่อลูกค้า
โดยตรงเพื่อน�าเสนอบริการเชิงรุก  พยายาม
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ขอบเขตการขายที่เป็นธรรม  และท�างานแบบ
มีจริยธรรม

สิ่งส�าคัญ
ผลิตภัณฑ์ดี ๆ ที่ลูกค้าได้รับ
 เราวิเคราะห์ วางแผน 
แ ล ะ ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ล ยุ ท ธ์
ทางการตลาดอย่างรอบคอบ โดย
มุ่งเน้นท่ีการสร้างและรักษาลูกค้า
ที่มีความภักดีและสร้างผลก�าไร

ความเห็นตอบกลับของลูกค้า
คือการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

 เรามุ่งสู่ความส�าเร็จร่วมกัน 
 ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ
ตอบสนอง ต่อความต้องการนั้น ๆ จากการ
รับฟังข้อคิดเห็น การสอบถาม และท�างาน 
ร่วมกัน

ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า
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Mobility 

Big Data/ 
Analytics 

Marketing 
Customization 

Cloud 

เราเสริมสร้างลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีล้�าสมัย

ทุกกระบวนการอยู่ภายใต้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเดียว

ความสะดวกสบาย
เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดด้วย
ฝ่ามือเดียว

ไว้วางใจได้
คุณภาพสินค้าของทิปโก้

 ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ลูกค้าสามารถควบคุม
การสั่งซื้อและเวลาการจัด
ส่งได้ด้วยตนเอง

สินค้าและ
บริการ

การบรรเทาความไม่พอใจของลูกค้า

ผู้สร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

ราคาสมเหตุผล
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่
ลูกค้าจะได้

ควบคุมการสั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถใส่ล�าดับ
การจัดส่งด้วยตนเอง

การตอบรับในทันที
ลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องรอ 
การตอบรบัการสัง่ซือ้สินคา้
หรือการติดตามสินค้า

ไม่มีวันหมด
เมื่อสั่งผ่านระบบออนไลน์ 
ลูกค้าไว้วางใจได้ว่าสินค้าที่สั่ง
จะได้รับแน่นอน

ความสบายใจ
• ระบบการยืนยันสินค้า
• ระบบการติดตามสินค้า

ที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้

ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณค่าที่ได้รับ

ท�างานให้ส�าเร็จ
สั่งยางมะตอยในราคาและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม

สินค้าหมด

เสียเวลาการสั่งซื้อสินค้า
หรือติดตามสินค้า

การจัดซื้อและจัดส่งสินค้า
ผิดพลาด

ความสะดวกสบาย

ความสบายใจ

ความไว้วางใจ
• คุณภาพ
• การจัดส่ง

หน้าที่ของลูกค้า

คุณค่าที่ได้

ความไม่พอใจ

ระบบการบริหาร 
การดึงดูดลูกค้าใหม ่

แบบอัตโนมัติ

การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์

ระบบจัดการ
ค�าสั่งซื้อ

สินค้าและบริการ
ดัดแปลง

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การผลิต

การตอบสนอง
ความต้องการ

ของลูกค้า

2018 

2021 

2019 

2020 

แผนการทิปโก้แอสฟัลท์ 4.0

ลูกค้าสัมพันธ ์- การท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 เราด�าเนนิการทางธรุกจิโดยการมุง่เป้าไปยังการสรา้งประสบการณท่ี์ดีให้กับลูกคา้ผา่นการน�าเสนอสินคา้และ
บรกิารหลากหลายรปูแบบ พรอ้มท้ังสรา้งความสัมพนัธ์อันดีไปในเวลาเดยีวกัน  เราถอืวา่ลูกคา้คอืศนูยก์ลางของบรษัิท 
และเราพรอ้มท่ีจะท�าความเขา้ใจความต้องการของลกูคา้ เพ่ือท่ีจะเสรมิสรา้งมูลคา่ตลอดชีพและลดอัตราการเปลีย่นใจ
หรือยกเลิกสินค้าและบริการ เราใช้ข้อมูลลูกค้าในการท�าความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค ความสนใจ และการเข้าร่วม
ของลูกค้า นอกจากนั้น เรายังระบุและใช้โอกาสในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ  ส�าหรับลูกค้า ในธุรกิจที่มีการมุ่งเน้น
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สินทรัพย์ที่ล้�าค่าที่สุดคือ ฐานลูกค้า

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 ระบบจัดการค�าสั่งซื้อท�าให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้น
ส่วนในระยะยาวกับลูกค้า โดยมีความเชื่อใจและการให้ค�าปรึกษาที่น่าเชื่อถือ

ยุทธวิธีการกระจายสินค้า
แบบรวมศูนย์
 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
ท่ีล้�าสมัยของเราท�าให้การจดัสง่
สินค้าท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า 
มีความรวดเร็วและปลอดภัย

ระบบการวางแผนและจัดการองค์กร 
(ERP) แบบออนไลน์
 ระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่าในระดับองค์กร
ช่วยให้เรา ท�าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เปรียบใน
การแข่งขันแก่ลูกค้า

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 เราใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เ พ่ือ 
ขบัเคล่ือนการขายและการตลาดทีต่รงตามความต้องการ
ของลูกค้าให้กับลูกค้า

ความเห็นตอบกลับจากลูกค้า
คือการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ท�าความเข้าใจกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าสัมพันธ์

2564

2563

2562

2561

การดัดแปลง 
การตลาด

ความว่องไว

ระบบคลาวด์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่
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แอปพลิเคชันบนมือถือ

สแกนที่นี่ เพื่อรับชมวิดีโอการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  
ที่แสดงให้เห็นถึงระบบที่ใช้ในการ
จัดการและการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กร

ระบบการจัดการข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

1. หาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

2. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส�าคัญ

3. พัฒนา Dashboard ที่มีตัวช่วยน�าเสนอข้อมูล (visualization) ไม่ว่าจะเป็นใน 
รูปแบบของตาราง กราฟ แผนที่ กราฟฟิคต่าง ๆ และแสดงผลในรูปแบบที ่
ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และสามารถเข้าถึง Dashboard ได้ จาก เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน  
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Desktop Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ

4. อัปเดตรายงานอัตโนมัติบน Dashboard เพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน

การติดตามผลได้
ทันที

แอปพลิเคชัน และ BI
Dashboardการใช้ระบบ 

Oracle
(การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์)

การวิเคราะห์

รายงานผลโดยใช้
Pivot table

ปรับปรุงฐานข้อมูลส�าหรับรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น

 การวิเคราะห์ข้อมูลของเราใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสร้างความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
Business Intelligence (BI) ในการเป็นผู้น�า สร้างโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงได้มี
การจัดการความเสี่ยงร่วมด้วย

 Real-time information dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ติดตามและตัดสินใจ
ได้อย่างทันท่วงที (ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ) 

ขั้นตอนที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

ภาวะผู้น�าที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�าคัญ สิ่งส�าคัญ
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กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกค้าที่โรงเรียนวัดห้วงหิน

โครงการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า

DESIGN THE EXPERIENCE EMPOWER THE FRONT LINE 
ออกแบบประสบการณ์ เสริมแรงแนวหน้า

สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า

 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า เรามีโปรแกรมท่ีช่วย
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า อาทิเช่น Young Blood Program, Safety  
Awareness รวมไปถึงจัดงานสัมมนาด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี “ Future 
Road 2019 ” ซึ่งนอกจากเป็นการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer  
Relationship Management หรือ CRM)  แล้วยังช่วยเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร
ให้กับลูกค้าอีกด้วย

 เป้าหมายของเราคือการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า 
โดยโปรแกรมการพัฒนาลูกค้า (Customer Development Program) 
ซึ่งเป็นการรวมส่วนหนึ่งของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และเทคโนโลยีทันสมัยด้าน
ยางมะตอย ท่ีเป็นโปรแกรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge sharing programs) เข้าไว้
ด้วยกัน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า นอกจากน้ี  
กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างการเดินทางที่ดีของลูกค้า ด้วยประสบการณ์
เชงิบวก โดยเรามุ่งหวงัการสรา้งความสัมพนัธร์ะยะยาวท่ีได้รบัประโยชนร์ว่มกันท้ังสองฝ่าย

งานสัมมนาด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี “Future Road”

ขั้นตอนที่ 3

การพัฒนาลูกค้า
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86%

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ส�าหรับลูกค้าทุกภาค

เร�ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งที่มีคว�มสำ�คัญต่อลูกค้�

 ต้ังแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ ทีมงานขายและการตลาดของ 
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าของเราโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นการส่ังผลิตภัณฑ์ หรือการร้องเรียนต่าง ๆ วันน้ีโลกของ 
การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะเทคโนโลยกีารส่ือสาร อยู่รอบ ๆ  ตัวเรา 
ที่ท�าให้ชีวิตสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น เราเองก็เช่นกันก�าลังปรับไปสู่
ช่องทางการติดต่อแบบศูนย์กลางผ่านช่องทางการตลาด 
 ในเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มใช้การตลาด
เชิงรุกติดต่อกับลูกค้าของเรา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะท้ังด้านผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านบริการและเทคนิค  
ไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอย่างเข้าถึงลูกค้าน้ี  
เริ่มใช ้งานพร้อมการเย่ียมลูกค้าด้วยการสัมภาษณ์เพ่ือ 
ให้เราเข้าใจความต้องการและน�ามาพฒันาปรบัปรงุกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และบริการให ้ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า 
ในระดับสูงสุด

กิจกรรมการตลาด 2562
ความพึงพอใจของลูกค้า
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ความพึงพอใจ

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

เพ่ิมความรู้ให้ลูกค้า

สัมมนากรมทางหลวงชนบท

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จดัอบรมความรูด้้านความปลอดภยั
ให้กับลูกค้า 2 หลักสูตร ได้แก่
1. ความปลอดภัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้จัดการ
2. ความปลอดภัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

 การสัมมนาร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการใช้อิมัลซิฟายด์แอสฟัลต์ไพรม์ แทนการใช้ซีเอสเอส-1 
หรือ เอ็มซี-70 รวมท้ังแนะน�าความรู้ด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ
พอรัส และการตรวจสอบคุณภาพพาราเอซี ที่ไซด์งานด้วย

 ฝ ่ายขายและการตลาดในประเทศร ่วมกับลูกค ้า 
จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนด้วยการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น โรงเรียนวัดห้วงหิน จังหวัดระยอง ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์  
“ทิปโก้พรีมิกซ์”

ความสัมพันธ์ลูกค้า
และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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Customers Feel Safe

Focus
Customer 
Centric

Customer survey 

“Young Blood” 
Program 2020

Benefits:
• Sustainable development of professional 

talents of new generation executives with 
special expertise in asphalt and 
construction business management

• Sustainable partnership with customers 
and their successors

We develop sustainable 
relationships with our 
customers, from one generation 
to the next, by growing hand-in-
hand with our customers

Business owners 
are worried about 
succession plan.
Next generation 
owners are not 
passionate about 
inheriting their 
family business.

• Survey Demand & 
Customer Satisfaction

• Customer Relation 
Management

• Public 
Communications

• Corporate Social 
Responsibility 

Follow-Ups on Customer    
Survey 2019 
Customer feedbacks in 2019 provide great 
insights and exciting business opportunity 
hints for following years. For Tipco Asphalt, 
listening to our customers’ voices and 
immediate responses are our top priorities.

Customer Survey 2020 
Digital Platform reshapes our customer survey process, 
we switch from traditional questionnaire paper to online 
customer survey. We believe these are methods and 
tools for sustainable process.

Benefits of using online surveys :
- Cost-effective
- Time saving
- Convenience for customer
- Accessibility
- Quick results

Tipco Asphalt realizes importance of
customer safety awareness in construction
sites. The use of a construction safety vest is
necessary to promote personal injury
prevention. This protective equipment not
only ensures wearers with safety but also
allows them to be easily seen and highly
visible on the highway.

“Safety vest for customers” 

Tipco Asphalt Line Sticker
เจ้าของธุรกิจมักมีความกังวลกบัแผนการสืบทอด
กิจการของตนเพราะเจ้าของรุ ่นต่อไปมักเป็น 
คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้หลงใหลหรือมีความปรารถนา 
ในมรดกธุรกิจครอบครัวของพวกเขามากนัก

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์สร้างความสัมพันธ์น้ี 
ให้ย่ังยืนจากรุ่นสู่รุ ่นของลูกค้าด้วยการเติบโต 
ไปด้วยกัน

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ลูกค้าในพื้นทีก่่อสร้างเป็นส�าคญั การใช้เส้ือจราจรสะท้อนแสงเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ความปลอดภยัจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นในการส่งเสริมการป้องกนั
การบาดเจบ็ของผู้ปฏบัิติงาน เส้ือจราจรฯ น้ีไม่เพียงช่วยให้ผู้ปฏบัิติงาน
ม่ันใจในความปลอดภยัเท่านัน้แต่ยังช่วยให้สามารถมองเห็นได้ง่ายเม่ือ
ปฏิบัติงานอยู่บริเวณทางหลวง

2563
“เสื้อจราจรสะท้อนแสง” ส�าหรับลูกค้า

มุ่งเน้น
ลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าท่ีได้จากการส�ารวจในปี 2562 
ช่วยให้เราทราบข้อมูลเชิงลึกและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในปีต่อไป 
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ให้ความส�าคัญสูงสุดในการรับฟังและ 
ตอบสนองต่อลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว

ประโยชน์ของโครงก�ร
• พัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

รุ่นใหม่ให้ย่ังยืนด้วยความรู้เฉพาะทาง
ด้านยางมะตอยและการบริหารจัดการ
ธุรกิจก่อสร้างถนน

• สรา้งความสัมพันธ์ทีย่ัง่ยนืกบัลกูคา้และ
ผู้สืบทอดกิจการของลูกค้า

 

เครื่องมือดิจิทัลมีส่วนช่วยในการปรับรูปแบบกระบวนการส�ารวจลูกค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เราเปลี่ยนจากวิธีเดิม ๆ จากการใช้แบบส�ารวจ
กระดาษเป็นแบบออนไลน์ และเราเชื่อว่าวิธีการและเครื่องมือเหล่าน้ีเป็น 
กระบวนการสู่ความยั่งยืน

ประโยชน์จากการส�ารวจแบบออนไลน์
- เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
- ประหยัดเวลา
- ลูกค้าได้รับความสะดวก
- เป็นช่องทางที่เข้าถึงแบบส�ารวจและข้อมูลได้
   ทั้งลูกค้าและบริษัท
- ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว 

ติดตามผลจากการส�ารวจปี 2562 

การส�ารวจลูกค้าประจ�าปี 2563 

ไลน์สติ๊กเกอร์ขอกลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์

การตระหนักด้านความปลอดภัย
ลูกค้ามั่นใจความปลอดภัย

โครงการ 
“เถ้าแก่รุ่นใหม่” 

2563

• สำ�รวจคว�มต้องก�รและ
คว�มพึงพอใจของลูกค้�

• ก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์
ลูกค้�

• ก�รสื่อส�ร 
• คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

แผน
กิจกรรม
การตลาด

ยกระดับ
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
และความย่ังยืน

การส�ารวจ
ลูกค้า ลูกค�ามัน่ใจความปลอดภยั 

ยกระดบั 
การบร�หารความสมัพนัธ�ลกูค�า 
และความยั่งยืน 

มุ�งเน�น 
ลูกค�าเป�นศนูย�กลาง 

แผน 
กิจกรรม 
การตลาด 

การสาํรวจลกูค�า 

2563 

โครงการ  
“เถ�าแก�รุ�นใหม�” 

2563 

ประโยชน�ของโครงการ 
• พัฒนาความเป�นมืออาชีพของผู�บร�หารรุ �นใหม�ให�ยั ่งยืนด�วย

ความรู�เฉพาะทางด�านยางมะตอยและการบร�หารจัดการธุรกิจ
ก�อสร�างถนน 

• สร�างความสัมพันธ�ที่ยั่งยืนกับลูกค�าและผู�สืบทอดกิจการของ
ลูกค�า 

กลุ�มบร�ษัททิปโก�แอสฟ�ลท�สร�างความสัมพันธ�นี้ให�
ยั ่งยืนจากรุ �นสู �รุ �นของลูกค�าด�วยการเติบโตไป
ด�วยกัน 

เจ�าของธุรกิจมักมีความกังวลกับ
แผนการส ืบทอดกิจการของตน
เพราะเจ�าของรุ�นต�อไปมักเป�นคนรุ�น
ใหม�ท ี ่ ไม � ได �หลงใหลหร�อมีความ
ปรารถนาในมรดกธุรกิจครอบครัว
ของพวกเขามากนัก 

การตระหนักด�านความปลอดภัย 

• สํารวจความต�องการและ
ความพ�งพอใจของลูกค�า 

• การบร�หารความสัมพันธ�
ลูกค�า 

• การสื่อสาร  
• ความรับผิดชอบต�อสังคม 

 

ติดตามผลจากการสํารวจป� 2562  

ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของลูกค�าที่ได�จากการสํารวจในป� 
2562 ช�วยให�เราทราบข�อมูลเชิงลึกและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในป�
ต�อไป กลุ�มบร�ษัททิปโก�แอสฟ�ลท� ให�ความสําคัญสูงสุดในการรับฟ�งและ
ตอบสนองต�อลูกค�าในเวลาอันรวดเร็ว 

การสํารวจลกูค�าประจาํป� 2563  
เคร�่องมือดิจ�ตอลมีส�วนช�วยในการปรับรูปแบบกระบวนการสํารวจ

ลูกค�าของกลุ�มบร�ษัทฯ ที่เราเปลี่ยนจากว�ธีเดิม ๆ จากการใช�แบบสํารวจ
กระดาษเป�นแบบออนไลน� และเราเชื่อว�าว�ธีการและเคร�่องมือเหล�านี ้เป�น
กระบวนการสู�ความยั่งยืน 
 
ประโยชน�จากการสํารวจแบบออนไลน� 
- เกิดประสิทธิภาพเชิงต�นทุน 
- ประหยัดเวลา 
- ลูกค�าได�รับความสะดวก 
- เป�นช�องทางท่ีเข�าถึงแบบสํารวจและข�อมูลได� 
    ท้ังลูกค�าและบร�ษัท 
- ได�ผลลัพธ�อย�างรวดเร็ว  

กลุ�มบร�ษัททปิโก�แอสฟ�ลท�ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของลูกค�าในพ�้นที่ก�อสร�างเป�นสําคัญ การใช�เสื้อจราจร
สะท�อนแสงเพ�่อเป�นสัญญลักษณ�ความปลอดภัยจ�งเป�น
สิ �งจําเป�นในการส�งเสร�มการป�องกันการบาดเจ็บของ
ผู�ปฏิบัติงาน เสื้อจราจรฯ นี้ไม�เพ�ยงช�วยให�ผู�ปฏิบัติงาน
มั ่นใจในความปลอดภัยเท�านั ้นแต�ยังช�วยให�สามารถ
มองเห็นได�ง�ายเมื่อปฏิบัติงานอยู�บร�เวณทางหลวง 

“เสื้อจราจรสะท�อนแสง” สําหรับลูกค�า 
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ชาญชัย   โลหะประธาน
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) : กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าและชุมชน
                                                           ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SDG  4 : การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง
 เราแบง่ปันความเชีย่วชาญและเทคโนโลยท่ีีทันสมัยดา้นยางมะตอยให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ช่วยให้พวกเขาพัฒนาธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน เรายืนหยัดในค�ามั่นสัญญาท่ีจะส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต (lifelong education) และให้โอกาสในการเรียนรู้ส�าหรับทุกคน

SDG  8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 เราท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี 
ขับเคล่ือนด้วยความย่ังยืน นอกจากน้ีเรายังร่วมแบ่งปันและส่ือสารให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
ในอนาคตส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไป

SDG  9 : พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง 
      พื้นฐาน
 การแก้ไขปัญหาของลูกค้าถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีเราให้ความส�าคัญเป็น
อันดบัแรก โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยเพือ่แสวงหาแนวทางท่ีดท่ีีสุด 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ 
ที่ดีที่สุดเมื่อร่วมด�าเนินธุรกิจกับเรา

SDG 17 : การร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
 เรามีความเชื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและร่วมกันขับ
เคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ร่วมกับพันธมิตร และยังด�าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับค่านิยมหลักและวัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อให้สามารถพัฒนา 
จุดแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของเราต่อไปในอนาคต

 เป็นผู ้ ให้บริการโดยน�าเสนอทางเลือก 
ในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนส�าหรับพันธมิตร 
ท่ีทปิโก้แอสฟัลท์ เราม่ันใจว่าผลิตภณัฑ์และบริการ
ของเราเป็นหน่ึงในตัวเลือกท่ีดีท่ามกลางตัวเลือก
อื่น ๆ ในตลาด
 วัฒนธรรมการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�าคัญ
ของเรา ช่วยให้เราสามารถระบุและเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า ดังนั้นเราจึงส่งมอบคุณค่า
ผลิตภัณฑ ์ผ ่ านวัตถุดิบ ท่ี มีคุณภาพสูงและ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์
 ในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน เรามี
โปรแกรมพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล 
ที่เข้มข้นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงาน และช่วยตอบสนองความต้องการ 
ทางธุรกิจของลูกค้าได้ในที่สุด
 ท้ังยังมีการน�าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย 
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะประสบความส�าเร็จอย่าง 
ต่อเนื่องในระยะยาว   
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เคารพสิทธิมนุษยชนทั้ง
การเป็นผู้ให้และผู้รับ

มนุษย์ทุกคนเกิดมา
โดยมีเสรีและเท่าเทียมกัน

ในศักดิ์ศรีและสิทธิ

- กฎบัตรสหประชาชาติ 2488 -
(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)
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ประเด็นส�าคัญ

#25) การเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชน

#32) การเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว
         ของลูกค้า

#26) การเคารพสิทธิมนุษยชน

#20) เคารพความแตกต่างและมีความเสมอภาค

หัวข้อรายงาน เคารพสิทธิมนุษยชน

ผลกระทบและความเสี่ยง ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย การหยุกชะงักของการด�าเนินธุรกิจ

ประเด็นทางสังคม หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรฐาน GRI GRI 412, GRI 418 มาตรฐาน ISO ISO 26000 ข้อก�าหนด  6.3.3 - 6.3.10

เป้าหมายยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 8, SDG 16, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายสิทธิมนุษยชน

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงาน
-  ภายนอก : ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน
- เพื่อแสดงความรับผิดชอบขององค์กรในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธภาพของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

ผู้รับผิดชอบ ทุกคนในองค์กร

กลยุทธ์ เราเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน

การด�าเนินงาน - พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
- การปฏิบัติที่เป็นธรรมกับพนักงานทุกคน
- ด�าเนินการตามกรอบโครงสร้างพื้นฐาน 3 หลักการคือ “ปกป้อง เคารพ และเยียวยา”

การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

บรรลุเป้าหมายการเติบโต 
ทางธุรกิจโดยได้รับ 

การสนับสนุนจากชุมชน

ด�าเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบในประเด็น
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าความเข้าใจปัญหาด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของเราให้ดีขึ้น

1) ข้อร้องเรียนด้าน ESG จากชุมชนจ�านวน 1 เรื่อง
     - โรงงานพิษณุโลก : กลิ่นจากการผลิตสินค้า : 
        ด�าเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

1) ประเด็นข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิของชุมชน  
     และสิทธิมนุษยชนของเด็กเป็น ศูนย์
      1.1) จ�านวนผลกระทบต่อชุมชนด้าน ESG 
  

ศูนย์ เรื่อง
ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิของชุมชนและ 
สิทธิมนุษยชนของเด็ก และประกาศช่องทางการ 
รับแจ้งข้อร้องเรียน 

2) ประเด็นด้านความปลอดภัย และ
    ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็น ศูนย์

 

2) ประเด็นข้อร้องเรียนด้านการปกป้องสิทธิและ 
     ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็น ศูนย์ 
         2.1) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  
                 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

  ศูนย์ เรื่อง
ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

3) การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
   3.1) บริหารจัดการอัตราค่าตอบแทนระหว่าง       
             ผู้หญิง : ผู้ชาย เท่ากับ 0.95 : 1.00  
   3.2) ประเด็นการละเมิดสิทธิของพนักงานเป็น ศูนย์
   3.3) เราให้เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจา 
           ต่อรองร่วมของพนักงาน รวมทั้ง ให้ม ี
           คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนพนักงาน 
           จ�านวน 2 คณะ

3) การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
         3.1) ค่าตอบแทน
         3.2) พนักงาน
         3.3) เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจา 
                 ต่อรองร่วม

 

3.1) บริหารจัดการอัตราค่าตอบแทนระหว่าง
         ผู้หญิง : ผู้ชาย = 1.19 : 1.00
3.2) ประเด็นการละเมิดสิทธิของพนักงานเป็น ศูนย์
3.3) คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนพนักงาน   

2 คณะ 
        - คณะกรรมการสวัสดิการ
        - คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน 

4) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการ
ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอก เป็น ศูนย์

4) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการ
ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอก เป็น ศูนย์ ศูนย์ เรื่อง

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้ง
พนักงานภายในองค์กร และพนักงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก

G การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
 การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องส�าคัญล�าดับต้น ๆ ของภาคธุรกิจ เนื่องจากการด�าเนินการที่ดีมีบทบาทส�าคัญต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตที่ดี ในฐานะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
การผลิตยางมะตอยและบริการท่ีใช้ส�าหรบัการพฒันาสาธารณปูโภคท่ีมุ่งเน้นถนนสาธารณะรวมทัง้การเดนิทางทีป่ลอดภัย กลุ่มบริษัทฯ ติดตามและปรบัปรงุแก้ไขขัน้ตอนการท�างานอย่างสม�า่เสมอเพื่อให้แน่ใจ
ว่าไม่มีการท�างานส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ยังระมัดระวังในการเคารพสิทธิมนุษยชนว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างสูงของเราที่ต้องมีต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ารวมทั้งพนักงาน ลูกค้า พันธมิตร ผู้ใช้ถนนทั่วไป

 กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความใส่ใจในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการด�าเนินการหลายรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทท�าการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจ�าทุกปี นอกจากน้ีเรายัง
ท�างานร่วมกับที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อประเมินประเด็นความเสี่ยง ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบกระบวนการท�างาน และน�าเสนอมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สรุปได้ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้

สิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน

สิทธิมนุษยชน
ของลูกค้า

สิทธิมนุษยชน
ของผู้ใช้ถนน ชุมชน

สิทธิมนุษยชน
ของเด็ก

สิทธิมนุษยชน
ของคู่ค้า

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  
 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คณุค่าของเรา โดยค�านึงถงึความถกูต้องและการปฏบัิติตามมาตรฐานและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น แนวทางสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ โดยองค์การสหประชาชาติ ค�าประกาศเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและสิทธิในการท�างาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสิทธิเด็ก
และหลักการทางธุรกิจของ UNICEF (CRBP) เป็นต้น

จัดหา
น้�ามันดิบ

ผลิต
ยางมะตอบ จัดส่ง

ยางมะตอย
การจัด

จ�าหน่าย
การบริการ

หลังขาย
กลั่น

น้�ามันดิบ

การ
ก่อสร้าง

ส�านักงาน/
โรงงาน

พนักงาน

คู่ค้า

หน่วยงานรัฐ

พนักงาน
คู่ค้า

คู่ค้า
ลูกค้า

หน่วยงานรัฐ
ชุมชน

พนักงาน
คู่ค้า

คู่ค้า
ลูกค้า
คู่แข่งการค้า

หน่วยงานรัฐ
ชุมชน

พนักงาน
คู่ค้า

คู่ค้า

หน่วยงานรัฐ
ชุมชน

พนักงาน
คู่ค้า

คู่ค้า
ลูกค้า

หน่วยงานรัฐ
ชุมชน
ผู้ใช้ถนนทั่วไป และ
เด็ก

พนักงาน

คู่ค้า

หน่วยงานรัฐ
ชุมชน

พนักงาน
คู่ค้า

คู่ค้า

ชุมชน
ผู้ใช้ถนนทั่วไป และ
เด็ก

การตลาด
การจ�าหน่ายสินค้า

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
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แนวทางการด�าเนินงาน

 สิทธิมนุษยชน หมายถงึ สิทธิขัน้พื้นฐาน และเสรีภาพท่ีมอบให้แก่บุคคล กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
เคารพและแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ 
เข้าใจประเดน็ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีส่�าคญั หรือปัญหาท่ีมีความเส่ียงจากผลกระทบเชงิลบท่ีมีอยูใ่นกจิกรรม
ของบริษัทฯ 

 ห่วงโซ่คุณค่าท่ีขยายกว้างขึ้นตามการเติบโตของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ท่ีท�าให้เรามุ่งเน้นและให้ความส�าคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างย่ิงยวด การระบุผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละ
กระบวนการเพื่อให้ทราบผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ ในขณะทีก่ารปฏบัิติตามกฎหมายและหลักปฏบัิติท่ีเก่ียวข้อง
กับกิจกรรมทางธุรกิจในทุกพื้นที่ ยังคงเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่เราปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ    

 กลุ่มบริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธมินุษยชนในปี 2557 ท่ีมุ่งม่ันในการก�ากับดแูลกจิการท่ีดีอย่าง
ต่อเนื่อง ที่พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยเคารพสิทธิแรงงาน 
สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และค�านึงถึงความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายไทยและสากล นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึง 
การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ลูกค้า ของเราอีกด้วย 

 ในฐานะเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบในการก่อสร้างถนนและสาธารณูปโภคส�าคัญใน
การพัฒนาประเทศ ยิ่งท�าให้เราไม่เคยละเลยกับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเราส่งมอบการมีส่วนร่วมที่มี
คุณค่าต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเราจึงแบ่งการพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อการ
รายงานด้านความยั่งยืนในปี 2562 ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และชุมชน

 ในปี  2562 กลุ่มบริษัทฯ  ด�าเนินการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มต้นจาก 
หน่วยงานหลักของธุรกิจ และจะตามมาด้วยหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเหลือภายในปี 2563 ปัจจุบันเรามกีารจดัการ
ด้านสิทธมินุษยชนเป็นรายหน่วยงาน ซึง่เป็นไปตามพื้นฐานการรายงานความย่ังยนื 2562 ฉบับน้ี

 ประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลกระทบสงูในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเกีย่วข้องกับผูมี้ส่วนได้เสยี 
ท่ีส�าคญั ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชมุชน ผู้ค้า และผู้ใช้ถนน กลุม่บริษทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง
โดยค�านึงถงึสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนนิงานด้วย เช่น ผู้ค้ารายเล็กในชมุชนท้องถิ่น  
ผู้พิการ และเดก็ เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกับนโยบายแนวทางการคุม้ครอง การป้องกัน และการปฏบัิติในนโยบาย

สิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

 กลุ่มบริษัทฯ มุง่ม่ันให้มีการปฏบัิติต่อพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือก
ปฏบัิติ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือลักษณะทางกายภาพ รวมถงึสภาพการท�างานทีเ่ป็นธรรมและ
ปลอดภยั ชัว่โมงพกัระหว่างการท�างาน สภาพแวดล้อมการท�างาน และสวสัดกิารสังคม กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติด้านจรยิธรรมส�าหรบัพนกังาน และระเบียบการท�างานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภยั เพื่อลดความเส่ียงของการละเมิดสิทธิมนษุยชน นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัฯ  ยังมีการด�าเนินงาน
เชงิรกุเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบอันอาจเกิดขึ้นจากการจ้างงาน

 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการใช้หรือจ้างแรงงานเด็ก แรงงานภาคบังคับ และ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานท่ีท�างานของผู้ท่ีเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปัจจุบันน้ีเงื่อนไข
ด้านความยั่งยืนได้ถูกก�าหนดและน�าไปปฏิบัติซึ่งรวมท้ังข้อห้ามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ 
ใช้ในการประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมา พันธมิตรการค้า หรือเงื่อนไขด้าน ESG นอกจากน้ันส�านัก
บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ยังได้จัดการอบรมการบริหารความเส่ียงให้กับตัวแทนของแต่ละฝ่ายงาน  
(ผู้ดแูลด้านความเส่ียงหรือผู้ประสานงานด้านความเส่ียง) 

 แนวทางและการระบุความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดท�าขึ้นในแต่ละฝ่ายงาน ในขณะท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนหน่ึงของการอบรมด้านความย่ังยืนส�าหรับ
พนักงานทุกคนในองค์กรภายในปี 2563 - 2564 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ
กลุ่มบริษัทฯ 

สิทธิมนุษยชนภายนอกองค์กร

 กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักและเคารพสทิธิของผู้ท่ีเก่ียวข้องภายนอกองค์กรซึง่อาจได้รบัผลกระทบจาก
การด�าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า ผูร้บัเหมาก่อสร้างถนน ชมุชน เดก็ และเยาวชน  และ
พนัธมติรทางธุรกจิ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ  มีมาตรการในการป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธมินุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชน : ก�าหนดวตัถปุระสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถงึการยนืยันท่ีจะปกป้องความ
เส่ียงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ   
เรามุ่งท่ีจะเติมเต็มความคาดหวงัของทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทฯ  รวมท้ังคูค้่าและพนัธมิตรธรุกิจ  
ท่ีเราส�ารวจและด�าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบด้านสิทธมินุษยชน

สแกนเพื่ออ่าน 
นโยบายสิทธิมนุษยชน

ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษทั

ลูกค้า

ผู้ใช้ถนน

ประชาชนและเด็กในชุมชน

คูค้่า / พนัธมิตรธุรกิจ

• แนวทางส�าหรบัพนักงาน: 
 -  การจ้างงาน 
    -  การจ่ายค่าตอบแทน 
    - การอบรมและให้ความรู้ 
    - ความปลอดภยั
    - อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
    ในการท�างาน
      - ความผูกพนัพนักงานต่อองค์กร

• อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน 

• ความปลอดภยั

• ความปลอดภยัและ
ความเป็นอยู่ท่ีดี 

• การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

ประเดน็ส�าคญัด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สิทธิมนุษยชน : การเคารพสิทธิมนุษยชน  I 412-1 I ข้อก�าหนด 6.3 และ 7.2 I

ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนท่ีสอดคล้องกับหลักการสากลเพ่ือสร้างสันติสุขร่วมกันในสังคม
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ประเด็นทางสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร 

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

กรรมการ และ พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้ใช้ถนน ชุมชน เยาวชน

• การจ้างงาน
• การจ่ายค่าตอบแทน
• การอบรมและการศึกษา
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• สภาพแวดล้อมในการท�างาน
• ความผูกพันในองค์กร

• สภาพการท�างาน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• สภาพแวดล้อมในการท�างาน
• การอบรมและการศึกษา

• สภาพการท�างาน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• การใช้แรงงานเด็ก
• การใช้แรงงานบังคับ
• การใช้แรงงานผิดกฎหมาย

• ความปลอดภัยและความอยู่ดีมีสุข

มาตรการลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• การจ้างงาน : จ�านวนของพนักงานเต็มเวลา
และพนักงานพาร์ทไทม์  จ�านวนพนักงานที่
เป็นผู้พิการ ชนพื้นเมือง หรือกลุ่มชาติพันธุ์

• อัตราส่วนเงินเดือนพื้นฐาน และค่าตอบแทน
ของหญิง ต่อชาย 

• การฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน 
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
• จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากใช้

สิทธิลาคลอดบุตร หรือดูแลบุตรแรกคลอด
• การสนับสนุนสิทธิในการชุมนุมโดยอิสระ 

และการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

• ช่องทางในการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
• นโยบายและข้อปฏิบัติในการคุ้มครอง 

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
• นโยบายและข้อปฏิบัติในการด�าเนินการตลาด

อย่างมีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อมูล
สินค้าและบริการ

• ระบบการตรวจติดตามมาตรฐานสินค้า
• ระบบการเรียกคืนสินค้า
• ระบบ หรือกระบวนการสอบสวนและ 

แก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของลูกค้า 
ได้ทันเวลา

• รายการข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ในการ
คัดกรองผู้จัดหาสินค้าหรือบริการรายใหม่

• ข้อก�าหนดของนายจ้างตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายแรงงาน และข้อปฏิบัติที่ละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วง 

• การตรวจติดตามการปฏิบัติต่อแรงงานของ
ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ และของ 
ผู้รับเหมาช่วง

• การประเมินตนเองของคู่ค้า และ 
ผู้รับเหมาช่วง ซึ่งเริ่มต้นในปี 2563

• การอบรมด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยส�าหรับคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วง

• การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
จากชุมชน

• กระบวนการเปิดรับข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มี
ช่องทางหลักอย่างชัดเจน

• การส�ารวจความต้องการของชุมชนประจ�าปี 
• จ�านวนเหตุการณ์และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในชุมชน

• แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในชุมชน 
จากอุบัติเหตุทางถนน

หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  I 412-1 I ข้อก�าหนด 6.3.3 และ 7.3.1 I

สิทธิมนุษยชน
 ความเขา้ใจถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการท�าธุรกิจของเรา ต่อประเดน็ทางด้านสิทธมินุษยชนท�าให้
เราน�ากระบวนการต่าง ๆ  มาใชเ้พือ่ลดผลกระทบอันไมพ่งึประสงค ์และเยยีวยาผู้ไดร้บัผลกระทบ ซึง่เป็น 
กระบวนการต่อเน่ืองในระยะเวลาสองสามปีมานีโ้ดยการมีส่วนร่วม และการสานเสวนากับผู้มีสว่นไดเ้สยี 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 การท�าความเขา้ใจในประเดน็ความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน ท่ีเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิ
ของเรา เป็นส่ิงท่ีเราด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะก�าหนดกระบวนการและวิธีการในการบริหาร
ความเสีย่งเหล่านัน้ เรามีเปา้หมายจะลดทอนความเส่ียงท่ีจะเป็นผลเสียต่อผู้มีสว่นได้เสียทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมต่าง ๆ

 ความเข้าใจ ความเคารพ และความใส่ใจถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยให้เราสามารถ 
ตอบสนองความจ�าเปน็เหล่าน้ันได ้โดยเขา้ไปรบัผิดชอบในขอบขา่ยท่ีเราดูแล และในขณะเดียวกันก็ก�าหนด 
สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับแต่ละส่วน

 พนักงานของเรา มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยการปฏิบัติหน้าท่ีตามจรรยา
บรรณธุรกิจ เราได้ให้โอกาสในการท�างาน การพัฒนาวิชาชีพ และให้ผลตอบแทนตามระดับความ
สามารถของพนักงาน เรามีหน้าท่ีในการดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์วัฒนธรรมในการท�างานที่สนับสนุนให้พนักงานมีความ
คดิในเชงินวตักรรม และสามารถแลกเปล่ียนความคดิกนัไดอ้ยา่งเปดิเผย โดยปราศจากการเลือกปฏบัิติ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 

ต้วชี้วัดส�าคัญในปี 2562
    ในปี 2562 เราไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในกรณีระหว่างพนักงาน หรือ ระหว่างพนักงานกับบุคคลภายนอก

 

กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อร้องเรียน และการปฏิบัติสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปี 

2562 

ขั้นที่ 4

• การสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสีย ตามผลที่พบจาก
การทบทวนความเสี่ยง

ขั้นที่ 3
• รายงานการทบทวนความเส่ียงในระบบการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการ ทุก ๆ 6 เดือน
• ส่ือสารรายงานการทบทวนความเส่ียง ต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ขั้นที่ 2

• ระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ขั้นที่ 1

• ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ขั้นที่ 5

• ด�าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน
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สิทธิมนุษยชนของพนักงาน I 412-2 I ข้อก�าหนด 6.3.10 และ 7.4 I

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน

 การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส�าคัญภายใต้จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
หลักและแนวทางการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จัดอบรมหัวข้อดังกล่าวให้แก่พนักงานต้ังแต่วันแรกของการเป็นพนักงานและ
ทบทวนความเข้าใจทุกปีผ่านช่องทางการส่ือสารในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบออนไลน์บนอินทราเน็ต เพื่อยืนยันการรับรู้ 
ในจรรยาบรรณธุรกิจ

 นอกจากน้ีนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกก�าหนดข้ึนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั่วทุกกลุ่มในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานนอกระบบ

 โอกาสและความเท่าเทียมกันในการจา้งงานอยา่งเปน็ธรรมถกูก�าหนดขึน้เพือ่ให้แนใ่จวา่กระบวนการสรรหาจะไดบ้คุลากรที่
มีความสามารถสูงและเป็นผู้มีจรยิธรรมเม่ือเขา้ท�างานกับกลุ่มบรษัิทฯ พนักงานใหมท้ั่งจากแหล่งงานภายนอกและภายในจะได้รบัการ
สรรหาผ่านเครื่องมือหลายช่องทาง เพ่ือให้แน่ใจว่าการระบุผู้สมัครท่ีมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการต่อต้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางชาติพันธุ์  สถานะ
ทางสังคม ศาสนา ภูมิหลังของครอบครวั สถานภาพการสมรส เพศ ความพกิาร หรอืคณุลักษณะอ่ืนใดภายใต้การคุม้ครองท่ีก�าหนด
โดยกฎระเบียบที่มีอยู่ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการรับสมัครจากภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราได้รับการพัฒนา
จากทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงานและเมื่อมีต�าแหน่งว่างเปิดขึ้น

 กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมความหลากหลายในสถานที่ท�างาน ตัวอย่างเช่น การจ้างพนักงานจากชุมชนในพื้นที่หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือการจ้างคนพิการ หรือชาวต่างชาติ

 การจัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ จัดเตรียมสถานท่ีท�างานพร้อมอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยอย่างเพยีงพอตามกฎขอ้บังคบัด้านแรงงานของไทย มีการก�าหนดตามความจ�าเปน็พ้ืนฐาน เชน่ การควบคมุความปลอดภยั 
ประกันอุบัติเหตุ และการตรวจร่างกายประจ�าปี ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานท่ีสูงขึ้นเพื่อให้
แน่ใจว่ามีสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยทั้งส�าหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงานด้วย

 กลุ่มบริษัทฯ ยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การ
ปฏิบัติต่อแรงงานของเราสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2554

 คณะกรรมการสวัสดิการและความปลอดภัย ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพในการแจ้งข้อกังวลของพนักงานต่อฝ่ายบริหาร 
ในปี 2562 มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ส�าหรับการปรับปรุงความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน เช่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
ตามกลุ่มอายุ ไม่ใช่ตามระดับงาน และการนับชั่วโมงการท�างานแบบยืดหยุ่นส�าหรับพนักงานท่ีส�านักงานใหญ่ เพื่อรับมือกับปัญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ

สิทธิมนุษยชน
ของพนักง�น 
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จ�านวนพนักงานกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จ�าแนกตามเพศสภาพและประเภทการจ้างงาน

 จากการจ�าแนกตามเพศสภาพ จะพบว่าประชากรส่วนใหญ่ของพนักงานชายน้ัน ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในส�านักงานสาขา ในลักษณะงานที่ต้อง
อาศัยความแข็งแรงทางกายภาพ เช่น พนักงานขับรถบรรทุก เจ้าหน้าที่ช่าง และลูกเรือสินค้า แต่ในส่วนของส�านักงานทั้งที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงาน
สาขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิง  สรุปคือปัจจัยลักษณะงานเป็นตัวก�าหนด
 พนักงานช่ัวคราวส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นพนักงานชาย ท่ีปฏิบัติหน้าที่เดินเรือสมุทรในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล นอกจากน้ันเป็น
พนักงานขบัรถบรรทุกในส�านักงานสาขาต่างประเทศ อย่างไรกดี็โดยหลักแล้วกลุม่บริษัทฯ เปิดรบัพนักงานโดยไม่มีอคติทางด้านเพศสภาพหรือสัญชาติ

 จ�านวนพนักงานรวม

326 1,350
19% 81%

1,676

ไทย

มาเลเซีย

จีน

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

สาธารณรัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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LABOUR HUMAN RIGHTS: OUR DIVERSITY ORGANIZATION 

Our employees are totally full timers, including truck drivers who are a majority in 
Thailand's work structure. However, in some cases, a nature of work of demands 
employment condition as contracted based such as bitumen vessel crews, but in 
general, we hire employees as permanent.. 
 
While we are focusing on hiring locals, we are open for multicultural candidates. 
Immigration laws in each country shall indicate how many employees of other 
nationality can be hired, or what are the conditions allowed. But in the process of 
developing our people across subsidiaries, we are set, to start from 2020, a job 
rotation opportunity program across countries of our locations.  
  
While the pay structure is uniformed in starting rate; and our salary structure is 
based on internal fairness of job value in each job level, there is some difference in 
the ratio of basic salary remuneration of women to men in Thailand 
 
An overall ratio of basic salary and remuneration of women to men in 2019 is at 1.19 
: 1.00. The average figure of female is slightly higher because (1) the number of 
female employees are much smaller than that of male employees; and (2) female 
employees are, almost all. in staff or management level, which salary and 
remuneration is higher than that of operational level. Male employees are mostly in 
an operational level – at the base structure of pay.  
 
Other variables include individual’s performance-based appraisals, and a number of 
mid-career entries.  
 
 
Our overall ratio has already excluded the group of truck drivers’ data, which all are 
male, and in operational level; and the group of vessel crews, who are in specific 
pay structure according to international marine industry standard.  
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Number of Tipco Asphalt Group Employees by gender by type of employment  
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By gender, a larger proportion of our male employees are stationed at branch locations where we have logistics 
activities with physical demand as truck drivers, technical staffs, and vessel crews. But at the head office or main 
offices, female employees are majority. This is due to nature of works. 
 
Our temporary employees mainly are male employees who are sea farers for Marine business and the rests are the 
truck drivers in overseas subsidiaries.  
 
Anyhow, company opens for many job opportunities and have no bias for gender or nationality.  

We are Multicultural Organization where offers our 
employees equal opportunity for input and advancement 
within the company 

พนักงานจ้างประจ�า พนักงานจ้างชั่วคราว                               รวม

สิทธิมนุษยชนของลูกจ้าง : ความหลากหลายในองค์กร

เราเป็นองค์กรท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมในการ 
ให้โอกาสส�าหรับการเสนอความคิดเห็น และความก้าวหน้าในการท�างาน

 พนักงานของเราท้ังหมดเป็นพนักงานปฏิบัติงานเต็มเวลาประกอบด้วยพนักงานขับรถบรรทุก
สินค้า ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของก�าลังคนในประเทศไทย  อย่างไรก็ตามในบางกรณีแล้ว ลักษณะการท�างาน
มีผลต่อสภาพการจ้างงานท�าให้ต้องเป็นการจ้างงานรายโครงการ เช่น กลุ่มลูกเรือขนส่งยางมะตอย แต่
โดยทั่วไปแล้วเราจ้างงานแบบจ้างพนักงานประจ�า

 ถึงแม้ว่าเราจะเน้นการจ้างงานคนในท้องถิ่น แต่ก็เปิดกว้างต่อผู้สมัครท่ีมาจากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
ท้ังน้ีกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศจะระบุถึงจ�านวนพนักงานท่ีมีสัญชาติอ่ืน ๆ ซึ่ง 
กลุ่มบริษัทฯ สามารถจ้างได้ รวมถึงเง่ือนไขในการว่าจ้าง แต่ในกระบวนการพัฒนาพนักงานของเรา 
ในบริษัทย่อยต่าง ๆ ที่มี  เราได้เริ่มโครงการให้โอกาสการหมุนเวียนงานข้ามประเทศ

 โครงสร้างการจ่ายค่าจ้างของเรามีอัตราแรกจ้างแบบเดียวส�าหรับพนักงานทั้งหญิงและชาย และ
โครงสรา้งเงนิเดอืนก�าหนดจากคา่งานซึง่มีความเท่าเทียมกัน ของแต่ละระดบังาน  อย่างไรก็ดอัีตราส่วนของ
ฐานเงินเดือนระหว่างหญิงและชายในประเทศไทยมีความแตกต่างกันเล็กน้อย  คือ 1.19 ต่อ 1 ในปี 2563

 การท่ีคา่เฉล่ียของฐานเงนิเดอืนหญงิเป็นเชน่น้ันเกดิจาก 2 สาเหตุคอื (1) จ�านวนของพนักงานหญงิ 
มีน้อยกว่าพนักงานชาย และ (2) พนักงานหญิงเกือบทั้งหมดน้ันอยู่ในระดับเจ้าหน้าท่ีหรือระดับบริหาร  
ซึง่มีเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนสูงกวา่ระดับปฎบัิติการ  ในขณะท่ีพนักงานชายส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏบัิติงาน 
ซึ่งเป็นระดับฐานล่างของโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน

 นอกจากน้ี ตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลเช่นกันได้แก่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  
และจ�านวนของพนักงานที่เข้าท�างานโดยมีประสบการณ์ท�างานจากองค์กรอื่นมาแล้ว

 อัตราส่วนโดยรวมน้ี ไม่รวมถึงกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ซ่ึงท้ังหมดเป็นเพศชายและ 
อยู่ในระดับปฏิบัติการ และไม่รวมกลุ่มลูกเรือขนส่งสินค้า ซึ่งมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะ 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการเดินเรือสากล

 

ไทย
873  คน 
* รวมพนักงานจ้างชั่วคราว มาเลเซีย 

216 คน
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กัมพูชา
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ณ เดือนธันวาคม  

1,676  คน

52%
13%

4%

6%

14%

10%

1%

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  257  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  256  |



ความหลากหลายของก�าลังคน I 405-1 I ข้อก�าหนด 6.3.4 I

ข้อมูลเฉพาะประเทศไทย ในปี 2562 

การจ�าแนกประเภท รวม (2562) 2562 2561 2560 2559 2562 2561 2560 2559

พนักงานจ้างเต็มเวลา จ�าแนกตามกลุ่มอายุ 672 194 192 187 182 478 520 545 568

• อายุ <30  ปี  104(15%) 38 38 39 42 66 60 70 65

• อายุ 30 – 50 ปี 407(61%) 121 122 115 114 286 331 357 389

• อายุ >50 ปี 161(24%) 35 32 33 26 126 129 118 114

พนักงานจ้างเต็มเวลา จ�าแนกตามระดับต�าแหน่งงาน 672 194 192 187 182 478 520 545 568

• ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ E และระดับสูงกว่า) 9(1%) 0 0 0 0 9 9 5 5

• ผู้อ�านวยการ  (ระดับ B) 8(1%) 3 3 3 3 5 5 9 7

• ผู้จัดการ   (ระดับ M) 65(10%) 26 22 20 22 39 38 43 42

• พนักงานปฏิบัติการ  (ระดับ O, S, & P) 591(88%) 165 167 164 157 425 468 488 514

พนักงานจ้างชั่วคราว จ�าแนกตามกลุ่มอายุ 2 2

• อายุ <30  ปี  

• อายุ 30 – 50 ปี

• อายุ >50 ปี

พนักงานจ้างช่ัวคราว จ�าแนกตามระดับต�าแหน่งงาน 2 2

• ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ E และระดับสูงกว่า)

• ผู้อ�านวยการ  (ระดับ B)

• ผู้จัดการ   (ระดับ M)

• พนักงานปฏิบัติการ  (ระดับ O, S, & P)

พนักงานประจ�า กลุ่มผู้พิการ คนพื้นเมือง และ 
ชนกลุ่มน้อย

• ผู้พิการ 1 1 0 0 0 1 1 1 1

• คนพื้นเมือง 

• ชนกลุ่มน้อย (ต่างชาติ)

71%29%
จ�านวนพนักงานจ้างเต็มเวลา จ�าแนกตามเพศสภาพและระดับต�าแหน่ง

พนักงานหญิง พนักงานชาย

พนักงานหญิงเข้าใหม่ พนักงานชายเข้าใหม่

พนักงานหญิงลาออก พนักงานชายลาออก

+20 +60

-12 -29

ผู้บริหารระดับสูง   0
ผู้บริหาระดับสูง      9

หน่วย : คน หน่วย : คน 

ผู้อ�านวยการ  3
ผู้อ�านวยการ     5

ผู้จัดการ  26 ผู้จัดการ    39

พนักงานปฏิบัติการ 165 พนักงานปฏิบัติการ 425

พนักงานประจ�า (2562)

672

29% 71%

194 478

ความหลากหลายของก�าลังคน จ�าแนกตามเพศสภาพ (ข้อมูลประเทศไทย) I 412-2 I ข้อก�าหนด 6.3.10 และ 7.4 I

การจ้างงาน 2559 2560 2561 2562

พนักงานหญิงทั้งหมด 182 187 192 194

พนักงานหญิงเข้าใหม่ +17 +31 +34 +20

พนักงานหญิงลาออก -12 -25 -21 -12

การจ้างงาน 2559 2560 2561 2562

พนักงานชายทั้งหมด 568 545 520 478

พนักงานชายเข้าใหม่ +127 +113 +88 +60

พนักงานชายลาออก -38 -60 -39 -49
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 อัตราเงินเดือนเริ่มต้นส�าหรับพนักงานท่ีเพิ่งจบการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างหญิงและชาย อย่างไรก็ตามเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานส�าหรับพนักงานหญิง 
อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพนักงานชาย (1.19 : 1) 

 ส่วนต่างน้ีมาจากข้อเท็จจริงท่ีจ�านวนของพนักงานหญิงมีน้อยและเกือบท้ังหมด
อยู่ในระดับงานท่ีสูงกว่าพนักงานชาย ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ได้แก่ (1) การประเมินตามผลการ 
ปฏบัิติงานแต่ละบุคคล (2) พนกังานระดับกลางท่ีเข้าใหม่ซึง่ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 พนักงานหญิงของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับสิทธ์การลาคลอด 98 วัน โดย
ได้รับค่าจ้าง ในขณะที่พนักงานชายสามารถลาในฐานะคู่สมรส (เพื่อเล้ียงดูบุตรแรกคลอด
และภรรยา) โดยได้รับค่าจ้าง ครั้งละ 3 วันต่อการคลอด 1 ครั้ง ดังนั้นการลาคลอด / ลาเพื่อ
เล้ียงดูบุตรแรกคลอดท่ีแสดงในตารางนี้เป็นจ�านวนท่ีรวมทั้งพนักงานหญิงและพนักงานชาย 
ที่กลับมาท�างาน 100% หลังการลา

ระดับบริหาร

อัตราส่วนเฉลี่ยของเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกระดับงาน
I 405-2 I

การจ่ายค่าตอบแทน I 405-2 I

ความผูกพันพนักงานต่อองค์กร I 401-3 Iพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากลาคลอดและลาเลี้ยงดูบุตรแรกคลอด I 401-3 I

ระดับพนักงานทั่วไป

พนักงานหญิง : พนักงานชาย

ระดับปฏิบัติการ

หน่วย : คน

0.98 : 1.00 1.05 : 1.000.89 : 1.00 นางสาวปาริชาติ โตงาม เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วมงานกับบริษัทฯ ในปี 2562 และอาสาเป็นผู้ประสานงาน
ในการจัดท�ารายงานความยั่งยืน ปี 2562

ฉันชอบก้าวออกจากเขตทีคุ่น้ชนิในการท�างาน (Comfort  
Zone) เสมอ และบริษัทฯ ได้ให้โอกาสให้ท�าส่ิงใหม่ ๆ  
เท่าเทียมกันท้ังพนักงานผู้หญิงและผู้ชายเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ตัวเองเรียนรู้และท�าสิ่งใหม่ ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส

การบริหารทรัพยากรบุคคล  I 405-2 I 401-3 I ข้อก�าหนด 6.2 , 6.3.7, 6.4.3 และ 6.4.6 I

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานหญิงและชาย

1.19 : 1.00

 ความผูกพัน 
พนักงานต่อองค์กร 2559 2560 2061 2562

ลาคลอด/
เลี้ยงดูบุตร 11 8 18 20

กลับมาท�างาน 
หลังการลา 11 8 18 20

อัตราการกลับ 
มาท�างาน 100% 100% 100% 100%

ค่าตอบแทน 2559 2560 2561 2562

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 0.98 0.95 1.54
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สัดส่วนคณะกรรมการ : ผู้ชาย และ ผู้หญิง

การด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการสวัสดิการ จัดกิจกรรมสันทนาการ (Outing) เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน
• คณะกรรมการความปลอดภัย ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

คณะกรรมการจาก
ส�านักงานใหญ่

คณะกรรมการจาก
ส�านักงานใหญ่

คณะกรรมการ 
จาก 5 โรงงาน

คณะกรรมการ 
จาก 5 โรงงาน

9%

266
คน

ผู้ชาย ผู้หญิง152 คน 114 คน

57% 

43% 

12%
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คณะกรรมการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 2 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563

สิทธิมนุษยชนของแรงงาน : สนับสนุนการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองกับบริษัท
 กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่ม หรือร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการมาตรฐาน 
แรงงานไทย คณะกรรมการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้จะมาจากการเลือกตั้งและ/หรือแต่งตั้ง ตามข้อก�าหนด 
ของแต่ละคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมน�าข้อเสนอแนะจากพนักงานให้กับฝ่ายบริหารด�าเนินการพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้งหมด 128 เรื่อง ดังนี้

• 105 เรื่อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของพนักงาน
• 18 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
• 5 เรื่อง บริษัทพิจารณาไม่ด�าเนินการ เนื่องจากถ้าด�าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงาน หรือขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น

ความคาดหวังของพนักงาน

ความปลอดภัย
สวัสดิการ

การจัดการทรัพยากร
ความสัมพันธ์

การเรียนรู้และการพัฒนา
สุขภาพ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ชุมชน
ความมั่นคง

 ด�าเนินการแล้ว ก�าลังด�าเนินการ  ยังไม่ได้ด�าเนินการ
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คุณวรวิทย์ ศุภกิจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นิคมบางระก�าก่อสร้าง

สิทธิมนุษชน
ของลูกค้� 

สิทธิมนุษยชนของลูกค้า
 ลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เราตระหนักดีถึงสิทธิมนุษยชนของลูกค้าเช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้าระหว่างการท�าธุรกรรม ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าในหลายวิธีดังนี้

• ข้อมูลของลูกค้าและความเป็นส่วนตัว : กลุ่มบริษัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าหรือข้อมูลของธุรกิจร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ 
ของลูกค้าให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือภาคส่วนอื่น 

• ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า : กลุ่มบริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าท่ีเก็บไว้ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ เช่น ส�าเนา หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

• กลุ่มบริษัทฯ แจ้งลูกค้าให้ทราบอย่างครบถ้วนเก่ียวกับมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจการด�าเนิน
ธุรกิจท่ีโปร่งใสของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี ในขณะที่ลูกค้าได้รับการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอและได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน โดยมีการจัด
เตรียมช่องทางการร้องเรียนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 เพื่อให้ความม่ันใจว่าสิทธิมนุษยชนของลูกค้าได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้
ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM - Enterprise Risk Management) เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงของลูกค้ารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและ
รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย

ปี 2562 : เหตุการณ์ที่ต้องสื่อสารผลกระทบของผลิตภัณฑ์/ 
บริการ ให้กับลูกค้า

ปี 2562 : เหตุการณ์ที่มีปัญหาในด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า

กรณี กรณี0 0

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
การด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงเข้มงวดและมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการน�าข้อมูล/สารสนเทศของลูกค้า
ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน  

โดยก�าหนดให้แต่ละแผนกท่ีเก่ียวข้องใช้ข้อมูลลูกค้า 
เพื่อการใช้งานเฉพาะ เช่น วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย
สินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า

การสื่อสารผลกระทบจากสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า
 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในกรณีท่ี
คุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบให้กับลูกค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด 
กลุ่มบริษัทฯ ยินดีท่ีจะด�าเนินการรับคืน การเปล่ียน หรือการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทฯ เข้าใจความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
ท่ีไม่ถูกต้องเป็นอย่างดีก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเป็นการตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
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สิทธิมนุษชน
ของคู่ค้�

สิทธิมนุษยชนคู่ค้า  I 412-3 I ข้อก�าหนด 6.3.5 และ 7.3 I

 การพัฒนากลไกส�าหรับการป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เป็นส่ิงท่ีกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ให้ความส�าคัญ และต้องแสดงความรับผิดชอบหากเกิด 
ความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าและบริการ 

 คูค่า้รายใหม่ท่ีต้องการด�าเนินธรุกิจรว่มกัน จะต้องตอบแบบประเมินตนเองของคูค่า้ ซึง่ครอบคลมุการใชแ้รงงานภาคบังคบั คา่ตอบแทนการท�างาน ช่ัวโมงการท�างาน การเลือก
ปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผู้หญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ
สวัสดิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า และกลุ่มบริษัทฯ จะส่งตัวแทนไปด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้ารายใหม่ (Supplier Visit) ยังสถานที่ปฏิบัติงานของคู่ค้า 
เช่น โรงงานผลิต และ/หรือ ส�านักงานขาย เป็นต้น โดยคู่ค้าท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะสามารถเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ จากนั้นก่อนการเริ่มต้นธุรกิจคู่ค้าจะต้อง 
จัดท�าหนังสือแสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอ�านาจของบริษัทคู่ค้านั้น ๆ 

 เมื่อคู่ค้าได้ด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ มามากกว่าหนึ่งปี คู่ค้าจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความสามารถคู่ค้าโดยฝ่ายงานจัดซื้อและจัดหา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ายังคง
มีความสามารถและคุณสมบัติตามที่ก�าหนด โดยผลการประเมินจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยคู่ค้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากจะได้รับการพิจารณาการซื้อขายเป็นล�าดับแรก

ปี 2019 ที่ผ่านมาพบว่าคู่ค้ารายเดิม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในกลุ่ม A 
ทั้งหมด 100% 

คู่ค้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก A

B

C

D

คู่ค้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี 

คู่ค้าที่ให้ซื้อขายด้วยความระมัดระวัง 

ให้พิจารณาหาทางพัฒนาปรับปรุง

กลุ่ม
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ผู้ใช้ถนน ชุมชน และสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

 ชมุชนถอืว่าเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคญัทีสุ่ดกลุ่มหน่ึงทีก่ลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ให้ความส�าคญัภายใต้ห่วงโซ่คณุค่า ในฐานะท่ีเป็นสมาชกิของ
ชุมชน กลุ่มบริษัทฯ ยอมรับว่า “ตามหลักสิทธิมนุษยชนของชุมชน” แล้ว ชุมชนแต่ละแห่งมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรตามธรรมชาติ และเป็นหน้าท่ีของกลุ่มบริษัทฯ  
ที่จะด�าเนินการให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่จะบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับด้านอื่น ๆ  เช่น อัตรารายได้ที่สูงขึ้น สาธารณสุขที่ดีขึ้น และความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม (ตามหลัก SDG 11 : เมือง
และชุมชนมีความยั่งยืน)

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการสนับสนุนโครงการและการริเริ่มใหม่ ๆ จากองค์กรท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน และภาคธุรกิจอ่ืน ๆ และยังร่วมมือท�าโครงการร่วมกับ
ชุมชนรอบข้าง เช่น ความปลอดภัยของส่วนรวม สาธารณสุข การศึกษา และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่
ที่การน�าความรู้ภายในและความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน
 การเข้าถึงเครือข่ายถนนสาธารณะและความปลอดภัยบนท้องถนนน้ันมีความส�าคัญส�าหรับชุมชนอย่างมาก เพราะสามารถช่วยลดอัตราการ 
เกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากสภาพพื้นผิวถนนช�ารุดได้ ซึ่งสภาพถนนท่ีช�ารุดน้ันถือว่าเป็นหน่ึงในเหตุผลหลักท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนและการบาดเจ็บ 
ของผู้สัญจร  โครงการ “ทักษะการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมส�าเร็จ” ถือว่าเป็นโครงการริเริ่มที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง

สิทธิมนุษยชนของ
ผู้ใช้ถนน ชุมชน 
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หนูน้อยนารา นิพัทธรรมกุล : ลูกสาวของคุณสุดารัตน์ มีชัย เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

สนับสนุนเด็ก ๆ ในชุมชน

 เด็ก ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยเช่นกัน ตามนิยามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสนธิสัญญาอ่ืน ๆ หมายถึง บุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปี ซึ่งรวมถึง  
ทารก เด็กเล็ก และเด็กวัยหนุ่มสาว ถูกจัดให้เป็นกลุ่มท่ีเปราะบาง แต่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเป็นผู้สืบต่อการสร้าง
ความยั่งยืนทุกด้านในระยะยาว

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ Better Business for Children: Children rights for Corporate Sustainability” เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDI) เพื่อค้นหาโอกาสในการสนับสนุน
สิทธิเด็กตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รวมเรื่องสิทธิเด็กเข้ากับนโยบายธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร ในวันท่ี  
8 - 9 ตุลาคม 2562 ทีมงานโครงการจากยูนิเซฟ - ดร. อมรชัย ชลเจริญวัฒนา และ SBDI – นายอนันตชัย  ยูรประถม จัดอบรมหัวข้อดังกล่าวและกลุ่มบริษัทฯ 
ส่งตัวแทนเข้าร่วม

 ผลจากการเข้าร่วมโครงการและอบรมเพื่อค้นหาโอกาสจากกระบวนการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของ
เด็ก ท�าให้เกิดวิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในองค์กรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงผลประโยชน์ของพนักงานท่ีสามารถเชื่อมโยงกับพนักงานน�า 
บุตรหลานเข้ามาท่ีส�านักงานเพ่ือส่งต่อเวลาอย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมส�าหรับเด็กในโครงการความปลอดภัยทางถนน โดยสอนให้
มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและกฎระเบียบ ข้อบังคับเบ้ืองต้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กและเยาวชน กลุ่มบริษัทฯ จะด�าเนินการ
ปรับปรุงที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวปฏิบัติ

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็กใน 4 ประเด็นหลัก ตามคู่มือแนวทางขององค์การยูนิเซฟ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
(Children’s Rights and Business Principles – CRBP)” ได้แก่ การด�ารงชีวิต (Survival) การมีส่วนร่วม (Participation) การได้รับการปกป้องคุ้มครอง  
(Protection) และการพัฒนา (Development) โดยประเมินความเกี่ยวข้องของเด็ก 3 พื้นที่หลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ในกระบวนการหลักและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของธรุกิจ (Workplace) ในการจ�าหน่ายสินค้า (Marketplace) และในชมุชนพื้นท่ีท่ีมโีรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่ (Community and environment) ให้สอดคล้อง
กับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสาธารณูปโภคเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ความคิดริเริ่มเหล่าน้ีท�าให้เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการอยู่ร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสมาชิกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ความคิดบางส่วนเหล่านี้เสนอโดยเจ้าหน้าที่ประจ�า
โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติท่ีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน “ถนนปลอดภัยไปโรงเรียน” 
โครงการซ่อมหลุมบ่อบนถนนที่เป็นเส้นทางสู่โรงเรียน ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน โครงการปรับปรุงหลุมบ่อบนถนนที่ช�ารุด
ทรุดโทรมเนื่องจากการสัญจรไปมาตามปกติในแต่ละวัน เป็นต้น

 ในฐานะผู้มีบทบาทส�าคัญในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง และซ่อมบ�ารุงผิวทางทั่วประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน
นั้นไม่เพียงแค่การไม่หยุดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่ต้องมีรากฐานที่มั่นคงมาจากความยั่งยืนของชุมชนนั่นเอง

สิทธิมนุษยชนของเด็ก  I 412-1 I ข้อก�าหนด 6.3.7 และ 6.8.4 I

สิทธิมนุษยชน
ของเด็ก
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ความปลอดภยัทางถนนส�าหรบัเด็ก 

 เพื่อพฒันาเด็กให้เข้าถงึการศกึษา ผ่านการเดนิทางบนถนนภายในชมุชนอย่างปลอดภยั โครงการน�าร่องของกลุ่มบริษัทฯ  โดยหน่วยงานการตลาดต่างประเทศ 
ได้จดัท�าอุปกรณ์การให้ความรูแ้ละกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวดับางกระสอบ ในพื้นท่ีโรงงานพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และขยายไปยังโรงงานต่าง ๆ  ด้วยการ
จดักจิกรรมเสริมในงานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางและมุ่งเน้นให้เด็กเข้าใจการเดนิทางท่ีปลอดภัย น�าไปเล่าต่อให้คนในครอบครวัได้เห็นความส�าคญั
เพื่อคณุภาพชวีิตและการอยูร่่วมกันอย่างยัง่ยืน

การจดัการขยะ บึงตะเครงรนันิ่ง

 การซ่อมหลุมบนถนนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากโดยไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานรฐั เป็นการช่วยลด
อุบัติเหตุในชมุชนโดยเฉพาะเส้นทางไปโรงเรียนส�าหรบัเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเดนิเท้า ขบัขี่รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์

 นอกเหนอืจากการจดัการของเสียหรือขยะที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยงัค�านึง
ถึงขยะท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน ในชุมชนควบคู่ไปกับ 
การพฒันาเด็กให้รูจ้กัการแยกขยะ     

 เด็กพิเศษเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่ง 
ในฐานะสมาชกิของชมุชน ซึง่ต้องใช้วิธีการละเอียดอ่อน 
ใช้เวลาในการพฒันาให้ความรูม้ากกว่าเด็กปกติ 

 เจ้าหน้าท่ีบมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ โรงงาน
พิษณุโลก จัดกิจกรรมวันเด็ก เรียนรู้การแยกขยะ 
ในชวีิตประจ�าวนัให้กับเดก็พิเศษ ศนูย์การศกึษาพิเศษ

 พื้นท่ีบึงตะเครง อ.บางระก�า จ.พิษณุโลก เป็นพื้นท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ืองโดยกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนการปลูกต้นไม้และการย้ายต้นไม้ใหญ่จาก 
ริมทางหลวงท่ีมีการขยายถนน เข้ามาปลูกไว้ท่ีนีแ่ทนการตัดโค่นท้ิง นอกจากน้ีบงึตะเครงยังมีแผนพฒันา
ระยะยาวเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นสถานท่ีออกก�าลังกายส�าหรบัประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

 การพัฒนาต้องใช้เวลาและงบประมาณจ�านวนมาก ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณท่ีได้ค่อนข้าง
จ�ากัด ดงันัน้เพื่อให้การพฒันาไม่หยุดชะงกั กิจกรรมหารายได้จึงเกิดขึ้นสม�า่เสมอท่ีน่ีภายใต้การริเริ่ม 
ของนายกเทศบาลบางระก�าเมืองใหม่ ซึ่งการวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วม และ 
มาเย่ียมเยือนอยู่เสมอ

 เดก็ เป็นผูม้ส่ีวนได้เสียส�าคญั ของบึงตะเครงเช่นกัน เดก็อยากวิง่ให้สุขภาพด ี เด็กต้องมีส่วน 
ในการเป็นผู้ดูแลพฒันาพื้นที ่ตามแนวคดิของนายกเทศบาลฯ แต่เดก็อาจไม่มีความสามารถในการจ่าย
เพื่อเข้าร่วมงานวิ่ง ดังน้ันการสนับสนนุด้านการเงินจากกลุ่มบริษัทฯ ช่วยให้เดก็ ๆ เหล่าน้ีได้วิ่งในพื้นที่ 
บึงตะเครงร่วมไปกับนักวิ่งผู้ใหญ่ เด็ก ๆ ได้เห็นพื้นท่ีท่ีพวกเขาจะเติบโตและร่วมดูแลต่อไปในอนาคต 
ให้ยัง่ยนืในฐานะเจ้าของพื้นทีตั่วจริง

 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ โรงงานนครราชสีมา และฝ่ายเทคนิค สายงานขายในประเทศ ให้ความรู้การใช้
ผลิตภณัฑ์ยางมะตอยผสมส�าเรจ็พรีมิกซ์ พร้อมสาธติและให้นักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง ลงมือท�า
ด้วยตนเองเพื่อสร้างการเป็นเจ้าของร่วมกับคนในชมุชน และช่วยกันดแูลรกัษา

เด็กก็อยากวิ่ง...เหมือนกัน

สิทธิมนุษยชนของชุมชนและเด็ก 
ถนนปลอดภยัไปโรงเรียน 
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“เรามุ่งม่ันรักษาระบบนิเวศของเรา เพื่อปกป้องและเคารพ
สิทธิมนุษยชนของเด็ก และส่งมอบอนาคตท่ีย่ังยืนแก่ 
พวกเขาด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า 
โลกในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

SDG  5 : สร้างความเท่าเทียมทางเพศ
 ความเท่าเทียมทางเพศนอกจากจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์แล้ว 
ยังมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการมีสังคมท่ีสงบสุขด้วยศักยภาพท่ีเหมาะสมของ
มนุษย์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG  16 : ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรม  
       อย่างเท่าเทียมกัน
 การเคารพสิทธิมนษุยชนในชว่งเวลาวกิฤต เราสรา้งแนวทางการแก้ไข
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมแนวทางการแก้ไข/รับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและการฟื้นตัวหลังสถานการณ์

SDG 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการท�างานร่วมกับองค์กรเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน คือหลักการพื้นฐานส�าคัญท่ีน�าไปสู่ความร่วมมือของชุมชน
ด้านสิทธิมนุษยชน
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…การก�ากับดูแลกิจการ เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและ
สังคม และระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมาย
ของส่วนรวม กรอบการก�ากับดูแลมีขึ้นเพื่อส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและต้องมี
ความรบัผิดชอบในการดแูลทรพัยากรเหล่าน้ันอย่าง
เท่าเทียมกัน จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ผลประโยชน์ของ
บุคคล องค์กรและสังคมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้…” ปลูกฝัง

จรรยาบรรณให้เป็น 
หน้าที่ของทุกคน

- โดมินิก แคดบิวรี่ -
นักธุรกิจชาวอังกฤษและเป็นสมาชิกของ 

บริษัทผลิตช็อคโกแลต Cadbury

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)
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จรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของทุกคน
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

มุ่งสู่องค์กรความโปร่งใส • ไม่อดทนยอมรับการท�าผิดกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• ได้รับการประเมินด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในระดับที่ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน (Peer)

• ทบทวน ปรับปรุงหลักปฏิบัติ นโยบาย และ  
แนวปฏิบัติ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

• ทบทวนและเสนอ หลักปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

• ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ

• จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และกรรมการผู้จัดการ

• อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
บริษัท

• อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร

• การทบทวนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงาน

• จัดท�านโยบายการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท
ภายนอก บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด 
(มหาชน) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผู้บริหารระดับสูง

• ทบทวนและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท  
เกี่ยวกับการน�าหลักปฎิบัติและแนวปฎิบัติของ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

• ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ระดับ 4 (CAC)

ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส�าหรบัโครงการ 
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 (AGM checklist) ได้รับการประเมินภายใต้โครงการการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (AGM checklist)  
ที่ร้อยละ 97.5 จากร้อยละ 100

ได้รับการประเมินท่ีระดับ 5 ดาว – ดีเลิศ ส�าหรับ
โครงการการประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2562 
(CGR)

 

ได้รับการประเมินภายใต้โครงการการปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย  
ประจ�าปี 2562 (CGR) ที่ระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ

จัดท�าและน�าส่งรายงานการพัฒนาความย่ังยืนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน�าขึ้นบนเว็บไซต์
บริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2562

 

ได้รับรางวัล Sustainability Excellence 2562 
ประเภท Rising Star ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์  
ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SET THSI

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SET THSI  
ประจ�าปี 2562

พฒันารายงานความย่ังยืนให้มีคณุภาพและเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติ GRI  เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน 

 
 
บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2562 
จากสถาบันไทยพัฒน์

ประเด็นส�าคัญ

#5) การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต #6) การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

#21) การขจัดการเลือกปฏิบัติหรือการผูกขาด #23) การสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตส�านึกในการบังคับใช้แรงงาน

#22) การไม่ใช้แรงงานเด็กในธุรกิจ #20) เคารพในความแตกต่างและความเท่าเทียม

หัวข้อรายงาน ปลูกฝังจรรยาบรรณให้เป็นหน้าที่ของทุกคน

ผลกระทบและความเสี่ยง จ�านวนเกณฑ์ของแบบประเมินเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ไม่สามารถปฎิบัติตามได้

ประเด็นทางสังคม ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน GRI GRI 102-17, GRI 102-18, 
GRI 102-28, GRI 102-31 มาตรฐาน ISO ISO 26000  หัวข้อหลักที่ 6.6

SDGs SDG 16, และ SDG 17

นโยบาย • กฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน :  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย พนักงาน
ภายนอก : สื่อ

วัตถุประสงค์ • ไม่อดทนยอมรับการท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• ได้รับการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของบรัษัทในกลุ่มเดียวกัน (Peer)

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการองค์กร

การด�าเนินงาน

• ไม่ถูกลงโทษจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์

• เข้ารับการประเมินคุณภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
• เข้ารับการประเมิน การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 
• รับการต่ออายุการรับรอง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) ระดับ 4

G การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหนี้

 ดังน้ัน บริษัท จึงยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โครงการประเมิฺนคุณภาพ 
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี จากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย (AGM checklist) รวมถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้าง I 102-18 I ข้อก�าหนด 6.2.3 และ 7.2 I

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท  
เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ  นโยบายการก�าหนดคณุสมบัติและการสรรหากรรมการบรษัิท ก�าหนดให้ คณะกรรมการบรษัิทควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมคีณุสมบัติครบถว้นตามท่ีกฎหมายก�าหนด  
มีความหลากหลายทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จ�ากัด หรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ

 

สแกนที่นี่เพื่อดู
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในรายงานประจ�าปี 2562 หน้า 16-17

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน
นโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและ

การสรรหากรรมการบริษัท

สัดส่วนของกรรมการอิสระ จ�านวนกรรมการที่เป็นผู้หญิง จ�านวนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
ในคณะกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมของบริษัท

การประเมินคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 10 ท่าน 
โดย 3 ท่าน จาก 10 ท่านมีประสบการณ ์

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้หญิงจ�านวน 2 ท่าน

ใน 4 

I 102-18 I

7  Independent Directors 
Out of 15 the Board of 
Directors  

2   Female Directors  

3 2 8 
กรรมการอิสระจ�านวน 7 ท่าน 

จากคณะกรรมการทั้งหมด 
15 ท่าน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดแีบบบูรณาการ

มูลค่า
แก่

ผู้ถือหุ้น

การเติบโต
อย่างยั่งยืน

ความไว้วางใจ
จาก

ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด

HIGHLIGHTS

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี 
SET THSI ประจ�าปี 2562

THSI

ได้รับการประเมินภายใต้ (CGR)  
ที่ระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ

ได้รับรางวัล Sustainability  
Excellence 2562 ประเภท 

Rising Star 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล 
ความยั่งยืน

Sustainability Disclosure Award
จากสถาบันไทยพัฒน์

จัดท�า เผยแพร่ และสื่อสาร
นโยบายการร้องเรียนแก่

ผู้มีส่วนได้เสีย

ก�ากับดูแลกิจการที่ดสีร้างความมั่นใจต่อการด�าเนินธุรกิจ

แนวทางการด�าเนินงาน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder value) รวมทั้งจะ 
เสริมสร้างความเชือ่ม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึง่รวมถงึผู้ถอืหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่ง และเจ้าหนี้

 ดังนั้น บริษัท จึงยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการส�ารวจ
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)  โครงการประเมฺิน
คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี จากสมาคมส่งเสริม
ลงทุนไทย (AGM checklist) รวมถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ I 102-31 I ข้อก�าหนด 6.2.3 and 7.2 I

- ทบทวนและเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับแผนพัฒนาหลักการนโยบาย และ 
แนวทางปฎบิติัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้เป็นไปตามแบบ โครงการประเมินคณุภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
และโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย       
• คะแนน AGM Checklist : ร้อยละ 97 จากร้อยละ 100
• คะแนน CGR Score : 5 ดาว

- ทบทวนและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการน�าหลักปฎิบัติและแนวปฎิบัติของ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจ

- ทบทวนและติดตามประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
• ได้รับรางวัล Sustainability Excellence Award ปี 2562 

ประเภทรางวัล Rising Star Awards ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนใน   
กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง   
10,000-30,000 ล้านบาท ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ  
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการ   
บรรจุอยู่ในดัชนี้หุ้นยั่งยืน (SET THSI) ตั้งแต่ปี 2561 

• ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award  
ประจ�าปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  281  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  280  |



การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร I 102-28 I ข้อก�าหนด 6.2.3 และ 7.2 I

การฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร 2563    I 102-28 I ข้อก�าหนด 6.2.3 และ 7.2 I

 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร กลุ่มบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
กับสถาบันต่าง ๆ ในปี 2562 หลักสูตรที่กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ :

 ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2562 กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทส่วนหน่ึงได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการก�าหนดกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ (วิสัยทัศน์ปี 2568) การประชุม 
เชิงปฏบิติัการน้ีไม่เพียงแต่ให้กรรมการบรษัิทเขา้ใจและมีสว่นรว่มก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกจิในระยะยาวของกลุ่มบรษัิทฯ เท่านัน้ แตยั่งให้เหตุผลรว่มกันกับกลุม่ผูบ้รหิารระดบัสูง ในการระดมความคดิและ
การน�าความคิดและประสบการณ์ของกรรมการสร้างเป็นความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่ด�าเนินการเพื่อบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์

 กลุ่มบรษัิทฯ ส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเขา้รว่มหลกัสูตรการฝึกอบรมทีจ่ดัโดยองคก์รชัน้น�าอยา่งต่อเน่ือง เชน่ สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) การฝกึอบรมเหล่านีมี้จดุมุง่หมายเพือ่เพิม่พนูความเชีย่วชาญของกรรมการบรษัิทและผู้บรหิารในประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ   
เช่น กลยุทธ์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงส�าหรับผู้น�าองค์กร การบริหารความยั่งยืน หรือหัวข้อบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ 
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

กรรมการ ต�าแหน่ง หลักสูตร

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Global and Corporate Sustainability & ESG: The Next Phase 
of Growth, The Stock Exchange of Thailand

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ Growing Clean Business in a Corrupt Environment, Institute 
of Directors

นายโก บัน เฮง กรรมการอิสระ - SMU-SID Executive Certificate in Directorship program 

- Leaders Insights with Economist Intelligence Unit 

- Grow Beyond Talk 2019 

การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  I 102-28 I ข้อก�าหนด 6.2.3 และ 7.2 I

 แบบประเมินที่ได้รับการออกแบบโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการประเมินคณะกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียน การประเมินประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ การประเมินผล 
แบบรายคณะ และการประเมินผลแบบรายบุคคล โดยมีจุดประสงค์หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายปี

หลักเกณฑ์
แบบรายคณะ แบบรายบุคคล

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด 

ค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด 

ค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา 
ผู้บริหาร

2561 2562

แบบรายคณะ แบบรายบุคคล แบบรายคณะ แบบรายบุคคล

 คณะกรรมการบริษัท 3.82 3.86 3.82 3.81

คณะกรรมการบริหาร 3.70 3.78 3.66 3.76

คณะกรรมการตรวจสอบ 3.98 4.00 3.95 4.00

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3.60 3.93 3.85 3.91

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3.55 3.73 3.86 3.78

ผลการประเมิน (คะแนน 1 ถึง 5)   I 102-28 I ข้อก�าหนด 6.2.3 และ 7.2 I
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ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน การแจ้งการกระท�าที่ผิดปกติอันเกิดขึ้นในองค์กร
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ียน ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน

กรณีร้องเรียนบุคคลที่ต�าแหน่งต่�ากว่า

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แจ้งผลการด�าเนินการต่อผู้ร้องเรียน แจ้งผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และหรือกรรมการบริษัท 

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก

โทรศัพท์                 เว็ปไซต์ของบริษัท             แจ้งรายบุคคล                      อีเมล                         จดหมายby phone          corporate website             in person                   email                       mail C
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1) การฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
2) การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตาม
    จรรยาบรรณ

ต้องรายงานภายใน

ประเด็นข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
1) กรรมการอิสระของบริษัท
2) ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
4) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ

คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง 

ด�าเนินการรวบรวมรายงานผลการด�านินการโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง 

•  สอบสวนข้อมูล  
หลักฐาน พยาน

• ด�าเนินการตาม
มาตรการที่เกี่ยวข้อง

• น�าเสนอวิธีการป้องกัน
การเกิดเหตุซ้�า

• ด�าเนินการลงโทษทาง
วินัย และ/หรือด�าเนินคดี
ตามกฎหมาย

หมายเหตุ : 
ที่อยู่  : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 ชั้น 25 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 
 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย เว็บไซต์  : www.tipcoasphalt.com
โทรศัพท์  : +662 273 6000       อีเมล   : Thanapol_lao@tipcoasphalt.com

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอก ของ 
กลุ่มบรษิัททิปโก้แอสฟัลท์ จะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้องใจ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

 รวมท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทุกคนร้องเรียนเม่ือพบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายกิจการ
และวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน
ทราบ ในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรอืสง่ขอ้รอ้งเรยีนรายงานผ่านทางโทรศพัท ์อีเมล จดหมาย หรอื
แจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้
1. กรรมการอิสระของบริษัท 
2. ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 ก�าหนดให้บุคคลข้างต้นรายงานข้อร้องเรียนดังนี้
-- หากบุคคลดงักล่าวขา้งต้นไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน จะต้องแจง้ให้ กรรมการผู้จดัการใหญ ่ทราบ ในกรณท่ีีเปน็การ
ร้องเรียนพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
-- หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีท่ีเป็นการร้องเรียนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ
กรรมการบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์จะด�าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนท้ังหมดด้วยความเร่งด่วนและการรักษา
ความลับ

 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ด�าเนินการสอบสวนเพื่อสรุปผลอย่างเร็วท่ีสุด ภายใน
เวลาไม่เกิน 14 วัน และรายงานผลการสอบสวนต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ /หรือคณะกรรมการบริษัท  
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล จะเกบ็รกัษาบนัทกึรายงานผลการสอบสวน และแจ้งให้ผูร้้องเรียน คณะกรรมการบริษัท 
และบุคคลผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนทราบ

 

 

รักษาความลับ
ม่ันใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการ
คุ้มครอง เพ่ือป้องกันการคุกคาม

การป้องกัน
การร่วมมืออย่างเข้มแข็งเป็นโครงสร้างท่ีดี 
เพ่ือป้องปรามการทุจริต
และท�าให้ผู้กระท�าความผิดอ่อนแอ

การรักษา
มุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติ เรามีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและทีมท่ีเช่ือถือได้ในการ
ตรวจสอบและจัดการกับข้อกล่าวหา

สื่อสารหลายภาษา
เพ่ิมขีดความสามารถในการท�างานข้ามชาติ
ของผู้ท่ีท�าหน้าท่ีรับและจัดการกับข้อกล่าวหา
ได้มากกว่าหน่ึงภาษา

ช่องทางที่หลากหลาย
จัดให้มีช่องทางท่ีปลอดภัยส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย 

ท้ังหมด พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น

ความสอดคล้อง
มีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

เพ่ือแนะน�าแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม

ความเป็นธรรม
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน I 102-17 I 205-3 I ข้อก�าหนด 7.6.3 I

จ�านวนข้อร้องเรียน (กรณี) 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่มีนัยส�าคัญ (กรณี) 16 6 7

จ�านวนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ : การติดสินบน และการทุจริต (กรณี) 0 1 2

จ�านวนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ : ประเด็นอื่น ๆ (กรณี) 16 5 5

สถานะการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อการแก้ไขเชิงป้องกัน 2560 2561 2562

ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอน (กรณี) 16 6 7

อยู่ระหว่างการด�าเนินการ (กรณี) 0 0 0

จ�านวนข้อร้องเรียน ปี 2562

ช่วยป้องกันและติดตามพฤติกรรมการกระท�า 
ผิดจริยธรรมและการละเมิดข้อก�าหนดของการ
ปฏิบัติงาน

 เพือ่ให้ม่ันใจวา่กระบวนการปฏบัิติงานขององคก์รมีความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างเต็มท่ี กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งการกระท�าท่ีผิดปกติ 
อันเกดิขึน้ในองคก์ร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนท่ีชดัเจน และเฉพาะเจาะจง ชว่ยให้พนกังาน
ทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก มีชอ่งทางการรอ้งเรยีนหรอืรายงานการกระท�าใด ๆ  หรอื
ท่ีสงสัยวา่ไม่โปรง่ใส หรอืการกระท�าใด ๆ   ท่ีขดัแย้งกับจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิททิปโก้แอสฟลัท์ 
กลุ่มบรษัิทฯ จะด�าเนินการส่ือสารไปยังพนักงานทุกคน ผู้รอ้งเรยีนภายนอก และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ   
ท่ีเก่ียวข้อง อย่างต่อเน่ือง โดยน�าผลลัพธ์ท่ีได้ไปด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการท�างานต่อไป 
ด้วยข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการใน
ปีน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนโดยเน้นให้กระบวนการเกิดความ
ชัดเจน ส�าหรับการแก้ไขครั้งนี้สามารถสร้างความมั่นใจกับผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับความโปร่งใสและ 
ความเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ
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ป้องกันการคอร์รัปชันและสร้างวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม

 นอกจากไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิของแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนในประเทศไทยในการต่อต้านการคอรร์ปัชนั (CAC) ในปี 2562 แล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดอ้อกแนวทาง “งดรบัของขวญั” พรอ้ม 
ค�าแนะน�าชดัเจนวา่อะไร “ท�าได”้ และ “ท�าไม่ได”้ เพือ่ให้แน่ใจวา่เป็นแนวทางท่ีมปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการก�ากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะการต่อต้านคอรร์ปัชนั ท่ีเรามุ่งเน้นการจดัโครงสรา้งและการปฏิบติั
ภายในส�าหรับกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งหมดมีความตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เรายังปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อต้านคอร์รัปชัน 
การสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายบริหาร พร้อมปกป้องสิทธิ์ของทุกคนในระบบนิเวศธุรกิจของเราเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กรอบการท�างานการต่อต้านคอร์รัปชัน

 ความโปร่งใส การบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและการป้องปราม 

ภาวะผู้น�าของทีมผู้บริหารและการจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียงมีส่วนช่วนสนับสนุนวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

1 2 3 4 5 6

นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน

จรรยาบรรณธุรกิจ/
จริยธรรมพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชัน

ตรวจจับการทุจริต
และการปฏิบัติที่ละเมิด/
ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

ตอบสนองต่อ
การประพฤติทุจริต

และการละเมิดข้อก�าหนด

การให้ความรู้
และการสร้าง 

ความตระหนัก

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

Cr. Jeremy Sandbrook – Chief Executive, Integritas360

จรรยาบรรณธุรกิจ
ทะเบียนความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปชัน
แนวทางการแจ้งข้อร้องเรียน

4
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
ของ CAC

วันที่ได้รับการรับรอง: 
10 ธันวาคม 2560 
สมาชิกภาพสิ้นอายุ: 
9 ธันวาคม 2563

เราอยู่ระหว่างด�าเนินการยื่นขอต่อ
อายุสมาชิก

เราสนับสนุนแนวคิด ‘คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต’ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน   I 205-1 I 205-2 I ข้อก�าหนด 6.6.3 และ 7.4 I  กรอบการท�างานการต่อต้านคอร์รัปชัน   I 205-1 I ข้อก�าหนด 6.6.3 และ 7.4 I 

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบกิจกรรมที่อาจน�าไปสู่การคอร์รัปชัน ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” กลุ่มบริษัทฯ จึงพยายามอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีดงัน้ันจงึก�าหนดนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชนัโดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกัน กิจกรรมหรอืการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกดิการคอรร์ปัชนัในห่วงโซค่ณุคา่ ในขณะเดยีวกันก็รกัษาการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างระมัดระวัง

 เพือ่ตอบสนองนโยบาย คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้�าหนดแนวปฏบัิติเก่ียวกับการระบุความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัควบคู่ไปกับการติดตาม/ตรวจสอบความเส่ียงอย่างสม่�าเสมอ รวมท้ังรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิททุกไตรมาส การประเมินความเส่ียงด้านการคอรร์ปัชนัด�าเนินการโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (ผ่านส�านักบรหิารความเส่ียง) เพือ่ระบุความเส่ียงทีเ่ก่ียวขอ้ง ความเป็นไปได้/ผลกระทบ 
ที่สอดคล้องกัน การควบคุมความเสี่ยงภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ การประเมินความเสี่ยงการด�าเนินการ และการติดตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเหล่านี้ได้รับการทบทวนเป็นประจ�า และรายงานต่อ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ และท้ายที่สุดคณะกรรมการบริษัท

 ต้ังแต่วนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2560 กลุ่มบรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบัิติของภาคเอกชนในประเทศไทยในการต่อต้านการคอรร์ปัชนั (CAC) ดังนัน้จงึเป็นการยนืยันถงึความทุม่เท
และความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสังคมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ CAC ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่�าเสมอ

 ส�าหรับพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมพนักงานทุกคนในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันโดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชัน พนักงานท่ีผ่าน
การสรรหาและได้รับการบรรจุเข้างานใหม่ทุกคน จ�าเป็นต้องเข้าร่วมในการอบรมเหล่านี้ก่อนเริ่มงาน ในขณะที่พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยว
กับการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งรวมถึงการทบทวนความเสี่ยงในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

หลักสูตรอบรมภายนอก ความเสี่ยงการคอร์รัปชันและการควบคุม 
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การอบรมและจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ส�านักบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร  
ความเส่ียงการคอรร์ปัชนัและการควบคมุ (CRC) จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ CAC

สร้างความตระหนักระบบการรายงาน 

ตามแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญ
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การก�ากับดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นเสาหลักในการเสรมิ
สร้างความยุติธรรม (fairness) การด�าเนินงาน
ท่ีโปร่งใส (transparency) การตระหนักในหน้าท่ี 
(responsibilities) และความรับผิดชอบต่อผลงาน 
(the organization) ภายในองค์กร

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควรถูกน�ามาปฎิบัติ
โดยเป็นส่วนหน่ึงกับการประกอบธุรกิจ มากกว่า 
น�ามาปฏิบัติเพราะเป็นกฎเกณฑ์

ธนพล เหล่าศิริพงศ์
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลส�าคัญปี 2562 I ข้อก�าหนด 7.6.1 I

 กลุ่มบริษัทฯ เป็น 1 ใน 34 ท่ี ได้รับรางวัล  
Sustainability  Excellent ประเภท Rising Star   
Sustainability Awards ของกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์
ระหว่าง 10,000 -30,000 ล้านบาท

 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Sustainability 
Disclosure Award ประจ�าปี 2562 จากการประเมินการ
เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานผ่านรายงานการพัฒนา
อย่างย่ังยืนของทิปโก้แอสฟัลท์ ว่าเป็นรายงานท่ีความ
สมบูรณ์และเชื่อถือได้ตามหลักการตรวจของสถาบัน  
Global Reporting Initiative (GRI) ของสถาบันไทยพฒัน์

 ต้ังแต่ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการเสนอ
ช่ือคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความย่ังยืน (THSI Index) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาอย่างย่ังยืน
อย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ในความพยามยามด้านการพัฒนาความย่ังยืน (SD) ยัง
รวมถึงการบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
และนวัตกรรมให้กับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย

SDG  16 : ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรม  
        อย่างเท่าเทียมกัน
 กลุ่มบริ ษัทฯ ได้รับการก�าหนดทิศทางธุรกิจและควบคุมโดย 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ความมุ่งม่ันของเราคือการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ร่วมธุรกิจกับเรา

SDG 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 การใช้แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี  ช่วยให้เกิดการริ เริ่ม 
หลายอย่าง อาทิเช่น การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับพันธมิตรธุรกิจ  
คู่ค้าท่ีอยู่ในระบบนิเวศธุรกิจของเรา เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันได้ในระยะยาว

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
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คุณโก๊ะ ไล้ ฮวด
รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด มหาชน

สแกนที่นี่ส�าหรับการชม
นโยบายด้านภาษี

Corporate

TAX
Management

การบริหารภาษีนิติบุคคล

ข้อมูลจากปี 2560 – 2561 ซึ่งหมายถึงข้อมูลจากช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมในแต่ละปี

หนังสือรับรองการเสียภาษี
รายได้จากการขายหรือให้บริการ ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี ภาษีเงินได้

2561* 2562* 2561* 2562* 2561* 2562*

งบการเงินรวม
27,631.92 36,892.97 814.76 3,654.73 116.85 234.45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
24,683.03 33,640.72 921.13 2,876.81 393.21 509.00

แนวทางการบริหาร

 เราด�าเนินการตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครดั และมุ่งม่ันในการด�าเนินการเสียภาษีนิติบุคคล 
อย่างโปร่งใส และมีการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเปิดเผย 

 แนวทางดังกล่าวช่วยให้ทางบริษัทด�าเนินการตามหลักกฎหมายท้ังตามตัวอักษรและ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ส�าหรับกลุ่มบรษัิททิปโก้แอสฟัลท์แล้ว ความโปร่งใสน้ันยังหมายถึงการท่ี
ธุรกิจท่ีก�าลังพัฒนามีส่วนช่วยให้รัฐบาลสร้างรายได้ เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาทางสังคมอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อภาษี

 กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างความโปร่งใสในการเสียภาษีนิติบุคคล และปลูกฝัง
พฤติกรรมการเสียภาษีอย่างมีความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของ
ความรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR)  การเปล่ียนแปลงธุรกิจไปสู่รปูแบบบริษัทท่ีแสดงความรบัผิดชอบต่อ
การเสยีภาษีอย่างแท้จริงจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความน่าเชือ่ถอื พร้อมทัง้ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของทั้งผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ก�าหนดนโยบาย

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินการทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส  
ความซื่อสัตย์ และหลักจริยธรรมขั้นสูงสุด และจะปฏิเสธการด�าเนินการใด ๆ ก็ตามที่ท�าให้การบริหาร
ภาษีของทางบริษัทนั้นด่างพร้อยหรือล้มเหลว กลุ่มบริษัทฯ มีความโปร่งใสในการเสียภาษี และได้แสดง
ข้อมูลในรายงานประจ�าปี และแสดงนโยบายการเสียภาษีของบริษัทสู่สาธารณชน

หน่วย: ล้านบาท

กลยุทธ์ทางภาษีอย่างยั่งยืน

 การก�าหนด และออกกฎหมายด้านภาษีนั้นถือเป็นสิทธิของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด
โลกที่มีการแข่งขันหาทุนและการลงทุน ซึ่งมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และข้อยกเว้นทางภาษีท่ีออกแบบโดยรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุน การจ้างงาน 
และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เม่ือกล่าวถึงความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว ภาษีคือหน่ึงในปัจจัย
ที่ทางบริษัทพิจารณา ภาษีเงินได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบอบการเสียภาษี โดยกลุ่มบริษัทฯ พร้อมที่
จะเสียภาษเีงินได้ในประเทศทีเ่รามีการด�าเนินการทางธุรกิจ และเชือ่ว่า การเก็บภาษีซ�า้ซ้อนจากกิจกรรม
เดียวกันโดยเขตอ�านาจรัฐที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนระบอบการเสียภาษีที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ
ม่ันคงที่ดึงดูดการลงทุนระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ ยังคาดหวังให้มีการใช้กฎหมายอย่างสม�่าเสมอและท่ัว
ถึง เพื่อให้การแข่งขันในตลาดมีความเท่าเทียมกัน

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่าภาษีมีความส�าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยภาษี 
ส่งผลทางตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาประเทศ กลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
บริษัทในเครือ มคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารการเสียภาษี เพราะการวางแผนและใช้หลักการด้านภาษีถอืเป็น 
ค่านิยมและภารกิจอย่างหนึ่งของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

เป้าหมายด้านภาษี

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในทุก ๆ เขตอ�านาจรัฐ (Jurisdictions) ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
และระเบียบการเสียภาษี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามศุลกากรท้องถิ่น

• หลีกเลี่ยงการด�าเนินการใดๆก็ตามที่ส่งผลท�าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินการด้าน
ภาษีของกลุ่มบริษัทฯ สู่สื่อสาธารณะ

• สรรหาโอกาสภายใต้หลักกฎหมายที่น�ามาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิเช่น การปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างบริษัท

• เสริมสร้างการก�าหนดราคาระหว่างคู่สัญญาเพื่อประหยัดภาษี

• ค่าปรับ รวมถึงค่าปรับภาษีใด ๆ ก็ตามที่มีผลมาจากการเสียภาษีเกินก�าหนดจะต้องไม่เกิน 
100,000 บาทต่อหนึ่งปี (ผู้ใช้/หน่วยที่เกี่ยวข้อง และทีมงานบริหารภาษี)

• กลุ่มบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีที่เอื้อประโยชน์ให้กับการด�าเนินธุรกิจประจ�าวัน
ของบริษัท (ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง)

• ไม่มีการตั้งสาขาย่อยที่ปราศจากการจัดท�าบัญชีภาษีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างทางการเงินของบริษัท 

• ค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบรายรับหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามจะไม่เกิน 1% ของภาษี
ค้างจ่ายทั้งหมด

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลผ่าน
การด�าเนินการตามหลักกฎหมายภาษีนิติบุคคลตามท่ีรัฐบาล
ได้ก�าหนดไว้ และในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะรับสิทธิประโยชน์
จากภาษีภายใต้กรอบกฎหมายโดยไม่มีการเล่ียงภาษีใด ๆ  ท้ังส้ิน

บริษัทยังให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสของธุรกิจ โดยการ 
เปิดเผยขอ้มูลการเสียภาษนิีติบุคคลและนโยบายภาษีในรายงาน
ประจ�าปีของทางบริษัท
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การปลูกฝังจรรยาบรรณให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน - เรื่องการบริหารความเสี่ยง
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

การบริหารความเสี่ยงองค์กร • จัดท�าทะเบียนความเสี่ยงครอบคลุม 
ทั้งองค์กร

• รายงานความเสี่ยงรายไตรมาส  
เพิ่มรายละเอียดในส่วน profile ของ 
ความเสี่ยงต่าง ๆ รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมภายในและประสิทธิผล

1) จัดท�าทะเบียนความเสี่ยงกับทุกส่วนงาน ทั้งใน
ส่วนของความเสี่ยงกลยุทธ์และความเสี่ยงจาก
การด�าเนินงาน

2)    รวบรวมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม 
สังคมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ซึ่งจัดท�าโดย ส�านักบริหารความเสี่ยง

3)    จัดท�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญเพื่อ 
การติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส

4)    จัดท�ารายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
เพื่อรายงานผลการติดตามความเสี่ยง 
ที่ส�าคัญ 

1)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะมีการจัดท�าขยาย
ครอบคลุมทุกหน่วยงานบริษัทลูกในต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี จะมีการจัดท�าขยายครอบคลุมบาง
หน่วยงานบริษัทลูกในต่างประเทศ (กิจการร่วมค้าใน
ประเทศสิงคโปร์และธุรกิจโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย)

2.) จัดท�ารายงานบริหารความเสี่ยง ทุก ๆ ไตรมาส  

เริ่มการจัดท�ารายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส 
โดยริเริ่มมีการผนวกความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม 
สังคมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เข้าไปด้วย โดย 
มุ่งเน้นที่ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน
และการติดตามผล

ประเด็นส�าคัญ #5) ความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน

หัวข้อรายงาน การปลูกฝังแนวคิดตามหลักจริยธรรมเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

ผลกระทบและความเสี่ยง -

ประเด็นทางสังคม ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

มาตรฐาน GRI GRI 102-15 ISO Standards -

SDGs SDG 4, SDG 16 และ SDG 17

นโยบาย นโยบายบริหารความเสี่ยง  

ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ภายใน :   เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ภายนอก :  ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้แน่ใจว่า กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
• การด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ผ่านการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน
• วางพื้นฐานของระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ
• การน�ามาตรการควบคุมภายในและการติดตามความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส่วนงาน, ส�านักบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ มีการวางแนวทางควบคุม จ�ากัดความเสี่ยงตั้งแต่ต้น

การด�าเนินงาน

•  รายงานความเสี่ยงรายไตรมาส
•  เริ่มโครงการบริหารความเสี่ยงกับกิจการร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์และธุรกิจโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย
•  ทบทวนและวิเคราะห์ จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง
•  วางแผน ด�าเนินงาน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่�าเสมอ
•  การกระจายความเสี่ยง ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)คำาอธิบาย 

ผลกระทบ :

การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก 
หมายเหตุ :

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการG
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โครงสร้างฝ่ายบริหารความเสี่ยง  I 102-15 I ข้อก�าหนด 7.4.3 l

ช่วงเวลาด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ  I 102-15 I

 กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าแนวด�าเนินงานการบริหารความเส่ียงธุรกิจมาใช้ต้ังแต่ปี 2555 โดยเน้นไปที่ความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจหลัก วิสัยทัศน์ 2020 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร ์
ระยะยาว ที่ก�าหนดขึ้นในปี 2558 ได้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจด้วยเช่นกัน และก�าหนดไว้เป็นหนึ่งในความส�าคัญล�าดับต้น ๆ ในแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ

 ฝ่ายบริหารความเส่ียง (RMO) รบัผิดชอบในการจดัท�าแผนการบริหารความเส่ียงธุรกจิ โดยออกแบบเป็น 3 ขัน้ตอน มุง่เน้นท่ีการพฒันาพื้นฐานหลักการเบ้ืองต้นของการบริหารความเส่ียง การจดัท�า 
ทะเบียนความเสี่ยง การควบคุมการด�าเนินงาน รวมถึงรายงาน และการตรวจสอบ

 หลกัการเบื้องต้นของการบริหารความเสีย่งธรุกิจ ไม่ใช่เพียงการค้นหาเพื่อบ่งชี้ว่าอะไรเป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิตามปกตเิท่านัน้ ทีส่�าคัญยิ่งไปกว่านัน้คือต้องค�านงึถึงความเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 2020 มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator - KRI) อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�านักงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ดูโครงสร้างฉบับเต็ม หน้า 123 

2558 2559 2560 2561 25622558 2559 2560 2561 2562

ขั้นตอนที่ 1 จัดท�าทะเบียนความเสี่ยง
หลักการเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ  

    โดย บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ 

    และคณะท�างาน
จัดท�าทะเบียนความเสี่ยงใหม่และท�าการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและการรายงาน
น�าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงประจ�าไตรมาส
จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ติดตามการด�าเนินงานการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว  

    และที่เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 จัดท�าทะเบียนความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคัดเลือกและประเมินความ

เสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อก�าหนดมาตรการในการควบคุม
ส�าหรับความเส่ียงจากการด�าเนินงานและความเส่ียงเชิงกลยุทธ์
• ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการเกิด
• ระบุการปรับปรุงวิธีการควบคุมที่มีอยู่เดิม
• ระบุการควบคุมเพิ่มเติม (หรือการควบคุมใหม่)
ก�าหนดตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicator – KRI)

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ I 102-15 I ข้อก�าหนด 7.4.3 l

แนวทางการด�าเนินงาน I I 103-1 I 103-2 I 103-3 I

 กรอบการบริหารความเส่ียงธรุกิจของกลุ่มบริษทัทปิโก้แอสฟัลท์ มุ่งเน้นการระบแุละประเมิน
ความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์และวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจเป็นหลัก โดยปฏบัิติตามแนวทางของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
I 102-15 I ซึ่งเน้นการด�าเนินการบริหารความเส่ียงของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี หรือบรรษัทภิบาล ท่ีมีการเช่ือมโยงกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
พิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ มีการทบทวนความเสี่ยง และท�าการสื่อสารและรายงานเป็น
ประจ�า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทุกหน่วยงานในประเทศไทย 
ธุรกิจการเดินเรือ โรงงานในทุกภูมิภาค หน่วยงานจัดส่งทางรถบรรทุก โรงกล่ันในประเทศมาเลเซีย 
รวมถึง บริษัทร่วมทุนในสิงคโปร์ และในอนาคตจะขยายขอบเขตการด�าเนินงานไปยัง บริษัทย่อยและ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ�านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง)

 ในฐานะท่ีเป็นแกนหลักการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง |102-15 | ได้รับการก�าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงสนับสนนุการระบุและจดัล�าดบัความส�าคญัของสัญญาณเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้า 
ก�าหนดตัวชีว้ดัความเส่ียง ท่ีมีแผนด�าเนินงานลดความเสีย่งท่ีสอดคล้องกันพร้อมการควบคมุภายใน 
ที่มีการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจ�า

 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาอย่างดีตาม
หลักการการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใต้การก�ากับดูแลของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดยมีจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RMC)  
เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มความเส่ียงหลักและความเส่ียงท่ีส�าคัญได้รับการก�าหนดโดยผ่านการพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก 

 ปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้แต่งตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยง (RMO) 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานได้อย่างเต็มท่ี ช่วยสนับสนุนการก�ากับดูแลการบริหาร 
ความเสีย่งในแต่ละส่วนงานของธุรกิจ โดย RMO ท�างานร่วมกับผู้อ�านวยการแต่ละส่วนงานธรุกิจ (BU) 
และตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจว่าการด�าเนินการบริหารความเส่ียงและ 
การควบคุมภายในรวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ RMO 
ด�าเนินงานภายใต้กรอบ COSO-ERM มีการติดตามอย่างสม�่าเสมอและรายงานความเส่ียงท่ีมีต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมบริหารและคณะกรรมการบริษัท

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ความเป็นเลิศในการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร ขอบเขตครอบคลุม
2561 : ทุกส่วนงานในประเทศไทย รวมถึงโรงงาน
2562 : กิจการร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์และธุรกิจ 
โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย

2561 2562

7 6

110 129

5.73% 3.66%

หน่วย : จ�านวนความเสี่ยง

ประเภทคว�มเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ขององค์กร

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(ตามแผน Vision 2020)

สัดส่วน ความเสี่ยง
ที่มีนัยส�าคัญ (% ) ต่อ

จ�านวนความเสี่ยงทั้งหมด
ในทะเบียนความเสี่ยง

การบริหารความเส่ียงองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีน�ามาใช้ประกอบกับการติดตาม
และทบทวนความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ ในช่วง ปี 2561 และ 2562 การน�ามาตรการควบคุมความเส่ียงมาใช้นับได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมและลดผลกระทบจากความเส่ียงที่ส�าคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการประเมินความเส่ียงท่ีส�าคัญขององค์กร 
ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ขณะที่สัดส่วนความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ (% ) ต่อจ�านวนความเสี่ยงทั้งหมดในทะเบียนความเสี่ยงมีการปรับตัวลดลง

ผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคต

 ผลการรวบรวมจัดท�าความเส่ียงของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สามารถดูได้จากตารางในหน้าถัดไป การจัดท�าทะเบียนความเส่ียงรอบใหม่น้ีได้ส�าเร็จลงในปี 2561 ซึ่งได้มีการรวบรวมความเส่ียง /
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย, โรงงาน, ส่วนงานขนส่งทางเรือ, โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และกิจการร่วมค้าในประเทศสิงคโปร์ โดยอาศัยหลักการของ COSO ทางส�านักบริหาร
ความเส่ียงได้ท�าการชี้บ่งความเส่ียง รวมถึงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ท่ีมีการน�ามาปฏิบัติใช้ โดยความเส่ียงส่วนใหญ่ท่ีรวบรวมได้รับการประเมินและจัดหมวดหมู่ในประเภท “สามารถควบคุมได้” (สีเขียว)   
ขณะที่มีเพียงความเสี่ยงหลัก ๆ จ�านวนหนึ่ง และความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร ถูกจัดอยู่ในหมวดสีแดงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด
 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ได้มีการบ่งช้ีจากหน่วยงานท่ีได้มีการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยท่ีความเส่ียงเหล่าน้ีได้รับการวิเคราะห์ พร้อมมาตรการควบคุมภายใน ดัชนีชี้วัดความเส่ียง 
ประสิทธิผล และการประเมินทั้งในส่วนของผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิด (ตามหลักการความเสี่ยงส่วนที่เหลือ) รวมถึงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (หากจ�าเป็น) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มความเสี่ยง
ที่อยู่ในหมวดมีนัยส�าคัญ (สีแดง) ผลที่ได้จะมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านทางรายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส

 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารความเสี่ยงองค์กรมุ่งเน้นที่การระบุบ่งชี้ความเส่ียงหลัก ๆ 
พร้อมแนวทางหรอืมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและความเพียงพอ จากการท�าบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีจ�านวนความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในทะเบียน 
อันเน่ืองมาจากจ�านวนของหน่วยงานที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่จ�านวนของความเส่ียงหลักที่มีนัยส�าคัญ  
(สีแดง) มีแนวโน้มปรับลดลง อันสืบเนื่องมาจากมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ บวกกับ
การติดตามความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดอย่างสม�่าเสมอ

 ส�าหรบัแผนงานบริหารความเส่ียงของปี 2563 และในอนาคต ทางส�านักบริหารความเส่ียงมแีผน 
ท่ีจะขยายขอบเขตการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมบริษัทลูกในต่างประเทศภายใต้กลุ่มบริษัทฯ  
โดยมีแผนริเริ่มการจัดท�าการบริหารความเส่ียงท่ี บริษัทลูก ABS ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2563  
และอาจขยายผลไปยงับริษัทลูกอ่ืน ๆ  หากพนกังานของบริษัทเหล่าน้ันมคีวามพร้อมและเข้าใจในหลักการ
การบริหารความเสี่ยง

 นอกจากนี้ ทางส�านักบริหารความเสี่ยงยังมีแผนการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 
โดยจะมกีารทบทวนทะเบยีนความเส่ียงท้ังหมดของทกุส่วนงาน รวมถงึความเสีย่งทีส่�าคญัขององค์กรและ
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ด้วยซึ่งจะมีการจัดท�าภายหลังกลุ่มบริษัทฯ มีการออกแผนงานกลยุทธ์ฉบับใหม่ 
(Vision 2025)

 

รายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
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ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ
 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยูกั่บงบประมาณ
และนโยบายของรฐับาลเป็นส�าคญั ดงัน้ันความมีเสถยีรภาพ
ของรัฐบาลจึงมีบทบาทส�าคัญต่อความต้องการของตลาด
ยางมะตอยเป็นอย่างมาก
 ในปี 2562 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ�าปีจ�านวน 134,946 ล้านบาท ส�าหรับงานก่อสร้าง
และซ่อมถนน ซึ่งเป็นงบประมาณในระดับสูงเพ่ือสนับสนุน 
แผนพัฒนา 5 ปี ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายถนน

ความเสี่ยงด้านธุรกิจต่างประเทศ
• ธุรกิจค้าส่ง
 แม้ว่าความเส่ียงหลักอันเน่ืองมาจากความไม่
แน่นอนของน�้ามันดิบน้ันลดลง แต่ความเส่ียงยังคงมีอยู่จาก
กระบวนการรับน�้ามันดิบที่ท่าเรือ จากความผันผวนของ
อุตสาหกรรมขนส่งน�้ามันดิบทางเรือในช่วงครึ่งหลังของ 
ปีท่ีผ่านมาส่งผลให้อุปทานของเรือขนส่งน�้ามันดิบลดลง  
และค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น
• ธุรกิจค้าปลีก
 บริษัทย่อยในต่างประเทศให้ความส�าคญัด้านความ
ปลอดภัยของพนักงาน กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นอันดบัต้น ๆ  บริษัทย่อยในเวียดนาม อินโดนีเซยี  
กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนลาว ต่างก็มี 
นโยบายด้านความปลอดภัยเชงิรกุซึง่ได้รบัการตรวจสอบและ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง เพื่อน�าแนวทางปฏบิตัทิีด่ท่ีีสุดไปใช้ใน
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม ในขณะท่ีผูร้บัเหมาและผู้เก่ียวข้อง
ก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ความเสี่ยงทางการเงิน
 กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลาย ได้แก่  
ความเส่ียงด้านสินเชื่อสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย และราคาน�้ามัน  
กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ  เพื่อจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุ แต่ไม่ได้ใช้
เครื่องมือทางการเงินเพื่อการค้าหรือเพื่อการเก็งก�าไร

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเส่ียงด้านสินเชื่อและประเมินโอกาสท่ี 
ความเส่ียงอาจเกิดขึ้น และติดตามอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและ 
ประเมินสินเชือ่กับลูกค้าท้ังหมดของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากน้ันในการอนุมัติเครดติจะต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจโดยใช้วงเงินสินเชือ่เพื่อการค้าและสนิเชือ่หมุนเวียนระยะส้ัน
ท่ีไม่มีหลักประกันท่ีมีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งเป็นวงเงินท่ีมากพอ
ส�าหรบัการจดัซือ้น�า้มนัดบิ  แม้ว่าราคาน�า้มันดบิจะยังทรงตัวในระดบัสูงก็ตาม ดังนัน้ความเส่ียง 
ด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึง่เกดิขึ้นจากการ
จดัซือ้วตัถดุบิและรายรบัจากการส่งออก อย่างไรก็ตามความเส่ียงน้ีได้ถกูจดัการไปแล้วบางส่วน 
ผ่านการกู้เงิน และรายได้จากการส่งออกอยู่ในสกุลเดียวกัน นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ยังมี
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ส�าหรบัยอดเงินกู้และต้นทุนทีท่ราบจ�านวนและอยูใ่นรปูของเงินตราสกุล 
ต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าท�าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate 
Swap) เมื่อมีการกู้เงินระยะยาว

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน
 ราคาของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในตลาดมีการปรบัตัวตามราคาน�า้มันดบิ เพ่ือป้องกัน 
ความผนัผวนของมูลค่าสินค้าท้ังน�า้มนัดบิและผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู กลุ่มบริษัทฯ ประเมินกลยทุธ์
การบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบส�าหรับการน�าเข้าน�้ามันดิบในแต่ละล�าเรือ โดย 4-Way 
Collar Option เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงท่ีกลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้ในกรณีความเสี่ยง
ต้นทุนของน�้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะท่ีความเส่ียงของรายได้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยางมะตอย 
จะถูกบริหารความเสี่ยงด้วยสัญญาขายแบบ SWAP

ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น
 โรงกล่ัน KBC ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงในการด�าเนินงานทุกระดับ  
ในขณะท่ีความพยายามในการจัดการความเส่ียงของบริษัทอยู่บนพื้นฐานค่านิยมหลัก  
'ความรอบคอบ' ความเส่ียงท่ีไม่จ�าเป็นและมากเกินไปน้ันจะไม่ถูกน�ามาพิจารณา ในขณะท่ี 
การทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง

ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์
 กลุ่มบริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะลดความเส่ียงด้านความผันผวนของราคา 
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีดีกับทุกโรงกล่ันในทวีป
เอเชีย โดยมีสัญญาการจัดส่งท่ีสม�่าเสมอ ความเส่ียงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้
ลดลงเพราะบริษัทฯ สามารถจดัหายางแอสฟัลต์ซเีมนต์ได้โดยตรงจากโรงกล่ันยางมะตอยของ
กลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซยี ประกอบกับการขยายเครือข่ายพนัธมติร ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ 
สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ
 กลุ่มบริษัทฯ เป็นท้ังเจ้าของและบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอย
ท้ังหมด 8 ล�า โดยให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ 
ด้วยกลยุทธ์การขนส่งที่ชัดเจน ท้ังการขายและการซื้อ การบริการขนส่งสินค้า 
ทางเรือท่ีทันสมัยของบริษัทฯ มีส่วนส�าคญัอย่างยิง่ในการเพิ่มยอดขาย และยังช่วย
ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อจ�ากัดทางการขนส่งอีกด้วย

 กลุ่มบริษัทเรือด�าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
รวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน�้ามันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากน้ี
สินทรพัย์ของธรุกิจเรือยังได้รบัความคุม้ครองความเส่ียงจากกลุ่มบริษัทประกันภยั 
ชั้นหนึ่งด้วย

 อย่างไรก็ตามความท้าทายท่ีส�าคัญท่ีสุดในธุรกิจน้ี คือ การขาดแคลน
บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องใน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับความ
ท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยความเสี่ยง  I 102-15 I ข้อก�าหนด 7.4.3 I
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ศูนย์โลจิสติกส์ โรงงานพระประแดง ประเทศไทย

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถงึความส�าคญัของการบริหารความเสีย่ง ทีเ่ก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  
เพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกิจของกลุ่มฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่ภาวะธุรกิจโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบ
กับความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีได้อุบัติเพ่ิมขึ้น ได้มีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อธุรกิจของทางกลุ่มบริษัทฯ ได้  
ดังน้ัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้น�าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกมาประยุกต์ใช้เป็นหน่ึงในแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร และ
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านส�าคัญ ๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

 ทะเบียนความเส่ียงองค์กรครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับ ส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ซึ่งมีการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงไว้ทั้งในส่วนของผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง พร้อมแนวทางมาตรการควบคุม

 หลกัการก�ากับดแูลการบริหารความเส่ียงขององค์กรน้ันจะเน้นท่ีปรชัญาการเป็นพลเมอืงดขีองสังคม และการท่ีสังคมและชมุชน
ในพื้นท่ียอมรบัทีจ่ะให้บริษัทเข้ามาประกอบธุรกิจโดยไม่มีการคดัค้าน และเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมต่าง ๆ  ของทางกลุ่มบริษทัฯ ท่ีต้องถกูต้อง 
สอดคล้องกับกฎ ระเบยีบ ข้อบังคบัทางการต่าง ๆ  เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มหีน้าท่ีต้องปฏบัิตติามกฎหมาย   เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัย 
และส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ัน ส่วนงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  ส่วนงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีหน้าท่ีในการ
ติดตามข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่ ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย บริหารจัดการข้อที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและการทบทวน เพื่อที่
จะให้แน่ใจว่า ธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  นั้น ถูกต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับล่าสุด โดยตระหนักถึงด้าน ความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

 นอกเหนือจากการบริหารความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังเน้นท่ีความเส่ียงด้านอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยจากจราจรบนท้องถนน และสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้โดยทาง
โรงงานผลิตยางมะตอยในประเทศไทยและยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐานอีกด้วย โดยการบริหารความเส่ียงด้านนี ้ รวมถงึ การชีบ่้ง ประเมิน 
ความเสี่ยง แนวทางควบคุม (ลด ติดตามและควบคุม) ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001 : 2015) ระบบการจัดการ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ISO45001 : 2018)  ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2015) ระบบบริหารจดัการ
ความปลอดภัยทางท้องถนน (ISO39001 : 2012) และระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System, IMS)  
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการหลัก ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุเพลิงไหม้ การรั่วไหลของยางมะตอย อุบัติเหตุทางท้องถนนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
รถขนส่งยางมะตอย โดยมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีน�ามาใช้ ได้แก่ การติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด และระบบติดตามรถขนส่ง 
ที่รถขนส่งยางมะตอยทุกคัน การซ่อมบ�ารุงรถด้วยตนเอง ทักษะการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัยส�าหรับพนักงานขับรถ และการส�ารวจ
เส้นทางขนส่งก่อนการจัดส่งยางมะตอยจริง

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ที่มา รายงานประจ�าปี  TIPCO Asphalt Public Company Limited, ปี 2019     http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร  I 102-15 I ข้อก�าหนด 7.4.3 I
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คุ ณ ชั ย วั ฒ น ์  ศ รีว ร ร ณ วั ฒ น ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ น�าเสนอ 
ข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับความเส่ียง 
ด ้ า น ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ไ ซ เ บ อ ร ์  
ในที่ประชุมพนักงานประจ�าปี 2562

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562อบรม “การบริหารความเสี่ยงธุรกิจ” ให้กับผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ

 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการรับรู้ความเส่ียงในทุกหน่วยงาน โดยก�าหนดเป้าหมายให้พนักงานและผู้บริหารในทุกระดับเพื่อให้ม่ันใจว่า  
การบริหารความเส่ียงขององค์กร และการรบัรูค้วามเส่ียง รวมอยู่ในการปฏิบัติงานของทุกคนอย่างเต็มที ่ภายใต้คณุค่าหลัก “ P: ปฏบิติัรอบคอบ” 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียง มีบทบาทส�าคัญในการสร้างให้เกิดการรับรู้เรื่องความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร ผ่านการให้ความรู้และการอบรม 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังการปรึกษาพิจารณาร่วมกับแต่ละฝ่ายงานในประเด็นความเส่ียงที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ฝ่ายบริหารความเส่ียงยังท�างาน 
ใกล้ชดิกับตัวแทน/เจ้าหน้าท่ีด้านความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานด้วย เพื่อให้ม่ันใจว่าปัจจยัความเส่ียงได้รบัการทบทวนให้สอดคล้องกับการท�างาน
ของหน่วยงานอยู่เสมอ

 กลุ่มบริษัทฯ ยึดม่ันในปรัชญา “ไม่ทนต่อการทุจริต” ในกิจกรรมทุกประเภท คณะกรรมการบริษัท จึงได้ประกาศนโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน ในปี 2558 เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบในห่วงโซ่คุณค่าและในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงเป็นผู้ด�าเนินการรวบรวมทะเบียนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน เพ่ือระบุความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องพร้อมโอกาส 
ในการเกิด การประเมินผลกระทบ และการควบคุมภายในเพ่ือลดความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ มีการตรวจติดตามความเส่ียงเหล่าน้ีอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และคณะกรรมการบริษัท

 ในขณะท่ีการเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่อระบบดิจิทัล ในกระบวนการทางธุรกิจท�าให้เกิดความคล่องตัวในการท�างาน แต่ก็เพิ่มความเส่ียง
และภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีนัยส�าคัญด้วยเช่นกัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ได้น�า การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ 
มาใช้เพื่อระบุ ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ ตามกรอบแนวทาง CIS Control ™ (v7) เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมได้รับการบ่งชี้
อย่างถูกต้อง

 การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล : กลุ่มบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล และมีการใช้ข้อมูลร่วมกับธุรกิจเป็นจ�านวนมาก 
ในขณะท่ีนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดภายในเครือข่าย 
ของกลุ่มบรษิัทฯ ปฏิบัติตามกฎและแนวทางอย่างเข้มงวด นโยบายน้ีได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 
ภายนอก เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 การควบคุมการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต : กลุ่มบริษัทฯ น�าเทคโนโลยีการป้องกันแบบใหม่มาใช้เพื่อลดช่องโหว่ท้ังหมด 
พร้อมท้ังกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นงานส�าคัญของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจ�ากัด ตรวจสอบและรักษาความลับข้อมูล  
สร้างให้เกิดความพร้อมใช้งานระบบอยู่เสมอ การเข้าถึงระบบ ERP จะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ 
(BPO) เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิก์ารเข้าถงึของแต่ละผู้ใช้และความรบัผิดชอบน้ันถกูต้องตามข้อก�าหนดการท�างาน การควบคมุการเข้าถงึระบบสารสนเทศ 
ได้รับการจัดการโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้นโยบายและผังอ�านาจอนุมัติของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 การควบคุมความเส่ียงกรณีระบบไม่สามารถใช้งานได้ : มาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการบริการด้านไอที ได้ถูกน�ามา 
รวมอยู่ในแผนด�าเนินงานของกลุ่มไอที ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหาและกระบวนการเปล่ียนแปลง ขั้นตอนใหม่น้ีจะน�าไป
ใช้กับโครงการ Application Manage Services (AMS) ซึ่งสนับสนุนการใช้งานประจ�าวันระบบ ERP ใหม่ ของกลุ่มบริษัทฯ เม่ือระบบ ERP  
มีความเสถียรแล้วจะท�าให้ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงกันแบบอัตโนมัติ

การบริหารความเสี่ยงธุรกิจ
การเริ่มต้นที่ส�าคัญ

สร้างการรับรู้ด้านความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน  l 205-1 l ข้อก�าหนด 6.6.3 l ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ : ความปลอดภัยสารสนเทศ และความเสี่ยงความปลอดภัยทางไซเบอร ์l 418-1 l ข้อก�าหนด 6.7.7 l
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ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และการบริหารความเสี่ยง

ชัชวรุตม์ มุสิกไชย

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

การบริหารความเสี่ยงธุรกิจ (ERM) เป็นหน่ึงใน
เครื่องมือสำาคัญสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าการดำาเนินธุรกิจของเราเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวังมากท่ีสุด ในขณะท่ียังสามารถสร้างให้
เกิดประโยชน์ต ่อธุรกิจจากโอกาส แม้จะอยู ่
ท่ามกลางสภาวะตลาดท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
ก็ตาม     

1) โรงกลั่น ประเทศมาเลเซีย
     บริษัท เคอมามาน บิทูเมน จ�ากัด ประเทศมาเลเซีย

2) ธุรกิจขนส่งทางเรือ
      เรือขนส่งยางมะตอยทางทะเล 8 ล�า

3) โรงงานผลิต 4 แห่ง และคลังเก็บสินค้า 1 แห่ง ประเทศไทย
     คลังเก็บสินค้า : พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
     โรงงานผลิต : จังหวัดนครราชสีมา ระยอง พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี    

4) ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
     118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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หน่วย : จ�านวนครั้งการซ้อม ต่อปี

ที่ตั้งของหน่วยงานธุรกิจ

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างมากในการจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เราคาดว่าผลกระทบทั้งที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของธุรกิจ เกิดได้จากปัจจัยที่ควบคุมได้และไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมอยู่เสมอและสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น 
แผนด�าเนินการฉุกเฉินเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบที่ไม่คาดคิด เพื่อรองรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียว่าธุรกิจจะต้องสามารถด�าเนินงานต่อไปได้ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนน�าไปปฏบัิติและทบทวนแผนเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานมีส่วนร่วมในการซ้อมแผนเหล่าน้ีด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาท
ที่สอดคล้องกัน เข้าใจวิธีการปฏิบัติและหน้าที่ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการฝึกซ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก

การจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ l 102-15 l ข้อก�าหนด 7.5.3 l

เป้าหมายที่ 4 : ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด�าเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ 
ผู้บรหิารและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังการเขา้ไปสอบถาม ให้ขอ้มูลแก่ทกุหน่วยงาน เพือ่ให้
แน่ใจวา่ทุกคนมีความเขา้ใจแนวคดิการบรหิารความเส่ียงของกลุ่มบรษัิทฯ ในทิศทางเดยีวกัน  
รวมทั้งมีความตระหนักเรื่องความเสี่ยงว่าเป็นสิ่งส�าคัญในการท�างาน

 การอบรมในปี 2561 และ 2562 : อบรมการบริหารความเส่ียง และให้ข้อมูล 
แก่หน่วยงานท้ังหมดในประเทศไทย โรงกล่ันในมาเลเซีย และบริษัทร่วมทุนในสิงคโปร์  
รวมเจ้าหน้าที่มากกว่า 80 คน ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าท่ีพัฒนาความย่ังยืน 5 คน ของโรงงาน 
ในประเทศไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยงด้วย

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบ 
                           ยุติธรรมอย่างยั่งยืน
 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันชั้นน�าท่ีเป็นตัวอย่างของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในทุกด้าน ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ 
การต่อต้านการคอร์รัปชันและการด�าเนินงานด้านจริยธรรม และการบริหารความเสี่ยง

เป้าหมายที่ 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากล 
                           เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับ 4 ด้วยการรับรองของแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ 
อย่างแรงกล้าที่จะท�าหน้าที่เป็นตัวอย่างในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในอีกหลายกิจกรรมที่เก่ียวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจาก
น้ีเรายังจัดท�าทะเบียนความเส่ียงด้านการคอร์รัปชันท่ีรวมถึงการควบคุมภายในท่ีเข้มงวด 
อีกด้วย
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การท�างานร่วมกันเป็นสิ่งส�าคัญ ไม่ใช่เพียงเพราะ
เป็นวิธีเรียนรู้ที่ดีกว่า แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจ
เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในทุกองค์กร และ  
ในชีวิตของพวกเราทุกคน ดังนั้นการเรียนรู้จาก
การท�างานร่วมกัน คือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้
ตัวคุณเองมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา 
มีนวัตกรรมและมีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบครือข่ายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพัฒนาคู่ค้า

ให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ได้รับ 
ความไว้วางใจ -ดอน แทปส์ค็อตต์ -

ผู้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์ทางธุรกิจการเปลี่ยนแปลงองค์กรและ
บทบาทของเทคโนโลยีในธุรกิจและสังคม

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)
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พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

การท�างานร่วมกันเพื่อการ
ขยายตัวและเติบโตของธุรกิจ
ผ่านการน�า Digital Platform 
เขา้มาใชเ้พือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุดในการด�าเนินงาน

• ขยายการใช้ระบบการท�างานให้รองรับจาก 
การจัดหาทุกประเภทรายการ เช่น  
กลุ่มค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ท�างานของฝ่ายจัดซื้อจัดหา

• พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ (Data analytic) ให้สามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจ  การวางแผนได้
รวดเร็วขึ้น 

• ยกระดับการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1)  การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุภายในเวลา 
     ที่ต้องการได้  86% ของปริมาณซื้อต่อปี

2)  การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุได้คุณภาพ 
100% ของปริมาณซื้อต่อปี

 

1)  การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุภายในเวลาที่
ต้องการไม่น้อยกว่า 85% ของปริมาณซื้อต่อปี Not pass [79%]  (ครึ่งปีแรก 77%, ครึ่งปีหลัง 81%) 

เรื่องของภาชนะบรรจุและระยะเวลาการบันทึกรับที่
ก�าหนดไว้ไม่เพียงพอ ต้องน�าไปหาลือกับ buyer เพื่อหา
สาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการปรับปรุงต่อไป

2)  การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุได้คุณภาพไม่น้อย
กว่า 99.5% ของปริมาณซื้อต่อปี

การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุได้คุณภาพ 100% 
ของปริมาณซื้อต่อปี

3)  จัดซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ประเภทจากร้านค้า/ 
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า
ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม                  
(Alternative supplier for raw material and 
packaging according to ESG )

 

จัดซื้อสินค้าได้ 5 ประเภทจากร้านค้า/ผู้ผลิตที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่าในด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4)  สัดส่วนการจัดซื้อท้องถิ่นในประเทศไทย ไม่น้อย
กว่า 20 ล้านบาท

สัดส่วนการจัดซื้อท้องถิ่นในประเทศไทย  
มากกว่า 20 ล้านบาท

ประเด็นส�าคัญ

#28)  พัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ

#14) การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่ 
         อุปทาน                      #4) การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

หัวข้อรายงาน พัฒนาคู่ค้าให้เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ไว้วางใจได้

ผลกระทบและความเสี่ยง ความไม่แน่นอน อุปทานน้�ามันดิบ:  ความเสี่ยงส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและความสามารถในการท�าก�าไร

ประเด็นทางสังคม ประเด็นด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค (จัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพเพื่อมาตรฐานสินค้าที่ดี)

มาตรฐาน GRI GRI 308, GRI 414 มาตรฐาน ISO -

เป้าหมายความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 8, SDG 9, SDG 12, SDG 16, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน 

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงาน – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ -ส่วนงานจัดหาและจัดซื้อ
-  ภายนอก : พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และชุมชน

วัตถุประสงค์ 1.) สนับสนุนการด�าเนินการจัดซื้อจัดหา
2.) จัดการกระบวนการจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.) พัฒนาความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับฝ่ายงานต่าง ๆ ในองค์กร
4.) ด�าเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมไปถึงมีความคิดริเริ่ม

ผู้รับผิดชอบ สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ -ส่วนงานจัดหาและจัดซื้อ

กลยุทธ์ คิดและท�าร่วมกันและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ยิ่งร่วมมือกันยิ่งได้ประโยชน์มากกว่า

การด�าเนินงาน • กระจายอ�านาจจัดซื้อเพื่อความคล่องตัวไปยังโรงงานสาขา และสะดวกในการด�าเนินการ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
• ร่วมส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าด้วยการเย่ียมสถานประกอบการและสรุปร่วมส่ิงท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือการด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างย่ังยืน
• การเตรียมกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยการใช้เกณฑ์ ESG ส�าหรับคู่ค้าหลัก

G

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :

การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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MOST EFFICIENT PROCUREMENT ACROSS SUPPLY CHAIN

Management Approach

Effective supply chain management is well regarded as one of the key strategies for sustainable business conduct. TIPCO Asphalt Group has placed top 
priority on this subject, as supply chain management helps minimizing any risks associated with business disruptions which directly impact the Group’s 
business operations. Meanwhile, it also supports the Group’s business capability and future expansion effectively. The Group focuses on implementing 
innovations upon procurement work processes to improve supply chain management.

Supply chain management also serves as a key linkage to the production process by ensuring consistent raw materials and service availability to accommodate 
the production plan, with the required quality. Risk assessment was conducted on procurement across the value chain; i.e., from raw materials, crudes, 
asphalts, chemicals up to delivery. In 2019, the Group promoted procurement activities that focused on the environment and social aspects while fully 
complying with the Group’s Business Code of Conducts.

Meanwhile, the Group also emphasizes on enhancing the great relationship with business partners, including all stakeholders across their supply chains  
(Partner/Supplier Ecosystem) while continual development of knowledge and expertise of all parties to raise work efficiency. Good corporate governance was 
also implemented with all related parties to ensure the Group’s long-term sustainable development. The Board of Directors, therefore, established a policy on 
sustainable procurement, with an aim to enhance value-added products and services across producers, service providers, distributors, product use, and 
production and to encourage corporate social responsibility across the value chain of the Group and partners. This can be evidenced through the fact that the 
Group implements partner selection criteria and ESG risk assessment (Environment, Social, Governance) on price and production costs.

The Group also encourages all staff to realize the significance of sustainable procurement by setting up key performance index pertaining to social and 
environment. The aim is to create a ‘green procurement’ practice with a focus on procurement from local sources. This hence will integrate sustainable 
development into part of the normal work process in value chain management, and create more customers’ confidence upon production, product delivery and 
service with quality and meet high standards, and ultimately promote fair business operating practices with the responsibility to all parties, with long term 
substantiality. 

Scan here for 
Sustainable 

Procurement 
policy

Our supports to local procurement of products and services that are 
environmentally friendly or certified with environmental standard ensure 
long-term sustainability upon natural resources while minimizing 
environmental impacts. The Group integrates this as key selection 
criteria for procured products and services as well as approved vendor 
list in our procurement process. In 2019, the Group procured more than 
8.36 million baht worth of environmentally friendly products and 
services.  

Wealth and income creation for local communities: TIPCO Asphalt Group 
supports local procurements of products and services from business 
partners within local areas or nearby our facilities. This is done not only to 
promote economic diversity among local communities but also 
strengthen local business partners while empowering warehouse unit on 
local procurements and purchases in accordance with the Group’s rules 
and work instructions that focus on high quality, fair price, 
environmentally friendly and supports to economic of local communities.  

LOCAL PROCUREMENT GREEN PROCUREMENT

Unit : Million Baht 

Green procurement 2018 2019 

Procurement center 6.50 8.00 

Local Procurement 0.22 0.36 

Total Green Procurement 6.72 8.36 

I 103 -1 I 

Collaborating with strategic partners to optimize supplies network capacity while 
achieving  cost reduction 

Unit : Million Baht 

Local procurement 2018 2019 

International Procurement 22,507 25,406 

Thailand Procurement 13,820 15,013 

•   Local Procurement (5 Plants) 26 22 

Total Procurement 36,327 40,419 
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Note: 
In 2019, the Group revised the 
definition and calculation 
methodology for local procurement 
transactions, hence new time series 
data from 2018 onwards. 

123 124 

I 102-9 I Clause 6.6.6 I 

I 204-1 I Clause 6.6.6 I I Clause 6.5.2 I 
 การสร้างความมั่งคั่งและรายได้ของชุมชน (Wealth and income creation) :  
กลุ่มบรษิัททิปโก้แอสฟัลท์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในท้องถิ่น
หรือในพื้นท่ีใกล้เคยีงกับทีก่ลุ่มบริษัทฯ ต้ังอยู่ เพื่อกระตุ้นให้เกดิความหลากหลายทางเศรษฐกิจในชมุชน 
และพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น อีกท้ังกระจายอ�านาจให้หน่วยงานคลังสินค้าโรงงาน
ด�าเนินการจดัซือ้ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการท�างานท่ีก�าหนดไว้ โดยค�านงึถงึคณุภาพ ราคา
ที่เหมาะสม การรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เป็นหลัก 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดความย่ังยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และลด 
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
คดัเลอืกสนิค้าและบริการ รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก และขึ้นทะเบียนรายชือ่คูค้่า ท่ีได้รบัอนุญาต
ให้อยู่ในกระบวนการจดัซือ้จดัหากับกลุ่มบริษัทฯ ได้ (Approved vendor list) โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา 
กลุ่มบริษัทฯ มีจ�านวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นจ�านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 8.36 ล้านบาท

การจัดซื้อท้องถิ่น   I 204-1 I ข้อก�าหนด 6.6.6 I การจัดซื้อสีเขียว  I 306-1 I ข้อก�าหนด 6.5.2 I

การจัดซื้อท้องถิ่น 2561 2562

การจัดซื้อต่างประเทศ 22,507 25,406

การจัดซื้อในประเทศไทย 13,820 15,013

•    การจัดซื้อท้องถิ่น (5 โรงาน) 26 22

จ�านวนการจัดซื้อท้องถิ่นทั้งหมด 36,327 40,419

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ :

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการแก้ไขค�านิยาม 
และปรบัปรงุวธิกีารค�านวณการจัดซือ้ท้องถิน่  
โดยแก้ไขข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

การจัดซื้อสีเขียว 2561 2562

การจัดซื้อส่วนกลาง 6.50 8.00

การจัดซื้อท้องถิ่น 0.22 0.36

จ�านวนการจัดซื้อสีเขียวทั้งหมด 6.72 8.36

หน่วย : ล้านบาท

62% 63% 

38% 37% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019

0.0007% 0.0005%

การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด I 102-9 I ข้อก�าหนด  6.6.6  และ 7.2  I

สแกนที่นี่เพื่อรับชม
นโยบายการจัดซื้อจัดหา

อย่างยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงาน

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ซึ่งกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ให้ความส�าคัญในเรื่องน้ีเป็นล�าดับต้น เพ่ือเป็นการลด 
ความเส่ียงในการหยุดชะงักหรือสะดุดของธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่  ซึ่งเป็นการส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและการขยายตัวทางธุรกิจ 
ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เพิ่มนวัตกรรมลงในกระบวนการท�างานจัดซื้อจัดหา  เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดียิ่งขึ้น 

 การบริหารห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงท่ีส�าคัญของการสร้างความม่ันใจในการผลิตที่จะได้รับวัตถุดิบและการบริการท่ีต้องการอย่างสม�า่เสมอแน่นอนเป็นไปตามแผนการผลิต และมีคุณภาพ 
ตรงตามที่ก�าหนด โดยที่มีการประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหาตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า  ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ และน�้ามันดิบ, ยางมะตอย  สารเคมี ไปจนถึงการส่งมอบ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น
การจัดซื้อจัดจ้างที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม  โดยมีการสอดคล้องในเรื่องจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจของงองค์กร

 นอกจากน้ียงัค�านึงในด้านการบริหารความสมัพนัธ์และสร้างความผกูพนัท่ีดกัีบคูค้่า รวมท้ังผูมี้ส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของคูค้่า (Partner/Supplier Ecosystem) รวมทัง้การพัฒนาความรู้
ความสามารถของทุกฝ่ายให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานร่วมกันให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยรวมถึงความมุ่งมั่นในการก�ากับดูแลกิจการของทุกฝ่ายที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯเกิดการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดนโยบายการจัดซ้ือจัดหาอย่างย่ังยืน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจ�าหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ 
รบัผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คณุค่าของกลุ่มบริษัทฯ  และคูค้่า  เราสามารถเห็นได้จากการท่ีบริษัทเริ่มจากมาตรฐานการคดัเลือกคูค้่าและการประเมินความเส่ียงด้าน ESG (Environment, Social, Governance)  
ทั้งด้านราคาและต้นทุนการผลิต 

 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความส�าคัญด้านการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
และมุ่งเน้นการจัดซื้อท้องถิ่น เพื่อให้ความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท�างานในระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่า และเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือม่ันในการผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการท่ีได้รับ 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับความยั่งยืน 

ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายเครือข่ายคู่ค้าในการจัดซื้อจัดหา และลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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2018 

2019 

ประเภทสินค้า 2561 2562
วัถตุดิบและภาชนะบรรจุ 3 6

สินค้าและบริการอื่นๆ 11 14

หน่วย : จ�านวนครั้งการเยี่ยมสถานประกอบการคู่ค้า
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สินค้าและบริการอื่น ๆ

วัตถุดิบและภาชนะบรรจุ

วัตถุดิบและภาชนะบรรจุ

สินค้าและบริการอื่น ๆ

ประเด็นหลัก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคู่ค้าและ

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 

ผ่านการให้ความรู้ ค�าปรึกษา

และการเข้าถึงทรัพยากร

 การบริหารจัดการคู่ค้า เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยคู่ค้าทุกราย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เป็นผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบและภาชนะบรรจุจะต้องได้รับการ
ประเมนิความสามารถโดยฝา่ยจดัซือ้จดัหา โดยใชเ้กณฑ์ประเมนิความสามารถของคูค่้าในดา้นคณุภาพ ราคา เวลาและการสง่มอบ อกีทัง้แนวทางการปฏบิตัดิา้นสทิธมินษุยชน รว่มกบัการพจิารณาการด�าเนนิ
งานด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงพิจารณาสถานะการได้รับการรับรองมาตรฐาน (Standard) ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของคู่ค้า  เพื่อความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ  รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าแก่คู่ค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของคู่ค้าในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลการประเมินความสามารถของคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ในปี 2562 เป็นดังนี้

 กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนด�าเนินการติดตาม และให้ค�าปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่
คุณค่า ทั้งการสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
เพือ่ให้เกดิประโยชน์ดา้นสังคมและส่ิงแวดล้อม ผ่านกิจกรรม การเยีย่มสถานประกอบการของคูค่า้ (Suppliers visit) โดย
คัดเลือกจากคู่ค้ากลุ่มที่มีความส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น ผลการประเมินร้านค้า (Rating score) ปริมาณ
การซือ้ ความเส่ียงของการจดัซือ้และจดัหา เป็นต้น ความถีอ่ยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามแผนงานและขัน้ตอนการปฏบัิติงาน 
ที่ก�าหนดไว้

 ส�าหรับหัวข้อการประเมินคู่ค้าครอบคลุมเรื่องคุณภาพและการส่งมอบ (Quality) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (Occupational health and safety) มาตรฐานแรงงาน (Labour practice)  สิทธิมนุษยชน (Human rights) 
ส่ิงแวดล้อม (Environment) และการมีส่วนรว่มกับชมุชน (Community involvement) ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้�าเนิน
การติดตาม และให้ค�าปรึกษาคู่ค้า จ�านวน 20 ราย และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในหลายมิติ เช่น ด้านการ
พัฒนาวัตถุดิบ ด้านการปรับเปลี่ยนมาใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตั้งระบบดับเพลิงส�าหรับพื้นที่จัด
เก็บน้�ามัน และโครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น  

 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มช่องทางการติดตามและให้ค�าปรึกษาคู่ค้า ผ่านการจัดท�า Supplier Self 
Assessment โดยใช้แบบประเมิน Online ซึ่งวิธีนี้จะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางและได้รับข้อมูลการประเมินครอบคลุม 
คู่ค้ามากขึ้น

การประเมินคู่ค้าและแบ่งประเภทของคู่ค้า  I 102-9 I ข้อก�าหนด 6.6.6 และ 7.3 I การเยี่ยมสถานประกอบการของคู่ค้า  I 308-1 I 414-1 I ข้อก�าหนด 6.6.6 และ 7.3 I

4

3
2

1

คู่ค้าที่เปราะบางและ
ต้องพัฒนา

คู่ค้าที่ต้องร่วมพัฒนา

คู่ค้าส�าคัญ

คู่ค้าส�าคัญมาก

เป็นคู่ค้าอยู่ในเกณฑ์พิจารณา 
หาทางพัฒนาปรับปรุง

เป็นคู่ค้าอยู่ในเกณฑ์ให้ใช้โดยความ
ระมัดระวัง พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนา
ความสามารถของคู่ค้า

เป็นคู่ค้าอยู่ในเกณฑ์ดี

เป็นคู่ค้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

คะแนนมากกว่า 50%
เป็นคู่ค้าที่มีระดับความเสี่ยงมากและต้องได้รับ 
การปรับปรุงก่อนด�าเนินธุรกิจกันต่อหรือ 
ต้องยกเลิก

คะแนนมากกว่า 51–80%
 เป็นคู่ค้าที่มีระดับความเสี่ยงแต่มีโอกาส 
การพัฒนาให้ เป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพ

คะแนนมากกว่า 81–90%
เป็นคู่ค้าหลักที่มีความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ
มาก และเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าในด้านธุรกิจปานกลาง

คะแนนมากกว่า 90%
เป็นคู่ค้าหลักท่ีมีความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจมาก  
และเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าในด้านธุรกิจต่อปีสูงมาก

CLASS

CLASS

CLASS

CLASS

2062 2061
ม.ค.-มิ.ย ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย ก.ค.-ธ.ค.

33 41 33 29

12 13 13 17

3 2 14 5

0 0 3 4
หน่วย : จ�านวนคู่ค้า

2561

2562
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• รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง • การประเมินคู่ค้าผ่านเกณฑ์ ESG

• การอนุมัติใบสั่งซื้อ- การจัดการใบสั่งซื้อ
• เลือกรายการสินค้าที่สั่งซื้อเป็นประจ�าได้ภายใต้งบประมาณที่ก�าหนดและ

ท�ารายการสั่งซื้อล่วงหน้าโดยอ้างอิงราคาตามที่ก�าหนดจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

• การตรวจประเมินคู่ค้าด้านความยั่งยืน (ESG) 
-  การสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้าน ESG แก่คู่ค้าและพนักงาน     
 -  วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทานและ   
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและระบบรายงาน

• ลดความซับซ้อนของการท�างานและอยู่ในการควบคุม
• ลดการใช้เอกสารและการด�าเนินงานโดยคน รวมไปถึงช่วยประหยัด 

ค่าใช้จ่าย
• สามารถเร่งการท�างานให้รวดเร็วขึ้นและมีความปลอดภัย
• กระบวนท�างานรวดเร็ว มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

• พัฒนาร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อไปสู่การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนสนับสนุน 
คู่ค้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประหยัดต้นทุน  
ช่วยเพิ่มรายได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประเด็น

การปรับปรุงพัฒนา

ประโยชน์ที่ได้รับ

• การตรวจสอบ และอนุมัติรายการจัดซื้อ
• อ�านาจการต่อรอง การสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก
• การประเมินคู่ค้า/ การประเมินคู่ค้าผ่านหลักเกณฑ์  

ด้านความยั่งยืน (ESG) 

• ยืนยันการสั่งซื้อ และการท�าสัญญาการช�าระเงิน

• ระบบการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (E-procurement) 
บนแพลตฟอร์มของคู่ค้า (supplier platform) เช่น 
ออฟฟิศเมท (Officemate)

• การออกค�าสั่งซื้ออัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วของ
กระบวนการ

• การตรวจประเมินคู่ค้าด้านความยั่งยืน (ESG)

• พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
• เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) จ�านวนหลายรายการ 

เพื่อท�าธุรกรรมทางการเงินได้ในระบบ
• พัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายส�าหรับผู้ใช้งาน
• การใช้งานข้อมูลสินค้า

• สามารถทวนสอบความถูกต้อง
• ความโปร่งใส
• การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ช่วยลดภาระงาน

ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ลดขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น, 
ลดการตรวจสอบและสามารถจัดซื้อสินค้าขนาดเล็กได้ 

• พัฒนาร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อไปสู่การจัดซื้อจัดหาอย่าง
ยั่งยืน

• สามารถทวนสอบสอบความถูกต้องและบริหารจัดการสัญญา 
การช�าระเงิน

• มีความโปร่งใส
• มีประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น
• สามารถเข้าถึงข้อสินค้าได้ง่าย

กระบวนการสรรหาคู่ค้า กระบวนการจัดหาและจัดซื้อ

วางแผนการจัดหาและจัดซื้อ  ยืนยันการสั่งซื้อกับร้านค้า/
 แจ้งก�าหนดการรับสินค้า

การรับสินค้าและการจ่ายเงิน การประเมินคู่ค้า
ESG

กระบวนการจัดซื้อและจัดหา :  ประเด็นปัญหาและการพัฒนาก้าวแรก
 ปี 2562  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น บริษัทได้น�าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�างาน เป็นการสนับสนุนการท�างานของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานจัดซื้อจัดหาเอง ช่วยให้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนส�าคัญ ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการท�างาน อีกทั้ง ยังช่วยตอบสนองการท�างาน 
ร่วมกับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใสในการด�าเนินการจัดซื้อจัดหาร่วมกัน
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เราให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดหา 
โดยมุ ่ง เน ้นในเรื่องการรักษาค�ามั่น
สัญญาท่ีมีต่อคู่ค้า ท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมไปถึงการรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน มีมุมมอง 
เชิงธุรกิจต ่อส ่วนรวมไปในแนวทาง
เดียวกัน ส่งผลให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่ายในระยะยาว

 กลุ่มบริษัททิปโก้และพันธมิตรทางธุรกิจให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมอย่างย่ังยืน ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า พันธมิตรมีความเข้าใจในหลักปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเรา ตัวอย่างเช่น 
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่องความตระหนักด้านความปลอดภัย การอบรมเทคนิคการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
นอกจากน้ี สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเหล่าพันธมิตร 
ทางธุรกิจผ่านการเย่ียมชมกิจการเพื่อเป็นการประเมินขีดศักยภาพของพันธมิตรในการก้าวและเติบโตไปด้วยกัน  
ในวิถีแห่งความยั่งยืน

เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ

จิตรมณี จิรานันตรัตน์
ผู้จัดการอาวุโส-ส่วนงานจัดหาและจัดซื้อ

การสานเสวนากับคู่ค้า

การพัฒนาคู่ค้า

 กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคู่ค้า ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน
และมีส่วนช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
บริษัทและคู่ค้าในกรอบของความย่ังยืน ท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
คู่ไปกับการเสริมสร้างจริยธรรมและการดูแลด้านความปลอดภัย โดยมีการส่ือสารผ่านกิจกรรม 
สานสัมพนัธ์เพื่อให้คูค้่ารบัทราบ เข้าใจ และปฏบิติัตาม อาทเิช่น การสร้างความสัมพนัธ์ผ่านกิจกรรม
ด้านความปลอดภยั เพื่อท�าให้คูค้่าตระหนักในเรื่องความปลอดภยัและอาชวีอนามยั บริษัทมีการด�าเนิน
การเชิญชวนคู่ค้าวัตถุดิบและภาชนะบรรจุรายปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยของบริษัท

 ใน พ.ศ.2562 คู่ค้าส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) รวมถึงมีการ
ด�าเนินการตรวจเยี่ยมประเมินบริษัทคู่ค้าโดยฝ่ายจัดหาจัดซ้ือและฝ่ายพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของ
บริษัท เพื่อพูดคุย รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงและ
พฒันาการด�าเนินงานร่วมกัน เป็นการยกระดบัความสามารถของคูค้่า ไปจนถงึการเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน

 ในอนาคตอันใกล้น้ีกลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิดตัวแผนนวตักรรม โดยการน�าระบบดจิิทัล 
เข้ามาด�าเนินการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการจัดการข้อมูลการจัดซื้อจัดหาบนระบบคลาวด์ 
เต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถคาดการณ์เวลาในการจัดส่งของคู่ค้าและสามารถเห็นภาพรวมในการด�าเนิน
งานทั้งหมด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเวลาการผลิตและการท�าแผนจัดซื้อได้ดียิ่งขึ้น

แผนการด�าเนินการปี 2563 ด้านการสานสัมพันธ์กับคู่ค้า

 ต้ังเป้าหมายร่วมกับคู่ค้าเพ่ือพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดหาอย่างย่ังยืน โดยจัดสัมมนาเพื่อ
สร้างองค์ความรูแ้ละการพฒันาร่วมกนัไปสูค่วามยัง่ยนื นอกจากนีม้กีจิกรรเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า เพื่อให้การท�าธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายนอกและภายใน

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถร่วมมือกันด�าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น 
และ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

SDG  4 : ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
 การจัดซื้ออย่างยั่งยืนควบกับคู่ค้าของเราโดยการแบ่งปันข้อมูลและ 
ร่วมกันจัดฝึกอบรม เพื่อให้ม่ันใจว่าเราสามารถพัฒนา และบรรลุเป้าหมาย 
ร่วมกัน

SDG 8 :  การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

SDG  9 :  ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและนวัตกรรม

SDG 16 : ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรม 
                  อย่างเท่าเทียม

SDG 17 : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 เราด�าเนินการธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกับพันธมิตร และ คู่ค้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าธรุกิจพัฒนาและเติบโตร่วมกัน

 เราปรบัใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาปรบัใชเ้พือ่ให้ลูกคา้ไดป้ระสบการณ์
ที่ดีที่สุดจากเรา ในสภาวะทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เราต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้าผ่านนวัตกรรม

 เรายึดม่ันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ 
ส่ิงส�าคัญอย่างย่ิง คือ เราปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามข้อก�าหนดขั้นสูงสุด 
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 เรารว่มมือกับคูค่า้ของเราอยา่งใกล้ชดิ เพือ่ผลักดนัให้เกิดการปรบัปรงุ
อยา่งยัง่ยนืตลอดห่วงโซค่ณุคา่ และเราสรา้งความสัมพนัธอั์นดกีบัคูค่า้ เพือ่ให้คูค่า้ 
ไดร้บัสภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภยั การปฏบัิติต่อคนงานอยา่งเปน็ธรรม 
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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…กุญแจส�าคัญประการแรกของการ
ริเริ่ม CSR จึงอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรม

ภายในองค์กรให้เข้มแข็ง  วัฒนธรรม 
ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม….เป็นสมาชิกที่ดี

ของชุมชน/สังคม - ดร.พรชัย  ศรีประไพ -
กรรมการ  มูลนิธิรักษ์ไทย

(อ่านภาษาอังกฤษหน้า 388-389)
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“เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ แต่ทุกคนสามารถช่วยใครสักคนได้”
                                                                                                                  โรนัลด์ เรแกน

                                           ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 40

เร�ต้องเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

- ชัยวัฒน์  ศรีวรรณวัฒน์ -
พ.ศ. 2553

จ ิ  ต  อ  า  ส  า
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อยู่ในรายชื่อ ESG 100

2556 2559

 
รับรางวัลนวัตกรรม

แห่งชาติรางวัลชมเชย 
ด้านเศรษฐกิจจาก

ส�านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ ผลิต “ยางมะตอย

น้�าผสมยางพารา 
สูตรแห้งเร็ว” 

(Para Asphalt)

    ช่วงเวลาที่ผ่านมาและในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ 

ยังคงใช้กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นสากล 

เพื่อให้เชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขัน การต่อยอดทางนวัตกรรม 

และการสร้างคุณค่าร่วมต่อทั้งองค์กร

และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ชัยพงษ์ พงษ์อักษร
ที่ปรึกษาและอดีตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

จุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ก�าหนดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวิสัยทัศน์ 

2553 

ประกาศนโยบายความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  

และการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

ได้รับการทวนสอบ 
ISO 26000:2010 

(Guidance on Social 
Responsibility)

โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

(MASCI) 
 

ร่วมโครงการส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

(CSR-DIW)  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2546 2552 25552551 2554

ก�าหนดชั่วโมงจิตอาสา 
เพื่อชุมชนอย่างน้อย  
16 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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เมื่อวันเริ่มต้น…เราแบ่งปันผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  
 เริม่จากการบรจิาคในฐานะผู้มีส่วนร่วมในชมุชน ท�าให้ผู้บรหิารกลุ่มบรษัิททิปโก้แอสฟลัท ์เห็นประเดน็
หลากหลายท่ีองค์กรสามารถสนับสนุนในระยะยาวเพื่อให้เกิดการพึ่งพา การสานประโยชน์พร้อมพัฒนา 
ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนมากขึ้นในฐานะพลเมืองที่ดี
 กลุ่มบรษัิทฯ ใชแ้นวทางเศรษฐกจิพอเพยีงในการคดิเพือ่สรา้งกิจกรรมท่ีจะมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนไดเ้สีย 
ในชมุชน การบรจิาคเป็นเพยีงการน�าปลาไปให้ ซึง่สามารถด�ารงวิถชีีวติได้ในระยะส้ัน แต่การสอนให้จบัปลาหรือ
พัฒนาและส่งมอบเครื่องมือ ท�าให้เกิดความยั่งยืนอย่างพอเพียงได้มากกว่า เราจึงเลือกให้การสนับสนุนแบบ 
มีส่วนร่วมมากขึ้นแม้ว่าจะผ่านในรูปแบบของการบริจาคก็ตาม เช่น สนับสนุนด้านการศึกษาทางเลือก  
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกโรงเรียนส�าหรับกลุ่มเด็กลูกแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรีในพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น
 นอกจากนี้การบริจาคผ่านกิจกรรมโดยพนักงานภายใน เช่น การร่วมท�าบุญกับหอจดหมายเหตุ 
ท่านพุทธทาส การท�ายางยืดออกก�าลังกายบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นต้น ก็เป็นการสร้างให้เกิด “การให้” จาก
จิตใจของพนักงานโดยแท้จริง
 เรามุ่งม่ันด้วยความเชื่อในพื้นฐานของชุมชน สังคมท่ีแข็งแรง จะเป็นก�าลังส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการใช้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ตามกิจกรรมห่วงโซ่
คณุคา่ อีกท้ังพืน้ทีท่ีโ่รงงานต้ังอยูจ่ะชว่ยให้เราขยายการสนับสนุนไดก้วา้งขวางเป็นภาพรวมมากขึน้ เห็นผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความปลอดภัยและสุขภาพ อาชีพและรายได้ชุมชน

สมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2529 - 2562
ส่วนรวมจะได้ประโยชน์มาก ธุรกิจต้องเริ่มจากการให้

เราปลูกฝังจิตส�านึก “ แบ่งปัน และ ดูแล ” 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
email: woramat@hotmail.com
http://www.moradokmai.org  

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
email: woramat@hotmail.com
http://www.moradokmai.org  

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

SD/CSR 
INITIATIVES 

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

สังคม

เราปลูกฝังจิตส�านึก  “ แบ่งปัน และ ดูแล ” 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ส่งเสริมวัฒนธรรม

กีฬา

ส่งเสริมสุขภาพ

อบ
รม

ส่ง
เส

ริม
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ษะ
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บึงตะเครงถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก

ซ่อมหลุมถนน

ในชุมชน

อบรมการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้น (C
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 เพราะแนวทางการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ค�านึงถึง
ประโยชน์ท้ังของธุรกิจและของส่วนรวม โดยส่วนรวมต้องได้มากกว่าการให้ เป็นอีก
หน่ึงดีเอ็นเอ ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ท่ีเราได้รับการถ่ายทอด ปลูกฝัง ด้วยการ
ท�าเป็นตัวอย่าง ถึงแม้จะเริ่มต้นจากการบริจาคเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน หรือสนับสนุน 
การด�าเนนิชวีิตของชมุชนก็ตาม แต่เพราะการให้น้ัน เกิดจากส�านึกและความตระหนักด้านจิตอาสาท่ีมีอยูใ่นพนักงาน
ส่วนใหญ่ของเรา เมื่อโลกเปล่ียนแปลง การด�าเนินธุรกิจเปล่ียนไป เรายิ่งพบว่าประโยชน์ของส่วนรวมจะมากกว่า
ประโยชน์ท่ีเราได้จากการด�าเนินธุรกิจ ต้องมาจากการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นผู้รับเพียง 
อย่างเดยีว และต้องสร้างจิตส�านึกน้ีท้ังจากข้างในออกสู่ข้างนอก พร้อมท้ังพิจารณาภายนอกคอืสังคม ชมุชนรอบ ๆ   
เข้าสู่ข้างในว่าเราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญหรือส่ิงท่ีเรามีอยู่สร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยท่ีการพิจารณาน้ัน 
เกิดจากการน�าเสนอโดยพนักงานและน�าสู่ภาคปฏิบัติร่วมกันท้ังองค์กรในบทบาทจิตอาสา ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นอีกมากเพียงใด กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ยังมุ่งม่ันสร้าง การให้ ให้คงอยู่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและ
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
ผู้ก่อตั้งชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2562 สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร
“ การท�าเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงคือการต่อยอดที่งดงามและยั่งยืน ”

 ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ เป็นชุมชนท่ีจัดการศึกษาแบบ
ส�านักเพื่อสร้างคนให้คิดเป็น มีทักษะ มีหิริโอตตัปปะด้วยกระบวนการของละคร  
พุทธศาสนา และเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ครูเป็นจิตอาสาเต็มเวลา ผู้เรียน 
กินนอนอยู่ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัททิปโก้
แอสฟัลท์ เป็นกัลยาณมิตรผู้แผ้วถางทางแก่ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่  
ให้สามารถด�าเนินการตามวตัถปุระสงค์ สร้างคณุค่าในตัวเองแก่เยาวชนทีด้่อยโอกาส 
มาโดยตลอด ได้พฒันาพื้นท่ีให้เหมาะสมแก่การเรียนรูแ้ละพกัอาศยั ได้แก่ หอพกัหญงิ 
หอพกัชาย อาคารเรียนรูฝึ้กฝน และอาคารเรียนรูเ้ทคโนโลย ีตลอดจนให้ค�าแนะน�าใน
การจัดการชุมชนให้ไหลเลื่อนเคลื่อนไปได้ด้วยดี 

พร้อมบุญ พานิชภักดิ์  
กรรมการ 
มูลนิธิรักษ์ไทย  
“ เราเสริมพลังให้สังคมไทยในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปท�างาน ” 

 มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์กรภาคประชา
สังคมท่ีด�าเนินโครงการเพื่อสร้างสรรค์และเสริมพลังให้แก่สังคมไทยในด้านสุขภาพ 
การส่งเสรมิการศึกษา การส่งเสริมด้านอาชีพในสตรี การจัดการและอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาเป็น
ระยะเวลากว่า 40 ปี ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบรษิัททิปโก้แอสฟัลท์ 
เป็นผลให้มลูนิธิรกัษ์ไทยสามารถด�าเนินโครงการในการส่งเสริมการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตในพื้นที่ 28 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถระดมทุน 
ในการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู ้และพัฒนาทักษะลูกแรงงานข้ามชาติในจังหวัด
สมุทรสาคร นครศรีธรรมราชและปัตตานี เพื่อโอกาสและเตรียมความพร้อมให้แก่
เด็ก ๆ ลูกแรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ท�าให้มูลนิธิ
รักษ์ไทยได้เป็นส่วนหน่ึงในการหยิบย่ืนโอกาสและสร้างพลังในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
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การฝึกท�า “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถออกก�าลังกายได้ในหลาย ๆ รูปแบบ
และท่าทาง ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อล�าตัวให้ใช้งานได้ดีขึ้น แต่ยังช่วย
ฝึกท่ายืนรวมไปถึงการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกายอีกด้วย

วันร�าลึกผู้ก่อตั้ง 2560 2561 2562

ยอดรวมจากการระดมเงินบริจาค 2,742,2555 1,532,921 1,655,472

ภูมิใจที่มีส่วนได้ช่วยเหลือสังคม

เราเรียนรู้การเย็บผ้า

เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราร่วมกันส่งมอบให้สังคม

เราฝึกสมาธิ

เราร่วมกันส่งมอบให้สังคม

สนุกกับการลงมือท�า เราร่วมกันส่งมอบให้สังคม

ออกก�าลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ท�า ไมว่่าใครก็สนกุกับการลงมอืท�า

วันร�าลึกผู้ก่อตั้ง : 25 กรกฎาคม 2562 (กิจกรรมประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ)

 “วันร�าลึกผู้ก่อต้ัง” เป็นอีกหน่ึงวันในแต่ละปี ท่ีพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้จิตอาสาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมท้ังท่ี
ส�านักงานใหญ่และทุกโรงงานสาขา กับกิจกรรมหลากหลายกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ อาจเริ่มจากการมีส่วนร่วมเล็ก ๆ และพัฒนาสู่
โครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวพร้อมความยั่งยืนร่วมกันอย่างแท้จริง

ปรับปรุงสวนพญาไทภิรมย์

สวนพญาไทภิรมย์ เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กใกล้อาคาร
ส�านักงานใหญ่ เป็นท่ีออกก�าลังกายของประชาชนในพื้นท่ี 
บุคลากรของโรงพยาบาลและส�านักงานใกล้เคียง  ในปี 2562 
กลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นปีท่ี 3 ด้วยการปรับปรุง
ทางวิ่งและทางจกัรยานด้วยยางมะตอยผสมส�าเรจ็พรีมิกซ์ เพื่อ
สนับสนุนการออกก�าลังกายของชุมชน

ผู้น�ากิจกรรม CSR เราปลูกต้นไม้ เราเรียนรู้จากการท�าเป็นตัวอย่าง

เราร่วมกันท�าให้ส�าเร็จ

หน่วย : บาท

โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ
นักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ 
เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีส�านักงานใหญ่ ท่ีจิตอาสา
ของกลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการพา
ไปพิพิธภัณฑ์ เพื่อบอกเล่าความรู้ในปี 2561 และในปี 2562 กับ
การท�าสมุดส�าหรับจดอักษรเบรลล์ให้กับเด็ก ๆ ไว้ใช้ในการเรียน

หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส กรุงเทพ
สติ สมาธิ ช่วยให้การท�างานและการใช้ชีวิตของ
แต่ละบุคคลมีแบบแผน รอบคอบและยังช่วยสร้าง
ประโยชน์เผือ่แผ่ไปยังผู้มีโอกาสน้อยกว่าได้อีกด้วย 
“สวนโมกข์กรุงเทพ” กับกิจกรรมในแต่ละปีช่วยส่ง
เสริมให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เข้าใกล้ธรรมะ
ตามโอกาสและการให้ ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบท่ี
ต่างกันออกไป ในปีที่ผ่านมาเราร่วมเย็บถุงชายผ้า
เหลืองเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในชมุชนจงัหวดั
ใกล้เคียง เช่น อยุธยา เป็นต้น

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต กรุงเทพ และทุกโรงงาน
“ยางยดืเปล่ียนชวีิต" เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับโครงการของ ดร.เมธี ธรรมวฒันะ 
ในการใช้ยางยืดประกอบเป็นอุปกรณ์ง่าย ๆ ส�าหรับใช้ในการออกก�าลังกาย ให้ผู้ป่วยท่ีต้องท�า
กายภาพบ�าบัด หรือผู้สูงอายุทั่วไป กิจกรรมนี้ไม่ได้ท�าเฉพาะที่อาคารส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ 
เท่าน้ัน แต่กระจายช่วยกันท�าในพื้นท่ีทุกโรงงานในประเทศไทย ท�าให้เราสามารถส่งมอบอุปกรณ ์
ยางยืดในการออกก�าลังกายได้ท้ังส้ิน 912 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในท้องท่ีท่ีโรงงานต้ังอยู่ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้พนักงาน
ประกอบขึ้นเองเพื่อใช้ในการออกก�าลังกายส�าหรับคนในครอบครัวด้วย

เราปลูกฝังจิตส�านึก “แบ่งปัน และ ดูแล”  I 413-1 I Clause 6.8 and 7.4 I
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จิตอาสาเกิดจากใจ เติบโตงอกงามในจิตวิญญาณของเรา

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ

 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา เป็นแนวทางของ
การอยู่ร่วมในชุมชน สังคม โดยเฉพาะพนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ 
ล้วนเป็นพุทธศาสนกิชน อีกทัง้ผู้บริหารให้การสนับสนุนแนวทางปฏบิติัด้วยเล็งเห็นว่า ช่วยส่งเสริม
ให้เป็นพลเมืองที่ดีผ่านการฟังธรรม และการท�าบุญได้

 สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงไม่เพียงส่งผลต่อตัวบุคคลเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้การท�างานเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง การออกก�าลังกาย การเล่นกฬีาเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารของกลุ่มบริษทัฯ ให้การสนับสนนุ
มาโดยตลอด นอกจากน้ีกีฬาท่ีมีผู้เล่นเป็นทีมยังช่วยเสริมคุณค่าหลักขององค์กร “ทีมเด่น” และ 
การรวมกนัของพนักงานท้ังในประเทศไทย บริษทัย่อยในต่างประเทศ และพนัธมิตรธุรกจิ นอกจาก
ส่งเสริม “สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง” แล้วยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในอีกด้วย

รับฟังบรรยายธรรม โดย 
พระอาจารย์ชยสาโร น่ังสมาธิ  
และใส่บาตร 
ที่บ้านบุญ อ.ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ปีละ 6 ครั้ง

กิจกรรมฝึกสมาธิ ฟังธรรม ที่บ้านบุญ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ไทยแลนด์คัพ 2562 เอเชีย-โอเชี่ยนเนีย คัพ 2562

กฐินประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี และวัดเขาโอภาส จังหวัดระยอง รอบชิงชนะเลิศ โคลาสทีมคัพ ประเทศฝรั่งเศส  

ฟังธรรม ใส่บาตร ก่อนพิธีถวายผ้ากฐิน

เราปลูกฝังจิตส�านึก “แบ่งปัน และ ดูแล” I 413-1 I  ข้อก�าหนด 6.8 และ 7.4 I

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

166
ลิตร
เฉพาะในส�านักงาน
ในประเทศไทย

 การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลผ่านการบริจาค เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรไว้ เพราะทราบดีว่าผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไป 
เกินกว่าความเชี่ยวชาญและความรู้ของกลุ่มบริษ�ทฯ จะเข้าถึงได้ และเพราะเราตระหนักเสมอว่า 
การมีส่วนร่วมในสังคม การพัฒนาอย่างย่ังยืนร่วมกันต้องสร้างให้เกิดความเท่าเทียม  
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา สุขอนามัย สิทธิสตรี เป็นต้น

“มรดกใหม่” ละครการกุศลประจ�าปี

 การศึกษาแบบโฮมสคูล เป็นรูปแบบ 
ท่ีค่อย ๆ พัฒนาแต่ยังไม่กว้างขวางนักใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะแขนงการแสดงการ
ละคร “บ้านเรียนละครมรดกใหม่” ก่อต้ังขึ้น 
เพื่อให้เด็กท่ีสนใจด้านการละครแต่ไม่มีโอกาส 
ได้เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีท่ีพักและ
อาหารให้พร้อม ขอเพียงต้ังใจฝึกฝนตาม 
การเรียนการสอนท่ีใช้วิถีพุทธเป็นแนวทาง 
ดว้ยบุคลากรและทรพัยากรท่ีมอียู่อย่างจ�ากัด 
ท�าให้บ้านเรียนละครมรดกใหม่ ต้องจัดการ
แสดงเพื่อระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงตามโรงเรียนเพ่ือขอรับบริจาค 
หรือดนตรีเปิดหมวก ตลอดทั้งปี

 กลุ่มบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้จัดการแสดงละคร 
หารายได้ ท่ีห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 
ทิปโก้ มาตั้งแต่ปี 2555

สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิรักษ์ไทย

การบริจาคเลือดประจ�าปี

การสนับสนุนมรดกใหม่ 2560 2561 2562

จ�านวนเงินสนับสนุน (บาท) 1,241,360 1,087,512 1,079,607

มูลนิธิรักษ์ไทย 2560 2561 2562

เงินบริจาคประจ�าปี (บาท) 85,600 2,473,743 2,302,543

บริจาคโลหิตประจ�าปี 2560 2561 2562

ปริมาตร (ซี ซี) 98,850 67,200 75,800

สแกนที่นี่
เพื่อรับชมละคร
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กิจกรรมเพื่อสังคม

พนักงานอาสาสมัครร่วมแจกอาหารในเทศกาลรอมฎอน การบริจาคเสื้อผ้าให้เด็กก�าพร้าและยากจน

อบรมการต่อต้านยาเสพติดการบริจาคเพื่อมูลนิธิสายตาเขมร

ประเด็นส�าคัญ

ถ้าองค์กรเริ่มใช้กิจกรรมเพื่อสังคม  ในการ  

‘สอน’ เพื่อ  ‘สร้าง’ คนในองค์กร  เราก็จะได้จุดเริ่ม

ต้น  จะได้องค์กรที่มีธรรมมาภิบาล  องค์กร 

ที่ประกอบด้วยคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์   

คนที่ใส่ใจกับคนอื่น ๆ   

คนที่ใส่ใจกับปัญหาของสังคม

ปลูกฝังการ "แบ่งปันและดูแล" จาก บริษัทในต่างประเทศของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ประเทศในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ที่ท�ากิจกรรม

จัดค่ายทดสอบวัดผลการเรียนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมเก็บขยะ  ปรับปรุงบริเวณชุมชนรอบโรงงาน

ร่วมท�าสัญลักษณ์จราจรในบริเวณหน้าโรงเรียน

มาเลเซีย

กัมพูชา

อินโดนีเซีย
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การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน/สังคม
คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

สร้�งชุมชนที่มีคว�มสุขโดยก�ร

เสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตและ 

คว�มเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเป็นร�กฐ�น

ของสังคมท่ีดีกว่� (ตามแบบระบบนิเวศ 

ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ )  

ด�าเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  
(CSR/CSV) โดยเฉพาะที่เป็นกิจกรรมทางตรง 
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ 
เป็นไปตามหลักจริยธรรมขององค์กรและ 
กลยุทธ์ความยั่งยืน

1. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR/CSV)  87.2%

2. จ�านวนชั่วโมงจิตอาสาในโครงการ CSR 
23,978 ชั่วโมง

3. อัตราการมีส่วนร่วมผ่านการอาสาในโครงการ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR/CSV) โดยพนักงาน
จิตอาสาบริษัท    95%

4. ทุนสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR/CSV) 13.3 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายการดูแลและควบคุมโครงการ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR/CSV๗ 4.9 ล้านบาท

6. เงินร่วมลงทุนโดยภาคอุตสาหกรรมใน
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR/CSV)  
0.9 ล้านบาท

7. ระยะเวลาโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  
(CSR/CSV) และพนักงานที่อาสาในช่วงเวลา
การท�างานหลัก 3.9 ล้านบาท

8. ข้อร้องเรียนตามหลัก ESG หนึ่งกรณี และแก้ไข
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

1)  ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  
     (CSR/CSV) 85%
     

1) ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  
    (CSR/CSV)   89.0%
     1.1) ความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการ 
             CSR/CSV = 92%
     1.2) ความพึงพอใจของพนักงานต่อโครงการ 
            CSR/CSV = 87%

2) อัตรามีส่วนร่วมผ่านการอาสาในโครงการกิจกรรม   
    เพื่อสังคม (CSR/CSV) โดย
    พนักงานบริษัท 95%

2) อัตราการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมจิตอาสาใน  
    โครงการ CSR/CSV โดยพนักงานบริษัท 
    93.5% 

(จ�ากัดเฉพาะพนักงานในประเทศไทยจ�านวน 671 คน)

3) จ�านวนชั่วโมงจิตอาสาในโครงการกิจกรรม
     เพื่อสังคม (CSR/CSV) 10,736 ชั่วโมง/คน/ปี

( โดยตัง้สมมุตฐิานไว้ว่า จ�านวนพนักงานในประเทศไทยมีท้ังหมด 
671 คน และแต่ละคนอาสาท�างานในโครงการเป็นอย่างน้อย 16 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี )

3) จ�านวนชั่วโมงจิตอาสาในโครงการ  
    15,358 ชั่วโมง/คน/ปี

4) ไม่มีข้อร้องเรียนตามหลัก ESG
4) ไม่มีข้อร้องเรียนตามหลัก ESG

ประเด็นส�าคัญ
#27) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

#33) เพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน

หัวข้อรายงาน การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน/สังคม

ผลกระทบและความเสี่ยง สร้างความเชื่อใจให้กับชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นทางสังคม การจัดการบริหารความรับผิดชอบต่อการด�าเนินการทางธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน

มาตรฐาน GRI GRI 413 มาตรฐาน ISO ISO 26000 หัวข้อหลัก 6.8

เป้าหมายยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 3, SDG 8, SDG 11, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
-  ภายนอก : ชุมชนรอบโรงงาน, คู่ค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยการแก้ไขและพัฒนาปัญหาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2) ได้รับสิทธิจากชุมชนในการด�าเนินการท�างานและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณที่ประกอบการ
3) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและสร้างคุณค่าคู่สังคม
4) สร้างโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับคู่ค้า  พันธมิตรทางธุรกิจโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการจัดกิจกรรมคุณค่าคู่  
    สังคมและขยายขอบเขตโครงการโดยการร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ 

ผู้รับผิดชอบ ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่พัฒนายั่งยืนจากทุกโรงงาน

กลยุทธ์ “เป็นสมาชิกชุมชนและพลเมืองที่ดี เพื่อขอความไว้วางใจให้เราท�างาน”

การด�าเนินงาน - ทบทวนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมกับผู้มีส่วนได้เสีย (ชุมชน หุ้นส่วนร่วมกิจกรรม และอื่น ๆ) และปรับปรุงแผนก่อนที่จะด�าเนิน 
   การขั้นต่อไป
- จัดเตรียมและด�าเนินการพร้อมกับตัวแทนชุมชนและหุ้นส่วนตามแผนและงบประมาณที่วางไว้
- ประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินการโครงการ

G

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :

การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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การร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

  โรงงานระยอง              โรงงานสุราษฎร์ธานี            โรงงานพิษณุโลก              โรงงานพระประแดง              โรงงานนครราชสีมา            

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนชุมชน I 419-1 I ข้อก�าหนด 7.6.3 I

สแกนที่นี่เพื่อการอ่านวิธีการ
บริหารจัดการข้อร้อเรียนชุมชน
และข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

by phone          corporate website             in person                   email                       mail C
ha

nn
el

s 

   โทรศัพท์                    เว็บไซต์              การแจ้งรายบุคคล             อีเมล                       จดหมาย

ชุมชน/ สังคม

 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน รับข้อร้องเรียน

 ขั้นตอนที่ 1 – รับข้อร้องเรียน
• เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน รับข้อร้องเรียน และทบทวนข้อร้องเรียน
• ส่งรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้จัดการโรงงานพิจารณา
• ผู้จัดการโรงงานพิจารณาผู้เกี่ยวข้อง และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน

 ขั้นตอนที่ 2 – กระบวนการค้นหาสาเหตุ และด�าเนินการแก้ไขเชิงป้องกัน
• ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อร้องเรียน และด�าเนินการสอบสวนภายใน 7 วัน
• วิเคราะห์หาสาเหตุ และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเชิงป้องกันภายใน 15 วัน
• ติดตามและประเมินผลผลการด�าเนินการแก้ไขเชิงป้องกันภายในวัน 30 วัน

 ขั้นตอนที่ 3 – การสื่อสารกลับไปยังผู้ร้องเรียน และการปิดข้อร้องเรียน
• ตั้งเป้าหมายเพื่อสื่อสารผลการด�าเนินการแก้ไขและปิดข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน และแจ้ง 

ความคืบหน้าของการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ หากจ�าเป็นต้องใช้เวลาเกิน 30 วัน

 ขั้นตอนที่ 4 – ติดตามผลการแก้ไขเชิงป้องกัน
• ติดตามผลการด�าเนินการแก้ไขเชิงป้องกัน โดยทีมผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน (Internal audit team) ความถี่  

1 ครั้งต่อปี 
• ด�าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของชุมชนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่อย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อปี

 ขั้นตอนที่ 5 – การรายงาน
• ผู้บริหารระดับสูงด�าเนินการทบทวนผลการจัดการข้อร้องเรียนผ่านการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารความถี่ 1 ครั้ง

ต่อไตรมาส เพื่อเรียนรู้จากข้อร้องเรียน และน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ช่อ
งท

าง
รับ

ข้อ
ร้อ

งเร
ียน

การจัดการข้อร้องเรียน

รับทราบและสอบสวน วิเคราะห์ และวางแผนการ
แก้ไขเชิงป้องกัน

ติดตามและประเมินผล
15 307

ติดตามผล

days

รับข้อเสนอแนะ / สื่อสาร
กลับไปยังผู้ร้องเรียน

รายงาน

หน่วยงานปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น : เอกสาร
แสดงการรับรอง

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ และการพัฒนาชุมชน  I 413-1 I ข้อก�าหนด 7.6.3 I

สแกนที่นี่เพื่ออ่านนโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

จ�านวนข้อร้องเรียนจากชุมชน

2560 2561 2562

0 1 0

แนวทางการด�าเนินงาน

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ใช้วิธีใหม่ในการบริหารโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ และกลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา/ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ประสบความส�าเร็จแล้วส่งต่อให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาต่อไป  กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ค�าแนะน�า
ชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด โครงการเพื่อสังคมน้ีต้องท�าหน้าท่ีท้ังในการแก้ปัญหาของชุมชนและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด โดย 
มุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในขณะที่ท�าหน้าที่เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ กลุ่มบรษัิทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน ปรัชญาในการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมนี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากกิจกรรมทั้งในพื้นที่รอบ ๆ โรงงานและชุมชนใกล้เคียงตลอดจนการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในปีที่ผ่านมา  เพื่อเชื่อมโยงโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมกับธุรกิจของบริษัท  ผ่านกิจกรรม
ท่ีเลือกโดยเน้นกิจกรรมท่ีเป็นความรู้ความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือและสอดคล้องกับความสนใจของชุมชน โครงการที่มีการประเมินความ 
พึงพอใจสูงในเกณฑ์ท่ีก�าหนดจะได้ด�าเนินต่อไปและขยายไปในพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดยมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับพืน้ท่ี เป้าหมายหลักคือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมจะเน้น
การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนของคนในชุมชน  มุ่งเน้นการปรับปรุงสถาพผิวถนนให้มีความปลอดภัยโดยให้ชุมชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยและ 
คุณภาพชีวิต  ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เริ่มท�าในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณโรงงานและสถานประกอบการ  เพื่อการแบ่งปัน  ดูแลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การบริหารข้อร้องเรียนในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแลบริษัท

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนากระบวนการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากชุมชนท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการหลัก ท�าให้
กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถติดตามและตอบค�าถามหรือข้อร้องเรียนจากสมาชิกในชุมชน กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขยายจ�านวน/พื้นที่กิจกรรมอย่างเช่น กิจกรรมในการลด
มลภาวะ / มลพิษทางฝุ่นและปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน  มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนของโรงงานเพื่อท�างานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนชุมชน  เพื่อน�า
ข้อกังวลหรือปัญหาที่มีแจ้งให้ผู้บริหารในการด�าเนินการให้เหมาะสมต่อไป

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นพื้นฐานรวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารจัดการชุมชนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแล  การท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีประสบความส�าเร็จต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสานเสวนาหาข้อมูลด้วยความจริงใจและโปร่งใส รวมถึงจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งจะน�าไปสู่การแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญากับสังคมเพิ่มขึ้น  ตลอดจนการจัดหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง
และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวก

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน / สังคม

หมายเหตุ : 
ที่อยู่  : ฝ่ายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 ชั้น 23 อาคารทิปโก้ 1 
 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย เว็บไซต์  : www.tipcoasphalt.com
โทรศัพท์  : +662 273 6000       อีเมล   : sustainability@tipcoasphalt.com
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ผู้นำ�ด้�น
นวัตกรรม

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย

• โครงกำรประกวด 
สมำร์ทอินโนเวชั่น

• อบรม สำธิตกำรใช้งำน
ยำงมะตอยส�ำเร็จรูป 
พรีมิกซ์

• ศูนย์อบรมกำรขับรถ
ขนส่งแบบมืออำชีพ

• โปรแกรมเตือนเส้นทำง 
ไม่ปลอดภัย 

• อบรมการช่วยชีวิต
เบื้องต้น

• สนับสนุนผู้ฝึกสอน
การช่วยชีวิตเบื้องต้น 
ร่วมกับกลุ่มซีพี

• สนับสนุนอุปกรณ ์
ช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉิน

• บึงตะเครง เพื่อการ
พัฒนาเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

• ถนนมำป่ำยังอยู่ 
ย้ำยต้นไม้ใหญ่จำก
กำรตัดถนนไปยังพื้นที่ 
สำธำรณะ

• ซ่อมหลุมถนน
• ถนนปลอดภัย 

ไปโรงเรียน
• ถนนปลอดภัย 

ส�าหรับเด็ก

• อบรมอาชีพเสริม
• สนับสนุนบ้านเรียน

ละครมรดกใหม่
• เปิดบ้านทิปโก้

การพัฒนาชุมชน
แผนการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

นวัตกรรมน�าสู่อนาคต

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต�่า

ความปลอดภัยของชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญ

นวัตกรรมน�าสู่อนาคต

ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม รักษ์โลก ความปลอดภัยส�าหรับทุกคน

ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่�า

ความปลอดภัย
ของชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญ

แบ่งปันความรู้ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ถนนปลอดภัย
ส�าหรับทุกคน

ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม

สร้างคุณค่าร่วม รถขนส่ง
ประหยัด และ

ปลอดภัย 

การดูแลหลัง
อุบัติเหตุ

 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม ด้วยแนวทางและนโยบายท่ีชัดเจน รวมท้ังแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้น 
เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าวโดยตรง สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้น 2 แนวทางในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการทางธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่แยกออกจากธุรกิจหลัก หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

 กลุม่บริษัทฯ  ทบทวนเพื่อปรบัปรงุกจิกรรมท่ีส�าคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แน่ใจว่ากจิกรรมเหล่านัน้ มีการเชือ่มโยงกบักระบวนการท�างานปกติของเรา ตัวอย่างเช่น  การเป็นผู้รบัผิดชอบหลักของหน่วยงานขาย 
และหน่วยผลิตในโครงการ “การบ�ารงุรกัษาถนนเพื่อการเดนิทางท่ีปลอดภยั” ด้วยการสาธิตเทคนิคการบ�ารงุรกัษาถนนท่ีเหมาะสมให้กบัชมุชนท้องถิ่น มวีตัถปุระสงค์ในการให้ความรูก้ารใช้ผลติภณัฑ์ซ่อมแซม
ถนนในท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยของชุมชน

 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�างานปกติ ได้แก่ การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ริเริ่มโครงการช่วยชีวิตนี้ให้เป็นส่วนส�าคัญ
ของความปลอดภัยทางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์การตอบสนองทางสังคม ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้
กับชุมชนและสังคม

 รายละเอียดกลยุทธ์ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมท่ีจะได้อธบิายในล�าดบัต่อไป สอดคล้องกับกลยุทธ์การพฒันาความย่ังยืนท่ีเราเช่ือว่า จากการด�าเนินงานเหล่าน้ีจะท�าให้เราบรรลุเป้าหมายท่ีสนับสนนุ
ให้เราอยูใ่นขัน้สูงสุดตามแนวทางของการพฒันาอย่างย่ังยืน ท้ังน้ีกลยุทธ์แบบบูรณาการมีส่วนในการก�าหนดความคาดหวงัทางสังคม ซึง่ท�าให้เราสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัผ่านการด�าเนนิธุรกิจท่ีย่ังยืนได้

 เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น 
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการท�างาน หรือแนวคิดธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
ในขณะเดียวกันเรายังคงรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมแอสฟัลต์ด้วย

 กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงและใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับการด�าเนินงานอย่างทั่วถึงทั้งห่วงโซ่คุณค่า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงในขณะที่มีส่วนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือ
น้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับการด�าเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 กลุ่มบริษัทฯ  เน้นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภยัของชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภยัและการลดอุบัติเหตุในการใช้ถนน ซึง่กค็อืความรูต้ามมาตรฐานสากลส�าหรบัการช่วยเหลือ 
ผู้อ่ืนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนในเร่ืองความรู้ความปลอดภัยทางถนน เพราะเราเชื่อว่าเด็ก ๆ สามารถช่วยถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังครอบครัวของพวกเขา 
เพื่อความปลอดภัยทางถนนของชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

กลยุทธ์
ด้านความยั่งยืน

กรอบการด�าเนินงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

กลยุทธ์
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

โครงการหลัก
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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 สแกนที่นี่เพื่อชมวีดีทัศน์โครงการ

ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  

เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

ประเด็นส�าคัญ

 เราเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชนในการท�างานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสังคมและการสร้างคณุค่าร่วม โดยด�าเนินการประชมุกับ
สมาชิกชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ

 กลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์ริเริ่มโครงการเพื่อพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เคารพสิทธิชุมชนและปกป้องผลประโยชน์ของ
ชุมชนด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เรายังสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยขั้นตอนการท�างานดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาชุมชน / สังคมที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น

สมาชิกชุมชนเห็นด้วยกับกิจกรรมทางสังคมและเขียนบันทึก 
ความเข้าใจโดยผู้มีอ�านาจลงนามก่อนการด�าเนินการ

ผู้น�าชุมชน / เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด�าเนินการประชุมในพื้นที่
1) ชี้แจงโครงการพร้อมรายละเอียด
2) อธิบายผลกระทบของโครงการที่อาจจะเกิดขึ้น
3) ประโยชน์ต่อชุมชน

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง I 413-1 I ข้อก�าหนด 6.8 และ 7.4 I

โครงการ 1 :  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา “โครงการถนนปลอดภัย 
          ส�าหรับทุกชีวิต” (ซ่อมหลุมถนน)
 เป็นโครงการที่ต้องการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนส�าหรับผู้ที่ใช้ถนนทุกคน  รวมถึง
ทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วย กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจากการซ่อมผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ผู้สัญจร โดยกิจกรรมน้ีในปี 2559 กลุ่มบรษัิทฯ เริม่จากพนกังานและความรว่มมอืขององคก์รทัง้เอกชน
และภาครฐัในท้องถิน่ ชมุชนท้องถิน่ ท�าในพืน้ท่ีท่ีส�านักงานและโรงงานต้ังอยู ่และในปี 2562 กลุ่มบรษัิทฯ 
ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านความยั่งยืนคือ บริษัท น้�าตาลมิตรผล จ�ากัด ท�ากิจกรรมร่วมกัน
ในพ้ืนท่ีโรงงานของกลุ่มมิตรผล และน�าไปขยายการด�าเนินงานต่อเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมองค์กรต่อไป

โครงการ 2 :  ในพื้นที่กรุงเทพฯ  “โครงการความรู้ถนนปลอดภัย    
          ส�าหรับเด็ก” (การเรียนรู้เชิงบันเทิงส�าหรับเด็ก)
 เป็นโครงการให้ความรู้ในการใช้ถนนตามกฎหมายจราจร และเสริมสร้างประสบการณ์ใน
เรือ่งความปลอดภยัเม่ือต้องเดนิทางรว่มไปกับผู้ใหญ ่หรอืเดนิทางเอง โดยสอดแทรกความรูด้้านภาษา
อังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจ�าวันและความปลอดภัยทางถนนไปด้วย ได้รับความร่วมมือจากหลาย
หนว่ยงานในการพฒันาอุปกรณก์ารท�ากิจกรรมให้เหมาะสม ตัง้เป้าหมายวา่ภายในระยะเวลา 3 ปี เด็ก ๆ   
ในโรงเรียนรอบโรงงานจะมีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎจราจร และสามารถเป็นผู้ใช้ถนนที่ดีในอนาคต

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนัก และปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือสังคม ที่ขับเคลื่อนโดยจัดท�าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนา
สังคม/ชมุชนอย่างย่ังยืนต่อเน่ืองรว่มกนั นอกจากน้ีกลุ่มบรษัิทฯ ยังได้พฒันาพนักงานให้มภีาวะผูน้�า พฒันาศกัยภาพในความถนัดของงานท่ีท�า น�ามาปรบัใชภ้ายนอกบรษัิทฯ รวมถงึการเรยีนรู้ในการตัดสินใจ 
จากการร่วมรับฟังความคิดเห็นกับชุมชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งผลของกิจกรรมเหล่านี้จะเกิดเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน
และกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกัน

 ในปีนีก้ลุม่บริษทัฯ ก�าหนดกจิกรรมในแต่ละพื้นที่หลกัรวมทั้งส�านกังานใหญ่ 6 โครงการหลกั (Signature Project) เพื่อใหแ้ตล่ะพื้นที่ได้ศึกษากิจกรรมในเชิงลกึ บริหารกจิกรรมให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
และจดัท�ามาตรฐานการท�ากิจกรรม เพือ่เผยแพรใ่ห้พืน้ท่ีอ่ืน ๆ  รวมท้ังบรษัิท องคก์รพันธมติร สามารถน�าโครงการกิจกรรมเพือ่สงัคมเหล่าน้ีไปด�าเนนิการเองในพืน้ท่ีของตนได้ เป็นการพฒันาอยา่งมีจดุประสงค์
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 สแกนที่นี่เพื่อชมวีดีทัศน์

โครงการถนนปลอดภัย

ส�าหรับทุกชีวิต

 สแกนที่นี่เพื่อชมวีดีทัศน์

โครงการความรู้ถนน

ปลอดภัยส�าหรับเด็ก

โครงการ 2 :  ในพื้นที่จังหวัดระยอง “โครงการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย” 
(การฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)  
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED))

 เป็นโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและ 
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ส�าหรับประชาชนท่ัวไป ซึ่งใช้
มาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ  ได้ท�าการ
พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิต 
ขั้นพื้นฐานส�าหรับประชาชนทั่วไป (Instructor for Non-HCP)*  
เพื่อท�าการช่วยสอนการช่วยชีวิต ร่วมกับแพทย์วิชาชีพที่ผ่าน
การอบรมในการควบคุมกิจกรรมให้ได้ตามมาตรฐาน 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนพนักงาน 
ผ่านหลักสูตรครูผู้สอนจ�านวน 38 คน (พร้อมใบรับรอง 
ผ่านหลกัสูตรครผูู้สอนการชว่ยชวีติฯ) เพือ่การสอนในกจิกรรม
การช่วยชีวิตพนักงานและคนในชุมชน โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ท�าการอบรมพนักงานจ�านวน 218 คน ชุมชนจ�านวน 87 คน 
และกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นผู้ฝึกสอนกับโครงการ “การอบรม
วิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน – มหาดไทย” ของ กลุ่มบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์ ท�าการสอนใน 6 จังหวัด มีผู้รับการฝึกอบรม
แล้วจ�านวนทั้งสิ้นรวม 1,080 คน

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  339  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  338  |



ประเด็นส�าคัญ

เราปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน

 การมีจิตกศุลและเมตตาธรรมเป็นหน่ึงในวฒันธรรม
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมของ
องค์กร เรามุ่งมั่นท่ีจะตอบแทนชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยใช้ 
ความเช่ียวชาญของพนักงานและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อตอบสนองความต้องการในชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มการ 
มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ผลิตและพันธมิตร 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานชีวิตของชุมชนนั้น ๆ

 ในปี 2562 มพีนกังาน 671 คน ใน 6 จงัหวดั และมอีาสา
สมัครในชมุชนท้องถิ่น 8,970คน เข้าร่วมโครงการอาสาสมคัร 
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ซึ่งท�าให้มีการช่วยเหลือ 
จากอาสาสมัครมากกว่า 15,000 ชั่วโมง

 สแกนที่นี่เพื่อชม
วีดีทัศน์โครงการ
โครงการพัฒนา
บึงตะเครงแบบ

บูรณาการ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง I 413-1 I ข้อก�าหนด 6.8 และ 7.4 I

พัฒนาทักษะอาชีพในธุรกิจยางมะตอย กับพันธมิตรส�าคัญ ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท 
(DOR) เขต 11 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงงานสุราษฎร์ธานี

โครงการ “นวัตกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก” โดยโรงงานพระประแดง 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “SMART Logistic”  
ส�าหรับการประกวดนวัตกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคกลาง โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพในการประกวดนวตักรรม
ครั้งนี้

โครงการ 4 :  ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ฝีมือแรงงานช่างในธุรกิจยางมะตอย” (สนับสนุนการศึกษา)

 เป็นโครงการพัฒนาความสามารถของช่างในพื้นท่ี ท่ีต้องการมีความรู้ด้านอาชีพ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้ยางมะตอยอย่างถูกต้องในหลักสูตรท่ีก�าหนด โดยร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท 
สุราษฏร์ธานี ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี 11 และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการ
ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและการปฏิบัติตามก�าหนด เป็นการสร้างอาชีพในชุมชน 
และน�ารายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้กับผู้แทนจ�าหน่ายสินค้า ในการเผยแพร่รายชื่อผู้ท่ีสามารถใช้สินค้า 
ได้ถูกต้อง สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ 6: ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
“โครงการพัฒนาบึงตะเครงแบบบูรณาการ” 
(ระบบนิเวศชุมชน)

 เป็นโครงการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการปรับปรุง  
สร้างระบบนิเวศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้�าและส่ิงแวดล้อม  
รวมท้ังเป็นศูนย์ เรียนรู้ และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าด�าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในการจัดท�าผังบริเวณหลัก ส่ิงท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 
ไปแล้วคือ ย้ายต้นไม้ใหญ่ ไม้อนุรักษ์ ในแนวท่ีถนนหลวงตัดผ่าน
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยล้อม/ย้ายต้นไม้เข้าสู่พื้นท่ีบึงตะเครง  
เป็นการรักษา/อนุรักษ์พันธ์ุไม้ และพื้นท่ีโครงการได้ไม้ใหญ่เพื่อ 
จัดภูมิทัศน์ ได้สมบูรณ์ขึ้น ปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี
โครงการทั้งสิ้นจ�านวน 2,498 ต้น ปล่อยพันธ์ุปลา กุ้งน้�าจืด 
800,000 ตัว

โครงการ 5 : ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ “โครงการประกวดนวัตกรรม

                      ระดับอุดมศึกษา” (นวัตกรรมความร่วมมือ)

 เป็นโครงการที่ด�าเนินงานต่อจากโครงการประกวดนวัตกรรมของพนักงานภายใน
องค์กร  และในขณะเดียวกันได้ขยายการประกวดนวัตกรรมไปยังนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เน่ืองจาก 
จุดมุ่งหมายหลักคือการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
และในยคุปจัจบุนันกัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถในดา้นคอมพวิเตอร์/เทคโนโลยมีากขึน้ กลุม่บริษทัฯ 
มีส่วนในการช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาการศึกษาและความรู้ต่าง ๆ และท้ายสุดเปิดโอกาสในการ
ท�างานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหัวข้อในการประกวดจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเป็นมุ่งเน้น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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671 EMPLOYEES SPENT OVER 15,000 HOURS ON VOLUNTEERING PROGRAMS 

Hours of Voluntary Community Services  
During 2019, the company decided to remove hours of volunteer activity from performance evaluation for the entire organization. This is to ensure provision 
of systematic knowledge and correct understanding about corporate social responsibility that can be conducted continuously while cultivating a sharing 
culture for mutual benefits in society. Employees will be equipped with full knowledge and understanding that can be further extended to their families and 
society, hence encouraging more ‘sharing’ across the society. 

It was found that, after cancellation of the ‘CSR hour’ rating system, the total volunteer hours that employees spent together with the company and the 
community has showed a significant of reduction; e.g., the hours recorded were below the company’s 3-year average level around 36%. The main reason is 
that we have more focusing on number of CSR/CSV projects and keep projects that concerning our business. Anyhow, the engagement rate is almost the 
same 93.5% Vs. 95%, and this is convincing evidence that our employees have participated in volunteer activities in various projects from their own volition, 
with “FEEL SO GOOD” attitude while doing these. The company will stay fully committed upon continued supports to CSR/CSV initiatives, to ensure long-
term sustainable developments.  

Budget Allocations for the Corporate Social Responsibility Activities 
Following the company’s recent CSR activities guideline adjustment in 2019, major focus was placed upon key Iconic CSR projects implemented as main 
activity upon each area that the company operates in while our employees and local communities will serve as co-owners.  

This year the company organized projects in collaboration with partners, stakeholders, in order to expand the activity areas encompassing more social / 
community developments without incurring significant expenses. This hence allows continuous budget allocations for future projects. Key emphasis was 
placed upon creating CSR network through collaborate on major activities with clear objectives, including clear benefits to the company and the community, 
in order to ensure greatest benefits to the society. 

From this new approach of the CSR Collaboration, we found we had a better control of the total project expenditures including the paid working hours for 
volunteers reduced significantly. The learning of CSR Project Management gave us better visibility to make yearly plan and get good feedback from both our 
employees and CSR partners, proven by the CSR Activities satisfaction score increased to 89%.  

CSR Activity 2016 2017 2018 2019*
Hour of CSR Activity from 
employees (Hour) 24,052 23,584 23,978 15,358 

Rate of Activities 
(Hour/person/year)  33.7 32.6 34.8 22.9 

Number of Employees 
Participation (person) 714 723 689 671 

Employee Volunteering 
Engagement (Report only in 
Thailand from total 718 persons) 

95.0% 93.5% 

Category of CSR Expense 2018 2019*
Cash contribution for CSR Projects 13,261,260 7,723,750
Management Overheads 4,897,300 929,900
In-kind giving: product, or service 
donation, Project/ Partnership 897,530 807,700
Employee cost during paid working 
hours for volunteering work 3,879,900 2,437,061
CSR Activities Satisfaction Survey 
(Employee & Community) 87.2% 89.0%

KEY ISSUES 

• Employees  

• Communities          

• CSR Partner        

• Children K.G. – P.4 

• Road Repairing  
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* Recorded only from Thailand Business Unit: Baht
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เอา Background ขาวออก ใหเ้ป็นลายเส้นขาว 

2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  2019  I  SUSTAINABILITY REPORT  I  TIPCO ASPHALT GROUP I  

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

671 EMPLOYEES SPENT OVER 15,000 HOURS ON VOLUNTEERING PROGRAMS 
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During 2019, the company decided to remove hours of volunteer activity from performance evaluation for the entire organization. This is to ensure provision 
of systematic knowledge and correct understanding about corporate social responsibility that can be conducted continuously while cultivating a sharing 
culture for mutual benefits in society. Employees will be equipped with full knowledge and understanding that can be further extended to their families and 
society, hence encouraging more ‘sharing’ across the society. 
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This year the company organized projects in collaboration with partners, stakeholders, in order to expand the activity areas encompassing more social / 
community developments without incurring significant expenses. This hence allows continuous budget allocations for future projects. Key emphasis was 
placed upon creating CSR network through collaborate on major activities with clear objectives, including clear benefits to the company and the community, 
in order to ensure greatest benefits to the society. 

From this new approach of the CSR Collaboration, we found we had a better control of the total project expenditures including the paid working hours for 
volunteers reduced significantly. The learning of CSR Project Management gave us better visibility to make yearly plan and get good feedback from both our 
employees and CSR partners, proven by the CSR Activities satisfaction score increased to 89%.  
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เอา Background ขาวออก ใหเ้ป็นลายเส้นขาว 

กิจกรรม CSR 2559 2560 2561 2562*

ชัว่โมงกิจกรรม CSR ของพนักงาน 
(ชัว่โมง) 24,052 23,584 23,978 15,358

อตัราชัว่โมงกจิกรรม (ชัว่โมง/คน/ปี) 33.7 32.6 34.8 22.9

จ�านวนพนักงานทัง้หมด (คน) 714 723 689 671

อตัราการเข้าร่วมกิจกรรม 
(รายงานเฉพาะในประเทศไทยจาก
จ�านวนพนักงาน 718 คน)

95.0 93.5

ประเภทค่าใช้จ่ายกจิกรรม CSR 2561 2562*

งบประมาณส�าหรับกิจกรรม CSR 13,261,260 7,723,750

ค่าใช้จ่ายการจัดการกิจกรรม 4,897,300 929,900

อื่น ๆ (ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ) 897,530 807,700

เวลา (ของพนักงานเมื่อร่วมกิจกรรมในชั่วโมงท�างาน) 3,879,900 2,437,061

ผลส�ารวจความพึงพอใจกิจกรรม CSR (พนักงาน และชุมชน) 87.2% 89.0%

* บันทึกเฉพาะธรุกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน หน่วย : บาท

ประเด็นหลัก
กิจกรรม CSR ส่งผลต่อ

671 

8,970 

22 

11

13

คน

คน

หน่วยงาน

โรงเรียน

กิโลเมตร

2

4

พนักงาน 671 คน ร่วมเป็นจิตอาสาด้วยจ�านวนชั่วโมงมากกว่า 15,000 ชั่วโมง  I 413-1 I ข้อก�าหนด 6.8 และ 7.4 I

ชั่วโมงจิตอาสาการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ยกเลิกการน�าชัว่โมงจิตอาสาเข้าเป็นส่วนหนึง่ของการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานทัง้องค์กร เพื่อเริ่มการให้ความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเป็นระบบขององค์กร สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการให้ การแบ่งปันเพื่อให้ประโยชน์ร่วมกันในสังคม โดยพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถเผยแพร่
ขยายไปยังครอบครัวและสังคมเพื่อส่งเสริม ‘การแบ่งปัน’ ให้เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไป

 หลังจากยกเลิกระบบการประเมินชัว่โมงจิตอาสา กลุม่บริษทัฯ พบว่าจ�านวนชัว่โมงท่ีพนักงานใช้เวลาร่วมกับบริษัท และชมุชนในการท�ากิจกรรมลดลงอย่างมีนัยส�าคญัจากระดบัเฉล่ียท่ีเคยปฏบัิติมาใน
ระยะเวลา 3 ปี อยู่ประมาณร้อยละ 36 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถโดยให้ความส�าคัญกับจ�านวนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม/ 
การสร้างคุณค่าร่วม (CSR/CSV) และรักษาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไว้ ท้ังน้ีอัตราการมีส่วนร่วมยังอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน คือ 93.5% เทียบกับ 95% (ก่อนการยกเลิก) และน่ีคือหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ว่า
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการต่าง ๆ  จากทัศนคติ ของตนเองที่ “รู้สึกดี” เมื่อเข้าร่วมท�ากิจกรรมเหล่านี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนโครงการ CSR/CSV อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

งบประมาณส�าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ตามแนวทางท่ีบริษัทฯ ปรบัปรงุกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2562 ท่ีมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมหลกัท่ีส�าคญัในแต่ละพื้นทีท่ีโ่รงงานต้ังอยูซ่ึง่พนักงานและชมุชนมีความเป็นเจ้าของร่วมกนั

 ในปีนี้บริษัท ได้จัดโครงการที่เป็นความร่วมมือกับพันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายพื้นที่กิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนาสังคม/ชุมชนให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก สามารถ 
จัดสรรงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องส�าหรับโครงการในอนาคต โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย CSR ร่วมมือท�ากิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อองค์กรและชุมชนร่วมกันอย่างกว้างขวาง

 จากแนวทางใหม่ในการร่วมมอืกิจกรรม CSR น้ี กลุ่มบริษทัฯ พบว่าสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายโดยรวมให้ลดลงได้ ซึง่รวมถงึการคดิค่าใช้จ่ายจากเงินเดอืนพนักงานเม่ือไปร่วมกิจกรรมในเวลางานด้วย  
จากการเรียนรู้การบริหารโครงการ CSR น้ีช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ วางแผนโครงการได้ดีขึ้น ได้รับการตอบรับจากพนักงานและพันธมิตรดีขึ้น ดูได้จากผลการส�ารวจความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
ที่เพิ่มขึ้นถึง 89%

ช่ัวโมง/ปี จ�านวนรวมชั่วโมงกิจกรรม CSR 
ค่าใช้จ่าย CSR ผลส�ารวจความพึงพอใจกิจกรรม CSR

• พนักงาน 

• ชมุชน         

• พนัธมิตร CSR      

• นักเรียนระดบัประถมศกึษา

• การซ่อมถนน 

อัตราการเข้าร่วม

ซ่อมหลุม/ซ่อมผิวถนน

1

3

2561

2562

2559 2560 2561 2562

2561

2562

2561 2562

*บันทึกเฉพาะธุรกิจประเทศไทยเท่านั้น

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  343  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  342  |



ลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้
รักษ์โลก 
ลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• จัดเก็บขยะในชุมชนต�าบลลีเล็ด จังหวัดสุราษฏ์ธานี ให้คลองซอยต่าง ๆ สะอาดปราศจากขยะ
• ท�าความสะอาดบริเวณหน้าท่าเรือ 7A (พระประแดง) และก�าจัดขยะบริเวณแม่น้�าเจ้าพระยา
• สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนหนองปักใจ จ.นครราชสีมา และต.บางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
• พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าบนถนนส�าหรับพนักงานขับรถในกลุ่มบริษัทฯ ผ่าน

ซอฟแวร์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจัดตั้งศูนย์อบรมส�าหรับพนักงานขับรถบรรทุก 
สารเคมีอันตราย (ใบขับขี่ประเภทที่สี่) เพื่อการบริการที่ปลอดภัยและไม่สร้างมลพิษให้ชุมชน/สังคม

• เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถขนส่งและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
• ท�าความสะอาดท่าเรือ 7A และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริเวณโรงงานพระประแดง
• ลดค่าใช้จ่ายในการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการขับรถในภูมิประเทศอันตราย  

และลดการไหลออกนอกบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายางมะตอย

• ลดโอกาสการแพร่กระจายและปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์สู่สภาพแวดล้อม
• สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
• ให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการขยะ

ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน

สร้างความปลอดภัยส�าหรับทุกคน
ถนนปลอดภัยส�าหรับทุกคน

• การซ่อมแซมหลุมถนนบนพื้นผิวที่เสียหายเพื่อลดปัญหาอันตรายในการสัญจร เป็นการซ่อมหลุม
ถนนตามมาตรฐานกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท เพื่อความปลอดภัยในระหว่างรอการ
อนุมัติงบประมาณแผ่นดินในโครงการ “ทักษะการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมส�าเร็จ” และขยาย
ขอบเขตโครงการให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

• ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในโครงการ  
“ถนนปลอดภัยเพื่อเยาวชน”

• ส่งเสริมสินค้ายางมะตอยผ่านการสอนการใช้งานที่ถูกต้องและน่าสนใจไปในเวลาเดียวกัน
• ด�าเนินการพัฒนาสินค้า บริการ และเทคโนโลยีเพิ่มเติม
• จัดตั้งเครือข่ายและพันธมิตรในการซ่อมบ�ารุงพื้นผิวถนนทั่วประเทศ
• สร้างความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

• เสริมสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย (คุณภาพชีวิตที่ดี)
• เสริมสร้างการพัฒนาอาชีพท้องถิ่น อาทิเช่น การซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นผิวถนน
• สนับสนุนการร่วมมือกันภายในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การใช้และบ�ารุงถนน

ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน  
(ที่เกิดจากหลุมบนถนน)

สร้างความปลอดภัยส�าหรับทุกคน 
การเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ

• ให้ความรู้และจัดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และวิธีการเอาส่ิงแปลกปลอม
ออกจากระบบทางเดินหายใจ รวมท้ังวิธีการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED

• สนับสนุนผู้สอนหลักสูตร CPR ผ่านโครงการอบรมท่ัวประเทศของกลุ่มบริษัทซีพี
• สนับสนุนการก่อสร้างและจัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยชีวิตส�าหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล

ชุมชนใกล้เคียงโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ

• ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน
• ส่งเสริมทัศนคติจิตอาสาส�าหรับพนักงานเพื่อการช่วยเหลือชุมชน
• สร้างความสัมพันธ์อันดีและความมั่นใจให้กับชุมชนใกล้เคียง

• เพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระหว่างรอความช่วยเหลือ/รับการรักษา
• การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง CPR และการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกลั้นออกจากทาง

เดินหายใจแก่ชุมชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน

การสร้างงาน
ร่วมมือสร้างนวัตกรรม 
การแบ่งปันองค์ความรู้

• ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการอบรมชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่มีความสนใจในการ
ซ่อมแซมพื้นผิวถนนโดยใช้ยางมะตอย รวมถึงการสร้างเนินชะลอความเร็ว

• เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการสร้างอาชีพในประเทศ
• แลกเปลี่ยนความรู้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้โดยตรง
• สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
• เพิ่มความรู้ผลิตภัณฑ์และการใช้งานให้กับพนักงาน

• เพิ่มทางเลือกด้านอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างรายได ้
ให้ชุมชนได้

เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน กรอบแนวคิดในการท�ากิจกรรม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายความยั่งยืนองค์การสหประชาชาติ

ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
นวัตกรรม

ร่วมมือสร้างนวัตกรรม 
การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม

• จัดและสนับสนุนการแข่งขันนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการ
• จัดการแข่งขันนวัตกรรมประจ�าปีภายในองค์กร เพื่อปลูกฝังให้พนักงานรู้และเข้าใจในโครงการด้าน

นวัตกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
• ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจและนักวิชาการในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการในระดับอุตสาหกรรม 

เพื่อธุรกิจ

• ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานสามารถเสนอหรือน�าแนวความคิดใหม่ไปปรับใช้กับ 
การท�างานเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  รวมทั้ง 
การลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

• พัฒนาสินค้า บริการ และเทคโนโลยีการผลิตอย่างสม่�าเสมอ
• ตามนโยบายภาษีของรัฐบาล การพัฒนานวัตกรรมใหม่สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ 300%

• จัดรวมสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงให้การ
ผลิตมีประสิทธิภาพโดยลดเวลาการผลิตลง

• เสริมสร้างการพัฒนาของประเทศชาติโดยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
• เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเป็น “นักคิดเชิงคุณภาพ”

การสร้างคุณค่าร่วม
ร่วมมือสร้างนวัตกรรม
การสร้างคุณค่าร่วมกัน

• พัฒนาแหล่งเก็บน้�าบึงตะเครงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็น
สถานที่ออกก�าลังและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

• อนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในแนวก่อสร้างถนน โดยการย้ายต้นม้ไปที่โครงการบึงตะเครงภายใต้ 
โครงการ “ถนนมาป่ายังอยู่”

• จัดแข่งขันวิ่งมาราธอนระยะสั้น ณ บึงตะเครงเพื่อหาทุนสนับสนุนการย้ายต้นไม้ และโครงการอื่น ๆ  
ในโครงการบึงตะเครงอย่างยั่งยืน

• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้างผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการหาวิธีแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนและ 
พอเพียงในตนเอง

• ชาวบ้านในชุมชนสามารถใช้งานพื้นที่ส�าหรับสันทนาการและออกก�าลังกายได้
• สามารถใช้พื้นที่ที่จัดไว้เป็นแหล่งรายได้ส�าหรับชุมชน

การพัฒนาความรู้
ร่วมมือสร้างนวัตกรรม 
พัฒนาความรู้

• นิทรรศการ “เปิดบ้านทิปโก้แอสฟัลท์” ให้แก่นักเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ
ของกลุ่มริษัททิปโก้แอสฟัลท์

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการศึกษาแบบโฮมสคูล “บ้านเรียนละครมรดกใหม่” ที่จัดกิจกรรม
สอนทักษะชีวิตผ่านละครเวที

• สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
• ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในการวางแผนเพื่ออนาคตและกระชับความสัมพันธ์ที่ดี

• เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ท�างานตามความต้องการหรือทักษะของตนเอง  
เพื่อลดอัตราการเปลี่ยน/ย้ายงาน

• เสริมสร้างโอกาสทางอาชีพระหว่างหรือจบการศึกษา
• สนับสนุนระบบการเรียนทางเลือก อาทิเช่น เรียนที่บ้าน

สาระส�าคัญของโครงการหลัก CSV/CSR และเป้าหมาย/ผลกระทบจากการพัฒนาความยั่งยืน  I 413-1 I ข้อก�าหนด 6.8 และ 7.4 I
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ผลประเมินจากแบบสอบถามความร่วมมือระหว่างชุมชนในโครงการ CSV/CSR 6 โครงการหลัก I 413-1 I ข้อก�าหนด 6.8 และ 7.4 I

กิจกรรม กิจกรรมต่อเนื่อง ความพึงพอใจ

ถนนปลอดภัย
ส�าหรับทุกชีวิต

เริ่มปี 2560 ~ 3 ปี

92.6 
%

วรวัฒน์ ศรียุกต์: พันธมิตรกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้อ�านวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มบริษัทมิตรผล
โครงการซ่อมผิวถนนท่ีเป็นหลุมบ่อบนพื้นถนนท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจร เป็นการซ่อมชั่วคราวเพื่อรองบประมาณของ
หน่วยงานรัฐ เป็นกิจกรรมท่ีร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทมิตรผลและกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ โดยกลุ่มบริษัทมิตรผลได้ใช้ข้อมูล
และกระบวนการซ่อมถนนอย่างถูกวิธี ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาถนนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานกลุ่มมิตรผล

ความรู้ถนนปลอดภัย 
ส�าหรับเด็ก

โครงการใหม่ เริ่มปี 2562

97.2 
%

พรทิพย์ ชูบัว: ผู้น�าชุมชน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุม่บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้จดักิจกรรมร่วมกบัเยาวชนในแต่ละปี โดยเริ่มต้นในปี 2562 ได้มีการจดักิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและ
เสริมสร้างความรูด้้านความปลอดภยับนท้องถนนไปพร้อม ๆ กัน เดก็ ๆ จะได้รบัการปลูกฝังความรูเ้พื่อน�าไปใช้ในชวีิตประจ�าวนั และ
สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ได้รับการออกแบบ
เพื่อความรู้ความปลอดภัยทางถนน

ช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน 
เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

เริ่มปี 2560 ~ 3 ปี

95.7 
%

พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ : แพทย์ผู้ก�ากับและอบรมโครงการ 
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
ผมมีประสบการณ์การท�างานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มาสองปี มีความรู้สึกประทับใจกับความ
พยายามอย่างแรงกล้าของกลุ่มบริษัททิปโก้ ผู้จัดการโครงการมีความทุ่มเทและรับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้และหลักปฏิบัติ
การช่วยชวีติคนเบือ้งต้นให้แก่ชมุชน รวมทัง้ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรร่วมและสนับสนุนการถ่ายทอด
ความรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้นผ่านเครื่องมืออบรมที่มีอย่างครบถ้วน

พัฒนาศักยภาพฝีมือ 
แรงงานช่าง

เริ่มปี 2561 ~ 2 ปี

78.5 
%

นัสศิลป์ ทิมศิลป์ : ผู้จัดการโครงการ
เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาความยั่งยืน (SDO) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) (โรงงานสุราษฎร์ธานี)
โครงการน้ีเริ่มต้นขึ้นเม่ือเดอืนมีนาคม ปี 2561 โดยเป็นการอบรมด้านอาชพีให้แก่ผู้ท่ีสนใจการซ่อมถนนและงานท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์
ยางมะตอย เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครวั โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรฐับาลและหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ประกวดนวัตกรรมระดับ
อุดมศึกษา

เริ่มปี 2561 ~ 2 ปี

82.2 
%

พิพัฒน์ ด่านส่งศรีสกุล : ผู้จัดการโครงการ
หัวหน้าควบคุมดูแล บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) (โรงงานพระประแดง สมุทรปราการ)
โครงการน้ีถูกจัดขึ้นตามกลยุทธ์ระดับองค์กรด้านนวัตกรรม และมุ่งเป้าไปยังนักเรียนนักศึกษาผ่านความร่วมมือของสถาบัน 
การศกึษาต่าง ๆ  โดยสนับสนุนงานนวตักรรมด้วยการจดัแข่งขนันวตักรรมท่ีมีหัวข้อท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่องค์กรและชมุชนรอบข้าง 
อาทิเช่น ที่โรงงานพระประแดงมีการจัดประกวดโครงการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลท�าให้การใช้พลังงานลดลง รวมทั้งลดเวลาการขนส่ง  
ที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงตามมา

พัฒนาบึงตะเครง
แบบบูรณาการ

เริ่มปี 2556 ~ 6 ปี

87.1 
%

วิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ : ผู้น�าชุมชน
นายกเทศมนตรีต�าบลบางระก�าเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
ต�าบลบางระก�าเมืองใหม่ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มายาวนานกว่าหกปี เพื่อพัฒนาบึงตะเครงในจังหวัดพิษณุโลกให้
เป็นพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมสันทนาการ และการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมวิ่งระยะสั้นประจ�าปีเพื่อ 
จัดเป็นทุนในการพัฒนาบึงตะเครงด้วยชุมชนเองอย่างยั่งยืน

89%
คว�มพึงพอใจของชุมชนโดยรวม

ร้อยละ

 ในแต่ละปีพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ร่วม 
ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared  
Value - CSV),  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social  
Responsibility – CSR), และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management – CRM) ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ เช่น 
ลูกค้า คู่ค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น หลังจากส้ินสุดแต่ละ
กิจกรรม เราได้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ 

 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีใช้ประกอบรายงานมีท้ังหมดหกฉบับตาม
โครงการกิจกรรมหลักท้ังหกโครงการ โดยผลการประเมินจะมีส่วนช่วยให้เรา
เห็นและทราบถึงมุมมองของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับสมรรถนะทางธุรกิจของบริษัท  
ซึ่งรวมถึงจุดที่เราต้องพิจารณาปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของชุมชน 
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. . . ยิ่งให้  ยิ่งมีความสุข . . .
เรามีความมุ่งม่ันในการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคมโดยผ่านการท�า
กิจกรรมของเหล่าพนักงานจิตอาสา เป็นการร่วมสร้างโครงการท่ีให้ความ
ส�าคญักบัชมุชนและสังคม ให้เกดิประโยชน์ในดา้นความเป็นอยู่ ความปลอดภยั
อย่างย่ังยืน หลายต่อหลายคนอาจมองว่างานอาสาเป็นกิจกรรมท่ีน่าเบื่อและ
เสียเวลา เราจึงต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจรวมทั้งพัฒนาโครงการ 
CSV/CSR ท่ีสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อชุมชน ท่ีร่วมกันท�ากับ
ชุมชนแล้วสนุก มีความสุข เพื่อเป็นความภูมิใจ และเกิดความสุขของการเป็น 
ผู้ให้แก่ผู้มีจิตอาสาทุกคน

 

คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

รู้
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง       ของทิปโก้แอสฟัลท์

ที่ได้ท�างานที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้าง 
พร้อมก้าวไปด้วยกันและท�าให้ทุก ๆ วันเป็น

     วันที่ดีที่สุด

สึ

สึ ามรู้ สุขควก

ก ดี

มี

ภาพความรู้สึกจากกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

งานจิตอาสาสร้างความสุข
และเติมเต็มให้แก่ชีวิต

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายที่  3 : ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  

เป้าหมายท่ี 4 : ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 

เป้าหมายท่ี  9 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและนวัตกรรม

เป้าหมายท่ี 11 : สร้างเมืองและการต้ังถ่ินฐานท่ีปลอดภัย

เป้าหมายท่ี 13 : ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลก 

เป้าหมายท่ี 17 : เสริมสร้างและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ

 โครงการดา้นสขุภาพและเสรมิสรา้งความเป็นอยู่ทีดี่ของชมุชน/สังคม อาทิ
เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการถนนปลอดภัยส�าหรับทุกชีวิต-
ซ่อมหลุมบนผิวถนน การให้ความรู้ถนนปลอดภัยส�าหรับเด็ก การบริจาคเลือด และ
กิจกรรมการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพต่าง ๆ อีกหลายโครงการ

 โครงการอบรมความรู้ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมในกรอบการพัฒนาเชิง
สังคมในวถิขีองการสรา้งคณุคา่ทางธรุกจิ และการพฒันามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการใช้
ยางมะตอยผสมส�าเรจ็เพือ่ใชป้ระกอบอาชพี รวมท้ังให้ความรูด้า้นความปลอดภยัให้
แก่ชุมชนและพนักงานขององค์กร

 โครงการด้านกิจกรรมนวัตกรรมส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ
ภายนอก ส�าหรบัผูมี้ส่วนได้เสียภายใน (พนกังาน) เป็นการประกวดนวตักรรมประจ�าปี 
ส�าหรบัผู้มส่ีวนไดเ้สียภายนอก มุ่งเนน้การพฒันานักศกึษาระดับอุดมศึกษา จดัการ
ประกวดนวัตกรรมในแต่ละภูมิภาค เน้นการท�างานร่วมกัน ซึ่งองค์กรมีวัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมให้แก่พนักงานและชุมชน

 โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนส�าหรับเยาวชน 
กิจกรรมการซอ่มหลุมบนผวิถนนซึง่จะเป็นสาเหตขุองอุบัติเหตุทางถนน รวมท้ังการ
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

 โครงการพัฒนาบึงตะเครงด้วยการปลูกและย้ายต้นไม้จากแนว 
ถนนทางหลวงท่ีตัดผ่านเขา้พืน้ทีบึ่งตะเครง ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน รวมท้ังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในที่ท�างานอย่างยั่งยืน

 โครงการเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมองค์กร ท่ีช่วยเสริมสร้างและขยาย
ขอบเขตการท�างานของพันธมิตรความร่วมมือทางธุรกิจในการท�ากิจกรรมเพื่อ
สังคมรว่มกัน  รวมท้ังน�าไปขยายผลในพืน้ทีข่ององคก์รพันธมิตร เพือ่ให้โครงการหลัก 
ทั้งหกโครงการมีประสิทธิผลที่ยั่งยืน
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การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก  
เป็นการปลูกฝังให้การด�าเนินการต่าง ๆ ในระดับกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือสร้างความยั่งยืน  

ตั้งแต่การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม การประสานงาน และการส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ  ที่เชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ขององค์กร  

กลยุทธ์ และรูปแบบทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

คุณค่�เพื่ออน�คต

ส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้

ลดความเหลื่อมล้�า
ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ

ส่งเสริมการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

สร้างความเท่าเทียม
ทางเพศสตรี
และเด็กหญิงทุกคน
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พนักงานเป็นศูนย์กลางในด้านการสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้น  
ท่ีส�าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้ กับพนักงาน  
การสรรหาผู้สมัครท่ีมีความเหมาะสมคือการเลือกคน 
ท่ีมีค่านิยมสอดคล้องกับองค์กร  ผู้มีความสามารถท่ีได้รับ
คดัเลือกจากกลุ่มผูจ้บการศกึษาใหมค่อื กลุ่มผู้บรหิารฝึกหัด 
และในกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานมาแล้วคือคนท่ีได้
รับคัดเลือกเข้ามาอยู่ใน “ต�าแหน่งหลัก” ท่ีระบุไว้ในแผนการ
สืบทอดต�าแหน่ง

   การตัดสินใจในการสรรหาแบบค�านึงถึงพนักงานเป็น
ศูนย์กลาง ส่งผลต่อ การสร้างแรงจูงใจให้สูงขึ้น การลด
อัตราการลาออก และการสร้างวัฒนธรรมท่ีน่าท�างาน 
ส�าหรับทั้งพนักงานใหม่และเพื่อนร่วมงาน 

พนักงานเป็นศูนย์กลางในด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา 

เราได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เฉพาะกลุ่มส�าหรบัพนักงานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูง  
โดยให้มีท้ังการเรียนในชั้นเรียน และการท�าโครงการตามท่ีได้
รบัมอบหมาย  โปรแกรมน้ีเปน็ส่วนเพิม่เตมิจากมาตรการการ
พฒันาและฝกึอบรมมาตรฐานในองคก์ร ซึง่จะชว่ยให้พนักงาน
มีระดบัความสามารถสอดคล้องกับทิศทางธรุกจิขององคก์ร 

  โปรแกรมเฉพาะน้ีจึงมุ่งเน้นการสร้างเสริมความ
สามารถ (competency) โดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบวกให้กับพนักงาน 

พนักงานเป็นศูนย์กลางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเรา ออกแบบ
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผน  
การติดตามจนถึงการประเมินผล ในแต่ละขั้นตอน ผู้บังคับ
บัญชามีหน้าท่ีอธิบายความคาดหวังให้ชัดเจน ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) และสนับสนุนให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ท�าผลงานได้

   ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาน้ันได้รับโอกาสในการแสดง 
ความคิดเห็นในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากการประเมินตนเอง
ก่อนการปรึกษากับหัวหน้างานขั้นต้น จนถึงการขอยืนยัน
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

พนกังานเป็นศนูยก์ลางในการบรหิารคา่ตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนของเราพิจารณาผลการปฏิบัติ
งานรายบุคคลเป็นหลัก จากระดับท่ีมีผลต่อหน่วยงานจนถึง
ระดับท่ีมีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ผู้มีความสามารถและศักยภาพสูงน้ัน จะได้รับการพิจารณา
ค่าตอบแทนจากความอุตสาหะพยายาม การแสดงศักยภาพ 
และผลส�าเรจ็จากบทบาทและโครงการท่ีไดร้บัมอบหมายพเิศษ 
หัวใจส�าคัญคือการตอบแทนผลการปฏิบัติงานและการมี
พฤติกรรมการท�างานท่ีพงึประสงค ์ซึง่จะกระตุ้นแรงบันดาลใจ 
ให้พนักงานกลุ่มนี้มีความมุมานะในการสร้างความเป็นเลิศ 
อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกใน
วัฒนธรรมองค์กร

พนักงานเป็นศูนย์กลางในการวางแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง 

   แผนการสืบทอดต�าแหน่งของเรา พิจารณาจากความ
จ�าเป็นขององค์กร ประกอบกับความต้องการของพนักงาน  
เรามุ่งสร้างสมดุลท่ีดีระหว่างการเติบโตทางอาชีพและ 
การเติบโตในเชิงชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานมีความเข้มแข็ง
ในด้านวุฒิภาวะ และมีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคการงาน 

  ผู้ได้รับการระบุเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งจึงได้รับการ
ออกแบบแผนการพัฒนารายบุคคล ท่ีค�านึงถึงความเข้าใจ
ในความพร้อมของพนักงานต่อการเติบโตสู่ต�าแหน่งงาน 
เป้าหมายในอนาคต และพัฒนาให้พนักงานสามารถ 
รับบทบาทที่ส�าคัญดังกล่าว

พนักงานเปน็ศนูย์กลางในด้านการรกัษาพนกังาน 

การรักษากลุ่มพนักงานท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง 
เป็นหน้าท่ีของผูบั้งคบับัญชา และในกรณท่ีีเป็นต�าแหน่งหลักน้ัน 
เราก็ ได้จัดให้มีโค้ชจากภายนอกได้ท�าหน้าท่ีในการดูแล
พนักงานด้วยอีกทางหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานหรือ 
ผู้บังคับบัญชาก็เป็นบุคคลส�าคัญท่ีสุดในการส่ือสารอย่าง
สม่�าเสมอ กับพนักงานกลุ่มน้ี เน้นย้�าถึงการสร้างเสริม 
การเติบโตทางอาชีพการงาน และรับฟังความคิดเห็น

   นอกจากการติดตามดูแลโดยตรงกับพนักงานท่ีมี
ความสามารถและศกัยภาพสูงเป็นรายบุคคล  เรายังใช้ขอ้มูล
จากการสัมภาษณพ์นักงานลาออก เพือ่ตรวจสอบแก้ไขปัจจยั
ที่มีผลต่อการสงวนรักษาพนักงานในองค์กรอีกด้วย

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน                           ค่าตอบแทน   การพัฒนาอาชีพ                                   การรักษาพนักงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

“ถ้าคุณดูแลพนักงานของคุณดี 
พวกเขาก็จะดูแลลูกค้าของคุณอย่างดีเช่นกัน”

-ริชาร์ด แบรนสัน- 

 การสรรหาบุคลากร                         การฝึกอบรม                                                          

แนวทางการด�าเนินงาน 

การรักษาพนักงานตามแนวคิดมุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง
 จากการที่รูปแบบการประกอบธุรกิจของเราก�าลังมุ ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง การบริหารทรัพยากรบุคคลของเราก็มุ่งไปสู่แนวคิดพนักงานเป็น
ศูนย์กลาง จากหลักทฤษฎีที่ว่าทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับยอดขายและการสร้างผลก�าไร
 ความเชื่อมโยงดังกล่าว เกิดจากการที่พนักงานน�าหลักคิดมุ่งเน้นลูกค้า
เป็นศูนย์กลางไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการท�ากิจกรรมใด ๆ ท�าให้ส่งผลต่อความ
ส�าเร็จขององค์กร 
 กลุ่มบริษัททปิโก้แอสฟัลท์ ได้ด�าเนินระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลโดย
มุ่งเน้นการพฒันาพนกังานทีมี่ศกัยภาพและความสามารถสูง   วตัถปุระสงค์คอืการ
พัฒนาให้พนักงานที่มีศักยภาพฯ นั้นเติบโตเป็นผู้น�าในอนาคต มีทัศนคติที่มองเห็น
ความเป็นสากล และมีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการ
ที่มีวัฒนธรรมและภูมิภาคที่แตกต่าง 
 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันใช้แนวคดิพนักงานเป็นศนูย์กลางน้ี ส่งเสริมให้พนักงาน
มีความสุขในการท�างานกบัองค์กร และมีความภาคภมิูใจในงานท่ีท�า นอกจากน้ีเรายงั
คาดหวังว่าพนักงานจะมีความภูมิใจท่ีจะบอกเล่ากับบุคคลภายนอกว่าวัฒนธรรม
องค์กรนั้นเป็นแนวคิดพนักงานเป็นศูนย์กลาง โดยก�าหนดแผนงานเพื่อช่วยให้
พนักงานมีสมดลุของชวีิตการท�างานและชวีิตส่วนตัวมากขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่สนับสนุนให้พวกเขามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ 
 การที่เรามีความมุ่งหมายน้ี ยังเป็นการดึงดูดให้ผู ้มีความสามารถมี
ศักยภาพสูงสนใจเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ และน�าไปสู่การรักษาพนักงานไว้ใน
องค์กรได้ดียิ่งขึ้น
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับการผลักดันองค์กรสู่อนาคต

ผลักดันนวัตกรรม และความคล่องตัว 
การพัฒนาก�าลังคน

โครงการประกวดนวัตกรรม ของเราเริ่มขึ้นใน
ปี 2561-2562  การด�าเนินกิจกรรมเริ่มจาก
โครงการประกวด และปรับปรุงเป็นการพัฒนา
แบบบูทแคมป์ เพื่อการสร้างการเจริญเติบโต
ของนวัตกรรม

คัดสรรก�าลังคนที่ท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิผล ด้วยการสรรหาผู้มีศักยภาพ
ที่ต่างจากแนวทางเดิม

เราตระหนักว่ามีศักยภาพใหม่ ๆ ที่แตกต่างจาก
แนวทางเดิม ซึ่งพนักงานของเราจ�าเป็นต้องมีเพื่อ
การท�างานท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว
ในด้านสังคมและเทคโนโลยี

พัฒนาสถานที่ท�างานให้ล้�าหน้า ด้วยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างพนักงาน

การปรับปรุงส�านักงานใหญ่ของเราท�าให้ เ กิด
พื้นท่ีส�าหรับการประชุมและปรึกษางานกลุ่ม และ
การน�าเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการบนคลาวด์ เช่น  
ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 และแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ 
ท�าให้เราสามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในส�านักงานสาขาต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน

ขยายขอบเขตขององค์กรด้วยระบบ
นิเวศเชิงพันธมิตร

โครงการนวัตกรรมของเรา ถือก�าเนิดขึ้นโดย
การสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอกองค์กร 
เช่นกลุ่มบริษัทมิตรผล สถาบันเพิ่มผลผลิต 
แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

อ�านวยการให้เกิดประสบการณ์การ
ท�างานที่ดี สร้างสรรค์พลังของทีมงานและ
ประสิทธิภาพ

พนักงานท่ีเข้าร่วมในโครงการนวัตกรรม มีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างส�านักงานต่าง ๆ ต้ังแต่ปี 
2561 เป็นต้นมา และการเรยีนรูจ้ากบูทแคมป์ในปี 2563  
ก็มีวตัถปุระสงค์ในการเพิม่พนูความรว่มมือระหวา่ง
สายงาน. 

ก้าวกระโดดสู่ระบบปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับเป้าประสงค์
ขององค์กร

จากการใชร้ะบบปฏบิติัการแบบกระจายศนูยท์ีผ่่านมา  
เราเริ่มน�ารูปแบบระบบแบบรวมศูนย์ เข้ามาใช้   
เพือ่ให้มีมาตรฐานการท�างานเดียวกันทัง้กลุ่มบรษัิทฯ  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ภายในองค์กร

รับรู้ถึงชุมชนและมุ่งสู่การเป็น กิจการเพื่อ
สังคม

การตอบแทนสังคมและชุมชนของเรา อยู่ ใน
โครงการความปลอดภัยทางถนน  เช่น โครงการ
ซ่อมแซมถนน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเรากับ
พันธมิตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

พยากรณ์ถึงความสามารถในอนาคต และ
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อความแตกต่าง

เราเข้าใจถึงลักษณะความต้องการในอุตสาหกรรม
ยางมะตอย และมุ่งม่ันในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ 
ที่เปิดทางสู่การเรียนรู้ ความท้าทายที่เราไม่เคยพบ

จินตนาการใหม่ถึงการท�างาน และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยรูปแบบที่ใช้
ระบบดิจิทัลและการควบคุมอัตโนมัติ

ระบบและบรกิารของเราในดา้นการบรหิารทรพัยากร
บุคคล อยู่บนแนวทางการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้
พนักงาน  จึงมีการน�าฐานระบบออนไลน์มาใช้เป็น
เครื่องมือส�าคัญ

อนาคตขององค์กร อนาคตของสถานที่ท�างาน อนาคตของงาน

แหล่งข้อมูล : กรอบการวิเคราะห์โดยดีลอยท์

คุณค่าเพื่ออนาคต : ความหมายในเชิงองค์กร I 401-1 I 402-1 I ข้อก�าหนด 6.4.3, 6.4.4 และ 6.4.7 I

แนวทางการด�าเนินงาน

 “การสงวนรกัษาพนักงานทีมี่ความสามารถและศกัยภาพ เป็นส่ิงท่ีกลุม่บริษัททิปโกแ้อสฟลัท์ 
ให้ความส�าคญัมากท่ีสุดเพือ่ตอบสนองต่อการขยายธุรกิจไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  ปจัจยัส�าคญัจงึอยู่ท่ีการ
ส่งเสรมิทัศนคติท่ีเป็นสากล พนักงานสามารถท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม
ได้อย่างสบายใจและสร้างความส�าเร็จได้จากการผสานความต่างเหล่านั้น   

 วิธีการด�าเนินงานก็คือการจัดให้พนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 
กลุ่มผู้บรหิารฝึกหัด และกลุ่มพนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง ไดมี้ส่วนรว่มในการท�าแผนพฒันารายบุคคล และ
เขา้รบัการพฒันาตามโครงการเฉพาะ ซึง่ก�าหนดขึน้เพิม่เติมจากขอบเขตการท�างานในต�าแหน่งปัจจบัุน

 หลักการพัฒนาคือแนวทางท่ีเรียกง่าย ๆ ว่า 70/20/10 คือ ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเองจากการปฏบัิติหนา้ท่ี รอ้ยละ 20 จากการโคช้ และอีกรอ้ยละ 10 จากการฝกึอบรมในห้องเรยีน  
ซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องการให้พนักงานได้รับประสิทธิผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุด”

ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน

    “เรามีพนักงานที่ก�าลังจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉลี่ยจะต้องใช้เวลา  
2 ปี ในการเตรียมหาพนักงานมาทดแทน  และนี่คือเหตุผลที่ผู้บริหารระดับสูงของเราเน้นย้�าให้เราต้อง
สร้างการเติบโตให้พนักงานเร็วขึ้น และเร่งการส่งเสริมให้พนักงานท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง
เลื่อนขั้นสู่ต�าแหน่งผู้บริหารในอนาคต

 ทัศนคติเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ (Growth Mindset) คือเป้าหมายการพัฒนาพนักงาน  
เราสนบัสนุนใหพ้นักงานไดป้รบัปรงุทักษะ และเรยีนรูเ้รือ่งใหม่ ๆ  เพือ่รบัมือกับสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ผลการด�าเนินงานปี 2562 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะกลางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

• รักษาอัตราการลาออกให้ต่�า เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราฯ ในตลาด / 
อุตสาหกรรม ด้วยอัตรา 9.66%  

• สามารถจัดการฝึกอบรมด้านเทคนิค
และการบริหารให้สูงกว่าเป้าหมาย 24 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี  ด้วยสถติิการอบรม
ด้านเทคนิคและการบริหาร 30.63 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี   ทั้งนี้การฝึกอบรม
ต่อคนต่อปีโดยรวมทุกประเภทอยู่ท่ี 
50.7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

• ดึ งดูด ผู้สมัคร ท่ี มีความสามารถ
และศักยภาพเข้ามาร่วมงาน และ
สร้างสรรคส์ถานทีท่�างานทีม่คีวามสุข 
และน่าอยู่

• ส่งเสริมการเติบโตของพนักงานท่ีมี
ความสามารถและมีศักยภาพ

• สร้างระบบนิเวศที่ท�าให้คุณภาพชีวิต
การท�างานดี และมีความกลมกลืน 
ในชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว

• การมุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง  
ใ น ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า เ พื่ อ อ น า ค ต  
(value for the future) ซึ่งจะช่วยให้
ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืนและม่ันคงได้
รวดเร็ว

เป้าหมายปี 2563 เป้าหมายปี 2568 เป้าหมายปี 2573 และอนาคต
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ส่งเสริมระบบนิเวศ  
ในสถานที่ท�างานที่ดีและสร้างสมดุล
ชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน
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คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

กลุ่มบรษิทัฯ จะน�าแนวทางการ
บริหารท่ีมุ่งเน้นพนักงานเป็น
ศูนย์กลางไปปฏิบัติในแต่ละ
ประเทศที่ท�าธุรกิจ
ปรับใช้กับบริษัทสาขา 

ในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

การมุ่งเน้น “พนักงานเป็นศูนย์กลาง”

พัฒนาตามหัวข้อการพัฒนา                 
ประสิทธิผลของพนักงานที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย

ส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารเพื่อสร้าง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

 
ผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
– ระบุปัจจัยล�าดับสูงสุด และต่�าสุดอย่างละ 3 ปัจจัย

ความผูกพันของพนักงาน 68%
การสนับสนุนพนักงาน  69%

ออกแบบแผนงานที่เพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน ใน 
3 ปัจจัยที่ได้คะแนนต่�าสุด  :

1. ค่าจ้างและสวัสดิการ : เสนอนโยบายค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. โอกาสในการพัฒนา : ออกแบบการบริหารอาชีพ
ในกลุ่มบริษัทฯ
3. งาน โครงสร้าง และกระบวนการ : เตรียมการท�า
ส�ารวจด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม หรือส�ารวจกลุ่มย่อย 
เกี่ยวกับโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กร

ไม่มีการส�ารวจ ประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน
ในปี 2562

การส�ารวจกลุ่มย่อย ถึงประสิทธิผลการท�างานของ
พนักงานจะจัดขึ้นในปี 2563

 
 
แผนการปฏิบัติงาน ส�าเร็จตามก�าหนด :
• นโยบายค่าตอบแทน
• คู่มือความสามารถ
• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

โครงการที่ปฏิบัติ 
• สิทธิวันลาเพื่อการสมรส
• สิทธิวันลาเพื่อการจัดงานศพของสมาชิกใน

ครอบครัว  
• สิทธิวันลาส�าหรับพนักงานชายดูแลบุตร 

แรกคลอด
• รายการตรวจสุขภาพประจ�าปี ที่ก�าหนดจาก

กลุ่มอายุพนักงาน (แทนการก�าหนดตามระดับงาน)
• เงินกู้ฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ย 

โครงการที่ปฏิบัติ 
• ก�าหนดเวลาเข้าออกงานท่ียืดหยุ่น ในส�านักงานใหญ่ 
• การออกแบบสถานที่ท�างานใหม่  

ให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพดีขึ้น : 
ก�าหนดชั้นที่เป็นห้องประชุม
ห้องรับประทานอาหารส�าหรับพนักงาน  
และมุมกาแฟฟรีจากเครื่องชงอัตโนมัติ
พื้นที่ท�างานกลุ่ม

โครงการที่ก�าหนดไว้ได้รับการด�าเนินการตามแผน

อัตราการลาออกเท่ากับ 10% อัตราการลาออกไม่เกิน 10%  
อัตราการลาออก เท่ากับ 9.66%

พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าท�างาน 100% พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าท�างาน 100%  
พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าท�างาน 100%

สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

ประเด็นส�าคัญ

#15) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ การรักษาพนักงาน

#16) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและ 
         หัวหน้างาน #2) ค่าชดเชย  สวัสดิการ และความพึงพอใจของพนักงาน

หัวข้อรายงาน สร้างสมดุลชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

ผลกระทบและความเสี่ยง ความยั่งยืนด้านบุคลากร และ สถานที่ท�างานที่น่าอยู่ (Happy Workplace)

ประเด็นทางสังคม ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

มาตรฐาน GRI GRI 401, GRI 402,  GRI 405, GRI 407 มาตรฐาน ISO มาตรฐาน  26000 : ข้อ 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5
มาตรฐานแรงงานไทย  8001

เป้าหมายความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 5, SDG 8, SDG 9, SDG 10, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงานทุกคน ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
-  ภายนอก : หน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐ เช่น กรมแรงงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ ออกแบบโครงการที่เพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน  พัฒนาพนักงานให้มีความสุขและมีความแข็งแกร่งทางกายและทางใจ

ผู้รับผิดชอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ พัฒนาและด�าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณภาพชิวิตการท�างาน 

การด�าเนินงาน -  แผนปฏิบัติการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการท�างาน ตามหัวข้อการพัฒนาประสิทธิผลของพนักงาน

V การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :
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ประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน I 413 I ข้อ 6.4 I

 ความส�าเร็จของเราขึ้นอยู่กับการที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุด พนักงานจ�าเป็นต้องได้รับการกระตุ้น จูงใจ 
สามารถประสานเชือ่มโยงกบัผู้อ่ืนได ้และไดร้บัความชืน่ชมถงึคณุคา่ในตัว การส่งเสรมิให้พนักงานของเรามีประสิทธิผลในการท�างาน
อย่างเต็มที่  คือวัฒนธรรมที่เน้นย้�าว่า ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ มีความหลากหลาย และมีนวัตกรรม

 การส�ารวจประสิทธิผลการท�างานของพนักงานครั้งล่าสุดของเรา จัดท�าขึ้นในช่วงปลายปี 2560 ถึงช่วงต้นปี 2561  
ผลการส�ารวจที่มีการเข้าร่วมสูงเป็นประวัติการณ์คือ 92% คือระดับประสิทธิผลการท�างาน 68%  แม้ว่าจะเป็นผลระดับที่ต่�ากว่า 
เปา้หมาย 75% อยู่บา้ง แต่ก็เป็นระดบัท่ีเทียบเคยีงไดกั้บคา่เฉล่ียในอุตสาหกรรมคอื 68%  (ในปี 2558 ผลการส�ารวจระดบัประสิทธผิล
การท�างานของเราคือ 71%)

 คอร์น เฟอรี่ เฮย์ กรุ๊ป คือผู้เข้ามาท�าการส�ารวจในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ และเก็บข้อมูลส�ารวจโดยแบ่งปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นสองมุมมองท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างาน คอื  ความผกูพนัของพนักงาน และ การสนับสนนุพนักงาน  (Employee  
Engagement and Employee Enablement)  ในมุมมองเรื่อง การสนับสนุนพนักงาน ผลการส�ารวจเท่ากับ 70% ซึ่งสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่ 69% จากการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่า การเปล่ียนแปลงส�าคัญคือการท�าระบบโปรแกรมการวางแผน
ทรพัยากรทางธรุกจิขององคก์ร (Enterprise Resources Planning system) สรา้งความคบัขอ้งใจกบัพนกังานกลุม่ทีเ่ปน็ผู้ใชง้าน
หลักของระบบนี้  ซึ่งได้สะท้อนความรู้สึกออกมาในผลการส�ารวจ

 จากผลการส�ารวจปี 2560/2561 เราได้เลือก 3 ปัจจัยหลักที่สะท้อนนัยส�าคัญเพื่อท�าแผนการปรับปรุง ได้แก่ ค่าจ้างและ
สวัสดิการ โอกาสในการพัฒนา และ งานโครงสร้างและกระบวนการ  

 นโยบายค่าตอบแทนของเราจึงมีการก�าหนดต�าแหน่งเฉพาะท่ีจ�าเป็น ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับการจ่ายในอุตสาหกรรม 
เป้าหมายในเชิงของล�าดับร้อยละ (Percentile range) เราจึงมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรับให้สามารถแข่งขันในตลาด 
ที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

 การส�ารวจครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในปี 2563 จะเน้นถึงการสะท้อนความคิดเห็นของพนักงานในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง  
ซึง่รวมถงึเรือ่งของ งาน โครงสรา้งและกระบวนการ ท่ีเป็นอยู่หลังจากเราใชร้ะบบ โปรแกรมการวางแผนทรพัยากรทางธุรกิจขององคก์ร

 การจัดท�าคู่มือความสามารถ (Job competency profile) เป็นแผนงานท่ีส�าเร็จและถูกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนจะน�าเครื่องมือการส�ารวจภายในมาใช้ ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการจัดส�ารวจทุกสองปี 
โดยท่ีปรึกษาจากนอกองค์กร  และเราสามารถออกแบบให้เหมาะกับสถานการณ์ความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา
ได้ดีขึ้น

พนักงานที่มีความสุข

พนักงานที่มีความสุข

สร้างสรรค์

การบริการที่น่าประทับใจ

การมีผลิตภาพสูง

น�าองค์กรไปสู่ 

แนวทางการด�าเนินงาน   I 103  I

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ พนักงานต้องมีความก้าวหน้าในอาชีพ
การท�างานและมคีวามสุขในชวิีตส่วนตัว ขณะท่ีเรามีการขยายธุรกิจไปในหลาย ๆ  ภมิูภาค ก็ยังมีความต้องการสรา้งสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่น�ามาซึ่งความเข้าใจที่ตรงกัน  การให้ร่วมมือระหว่างกัน และความรู้สึกที่ดี

 ส่ิงแรกท่ีกลุ่มบริษัทฯ ท�าเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันเกิดข้ึนในปี 2561 จากการปรับปรุงให้ระบบงานหลัก ๆ ในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลในแต่ละประเทศของกลุ่มบรษิทัฯ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเริม่จากการปรับโครงสรา้งระดบังาน (job grade 
structure) การจัดเก็บข้อมูลพนักงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยรวมแล้วเรียกว่าโครงการ One-Group-One-
System project การเช่ือมโยงระบบพ้ืนฐานท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันภายในกลุ่ม และช่วยให้การก�าหนดทิศทางและการน�า
เครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาพนักงานเกิดขึ้นได้จริง

 จดุเริม่ต้นในปี 2561 คอืการน�าโปรแกรมการบรหิารทรพัยากรบุคคลมาใช้ในประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยส�านกังานใหญ ่
และโรงงานสาขาทุกแห่ง หลังจากน้ันเราก็ ได้น�ากระบวนการน้ีไปใช้ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชาในปี 2562  
ส่วนส�านักงานในประเทศจีนและประเทศลาว มีแผนจะน�าโปรแกรมน้ีไปใช้ในปี 2563 มีเพียงประเทศเวียดนามท่ีใช้โปรแกรมอ่ืนอยู่
จะพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นมาช่วยงาน การที่เราสามารถก�าหนดโครงสร้างข้อมูลเดียวกันได้ท�าให้ส�านักงานในแต่ละประเทศ
สามารถเข้าใจวิธีการประสานงานในระดับกลุ่มได้ 

 เป้าหมายที่เราต้องการท�าในระดับกลุ่มให้ส�าเร็จในปี 2563 คือ การเก็บข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งพนักงานจะสามารถระบุ
ได้ว่าพวกเขาสนใจการพัฒนาหรือสนใจวิชาชีพด้านใดในฐานข้อมูลของตนเอง และจะท�าให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบว่าจะสร้าง
โอกาสในการพัฒนาอย่างไรที่ตรงความต้องการของพนักงาน

พนักงานมีความสุข : แก่นของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ   I 402-1 I 407-1 I ข้อก�าหนด 6.4.5 I

การมุ่งเน้น ‘พนักงานเป็นศูนย์กลาง’

สแกนที่นี่เพื่ออ่าน 
มาตรฐานแรงงานไทย

การท�าให้พนักงานมีความสุขและสบายใจ จากการได้อยู่ในสถานที่ท�างานที่ดี
 เพื่อความส�าเร็จทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
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คนรุ่นใหม่
ไพรัชช์ ตั้งสกุลเลิศนภา 
เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท
ทิปโก้แอสฟัลท์ในปี 2562 
แผนกบัญชีและการเงิน

การบริการในยุคที่ 
เทคโนโลยีเปลี่ยนไป

ปี 2562 แผนกทรัพยากรบุคคล 
เริ่มใช้โปรแกรมบริหารงานออนไลน์
บนคลาวด์ จากการทดลองเบื้องต้น 
ที่ส�านักงานใหญ่ ประเทศไทย  
ขยายสู่โรงงานสาขาและกลุ่มพนักงาน
ขับรถบรรทุกสินค้าเทคโนโลยีใหม่นี้
ช่วยให้พนักงานของเราสามารถ 
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้
สะดวกขึ้น และในปี 2563   
จะสามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
ได้ในส่วนของข้อมูลเงินเดือน  
ขอใช้สิทธิลางาน หรือขอบันทึกเวลา
การท�างาน

2562
อัตราร้อยละของพนักงาน

จำาแนกตามกลุ่มอายุ จำาแนกตามกลุ่มอายุงาน

> 50 ปี 10 ปี ขึ้นไป

5-10 ปี 

3-5 ปี 

1-3 ปี 

4-12 เดือน

0-4 เดือน

13.62%

30.35%

27.76%

25.83%

15.53%

9.22%

4%

36.80%

19.24%

40-50 ปี

30-40 ปี

< 30 ปี

อายุงานเฉลี่ย 8.26 ปี

พนักงานที่มีอายุงานสูงสุด
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ เป็นหนึ่งในกลุ่ม
พนักงานที่มีอายุงานสูง จากการร่วมงานกับ
กลุ่มบริษัทฯ มานานกว่า 50 ปี

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายการเงินองค์กร และยังสนุกกับการท�างาน
ทุกวัน

สร้างสรรค์สถานที่ท�างานแห่งอนาคต : สมดุลของการท�างานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

การสงวนรักษาพนักงาน คือก้าวส�าคัญสู่การมุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง

 การมุง่เนน้พนกังานเปน็ศนูยก์ลาง ในองคก์รธรุกิจเชน่กลุ่มบรษัิททิปโก้แอสฟลัท ์จะเกิดผลส�าเร็จได้ดว้ย
การบรหิารจดัการและการพฒันาทรพัยากรบุคคลทีเ่อ้ืออ�านวยให้พนักงานมคีวามผูกพนักับองคก์ร และมีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร พนักงานจึงส่งมอบผลงานที่ดี ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 การขยายตัวทางธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความท้าทายส�าคัญ ๆ หลายประเด็น เช่น 
สภาพแวดล้อมการท�างานแบบพหุวัฒนธรรม และก�าแพงความแตกต่างทางภาษา  ในขณะท่ีเราจ�าเป็นต้องมี
มาตรฐานหน่ึงเดยีวในดา้นขอ้มูลทรพัยากรบุคคล  เม่ือส่ือสารกับบรษิทัย่อยทุก ๆ  แห่ง  จงึท�าให้เรารเิริม่โครงการ 
วันกรุ๊ปวันซิสเต็ม (One-Group-One-System) เพื่อให้เราม่ันใจว่าสามารถเปรียบเทียบการบริหารผลการ 
ปฏบิติังานและการพฒันาพนักงานในทกุ ๆ  ประเทศไดอ้ย่างยุติธรรม  เราหวังวา่ในปี 2563 จะสามารถเริม่โครงการ
หมุนเวียนงาน ส�าหรับพนักงานในส�านักงานใหญ่และบริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนด   
และมีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่เทียบเคียงกันได้ จะได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานในส�านักงานต่างประเทศ

 ในเชิงการบริหารจัดการ เราจ�าเป็นต้องกระตุ้นให้พนักงานปัจจุบันท่ีมีประสบการณ์ท�างานนานได้เพิ่ม
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ  ในเวลาเดียวกับที่ต้องดึงดูดและรักษาพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน  จึงท�าให้เราท�าการ
ประเมินและทบทวนความต้องการของพนักงานอยู่เสมอ  

 เราน�าผลการประเมินและทบทวนน้ันมาใชจ้ดัรปูแบบของการพฒันาและฝึกอบรม และออกแบบโครงการ
ให้เหมาะสมกัน จากปัจจัยความต้องการของพนักงานและคู่มือความสามารถในงาน

 ส�าหรับการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น เราได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเปรียบเทียบ
จากเดิมท่ีใช้เกณฑ์ขนาดรายได้องค์กรโดยรวม มาเป็นเกณฑ์รายกลุ่มธุรกิจท่ีเหมาะสม จากการศึกษาข้อมูล
ตลาดแรงงานชว่งต้นปี 2562 เราพบจดุอ่อนในด้านคา่ตอบแทนในกลุ่มพนักงานระดบักลาง และมีแผนในการปรบั
โครงสร้างเงินเดือนท่ีค่ากลางให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยความแตกต่างในเดือนมกราคมปี 2563  การปรับโครงสร้างน้ี 
มีผลต่อการค�านวนการขึ้นเงินเดือนรายปี ซึ่งใช้หลักของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

อะไรคือเส้นชัยที่องค์กรต้องการไป
ให้ถึงในอนาคต?

“พัฒนาคนให้เติบโตเร็ว - 
ส่งเสริมคนเก่งให้เป็นผู้น�าแห่งอนาคต”

สถานการณ์ปัจจุบัน 
พนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพ :

• การมีเครือข่ายธุรกิจในเอเชียแปซิฟิค ท�าให้พนักงาน

จ�าเป็นต้องมี “ทัศนคติแบบสากล” รู้ทันโลกและ 
การเปลี่ยนแปลงในโลก ซึ่งจะท�าให้สามารถปฏิบัติงาน

และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล    

• พนักงานในสายงานหลักจ�านวนมากก�าลังเข้าสู ่
วัยเกษียณ  และการเตรียมพนักงานขึ้นมาทดแทนนั้น

โดยเฉลี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี  

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการท�างานทีส่ร้างความสุข
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 เราอยากเห็นพนักงานของเรามีความคล่องตัว 
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในการปรับ
ตนเองให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเช่นนี้ เขาหรือ
เธอต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่เข้มแข็ง ความ
กระหายในการเรียนรูอ้งค์ความรูแ้ละเทคนคิต่าง ๆ   เพื่อการ
ปรบัปรงุใหม่ ๆ  และมคีวามคดิเชงิบวก สู่ความสุขและความ
ส�าเร็จ 

อุดมพร พันธุ์แพทย์
ผู้อ�านวยการ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

การกลั่น
ยางมะตอย

ผลิตภัณฑ์

การน�าไปใช้งาน 
และ

การแก้ปัญหา

 หลักสูตรอื่น ๆ อีก 3 หลักสูตร มีก�าหนดจะจัดขึ้นในปี 2563 – 2564

ได้แก่ หลักสูตรวัตถุดิบ หลักสูตรการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การผลิตและ
อุตสาหกรรมการผลิต

 วิทยากรภายในของเราก�าลังถ่ายทอด องค์ความรู้ทางเทคนิคด้าน 
ยางมะตอย ซึ่งได้ด�าเนินการจัดอบรม จ�านวน 3 หลักสูตรในปี 2562

 เราต้องการให้แน่ใจว่าพนักงานของเรา มีความรอบรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยของเรา ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของทุก ๆ คน

การแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

SDG 3 : การมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
 สุขภาพของพนักงานของเรา ไดร้บัการดูแลผา่นการประกันสุขภาพ และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม นอกจากน้ีเรายังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปี 
และจัดสวัสดิการให้ตามค�าขอท่ีน�าเสนอโดยตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการ
สวัสดิการ

SDG  5 : ความเสมอภาคระหว่างเพศ

SDG 8 :  การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 เราเคารพ และให้ความส�าคัญกับพนักงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทาง
เพศ ทุกกระบวนการของการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม

 กลุม่บรษัิทฯ ของเราด�าเนินงานโดยมเีป้าหมายเพือ่การจา้งงานเต็มเวลา
และมีประสิทธผิล เราจดัหาและสนบัสนนุให้พนกังานของเราเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  
อยู่เสมอ โครงสรา้งคา่ตอบแทนของเราไดร้บัการออกแบบให้สามารถแขง่ขนัไดแ้ละ
สอดคล้องกับตลาด
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growing  
SMART People

สร้างบุคลากร 
           ที่ชาญฉลาด
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คุณค่าในอนาคตปี 2573 เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 (ระหว่างปี) ผลการด�าเนินงานปี 2562

สร้างจุดสมดุลสูงสุดในการบริหาร

จัดการพนักงานท่ีมีความสามารถและ

ศักยภาพสูง และการบริหารความรู้ 

ขององค์กรในกลุ่มบริษัทฯ

อัตราการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง อัตราการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง : 2.83% อัตราการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง 3.0%

อัตราการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง : 3.1%

การเลื่อนขั้นภายใน : การเลื่อนขั้นภายในองค์กร อัตราการเลื่อนต�าแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น
เป็นระดับบริหาร : 25%

อัตราการเลื่อนต�าแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น
เป็นระดับบริหาร 25%

 
 
อัตราการเลื่อนต�าแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพ 
สูงขึ้นเป็นระดับบริหาร : 27%

 

เป้าหมายจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อพนักงาน  
1 คน เฉพาะการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ 
การบริหารจัดการ > 24 ชั่วโมง 

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อพนักงาน 1 คน : 
23.6 ชั่วโมง

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อพนักงาน 1 คนต่อปี :   
24 ชั่วโมง

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อพนักงาน 1 คน เฉพาะ 
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการบริหารจัดการต่อปี : 
30.63 ชั่วโมง

เป้าหมายการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
100 %

อัตราการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 80.0% การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 100%  
 
ผลจากการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 91.3%

สร้างฐานกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถและ
ศักยภาพในองค์กร

อัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง : 92% อัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง : 100%  
 
อัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง : 73%

สร้างบุคลากรที่ชาญฉลาด

ประเด็นส�าคัญ
#18)  ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน

#19) ส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันของพนักงาน

หัวข้อรายงาน สร้างการเติบโตให้พนักงานที่มีความสามารถ  

ผลกระทบและความเสี่ยง • ผลส�าเร็จจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน อาจจะต้องใช้เวลานาน
• การวัดผลตอบแทนจากการฝึกอบรม เป็นสิ่งที่วัดให้ชัดเจนได้ยาก

ประเด็นทางสังคม ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

มาตรฐาน GRI GRI 404, GRI 404-1, GRI 401-2 มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ISO 26000 : ข้อก�าหนด  6.4.7

เป้าหมายความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDG 4, SDG 9, และ SDG 17

นโยบาย นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย 

ผู้มีส่วนได้เสีย -  ภายใน :  พนักงานทุกคน 
-  ภายนอก : บริษัทภายนอกที่เป็นผู้จัดฝึกอบรม  ผู้บรรยาย  และสถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค์ น�าแนวทางที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานพยายามขยายขีดความสามารถ 
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ซึ่งเป็นการจัดเตรียมก�าลังคนในอนาคต

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ ลงทุนในการพัฒนาความสามารถ เพื่อความส�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

การด�าเนินงาน - พัฒนากรอบการฝึกอบรม 
- โครงการบ�ารุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน 
- รักษาความรู้ส�าคัญขององค์กร คือ ความรู้เรื่องยางมะตอย

V การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คำาอธิบาย 
ผลกระทบ :

ต่�า      ปานกลาง    สูง      สูงมาก ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติการ

สามารถบรรลุเป้าหมายระหว่างปี และมีผลการด�าเนินงาน 
ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2568 ได้

ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้ภายในสามไตรมาส โดยควรมีการทบทวนแผน ไม่สามารถบรรลุเป้าระหว่างปีได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี  
ควรมีการทบทวนแผนและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (หากจ�าเป็น)

หมายเหตุ :

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  369  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  368  |



การวัดผล I 404-1 I 404-2 I ข้อก�าหนด 6.4.7 

 ก่อนหน้าปี 2560 เราก�าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมโดยรวม ๆ คือ 24 ชั่วโมง /คน/ ปี   
ซึ่งสถิติจริงสูงกว่าเป้ามาตลอดหลายปี  เม่ือมีการทบทวนและวิเคราะห์ภายในแล้ว เราพบว่าจ�านวน
ช่ัวโมงการฝึกอบรมท่ีไดน้ัน้ สว่นใหญอ่าจจะไม่สะทอ้นถงึการพฒันาทักษะ ความรูข้องพนักงานในการ
ท�างาน เพราะหลักสูตรจ�านวนมากเป็นหลักสูตรบังคับตามระบบบริหารจัดการ (มาตรฐานไอเอสโอ) 
หรือ ตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย เป็นต้น

 ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เราจึงก�าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมจากจ�านวนชั่วโมง ของ
โปรแกรมท่ีพัฒนาทักษะความรู้ตามสายงาน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น

 เรามีการบันทกึติดตามสถติิการฝึกอบรม และรายงานเปน็ประจ�าทุกเดอืนในการประชมุระดับ
บริหาร โดยจ�าแนกหมวดความรู้และทักษะเป็น 5 หมวดได้แก่

1. การฝึกอบรมตามสายงาน  (Functional / Technical Training)

2. การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น�า (Management & Leadership 
Training)

3. การฝึกอบรมตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Training)

4. การฝึกอบรมตามมาตรฐานการจัดการระบบ (Management Standard’s Training)

5. การฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Training)

 ก�าหนดขึ้นตามความจ�าเป็น ความรับผิดชอบในงานของพนักงานตามสายงานตนเอง  เช่น
หลักสูตรภาษสีากลส�าหรบัฝา่ยบญัชแีละการเงนิ หรอืทักษะการสมัภาษณส์�าหรบัพนกังานดา้นสรรหา
ว่าจ้าง

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น�า (Management & Leadership Training)

 ก�าหนดตามระดับงานและบทบาทงาน ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ ท่ีแต่ละคนมีงานท่ีรับผิดชอบ
เฉพาะตัว จนถึงหัวหน้างานที่ต้องผลักดันผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จนถึงผู้จัดการ / ผู้อ�านวยการ
ที่ต้องบริหารผลงานของหน่วยงาน / แผนก/ หรือหน่วยธุรกิจ

การฝึกอบรมตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Training)

 ก�าหนดตามข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง เช่น การฝึกอบรม
ในเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ การต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ส�าหรับ
พนักงานเข้าใหม่

การฝึกอบรมตามมาตรฐานการจัดการระบบ (Management Standards Training)

 เป็นหมวดที่ระบุจากข้อก�าหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Training)

 ก�าหนดขึน้ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�าหรบับรษัิททีจ่ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการป้องกันและการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ
และภาวะผู้น�า

การฝึกอบรมตามสายงาน

การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมตามมาตรฐาน 
การจัดการระบบ

การฝึกอบรมตาม
ระเบียบข้อบังคับ

3%

9%

13%

59%

16%

แนวทางการด�าเนินงาน
 เป้าหมายของกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา คือ ตอบสนองต่อความจ�าเป็นทางธุรกิจ 
รวมทั้งการผลักดันให้กลุ่มบริษัทเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นน�า จากรากฐานของคุณค่าหลักองค์กร 
ทั้ง 5 ประการคือ T I P C O ซึ่งต่อยอดเป็นการสร้างกรอบความคิดเติบโต (growth mindset) และ
ทักษะต่าง ๆ

 เป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการสรุปจากกิจกรรมกลุ่มผู้บริหารในปี 2561*  
ซึ่งระบุปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจไว้ 4 ประการ  ได้แก่ : 

• มุ่งเติบโตในธุรกิจระหว่างประเทศด้วยการเข้าถึงตลาดมากขึ้น (Penetrate and Grow 
Global Business)

• เพิ่มพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Create Competitiveness 
through Business Alliances)

• ส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีความสามารถและศักยภาพขององค์กรมีจ�านวนมากยิ่งขึ้น (Enhance 
Organizational Talents)

• ส่งเสรมิวฒันธรรมนวตักรรม และเน้นประสิทธภิาพ (Promote efficient and innovative 
culture)

 เราน�าปัจจยัขบัเคลือ่นธุรกิจทัง้ 4 ประการนีม้าก�าหนด คูมื่อความส�าเร็จ (Success Profiles) 
หรือกลุ่มความสามารถ (competencies) ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งใช้เป็นเป้าหมายในแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งของต�าแหน่งส�าคัญ ๆ ในระดับบริหารอีกด้วย

 ความสามารถ (competencies) ในท่ีน้ีประกอบขึ้นจาก ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์

 ในมาตรฐานการพัฒนาส�าหรับพนักงานทั่วไป เราได้น�าปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจมาปรับใช้เป็น 
กรอบการพัฒนา (Development Framework) ซึ่งมีการฝึกอบรมสองส่วน ได้แก่ ด้านทักษะตาม 
สายงานและภาวะผู้น�า 

 ประเภททักษะตามสายงาน ก�าหนดจากหัวขอ้ความสามารถท่ีจ�าเป็นในแต่ละงาน  ส่วนประเภท
ภาวะผู้น�ามี 5 แบบคอื คณุคา่หลักองคก์ร ทกัษะทางภาษาและคอมพวิเตอร์ ทกัษะการคดิ ทักษะการเปน็
ผู้น�า และทักษะการสื่อสาร

การฝึกอบรม และการศึกษา  I 404-1 I ข้อก�าหนด 6.4.7 I 

สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานในทุกส�านักงานท้องที่ทั่วขอบข่ายธุรกิจ

 การฝกึอบรมมาตรฐานของเราประกอบดว้ยหลกัสตูรในกลุม่ทกัษะตา่ง ๆ  มากมาย เพือ่
พัฒนาความรู้และทักษะตามสายงาน และด้านการบริหารจัดการ รวมถึงความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ในปี 2562 มีการจัดฝึกอบรมถึง 50 กว่าชั่วโมงส�าหรับพนักงานกว่า 
500 คนในประเทศไทย  

 ตัวชีว้ดัส�าคญัคอื การฝึกอบรมตามสายงาน และดา้นการบรหิารจดัการ ซึง่มีจ�านวนถงึ 
30.63 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ในปี 2562 สูงกว่าเป้าหมายที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

สร้างการเติบโตให้พนักงานที่มีความสามารถ  I 404-1 I ข้อก�าหนด 6.4.7 I

* กิจกรรมกลุม่ผู้บรหิารในปี 2561 ด�าเนินการโดยบรษัิทท่ีปรกึษาด้านทรพัยากรบุคคลและการพฒันาภาวะผู้น�าระดบัโลก คอื บรษัิท 
ดีเวลล็อปเมนท์ ไดเมนชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีดีไอ -- Development Dimensions International (DDI)

 
 สัดส่วนร้อยละของการฝึกอบรมแต่ละด้าน 

การลงทุนด้านการฝึกอบรม และ ค่าเฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อคนต่อปี2562

30.6 50.7 7.6

ค่าเฉลี่ย การฝึกอบรมด้าน
เทคนิคตามสายงานและการ
บริหารจัดการ 

ค่าเฉลี่ย การฝึกอบรมทุกด้าน
โดยรวม

การลงทุนด้านการ 
ฝึกอบรม

I 401-1 I

ชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมง/คน/ปี ล้านบาท

I 401-1 I I 401-1 I

n/a 52.1 6.723.6

เป้าหมายในปี 2562 = 24.0 ชม./คน/ปี 

42.9 7.330.6 50.7 7.6

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ผลักดัน กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ 4.0 ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโต

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม แยกตามหมวดความรู้และทักษะ
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 กรอบการพัฒนาของเราคือหลักสูตรท่ีเน้นการฝึกอบรมตามหน้าท่ีการปฏิบัติงาน/การอบรมด้านเทคนิค และการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น�า แนวความคิดริเริ่มใหม่ 
ในสาขานี้รวมถึง โครงการการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance - TPM) ซึ่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายในระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการในโรงงาน 

 ส�าหรับฝึกอบรมด้านการจัดการและการเป็นผู้น�าน้ัน โปรแกรมมุ่งเน้นกลุ่มคนท่ีมีความสามารถหรือคลื่นลูกใหม่ ได้รับการริเริ่มด้วยการอบรมท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ มุ่งเน้นเรื่องทักษะส�าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกในอนาคต 

กรอบแนวทางการพัฒนา    I 404–2 I ข้อก�าหนด 6.4.7 I

ทุกฝ่ายงาน คุณค่า

ทักษะพื้นฐาน

การคิด

ความเป็นผู้น�า

การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ 

ทรัพยากรบุคคล

การผลิต

ขายและการตลาด/จัดซื้อ จัดหา

ความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร

• ความรู้เกี่ยวกับยางมะตอย (9 กลุ่ม)
• การด�าเนินงานโครงการ 

การเงินส�าหรับบุคลากรที่ไม่ใช่
นักการเงิน

• ดีเอ็นเอของทิปโก้ : พันธมิตรผู้น�า
เสนอแนวทางอย่างสร้างสรรค์

• การใช้ภาษา และการใช้คอมพิวเตอร์

• การคิดเชิงออกแบบ
• การสร้างภาพอนาคตเชิงกลยุทธ ์

และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• การบริหาร Big Data และการ

วิเคราะห์
•  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

• น�าตนเอง
• น�าผู้อื่น

• การรับฟังและ 
การยอมรับข้อเสนอแนะ

• บริหารความขัดแย้ง 
• การคิดตัดสินใจทันที
• ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
• การเปลี่ยนแปลงใหม่

• ความรู้ที่จ�าเป็นในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

• การบ�ารุงรักษาแบบทวีผลทุกคน
มีส่วนร่วม (Total Productive 
Maintenance)

• มาตรฐานการท�างานขาย
• การให้ค�าปรึกษาการขาย
• สร้างสัมพันธ์ยั่งยืนกับลูกค้า
• การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเจรจาต่อรองขั้นสูง

• การสร้างลักษณะเฉพาะให้แบรนด์  
เป็นตัวแทนแบรนด์

• ความยั่งยืนกับกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
กลยุทธ์ความยั่งยืน 3 หัวข้อ และการ
สร้างคุณค่าธุรกิจ/ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

การ
อบ

รม
คว

าม
รู้ใ

นง
าน

การอบรมความรู้ทักษะอื่น ๆ 

 กลุ่มบรษัิททปิโก้แอสฟลัท ์พฒันาแนวทางการก�าหนดความสามารถในการท�างาน ซึง่ผูบั้งคบับญัชาและพนักงานสามารถใชก้ารสือ่สารและก�าหนดแผนพัฒนารว่มกนั เพ่ือให้แน่ใจวา่พนักงานของเรา 
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอดความหมายของ “พันธมิตรผู้น�าเสนอนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์” รวมถึงได้รับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตน 

 แนวทางดงักลา่วประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 1) ความสามารถหลัก – จ�าแนกจากการวเิคราะห์คณุคา่หลักขององคก์ร และก�าหนดให้กับพนกังานทุกคน ทกุกลุ่มงานและระดบังาน 2) ความสามารถ 
ด้านการบริหารจัดการ – จ�าแนกตามระดับงาน และ 3) ความสามารถตามกลุ่มงาน – จ�าแนกตามบทบาทและความรับผิดชอบในกลุ่มงาน ระบุถึงความรู้ ทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส�าคัญ

การบริหารและพัฒนาบุคลากรตามหลักความสามารถ    I 404–2 I ข้อก�าหนด 6.4.7 I

• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• วัฒนธรรม
• ประเภทขององค์กร

• ทบทวนข้อมูลบริษัท
• สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ระดับสูง

ระดับการจัดการ

• การทบทวนโครงสร้าง
องค์กร

• ใบพรรณนาลักษณะงาน
• สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ระดับสูง

ความรู้เชิงเทคนิค 
ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ได้ดีที่สุดหรือ 
ตรงตามมาตรฐาน

• ก�าหนดกลุ่มงานจาก 
รายละเอียดของงาน

• ระดับมาตรฐานหรือ 
ระดับดีที่สุด

• มาตรฐานวิชาชีพ
• ระบุผู้ปฏิบัติงานที่เก่งที่สุด
• กิจกรรมกลุ่มเฉพาะ 

เป้าหมาย

คว
าม

สา
มา

รถ
หล

ัก
ด้า

นก
าร

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
คว

าม
สา

มา
รถ

ตา
มก

ลุ่ม
งา

น

องค์กรที่มี
ความเข้มแข็ง

องค์กร
ประสิทธิภาพสูง

 Visioning Leadership
strategic Thinking &

Visioning
Inspirational
Leadership

Communication &
Relationship Building

Nuture Talent

 Strategic Leadership
strategic Thinking &

Visioning
Inspirational
Leadership

Communication &
Relationship Building

Nuture Talent

 Change Leadership
Inspirational
Leadership

Communication &
Relationship Building

Nurture Talent
Leading Change and
Fostering Innovation

 Performance Leadership
Communication &

Relationship Building
Problem solving and

Decision Making
Nurture Talent

 Operational Excellence
Communication & Relationship Building Problem solving and Decision Making

ตัวอย่างการจัดกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์

Job Family
Group

Job Family

Job 
Profile

Position

HR
Resources

HR
Services

HR
Specialist

HR
Specialist

HR Comp
Gen

HR
Generalist

Benefits
Analyst

HR
Generalist

Benefits
Analyst

HR
Benefits

องค์กรนวัตกรรม

• การสรรหาและคัดเลือก
• การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การประเมินศักยภาพ
• การฝึกอบรมและพัฒนา

• การสรรหาและคัดเลือก
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การประเมินศักยภาพ
• เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
• แผนการพัฒนารายบุคคล

• การสรรหาและคัดเลือก
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การฝึกอบรมและพัฒนา
• การฝึกอบรมในงาน
• การหมุนเวียนงาน
• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

• ปรับปรุงกระบวนการ
ท�างาน

• การจัดการปัญหาและ
ความเสี่ยง

• ลดของเสียใน
กระบวนการท�างาน

• น�าทีม
• น�าองค์กร

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์

• ความฉลาดทางอารมณ์ใน 
ที่ท�างาน

• “เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น”
• การฝึกฝนวิธีการเจริญสติ
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ขอบเขตของโครงการ การบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

โรงงานนครราชสีมาและระยอง เป็นเป้าหมายเบ้ืองต้นในการท�าโครงการ  
ซึ่งมี ผู้ผลกัดันโครงการ (TPM Promoters) จ�านวน 25 คนจากหน่วยงานตา่ง ๆ   
ร่วมกัน โดยเรียนรู้จากหน้างานในสถานที่จริง

กระบวนการ เป้าหมาย

การบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง 
Autonomous Maintenance

ป้องกันความเสื่อมของเครื่องจักร
คงประสิทธิภาพของเครี่องจักร 

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
การประสานงานระหว่างทีมผลิตและทีมซ่อมบ�ารุง

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
Focused Improvement

การประสานงานโครงการระหว่างหน่วยงาน
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด

การวิเคราะห์แบบ Why-why
การวิเคราะห์ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท�างานทั้งหมด  

(Phenomenon Maintenance Analysis : P-M)

การบ�ารุงรักษาตามแผน 
Planned Maintenance

การพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะในการบ�ารุงรักษา 
ทักษะเฉพาะ เช่น วิธีการสอบเทียบ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง
การบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM)

วัตถุประสงค ์: สร้างโครงสร้างทางธุรกิจที่ได้ผลก�าไรโดยการปรับปรุงการบริหารทั้ง ในด้านคนและเครื่องจักร (man and machine management)

คน : เราพัฒนาพนักงานให้สามารถท�างานกับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้:

 ผู้ปฏิบัติงาน : มีความสามารถในการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง (autonomous maintenance)

 ช่างซ่อมบำารุง : มีความสามารถในการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร (Mechatronics)

 วิศวกรผลิต :  มีความสามารถวางแผนเครื่องจักรที่ไม่ต้องบ�ารุงรักษา (Maintenance Preventive design)

เครื่องจักร : ปรับปรุงระบบเครื่องจักรปัจจุบันเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 

แผนด�าเนินการในโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 : วงจรการวัดประเมิน  เป็นการประเมินประสิทธิผลในปัจจุบัน  ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เพื่อก�าหนดเกณฑ์ตั้งต้นส�าหรับการพัฒนา

ระยะที่ 2 : วงจรการปรบัสภาพอุปกรณ ์เป็นการตัง้คา่ปัจจบุนัของอุปกรณ์เพือ่ระบุจดุท่ีต้องปรับปรุง และการดูแลรักษาตวัทรัพย์สินในอนาคต  วธีิการประเมินคอืการสงัเกตกุารณแ์ละสอบทาน (Observations  
  and audits)

ระยะที่ 3 : วงจรการป้องกันปัญหา พัฒนาความมีประสิทธิผลของอุปกรณ์ให้ทัดเทียมกับเกณฑ์ระดับสากล เป็นวงจรที่ส�าคัญที่สุดของโครงการ และประกอบด้วยการก�าหนดระบบวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า  
   การระบุสาเหตุและป้องกันเหตุที่ท�าให้เกิดการสูญเสียของประสิทธิภาพอุปกรณ์

TPM : การส�ารวจสภาพจริง (Fact Finding) ที่โรงงานนครราชสีมา
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ความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยเพื่ออนาคต (Asphalt Knowledge for the Future)

 วัตถุประสงค์ของโครงการ คือการก�าหนดหลักสูตรมาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยางมะตอย มีระยะ
เวลาพัฒนาต้ังแต่ปี 2561 -2563  เริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาเน้ือหาหลักสูตรที่เหมาะสม   
โดยได้จ�าแนกพนักงานออกเป็น 9 กลุ่มตามบทบาทและความรับผิดชอบในงาน

 โครงสร้างของหลกัสูตรทุกกลุม่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บริหารในปี 2561  แต่การพัฒนาเนื้อหา
และกระบวนการถ่ายทอดใช้ระยะเวลาสามปี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�าหน้าที่ดูแลกระบวนการพัฒนา  โดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเน้ือหาแต่ละหัวข้อ  เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายปฏิบัติการ   
ทีมด้านเทคนิค 

 ในปี 2562 มีหลักสูตร 3 หลักสูตรเริ่มด�าเนินการ ส�าหรับ กลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 
กลุ่มพนักงานโรงงานสาขา และกลุ่มพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย /

                                 ก�าหนดเริ่มอบรม
2561 2562 2563

1 พนักงานเข้าใหม่

2 พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า

3 พนักงานโรงงานสาขา

4 พนักงานทั่วไป (นอกจากฝ่ายขาย)

5 พนักงานฝ่ายผลิต

6 พนักงานขายและการตลาด

7 พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิค

8 พนกังานฝา่ยวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

9 ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง I 404-2 I ข้อก�าหนด 6.4.7 I

โครงการพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (New Wave Program)

 โครงการพฒันาพนกังานผูมี้ศกัยภาพสูงประจ�าปี 2562 เริม่โครงการดว้ยการเสนอชือ่พนักงานเขา้รว่มการพฒันาในชว่งครึง่ปีหลังของป ี2561  โดยพนกังานสามารถน�าเสนอช่ือตนเอง หรอืหัวหน้า 
หน่วยงานน�าเสนอให้  ระดับพนักงานที่สามารถเสนอชื่อได้คือหัวหน้างาน จนถึงผู้บริหารระดับกลาง  เกณฑ์การพิจารณาได้แก่ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ (จากคะแนนสอบ 
TOEIC scores) พนักงานที่ได้เข้าโครงการจะได้รับโอกาสพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล

 โครงการมีวตัถปุระสงค์ในการเปิดประสบการณ์ให้พนักงานไดเ้ขา้ถงึหน่วยงานอ่ืน ๆ   มีมุมมองใหม ่ๆ  นอกเหนอืจากในสายงานของตนเอง   พนักงานในโครงการท่ีผ่านการประเมนิในตอนส้ินสดุโครงการ
จะได้รับโอกาสในเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพที่เร็วกว่า (fast tract)

หลักสูตร จ�าลองสถานการณ์กลยุทธ์
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เป้าหมายของเราคือการสร้างระบบการ 
เรียนรู ้ ท่ี ยั่ งยืน ท่ัวทั้ งก ลุ ่ มบริษัท ทิป โก ้
แอสฟัลท ์  ที่พนักงานรุ ่นต ่อ ๆ ไปหรือ 
พนักงานใหม่สามารถเรียนรู ้และเพิ่มพูน
ความรู้ ได้ ระบบและเครื่องมือท่ีเราน�ามาใช้  
เช่น การบ�ารงุรกัษาการผลิต หรือการจัดการ
ความรู ้ขององค์กร ซึ่งไม ่ เพียงรวบรวม 
ความรู้ แต่ยังสร้างทักษะการเรียนรู้ส�าหรับ
พนักงานอีกด้วย

พนักงานของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ต้อง
ปรับตัวเพื่อการอยู ่รอดในธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องสามารถ
ออกแบบและก�าหนดความสามารถของตนเอง
ในอนาคต ท่ีจะมาถึงพร้อมกับความเป็นไป
ได้ที่หลากหลาย

ปรียาภา   วิวิธสิริ   
ผู้จัดการอาวุโส-ส่่วนงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

อรวี   จันทร์บาง  
ผู้จัดการอาวุโส-ส่วนงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

 ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยส�าหรับอนาคตถูกก�าหนดโดยกลุ่มผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จึงเข้าร่วมในการร่างหลักสูตรมาตรฐานที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความรู้เกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่มีอยู่ภายในกลุ่มของเราจะได้รับการถ่ายโอนจากพนักงานที่มีประสบการณ์ไปยังคนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ในหลักสูตรประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

ประโยชน์ที่องค์กรและพนักงานได้รับ 

ความรู้เกี่ยวกับยางมะตอยเพื่ออนาคต : การถ่ายทอดความรู้องค์กร

ล�าดับ ชุดความรู้

1 ผลิตภัณฑ์

2 การใช้งานและการแก้ไขปัญหา

3 การทดสอบในห้องทดลอง

4 วัตถุดิบ

5 โรงกลั่นยางมะตอย

6 การผลิต

เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ
 เราเตรียมการอบรมอย่างต่อเน่ืองด้านทักษะตามความต้องการ  
ท่ีตอบสนองบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงาน รวมท้ังทักษะเพิ่มเติม 
ด้านภาษาและการปรับปรุงผลผลิต

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
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ด้วยการผนวกแนวทางความยั่งยืนไว้ในพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท ์
ในฐานะครอบครัวใหญ่ท่ีประกอบด้วยพนักงาน 2,000 คน เราก�าลังท�างานร่วมกันเพื่อให้องค์กร 
ประสบความส�าเร็จในระยะยาวด้วยความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคมด้วย
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์    

“เรา มุ่งม่ัน…” เป็นถ้อยค�าท่ีใช้ในรายงานฉบับน้ี เน่ืองจากการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส่ิงท่ี 
ไม่สามารถท�าได้เพียงล�าพงัโดยบุคลใดบุคคลหน่ึง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือท้ังองค์กร ทุกหน่วยงาน  
พนักงานทุกคน ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน
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เราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยในการพัฒนาองค์กร

สู่ความยั่งยืน

พนักงานทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเท
เพื่อการพัฒนา

ความยั่งยืนร่วมกันการพัฒนาที่มุ่งสู่องค์กรยั่งยืน

ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกคน  

ผมจะเป็นผู้เดินน�าและ

ให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง

เพื่อให้มั่นใจว่าเราทุกคน

จะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน

ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
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ขอบคุณอย่างมากส�าหรับความอนุเคราะห์ในหลายด้านส�าหรับรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ : พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐาน 
การช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ อนันตชัย ยูรประถม - SBDI คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์ – ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจเพือ่
ความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ – ผู้อ�านวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร –  
บริษัท คิด คิด จ�ากัด คุณกมล บริสุทธนะกุล – บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน) และ คุณไผท  ปรปักษ์ขาม

ขอบคุณส�าหรับความร่วมมือ
พิพัฒน์ สิงหศิริ จินตภัทร์ อินทรโชติ สิทธิชัย ภูมิไพศาล ไพรัช ต้ังกุศลเลิศนภา อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ อภินันท์ เสนางค์นารถ สุวรรณี สิทธิรุ่ง สมพันธ์ ลีลาปัญญาภรณ์  
ณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร Ching Sok Lea Veera Mea Velasco ประเสริฐ อนันตรัตนฤทธิ์ เฉลิมพล วงศ์จรรยา เสกสรรค์ สารธิยากุล ธัณย์ศรุต ธนโชติวีรนนท์ อรรัชดา ยืนยาว  
กัญกณัฏฐ์ ศิริอรุวงศ์ สุภาวดี เพชรกาศ วรรธนัย พิพัฒน์วิทยานนท์ นัสศิลป์ ทิมศิลป์ มนต์ชัย บุญสุข

รายงานความยั่งยืนปี 2562/2563 

เราขอขอบคุณทีมงานทิปโก้แอสฟัลท์ดังรายชื่อต่อไปนี้ที่ท�าให้รายงาน 
ความยั่งยืนฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ :

• คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารท้ังหมดท่ีกรุณาให้ความคิดเห็นและตรวจสอบ
เนื้อหาข้อมูล รวมทั้งให้ข้อมูลในส่วนหลักการบริหารส�าหรับรายงาน 

• หัวหน้าโครงการกจิกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าท่ีการพัฒนาความยัง่ยนืของโรงงาน
ทิปโก้แอสฟัลท์ทุกแห่ง ท่ีสนับสนุนกจิกรรมทุกโครงการอย่างทุ่มเทและต่อเน่ืองตลอดท้ังปี

• ผู้จัดการโรงงาน เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  เจ้าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลกิจการ เจ้าหน้าทีบ่ริหารความเส่ียง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าท่ีขายและ
การตลาด

• และท่ีส�าคัญเราขอขอบคุณอย่างมากต่อพนักงานในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ทุกคน 
ท่ีทุ่มเทในการท�างานเพื่อบริษัท และได้อนุญาตเผยแพร่ภาพถ่ายของพวกเขาในรายงาน
ฉบับนี้

• ขอขอบคุณภาพกราฟิก “One Line Man” ใน Shutterstock ที่สร้างแรงบันดาลใจให้
คณะท�างาน จากการใช้เพียงลายเส้นเดยีวท่ีเชือ่มต่อกันและกันจนสร้างเรื่องราวท่ีน่าท่ึงได้

รายงานฉบับนี้จัดท�าโดย:
บรรณาธิการบริหาร : ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
บรรณาธิการฉบับภาษาไทย : สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม
แปลและบรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษ : ชัชวรุตม์ มุสิกไชย  
พิสูจน์อักษรและตรวจสอบ : สุดารัตน์ มีชัย
ประสานงาน : ปาริชาติ โตงาม
ทีมบทความ : ณัฐนันท์ ธีราวัฒนาวิทย์ จิตรมณี จิรานันตรัตน์ ปรียาภา วิวิธสิริ อรวี จันทร์บาง  

ธนพล เหล่าศิริพงศ์ ปิยาพัชร กุลทนันท์ กรวีร์ ฤทธิเดช เอกจิต จ�าปาทิพย์  
Xavier Guyot สรชาติ กาพย์ไกรแก้ว อริศรา พรหมดวง พฤฒิรัตน์ อุดมโชคปิติ 
กฤติธี วสันต์ศิริ กัทลี ขันละมัย พิพัฒน์ ด่านส่งศรีสกุล ภาณุพงศ์ เสริฐกวี  
ศิระ พัฒนเศรษฐพงษ์ กิตติโชติ งามประสิทธิ์ ภุมรีรัตน์ ชมเสาร์หัศ จุฑารัตน์ จิตรอารีย์รัตน์

ถ่ายภาพ : ชัยพงษ์ พงษ์อักษร กฤษณะ ค�ามะปะนา สุรชัย ตรัยศิลานันท์ 
ประสานงานถ่ายท�า VDO : นารีรัตน์ กัณหาชาลี
ออกแบบปก : ณัฐพงศ์ พงษ์พัชราพันธ์
กราฟิก ออกแบบรูปเล่ม และบริหารรายงาน : พันธ์สิริ สุตเธียรกุล
ส�านักพิมพ์ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด 59/4 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน  

ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต�าบลบางม่วง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
โทรศัพท์: 02 903 8257

รายงานความยั่งยืน 
2562/63

รายงานความยั่งยืน 2562/2563
ความท้าทาย:
• ต้องท�าให้ทั้งกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางความยั่งยืนของกลุ่ม และการสนับสนุนในระดับพนักงานมาใช้ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการพัฒนา  เราจ�าเป็นต้องปลูกฝัง

ความยั่งยืนไว้ในวัฒนธรรมองค์กรของเรา
• การหาจุดสมดุลระหว่างการล�าดับการให้ความส�าคัญในกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นและการล�าดับกิจกรรมในระดับกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน และกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

การส่งจัดท�ารายงานครั้งแรกในปี 2561 เป็นการเริ่มจากคนไม่กี่คนและความรู้ด้านความยั่งยืน 
อยู่ในกลุ่มพนักงานที่สนใจ  ซึ่งมีจ�านวนเพียงไม่กี่คน

2562/2563: เราเริ่มมีพนักงานท่ีมีความสนใจและ 
มุ่งม่ันในด้านความย่ังยืนเข้ามาร่วมทีม โดยมีกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ผลักดันและสนับสนุน

เราเรียนรู้และจัดท�า เ น้ือหารายงานโดยมีการ 
ตรวจทานความเข้าใจจากการประชุมประจ�าสัปดาห์
เป็นเวลาหลายเดือน เราเรียนรู้ดูแลแบ่งปันและท�างาน
ร่วมกันด้วยความเข้าใจ ด้วยบุคลากรของเราเอง 
ด้วยความภูมิใจ  ตั้งแต่เนื้อหา การออกแบบ

เราหวังว่าผู้อ่านรายงานความย่ังยืนฉบับนี้
จะมีความเข้าใจความมุ่งมั่นท่ีกลุ่มบริษัทฯ  
ด�าเนินการ และถ้ามีโอกาสเราขอเชิญท่าน 
เข้าร่วมเครือข่ายโครงการกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อสังคมของเราในปี 2563  เพื่อร่วมกัน
พัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้น เพื่อคนรุ่นถัดไป

รายงานความยั่งยืนฉบับปี 2562/2563 : เราท�างานเป็นครอบครัวใหญ่และการพัฒนาความยั่งยืนได้ฝังอยู่ในหัวใจและจิตวิญญาณ
ของเรา ในที่สุดเราก็ท�าได้ส�าเร็จและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านความยั่งยืนต่อไปในหมู่พนักงานในบริษัท

ช่วงการระบาดโรคโควิด-19 : ทีมท�ารายงานความยั่งยืนของเราเติบโต
เร็วกว่าไวรัส และทุกหน่วยงานร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
เข้าใจกระบวนการด้านความยั่งยืนมากขึ้น

แต่เราก็ท�าจนประสบความส�าเร็จ!!!

ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านปฏิบัติการ

ด้า
นก

าร
ตล

าด
แล

ะก
าร

ขา
ย

ด้านการเงิน
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โควิด-19

วิกฤต โอกาส

ติดตามก้าวต่อไปของเราใน
รายงานความยั่งยืน 2563

รายงานความยั่งยืน
2563
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คำ�กล่�วภ�ษ�อังกฤษ
ที่ใช้ในร�ยง�น

หน้า ค�ากล่าวในหัวข้อ ค�ากล่าวในภาษาอังกฤษ ผู้กล่าว

22 การพัฒนาอย่างยั่งยืน Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together that overwhelm the 
world

Archbishop Desmond Tutu

127 ผู้น�าด้านนวัตกรรม Innovation distinguishes between a leader and a follower Steve Jobs

142 การประกวดโครงการนวัตกรรม A Small Steps Can Make a World Difference Queen Elisabeth II

154 การตอบสนองต่อประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน

The future of the safety movement is not so much dependent upon the invention of safety devices as on 
the improvement of methods of educating people to the ideal of caution and safety

Walter Dill Scott

168 รักษ์โลก We cannot solve a crisis without Treating it as a crisis.
And if solutions within the system are so impossible to find, then maybe we should change the system 

itself

Greta Thunberg

179 ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน The ultimate goal of the CIRCULAR ECONOMY is to create RESOURCE EFFICIENCY -

193 การสร้างความตระหนักด้าน
ปลอดภัยใน DNA ของกลุ่ม

Safety is not a gadget but a state of mind Greta Thunberg

217 สินค้ายางมะตอยและบริการ 
ที่เชื่อถือได้

A good company delivers excellent products and services, and a great company does all that, and 
strives to make the world a better place.

Bill Ford

244 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ

All human beings are born free and equal in dignity and rights United Nation, Charter,1945

277 จริยธรรมทางธุรกิจป็นเรื่อง 
ของทุกคนในองค์กร

…Corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and 
between individual and communal goals. The governance framework is there to encourage the efficient 
use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is 

to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society…

Dominic Cadbury

307 การเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับ
คุณค่าพันธมิตรที่เชื่อถือได้

Collaboration is important not just because it’s a better way to learn. The spirit of collaboration is  
penetrating every institution and all of our lives. So learning to collaborate is part of equipping yourself 

for effectiveness, problem solving, innovation and life-long learning in an ever-changing networked 
economy.

Don Tapscott

321 จิตอาสา We can’t help everyone, but everyone can help someone Ronald Reagan
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คำ�ศัพท์ในคว�มหม�ย
ของทิปโก้

ค�าศัพท์ ความหมาย

ความยั่งยืน (Sustainability) คุณค่าในระยะยาวที่องค์กรส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แนวคิดนวัตกรรม แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน พนักงานหรือผู้บริหารท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน

วัฒนธรรมนวัตกรรม การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสภาพการท�างานที่ปลูกฝังค่านิยม 
บรรทัดฐาน ทัศนคติ และกระบวนทัศน์ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม

ค�าย่อ ความหมาย

สมอ. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สนช ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สรอ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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ภ�คผนวก :
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การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการด�าเนินงาน  มาตรฐาน
GRI

มาตรฐาน
ISO

26000

เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืนSDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุ
รหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2559 2560 2561 2562

ผู้น�าด้านนวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
ห่วงโซ่อุปทาน

G6 การบริหารห่วง
โซ่อุปทาน

G7.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการคู่ค้าที่ครอบคลุมประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือบรรษัทภิบาล

มี GRI 308
GRI 414

6.6.6 SDG 12
SDG 16

G7.2C แผนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
มี

GRI 308
GRI 414

6.6.6 SDG 12
SDG 16

G7.2O เป้าหมายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
มี

GRI 308
GRI 414

6.6.6 SDG 12
SDG 16

G7.3C สัดส่วนของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองเงื่อนไข 
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ สังคม  หรือ บรรษัทภิบาล % 0% 1%

GRI 308-1
GRI 414-1

6.6.6 SDG 12
SDG 16

G7.3O ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือ บรรษัทภิบาลในเงื่อนไข 
การจัดซื้อจัดจ้าง มี

GRI 308
GRI 414

6.6.6 SDG 12
SDG 16

นวัตกรรม

G7 การพัฒนา
นวัตกรรม

G7.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับองค์กร

มี
-

6.6.5, 6.5.2, 
6.8.6, 6.6.7

SDG 9 130

G7.2C แผนการพัฒนานวัตกรรม และประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจสังคม หรือสิ่งแวดล้อม มี -

6.6.5, 6.5.2, 
6.8.6, 6.6.7

SDG 9 128-129

G7.2O ข้อมูลนวัตกรรมด้านกระบวนการสินค้า/บริการ หรือโมเดลธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม มี -

6.6.5, 6.5.2, 
6.8.6, 6.6.7 

SDG 9 135

G7.3C เป้าหมายการพัฒนานวัตกรรม
มี -

6.6.5, 6.5.2, 
6.8.6, 6.6.7 

SDG 9 128-131

G7.3O ประโยชน์ในเชิงปริมาณจากการพัฒนานวัตกรรม เช่น ต้นทุน 
ที่ลดลง ยอดขายสินค้าหรือบริการจากการนวัตกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มี -
6.6.5, 6.5.2, 
6.8.6, 6.6.7 SDG 9 136-161

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

ผูน้�าด้านวัตกรรม
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ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - EMISSIONS
E1 การจัดการการ

ปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

E1.1C นโยบายและแนวปฎิบัติเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็น 
ด้านก๊าซเรือนกระจก

มี GRI 305 6.5.5 SDG 13
172

E1.1O หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทอ้างอิง

มี
GRI 305 6.5.5 SDG 13 172-175

E1.2C แผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มี GRI 305 6.5.5 SDG 13 171-172

E1.3C เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มี GRI 305 6.5.5 SDG 13 171-172
E1.4C ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตที่ 1 และ 2
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า
22,914 21,942 20,415 17,814

GRI 305-1
GRI 305-2

6.5.5 SDG 13 171-172
แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

E1.4O ขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยการผลิต ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าหน่วยการผลิต

0.039 0.040 0.041 0.038 GRI 305-4 6.5.5 SDG 13 171-172
แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

พลังงาน

E2 การจัดการ
พลังงาน

E2.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในประเด็นด้านพลังงาน

มี GRI 302 6.5.4 SDG 7
171-174

E2.1O หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทอ้างอิง มี GRI 302 6.5.4 SDG 7 171-174

E2.2C แผนการลดการใช้ไฟฟ้าและ/หรือน้�ามันเชื้อเพลิง มี GRI 302 6.5.4 SDG 7 171-174

E2.3C แผนการลดการใช้ไฟฟ้าและ/หรือน้�ามันเชื้อเพลิง 
เป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าและ/หรือน้�ามันเชื้อเพลิง

มี
GRI 302 6.5.4 SDG 7

171-174

E2.4C ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ/หรือน้�ามันเชื้อเพลิง จิกะจูล 284,321 270,880 251,387 210,975 GRI 302-1 6.5.4 SDG 7 171-174 แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เน่ืองจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

E2.4O

E2.4O

Total energy and/or fuel 
consumption from renewable sources

กิโลวัตต์-ชัวโมง
Hour

n/a n/a n/a n/a
GRI 302-1 6.5.4 SDG 7 171-174

ใช้น้�ามันเชื้อเพลิง B20 ใน hot oil boiler

Total energy and/or fuel comsumption
from renewable sources (by type)

จิกะจูล
8,749

E2.5O ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ/หรือน้�ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วยการผลิต GJ / pro' unit
0.489 0.497 0.509 0.452 GRI 302-3 6.5.4 SDG 7 171-174

แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  397  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  396  |



การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - EMISSIONS
E3 การจัดการน้�า E3.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมในประเด็นด้านน้�า
มี GRI 303 6.5.4 SDG 6

182-183

E3.1O หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทอ้างอิง

มี
GRI 303 6.5.4 SDG 6 182-183

E3.2C แผนการลดการใช้น้�า มี GRI 303 6.5.4 SDG 6 181-187

E3.3C เป้าหมายการลดการใช้น้�า มี GRI 303 6.5.4 SDG 6 181-187
E3.4C ปริมาณการใช้น้�า เมกะลิตร 107.71 89.02 51.58 54.92 GRI 303-5 6.5.4 SDG 6 181-187
E3.4O ปริมาณของน้�าทิ้ง น�ากลับมาใช้ใหม่ เมกะลิตร 9.71 9.68 8.18 4.25 6.5.4 SDG 6 181-183 แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

E3.5O ปริมาณการใช้น้�าต่อยอดขายหรือหน่วยการผลิต เมกะลิตรต่อหน่วย 
การผลิต

n/a 6.5.4 SDG 6

การปลดปล่อยของเสีย และมนพิษ

E4 การจัดการขยะ 
ของเสียและมลพิษ 
มลพิษ 

E4.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในประเด็นด้านขยะ ของเสีย และมลพิษ

มี GRI 306 6.5.3 SDG 12
182-183

E4.1O หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทอ้างอิง

มี
GRI 306 6.5.3 SDG 12 182-183

E4.2C แผนการลดขยะ ของเสีย และมลพิษ มี GRI 306 6.5.3 SDG 12 180-183

E4.3C เป้าหมายการลดขยะ ของเสีย และมลพิษ มี GRI 306 6.5.3 SDG 12 180-183

E4.4C ปริมาณขยะ ของเสีย และมลพิษ แยกตามประเภท 
เช่น ขยะอันตราย/ไม่อันตราย 
ขยะที่รีไซเคิลได้/ไม่ได้

ตัน
388 367 431 405

GRI 306-1 6.5.3 SDG 12
181-183

แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

E4.4O ปริมาณขยะหรือของเสียที่ถูกนากลับมา ใช้ใหม่ ตัน
340 313 384 370

GRI 306-1 6.5.3 SDG 12 181-183
แก้ไขข้อมูลปี 2559 ถึง ปี 2561 เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  399  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  398  |



การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
การตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อสังคมที่ปลอดภัย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
S5 ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

S5.1C แผนการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

มี
GRI 403 6.4.6 SDG 3 194-195

S5.1O แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างานของคู่ค้า

มี
GRI 403 6.4.6 SDG 3 200-201

S5.2C เป้าหมายการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

มี
GRI 403 6.4.6 SDG 3 194-195

S5.3C สถิติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท�างาน
Time 0 0 0 0 GRI 403-10 6.4.6 SDG 3 195-197

สถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการท�างาน
Time 0 0 1 1 GRI 403-9 6.4.6 SDG 3 198

S5.3O อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(LTIFR) 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน Cases 4.51 1.59 0.00 0.84 GRI 403-9 6.4.6 SDG 3 198

S5.3O อัตราความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(LTISR) 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน Day 92.49 20.73 0.00 1.69 GRI 403-9 6.4.6 SDG 3 198

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

การตระหนัก 
ด้านความ
ปลอดภัย

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  401  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  400  |



การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
ความโปร่งใส่ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อรากฐานที่แข็งแรงทางธุรกิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
G1 ผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการ
G1.1C ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีเป็นไป 

เพ่ือความย่ังยืนของกิจการ ในมิติส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
มี

GRI 102-31 6.2 SDG 16 280-281

G2 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการ

G2.1C สัดส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด % 47% 47% 47% 47% GRI 102-18 6.2 - 280-281
G2.2C สัดส่วนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด % 67% 67% 67% 67% GRI 102-18 6.2 - 280-281

G2.2O สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัท
ด�าเนินการอยู่ % 30% 30% 30% 30% GRI 102-18 6.2 - 280-281

G2.3C สัดส่วนกรรมการหญิงต่อกรรมการชาย คน หรือ  % 7% 7% 7% 7% GRI 102-18 6.2 - 280-281

G2.4C องค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ (board skill) ที่จ�าเป็นส�าหรับ
กิจการ ซึ่งกาหนดไว้ล่วงหน้า และการวิเคราะห์ทักษะให้เป็นไปตามที่ก�าหนด

มี
GRI 102-18 6.2 - 282-283

G3 การประเมินผล
ของคณะกรรมการ

G3.1C หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มี GRI 102-28 6.2 - 282-283

G3.1O ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล เช่น ระดับคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉล่ียจากคะแนน
เต็ม 4.00 3.89 3.91 3.86 3.86 GRI 102-28 6.2 - 282

G3.2O แนวทางการพัฒนากรรมการและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ มี GRI 102-28 6.2 - 283

G4 การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ

G4.1C การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น  คู่ค้า  บริษัทร่วมทุน

มี
GRI 102-17 6.2 - 286-287

G4.1O กระบวนการจัดการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ มี GRI 102-17 7.3.1 286-287
การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

G5 การบริหารความ
เสี่ยงด้าน ESG

G5.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือบรรษัทภิบาล

มี
GRI 102-15 7.4.3 SDG 1-17 294

G5.1O หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทอ้างอิง มี GRI 102-15 7.4.3 SDG 1-17 294 COSO ERM
G5.2C ความเส่ียง ผลกระทบ และโอกาสจากความเส่ียงท่ีครอบคลุมประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 

สังคม หรือบรรษัทภิบาล รวมถึงระบุความเส่ียงใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ 
ในอนาคตอันใกล้ (emerging risk)

มี
GRI 102-15 7.4.3 SDG 1-17 296-303

G5.3C ความถี่ในการซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น แผนฉุกเฉิน 
(Emergency Plan) แผนการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) 
แผนบริหารความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)

time 2 1 1 1 GRI 102-15

7.7.1
6.5.2
6.5.3
6.4.6

SDG 1-17 304

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

ความโปร่งใส 
ในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
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การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับมูลนิธิธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ห่วงโซ่อุปทาน
G6 Supply Chain 

Management
G6.1C Supply chain management 

(including ESG issues): policy and practices
have GRI 308

GRI 414
6.6.6

SDG 12
SDG 16

306-317

G6.2C Supply chain management: 
initiatives have

GRI 308 
GRI 414

6.6.6
SDG 12
SDG 16

308-309

G6.3C Supply chain management: 
targets have

GRI 308
GRI 414

6.6.6
SDG 12
SDG 16

308-309

G6.3O Proportion of new suppliers 
that were screened using ESG criteria % 0% 1%

GRI 308-1 
GRI 414-1

6.6.6
SDG 12
SDG 16

312-313

G6.4C A list of ESG criteria used to screen 
new suppliers have

GRI 308 
GRI414

6.6.6
SDG 12
SDG 16

312-313

สิทธิมนุษยชน และสิทธิด้านแรงงาน

S1 สิทธิมนุษยชนของ
แรงงาน

S1.1C เรื่องสิทธิมนุษยชนของแรงงานที่ครอบคลุมประเด็นดังนี้
   - การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
   - การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
   - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
   - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมการท�างาน
   - การดูแลพนักงาน

มี GRI 412 6.3.3 SDG 8

250-251

S1.1O หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน
และลูกจ้าง มี GRI 412 6.3.3 SDG 8 250-253

S1.2O การติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของ
บริษัทที่ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน มี GRI 412 6.3.3 SDG 8 252

S1.3O การติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของ
คู่ค้าที่ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน มี GRI 412 6.3.3 SDG 8 266-267

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

ความโปร่งใส 
ในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
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การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับมูลนิธิธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
S7 ความพึงพอใจ

ลูกค้า
S7.1C แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า มี GRI 102-43 6.7.6 - 218-219
S7.1O ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนที่เกิดจาก

ความบกพร่องในการบริการลูกค้า มี
GRI 102-43 6.7.6

- 228-229

S7.2C เป้าหมายการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า มี GRI 102-43 6.7.6 - 222-227
S7.3C ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

 - ลูกค้าในประเทศ
 - ลูกค้าต่างประเทศ

% 84%
                        86%
                        82%

86%
                        87%
                        85%

85%
                        87%
                        82%

87%
                        86%
                        88%

GRI 102-43
GRI 102-44

6.7.6
6.7.6

- 222-227

S7.3O จ�านวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากความบกพร่องในการ
บริการลูกค้า พร้อมอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบ และ
แนวทางจัดการของบริษัท

กรณีที่เกิดขึ้นใน
ประเทศและต่างประเทศ

12
9

3
7

7
12

7
13

GRI 102-43
GRI 417-2
GRI 417-3

6.7.6
6.7.3 228-229

S8 การสื่อสาร 
ผลกระทบจาก
สินค้าหรือบริการ
ต่อลูกค้า

S8.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าควรทราบ มี GRI 417

6.7.3
SDG 3 228-235

S9 การรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของ
ลูกค้า

S9.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มี GRI 418 6.7.7 SDG 16 264-265
S9.1O หลักการ มาตรฐาน หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติด้าน

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทอ้างอิง มี
GRI 418 6.7.7

SDG 16 264-265

การพัฒนาสังคม/ชุมชน

S10 การพัฒนาสังคม/
ชุมชน

S10.1C นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี GRI 413 6.8.2 SDG 8 334
S10.2C แผนการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี GRI 413 6.8.2 SDG 8 332-333
S10.2O ค่าใช้จ่ายหรือทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

สังคม/ชุมชน
 - เงินสนับสนุนส�าโครงการ CSR
 - ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางธุรกิจ
 - การให้ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ
 - ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน

ชั่วโมง 21,281 21,406 23,978 15,358 GRI 413 6.8.2 SDG 8

342-343

-  ในปี 2019 เราเริ่มคัดกรองโครงการ CSR ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของเรา ซึ่งเราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีพัฒนาโครงการ CSR  
เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับชุมชนและท�าให้โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

-  บริษัทฯ ร่วมจัดท�าโครงการ CSR กับบริษัทอื่น ๆ ท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลง
-  เริ่มท�าแบบส�ารวจโครงการ CSR ในปี 2561

ชั่วโมง 15.2 15.3 22.9 11.90
ล้านบาท 13.26

4.90
0.90
3.88

7.72
0.93
0.81
2.44

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน % 87.2% 89.0%
S10.3C เป้าหมายการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี GRI 413 6.8.2 SDG 8 344-345
S10.3O ผลลัพธ์ที่ชุมชนและบริษัทได้รับจากการด�าเนินโครงการ

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ GRI 413 6.8.2 SDG 8 344-345

S10.4O ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อธุรกิจ  % N/A N/A 95% 97% GRI 413 5.3 SDG 8 346-347
S10.5O จ�านวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสิทธิ มนุษยชนต่อชุมชน
กรณี 1 0 1 0 GRI 413 7.6.3 SDG 8

335

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

ความโปร่งใส 
ในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
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การเปิดเผยข้อมูล
หน่วย

ผลการดำาเนินงาน มาตรฐาน
Standards

มาตรฐาน
26000

เป้าหมายด้าน
ความย่ังยืน SDGs

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์

หมายเหตุรหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 2016 2017 2018 2019
คุณค่าเพื่ออนาคต โดยการเปลี่ยนให้พนักงานสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การจ้างงาน
S2 การจ้างงาน S2.1C จ�านวนพนักงานหรือลูกจ้างประจ�าและ

ชั่วคราวแยกตามเพศ อายุ และ ระดับต�าแหน่ง
คน

750 732 712 672
GRI 401

GRI 405-1
6.4.3 SDG 5

SDG10
256-259

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

S2.1O จ�านวนพนักงานหรือลูกจ้างผู้พิการหรือ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

คน
1 1 1 1

GRI 401
GRI 405-1

6.4.3 SDG 5
SDG10

259
- ปัจจุบันมีพนักงานพิการ 1 คนท�างานในแผนกการตลาดในประเทศ

S3 การจ่ายค่า
ตอบแทน

S3.1C สัดส่วนค่าตอบแทนระหว่างหญิงต่อชาย % 0.95 : 1 1.19 : 1 GRI 405-2 6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

SDG 5
260

การฝึกอบรมพนักงาน

S4 การฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน

S4.1C แผนการพัฒนาพนักงานหรือลูกจ้าง มี GRI 404-2 6.4.7 SDG 4 368-369 - "แผนการพัฒนาพนักงาน จ�าแนกออกตามกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มที่ 1) ผู้บริหารระดับสูง  ตามกรอบพัฒนาผู้บริหาร 
กลุ่มที่  2) พนักงานและผู้บริหาร ตามคู่มือการพัฒนาพนักงาน และ
วัตถุประสงค์  ของกลุ่มบริษัท "

S4.1O ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน ล้านบาท 6.74 7.26 5.99 7.60 GRI 404 6.4.7 SDG 4 378-378

S4.2C เป้าหมายการพัฒนาพนักงานหรือลูกจ้าง มี GRI 404 6.4.7 SDG 4 368-371

S4.2O ประโยชน์ที่พนักงานและ/หรือองค์กรได้รับจากการพัฒนา มี
GRI 404 6.4.7

SDG 4
370-378

S4.3C จ�านวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน
หรือลูกจ้าง 

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
39.1 52.12 42.87 50.74 GRI 404-1 6.4.7 SDG 4 370-371

S6 การดูแลพนักงาน S6.1C แผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มี GRI 402
GRI 407

6.4.3, 6.4.4 SDG 8
358-364

S6.2C เป้าหมายการพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มี GRI 402
GRI 407

6.4.3, 6.4.4 SDG 8
359

S6.3C ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  
%

71% n/a 68% n/a GRI 402
GRIข 407

6.4.3, 6.4.4 SDG 8
359-361

- การประเมินครั้งต่อไปจัดจัดท�าในปี 2563

ผลประเมินการสนับสนุนพนักงานขององค์กร 71% n/a 69% n/a
S6.4C อัตราพนักงานที่ลาออก % 7.7% 15.0% 10.0% 9.66% GRI 401-1 6.4.3 SDG 8 359 - คิดเฉพาะพนักงานประจ�า

S6.5C จ�านวนพนักงานลาคลอดที่กลับเข้ามาท�างาน % 100% 100% 100% 100%
GRI 401-3 6.4.4 SDG 8 260

S6.6C วิธีการส่งเสริมให้พนักงานรวมกลุ่มเพื่อร่วมเจรจา
หรือหารือกับบริษัท เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

มี GRI 402
GRI 407

6.4.5 SDG 8 262-263
- บริษัทอนุญาตให้พนักงานรวมกลุ่มเพื่อร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัท

ต�ร�งที่ 1  ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนแบ่งต�ม ส�ระสำ�คัญ/ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อ้�งอิงม�รฐ�น GRI and Gs

ตาราง 1:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน 

SDGs
มาตรฐาน 

2600
เลขหน้า

หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ผู้น�าด้านนวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ : GRI 300
GRI 201 ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

GRI 201-1 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง SDG 1-17 -

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 19,503 19,513 24,253 25,262 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 24,392 28,982 27,963 37,626 4 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

 การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ SDG 1-17
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ล้านบาท 1,539 1,205 1,090 1,108 - http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

ต้นทุนในการด�าเนินการ ล้านบาท 20,500 25,949 26,979 33,767 - http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

การจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินการ SDG 1-17
Tax Payment to governments ล้านบาท 655 371 234 509 6.8.7 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

การจ่ายดอกเบี้ย ล้านบาท 107 96 153 165 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

การจ่ายเงินปันผล บาท 0.9 1.2 0.3 1.5* 4 *Include the roposed final divedend of Baht 1.1 per shares, which is subjected to approval at 2020 

งบก�าไรขาดทุน SDG 1-17
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 3,110 2,537 564 3,123 4 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม/ค่าตัดจ�าหน่าย ล้านบาท 4,728 4,514 2,457 3,953 4 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

การกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย SDG 1-17

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ล้านบาท 15.17 15.30 13.26 7.72 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

งบประมาณในการบริหารจัดการ ล้านบาท n/a n/a 4.90 0.93 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

มูลค่าชั่วโมงการท�าจิตอาสาคิดเป็นมูลค่า ล้านบาท n/a n/a 3.88 2.44 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

มูลค่าสิ่งของและบริการ ส�าหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ล้านบาท n/a n/a 0.90 0.81 http://www.tipcoasphalt.com/upload/AnnualReportE2019.pdf

GRI 308 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน G6.1C

G6.2C
G6.3C
G6.4C

SDG 12
SDG 16

7.4.2 310

GRI 204-1 สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายใน 
ท้องถิ่น

ล้านบาท
n/a n/a 13,820 15,013

G6.1C SDG 12
SDG 16

6.6.6 311 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการแก้ไขค�านิยามและปรับปรุงวิธีการค�านวณการจัดซื้อท้องถิ่น โดยแก้ไขข้อมูล 
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น % n/a n/a 38 37 G6.3O SDG 12
SDG 16 6.6.6 311

GRI 308-1/GRI 414-1 ปริมาณการจัดซื้อสินค้าและบริการทั้งหมด
คู่ค้ารายใหม่/คู่ค้าส�าคัญที่ได้รับการค้ดกรอง 
ด้วยเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG Criteria)

ล้านบาท n/a
n/a

n/a
n/a

36,327
0

1
G6.4C SDG 12

SDG 16
6.6.6

312-313

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

ผูน้�าด้านวัตกรรม

2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  411  |2562  |  รายงานความย่ังยืน |  กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์  410  |



มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ผู้น�าด้านนวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ : GRI 300
GRI 302 ปริมาณการใช้พลังงาน

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน E2.4C
E2.1O
E2.2C
E2.3C

172-174

GRI 302-1 ปริมาณการใช้พลังงาน จิกะจูล  284,321  270,880  251,387  210,975 E2.4C SDG 7 6.5.4 171-174 แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

GRI 302-3 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต จิกะจูล
ต่อตันการผลิต  0.489  0.497  0.509  0.452 E2.5O SDG 7 6.5.4 171-174

แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

GRI 303 ปริมาณการใช้และการปลดปล่อยน้�า

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน E3.1C
E3.1O
E3.2C
E3.3C

SDG 6 7.4.2

182-183

GRI 303-3 ปริมาณน้�าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ Mega Litres 9.71 9.68 8.18 4.25 E3.4O SDG 6 6.5.4 181-183 แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล
GRI 303-3 ปริมาณการใช้น้�า Mega Litres 107.71 89.02 51.58 54.92 E3.4C SDG 6 6.5.4 181-183 แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล
GRI 305 ก๊าซเรือนกระจก

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน E1.1C
E1.1O
E1.2C
E1.3C

172

GRI 305-1
GRI 305-2

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (ขอบเขตที่ 1และ 2) 

"ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์"

22,914 21,942 20,415 17,814 E1.4C SDG 13 6.5.5 171-172
แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

GRI 305-4 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิต (ขอบเขตที่ 1 และ 2) "ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์"

ต่อตันการผลิต
0.03941 0.04028 0.04131 0.03818 E1.4O SDG 13 6.5.5 171-172

แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

GRI 306 การปลดปล่อยของเสีย
GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน E4.1C

E4.1O
E4.2C
E4.3C

182-183

GRI 306-2 "ปริมาณขยะรวมทุกประเภท (ขยะอันตราย/ไม่อันตราย)" ตัน 388 367 431 405 E4.4C SDG 12 6.5.3 181-183 แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

ปริมาณขยะที่ก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (ขยะอันตราย/ไม่อันตราย) ตัน 40 54 47 35 E4.4C SDG 12 6.5.3 181-183
ปริมาณขยะหรือของเสียที่ถูกนากลับมาใช้ซ้�าและใช้ใหม่ ตัน 384 313 384 370 E4.4O SDG 12 181-183 แก้ไขข้อมูลปี 2559-2561 เนื่องจากการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

GRI 306-3 ปริมาณการหกรั่วไหลที่มีนัยส�าคัญ ตัน 0 0 0 0 E4.4C SDG 12 6.5.3 181

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2 :

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

การตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อสังคมที่ปลอดภัย : GRI 400

การตระหนักด้านความปลอดภัย - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : GRI 403

GRI 403-4 กรอบการด�าเนินงาน และการฝึกอบรมด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
ปริมาณจ�านวนพนักงานที่อยู่ภายใต้กรอบการด�าเนินงานด้านสุขภาพ และความปลอดภัย คน 750 732 712 672 6.4.6 196-211

Coverage of OHS health risks/prevention training คน n/a n/a n/a n/a 6.4.6 196-211

Coverage of special training and/or measures
to foster employees' health and well-being

คน n/a n/a n/a 120 6.4.6 196-211

GRI 403 อาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน  S5.1C

 S5.1O
 S5.2C

SDG 3 7.4.2
196

GRI 403-9 Employee's High-Consequence work-related injury rate
Lost time Injuries Frequesncy Rate (LTIFR) base 1,000,000 hrs worked

 S5.3C SDG 3 6.4.6

เรื่อง 4.51 1.59 0 0.84 194-198

Lost time Injuries Severity Rate (LTISR) base 1,000,000 hrs worked วัน 92.49 20.73 0.00 1.69 194-198

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
พนักงานที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ในงาน)
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

0
0

1
0

1
0

 S5.3C SDG 3 6.4.6

194-195

ผู้รับเหมาที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ(ในงาน)
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

6.4.6
194-195

จ�านวนรายที่เสียชีวิตด้วยโรคจากการท�างาน
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

6.4.6

194-195

จ�านวนรายที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ในงาน)
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

0
0

1
0

1
0

6.4.6
194-195

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย
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มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

การตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อสังคมที่ปลอดภัย : GRI 400

การตระหนักด้านความปลอดภัย - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : GRI 403

GRI 403-9 อัตราพนักงานการบาดเจ็บจากการท�างาน
จ�านวนรายบาดเจ็บ (ไม่หยุดงาน)
       - พนักงาน ชาย
       - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

S5.3C S5.3C 6.4.6

194-198

จ�านวนรายบาดเจ็บ (หยุดงาน)
       - พนักงาน ชาย
       - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

1
0

0
0

1
0

6.4.6

194-198

ทุพพลภาพ
       - พนักงาน ชาย
       - พนักงาน หญิง

คน
คน

0
0

0
0

0
0

0
0

6.4.6
194-198

การขาดงาน
จ�านวนวันที่ขาดงาน
       - พนักงาน ชาย
       - พนักงาน หญิง

วัน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
0

S5.3C S5.3C 6.4.6

194-198

GRI 403-10 การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน
การลาป่วย
จ�านวนวันลาป่วยโดยเฉลี่ยของพนักงาน
การลาป่วยของพนักงานกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์

วัน
วัน

n/a
n/a

n/a
n/a

2.85
2,030

3.22
2,167

S5.3C S5.3C 6.4.6

194-198

การขาดงาน
       - พนักงาน ชาย
       - พนักงาน หญิง

วัน
วัน
วัน

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

12,949
9,760
3,189

14,680
12,280
2,400

S5.3C S5.3C 6.4.6
194-198

อัตราการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน
       - พนักงาน ชาย
       - พนักงาน หญิง

%
%

0
                         0
                         0

0
                         0
                         0

0
                         0
                         0

0
                         0
                         0

6.4.6
194-198

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

การตระหนัก
ด้านความ
ปลอดภัย
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มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ความโปร่งใส่ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อรากฐานที่แข็งแรงทางธุรกิจ : GRI 100
ความโปร่งใส่ด้านบรรษัทภิบาล - การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป: GRI 102

GRI 102  การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

GRI 102-15 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ส�าคัญ
ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส

มี G5.1C
G5.1O
G5.2C
G5.3C

SDG 1-17 7.4.3

98-106

GRI 102-17 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ มี G4.1C
G4.1O

SDG 1-17 4.4
287

GRI 102-18 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ มี G2.1C
G2.2C
G2.2O
G2.3C
G2.4C

SDG 1-17 6.2

281

GRI 102-28 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ มี G3.1C
G3.1O
G3.2O

SDG 1-17 6.2

282-283

GRI 102-31 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ทุกชุด)
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

มี G1.1C SDG 16 7.4.3
281-283

GRI 102-43 แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย มี S7.1C
S7.1O
S7.2C
S7.3C

5.3

280

GRI 102-44 ประเด็นและความกังวลหลักที่ได้มีการยกขึ้นมากล่าวถึง มี S7.1C SDG 7 7.4.2 98-105

ความโปร่งใสด้านบรรษัทภิบาล - ชุมชนท้องถิ่น : GRI 413
GRI 412 การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S1.1C
S1.1O
S1.2O
S1.3O

SDG 8 7.4.2

250-251

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

ความโปร่งใส 
ในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
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มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน
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มาตรฐาน 
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หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ความโปร่งใสด้านบรรษัทภิบาล - ชุมชนท้องถิ่น : GRI 413

GRI 413 ชุมชนท้องถิ่น

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S10.1C SDG 8 7.4.2 334

GRI 413-1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน เพื่อ
ประเมินผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และพัฒนาโครงการ

S.10.2C
S10.2O
S10.3C
S10.3O
S10.4O

SDB 8 5.3

344-345

GRI 413-2 การด�าเนินงานที่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นผลเสียอันมี
นัยส�าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

S10.5O SDG 8 6.8.2, 7.6.3
344-345

ความโปร่งใสด้านบรรษัทภิบาล - การสื่อสารทางการตลาด : GRI 417
GRI 417 Marketing and Labeling

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S8.1C SDG 12 7.4.2 220-221

GRI 102-43 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
  - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : ในประเทศไทย
  - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : ในต่างประเทศ

%
%
%

84%
                         86%
                         82%

86%
                         87%
                         85%

85%
                         87%
                         82%

87%
                         86%
                         88%

S7.3C SDG 12 6.7.6

222-227

GRI 417-2 จ�านวนข้อบกพร่องที่เกิดจากการให้ข้อมูล 
หรือการแสดงฉลากสินค้าและบริการ

เรื่อง
0 0 0 0 S7.3O SDG 12 6.7.6, 6.7.3 228-229

ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น

GRI 417-3 จ�านวนข้อบกพร่องที่เกิดจากการการสื่อสารทางการตลาด เรื่อง 0 0 0 0 S7.3O SDG 12 6.7.6, 6.7.3 228-229 ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น

ความโปร่งใสด้านบรรษัทภิบาล - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า : GRI 418
GRI 418 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S9.1C

S9.1O

SDG 16 7.4.2
264-265

GRI 418-1 จ�านวนการร้องเรียนทั้งหมด ที่มีมูลว่าด้วยการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการท�าข้อมูลลูกค้าสูญหาย

Time of  
complaint

0 0 0 0 S7.3O SDG 16 6.7.7
264-265

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

ความโปร่งใส 
ในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
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มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

คุณค่าเพื่ออนาคต โดยการเปลี่ยนให้พนักงานสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง: GRI 400

ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด - การจ้างงาน: GRI 401
GRI 401 การจ้างงาน

แนวทางการด�าเนินงาน S1.1C
S1.1O
S1.2O

SDG 8 7.4.2
352

จ�านวนพนักงานแยกตามเพศ คน S2.1C SDG 5, SDG 10 6.4.3
แยกตามเพศ ชาย คน 568 545 520 478 258-259
แยกตามเพศ หญิง คน 182 187 192 194 258-259
รวม คน 750 732 712 672 258-259
จ�านวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ คน S2.1O SDG 5, SDG 10 6.4.3
แยกตามเพศ ชาย คน 1 1 1 1 258-259

แยกตามเพศ หญิง คน 0 0 0 0 258-259

รวม คน 1 1 1 1 258-259
จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ คน S2.1C SDG5, SDG 10 6.4.3
คณะกรรมการบริษัท Board of Directors / Supervisory Board
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

15
                       13   

2

15
                            13

2

15
                            13

2

15
                            13

2
258-259

ระดับสูงกว่าผู้อ�านวยการ  (Level E & C)
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

5
5
0

5
5
0

9
9
0

9
9
0

258-259

ระดับผู้อ�านวยการ (Level B)
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

10
7
3

12
9
3

8
5
3

8
5
3

258-259

ระดับผู้จัดการ (Level M1-4)
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

64
42
22

63
43
20

60
38
22

65
39
26

258-259

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Level O1 - P4)
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

671
514
157

652
488
164

635
468
167

591
426
165

258-259

พนักงานประจ�า
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

744
562
182

715
536
179

696
507
189

670
476
194

258-259

ลูกจ้างชั่วคราว
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

คน
คน
คน

6
6
0

17
9
8

9
7
2

2
2
0

258-259

จ�านวนพนักงานแยกตามพื้นที่ คน 750 732 712 672 S2.1C SDG5, SDG 10 6.4.3

      - ส�านักงานใหญ่, กรุงเทพฯ
      - โรงงานพิษณุโลก
      - โรงงานนครราชสีมา
      - โรงงานระยอง
      - โรงงานพระประแดง
      - โรงงานสุราษฏร์ธานี

คน
คน
คน
คน
คน
คน

224
98

146
128
69
85

232
92

141
128
71
68

214
87

147
120
71
73

219
82

143
105
55
68

256-258 * มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการรถขนส่ง โดยโยกย้ายรถขนส่ง
จาก PDR ไปยังผู้รับเหมาช่วงขนส่งที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ
*การด�าเนินการขนส่งสินค้าของโรงงานพระประแดง ด�าเนินการโดย
ผู้รับเหมาช่วงขนส่ง

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการว่าจ้าง คน S2.1C SDG5, SDG 10 6.4.3

พนักงานประจ�า
      - ในกรุงเทพฯ
      - นอกกรุงเทพฯ

คน
คน
คน

744
224
520

688
203
485

696
212
484

670
219
451

256-258

ลูกจ้างชั่วคราว
      - ในกรุงเทพฯ
      - นอกกรุงเทพฯ

คน
คน
คน

6
0
6

17
2

15

16
2

14

2
0
2

256-258

พนักงานประจ�า
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

744
562
182

688
536
179

696
507
189

670
476
194

256-258

มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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ลูกจ้างชั่วคราว
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

6
6
0

17
9
8

16
13

3

2
2
0

256-258

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการว่าจ้าง คน S2.1C SDG5, SDG 10 6.4.3

จ้างเต็มเวลา
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

750
568
182

732
545
187

712
520
192

672
478
194

256-258

จ้างไม่เต็มเวลา
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

256-258

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ S2.1C SDG 5, SDG 10 6.4.3

< 30 ปี
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

107
65
42

109
70
39

98
60
38

104
66
38

256-258

30-50 ปี
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

503
389
114

472
357
115

453
331
122

407
286
121

256-258

> 50 ปี
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

140
114

26

151
118

33

161
129

32

161
126

35
256-258

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ S2.1C SDG 5, SDG 10 6.4.3
< 30 ปี
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

14%
61%
39%

15%
64%
36%

14%
61%
39%

15%
63%
37%

256-258

30 - 50 ปี
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

67%
77%
23%

64%
76%
24%

64%
73%
27%

61%
70%
30%

256-258

มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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> 50 ปี
      - พนักงาน ชาย
      - พนักงาน หญิง

คน
คน
คน

19%
81%
19%

21%
78%
22%

23%
80%
20%

24%
78%
22%

256-258

การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
ความผูกพันของพนักงาน ทิปโก้แอสฟัลท์ ประเทศไทย
เป้าหมายความผูกผันของพนักงาน
คะแนนกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ (รวมมาเลเซีย)
ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมการส�ารวจผูกผัน

%
%
%
%

71%*
80%*
72%*
93%*

n/a
n/a
n/a
n/a

68%
75%

n/a
92%

n/a
n/a
n/a
n/a

6.4.3, 6.4.4 358-361
ก�าหนดแผนการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานไว้ปี 2563

GRI 401-1 จ�านวนพนักงานใหม่และอัตราการลาออกจากงาน

ค่าใช้จ่ายสรรหา
/ จ�านวนพนักงาน

n/a n/a n/a n/a
S6.4C SDG 8 6.4.3

358-359

การว่าจ้างพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานโดยเฉลี่ยเทียบกับพนักงานประจ�าทั้งหมด

จ�านวนการจ้างงานใหม่
อัตราการจ้างงานใหม่

คน
%

144
19%

144
20%

122
17%

80
12% 362-363

แยกตามเพศ
ชาย

คน
%

127
88%

113
7%

88
72%

60
75% S6.4C SDG 8 6.4.3 362-363

หญิง คน
%

17
12%

31
22%

34
28%

20
25% 362-363

แยกตามอายุ
น้อยกว่า 30 ปี

คน
%

43
30%

55
38%

49
40%

40
50% S6.4C SDG 8 6.4.3 362-363

30 - 50 ปี คน
%

91
63%

75
52%

65
53%

37
46% 362-363

มากกว่า 50 ปี คน
%

10
7%

14
10%

8
7%

3
4% 362-363

มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ
คน
%

52
8%

99
15%

65
10%

61
10%

S6.4C SDG 8 6.4.3 368-369อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ
(ไม่รวม พขร. ขนส่งสินค้า)

คน
%

33
7%

54
12%

52
11%

45
10%

368-369

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ
(เฉพาะ พขร. ขนส่งสินค้า)

คน
%

19
9%

45
22%

13
7%

16
10% 368-369

จ�านวนและอัตราการลาออกจากงาน
จ�านวนการลาออก
อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน

คน
%

88
13%

144
22%

80
12%

107
17%

S6.4C SDG 8 6.4.3

368-369

จ�านวนการลาออก (ไม่รวม พขร. ขนส่งสินค้า)

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน (ไม่รวม พขร.)

คน
%

50
11%

84
18%

60
13%

60
13%

368-369

จ�านวนการลาออก (เฉพาะ พขร. ขนส่งสินค้า)
อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน (เฉพาะ พขร)

คน
%

38
18%

60
30%

20
11%

49
32% 368-369

แยกตามเพศ (ไม่รวม พขร. ขนส่งสินค้า)
ชาย

คน
%

38
76%

59
70%

39
65%

29
67%

S6.4C SDG 8 6.4.3
368-369

หญิง คน
%

12
24%

25
30%

21
35%

12
28% 368-369

แยกตามอายุ (ไม่รวม พขร. ขนส่งสินค้า)
น้อยกว่า 30 ปี

คน
%

17
34%

24
29%

18
30%

19
44% 368-369

30 - 50 ปี คน
%

25
50%

49
58%

38
63%

19
44%

S6.4C SDG 8 6.4.3
368-369

มากกว่า 50 ปี คน
%

8
16%

11
13%

4
7%

3
7% 368-369

มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:
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ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

แยกตามระดับ (ไม่รวม พขร. ขนส่งสินค้า)
ระดับสูงกว่าผู้อ�านวยการ (Level E/C)

คน
%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

S6.4C SDG 8 6.4.3
368-369

ระดับผู้อ�านวยการ (Level B) คน
%

1
2%

1
1%

0
82%

0
0% 368-369

ระดับผู้จัดการ (Level M1-4) คน
%

4
8%

11
13%

11
18%

0
0% 368-369

ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Level O1 - P4) คน
%

45
90%

72
86%

49
82%

41
100% 368-369

GRI 401-3 การใช้สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร S6.5C SDG 8 6.4.4 260-261

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร คน 11 8 18 20 260-261

จ�านวนพนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้
สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตรและยังท�างานต่อหลังจากนั้นอีก 12 เดือน

คน 11 8 18 20
260-261

อัตราพนักงานกลับมาท�างานหลังใช้สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร % 100% 100% 100% 100% 260-261

ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด - การจ้างงาน : GRI 402

GRI 402 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและการจัดการ
GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S1.1C

S1.1O
S1.2O
S6.1C
S6.2C

SDG 8 7.4.2

254-255

GRI 402-1 ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนปลงด้านการการด�าเนินงานที่ส�าคัญ Day 30 30 30 30 S6.6C SDG 8 6.4.3 352-355

ทรัพยากรที่มีคุณค่า - การฝึกอบรม และให้ความรู้ : GRI 404

GRI 404 การฝึกอบรและพัฒนาพนักงาน

GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S4.1C
S4.1O
S4.2C

SDG 4

370-371

มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562ตาราง 2:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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GRI 404-1 จ�านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน
      - แยกตามเพศ ชาย
      - แยกตามเพศ หญิง

ชั่วโมงต่อคน
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

39.1
36.31
47.82

52.1
42.22
65.90

42.87
43.19
41.35

50.74
53.87
42.93

S4.3C SDG 4 6.4.7

370-371

การพัฒนาพนักงานแยกตามระดับ
      - ผู้บริหาร
      - พนักงานทั่วไป

ชั่วโมงต่อคน
ชั่วโมงต่อคน
ชั่วโมงต่อคน

83.59
30.94
52.65

78.47
27.85
50.62

66.8
24.96
41.84

80.74
26.54

54.2

S4.3C SDG 4 6.4.7
370-371

GRI 404-2 โครงการพัฒนาและความช่วยเหลือเพื่อยกระดับทักษะของพนักงาน โครงการ S4.1C
S4.2O

SDG 4 6.4.7
370-373

GRI 404-3 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
การใช้เป้าหมายที่สามารถวัดได้และที่ได้รับการตกลงร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา/ 
หัวหน้างาน (ร้อยละของพนักงานทั้งหมด)

% 100% 100% 100% 100%

S4.2O SDG 4 6.4.7

370-373

ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด - การจ้างงาน : GRI 405

GRI 405 ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส
GRI 103 แนวทางการด�าเนินงาน S1.1C

S1.1O
S1.2O

SDG 5
SDG 10

7.4.2
256-261

GRI 405-1 ความหลากหลายระหว่างเพศชาย/หญิง
ต�าแหน่งผู้บริหารหญิงระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการและสูงกว่า (C-Suite level up to Managing Director level)

คน
%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

S2.1C
S2.1O

SDG 5
SDG 10

6.3.7, 6.3.10, 6.4.3, 
6.4.4 256-261

ต�าแหน่งผู้บริหารหญิงระดับผู้อ�านวยการและสูงกว่า
(Director level to C-Suite Level)

คน
%

3
30.00%

3
25.00%

3
37.50%

3
37.50% 256-261

ต�าแหน่งผู้บริหารหญิงระดับผู้จัดการ
(Manager level up to Director level)

คน
%

22
34.38%

20
31.75%

22
36.67%

26
40.00% 256-261

ต�าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการหญิง คน
%

157
23.40%

164
25.15%

167
26.30%

165
27.73% 256-261

GRI 405-2 อัตราส่วนเฉลี่ยของเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานชาย
ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานหญิง

อัตรา 0.95 : 1.00 1.19 : 1.00 S3.1C SDG 5
SDG 10

6.3.7, 6.3.10, 6.4.3, 
6.4.4 256-261

ค่าตอบแทนพนักงานชาย = 1.00

มาตรฐาน GRI รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน คู่มือการจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืน SET
เป้าหมายด้านความ

ยั่งยืน SDGs
มาตรฐาน 

2600

เลขหน้า
หรือเว็บไซต์ หมายเหตุ2559 2560 2561 2562

ต�ร�งที่ 2 ผลก�รดำ�เนินก�รด้�นพัฒน�คว�มยั่งยืนต�มกรอบม�ตรฐ�น GRI and SDGs

ตาราง 2:

คุณค่า
เพื่ออนาคต
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ผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (RMC)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักงานกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
(เวียดนาม จีน  ฟิลิปปินส์ กัมพูชา)

สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์
และจัดหาจัดซื้อ

สายธุรกิจในประเทศไทย สายบัญชีและการเงิน 

ผู้อ�านวยการฝ่ายการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้อ�านวยการสายธุรกิจการค้า
และปฏิบัติการต่างประเทศ

(อินโดนีเซีย)

ผู้จัดการประจ�าประเทศ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ
ธุรกิจเรือ

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด
ในประเทศ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินองค์กร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้จัดการอาวุโสส่วนงาน 
จัดหาและจัดซื้อ

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
การเงินต่างประเทศ การประกันภัย

และกฎหมาย

ส�านักบริหารความเสี่ยง (RMO)

Risk Champion 

มอบหมายโดยตรงจาก Business Unit Head 

Risk Officer

ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและติดตามความเสี่ยงและผลจากมาตรการควบคุมความเสี่ยง

Functional 

Risk Communication

ผังโครงสร้�งองค์กรและ
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร
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297mm

ภาพจากปกหน�า

บร�ษัท ทิปโก�แอสฟ�ลท� จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ�

118/1 อาคารทิปโก� ชั้น 25 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 1
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

ส�วนงานพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน
โทรศัพท� +662 273 6000
โทรสาร   +662 273 3363

การตรวจประเมินจากหน�วยงานภายนอก
สิ�งแวดล�อม สังคม บรรษัทภิบาล : ระบบการจัดการที่เกี่ยวข�อง

พันธมิตรผู�นำเสนอโซลูชั่นอย�างสร�างสรรค�

ที่มา : www.colas.com

INNOVATION

พันธมิตรผู�นำเสนอ

แนวทางสร�างสรรค�ด�วย

นวัตกรรม

2562

รายงานความยั่งยืน
ประจำป�

วัตต�เวย� : เทคโนโลยีขั้นสูงของผิวถนนด�วยแผงโซลา ที่อาจทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงว�ธีการปูผิวถนนแบบเดิม ๆ

รายงานประจำป� 2562

บร�ษัทฯ  ได�นำมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคม ISO 26000 : 2010 
มาบูรณาการภายในองค�กร  

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของการจราจรบนถนน ISO 
39001 : 2012 ที่สำนักงานใหญ� และ 5 โรงงานสาขาภายในประเทศ 

บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานการ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 
ที่สำนักงานใหญ� และ 5 โรงงานสาขาภายในประเทศ 

วัตต�เวย� : นวัตกรรมปูผิวถนน ด�วยแผง 
โซล�าร� พลังงานแสงอาทิตย� แห�งแรกของโลก 
ในประเทศฝรั่งเศส พัฒนาในป� 2558 โดย 
พันธมิตรธุรกิจของเรากลุ�มโคลาส 

พ
ันธมิตรผู�นำเสนอแนวทางสร�างสรรค�ด�วยนวัตกรรม

รายงานความยั่งยืน
ประจำป� 2562

MASCI
ISO 9001    QMS03015/619
ISO 14001  EMS03006/109
ISO 45001  OHSMS18015/015


