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กำรผลักดันเรื่องกำรปรับตัว

แรงบันดาลใจสู ่การเป็นส่วนส าคัญในการลงมือปฏิบัติ งานขององค์กร (in-Process
Sustainable Development) อย่างเป็นรูปธรรม

รำยงำนควำมยั่งยืนฉบับ Highlights 5

“
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2563 เป็นปีที่กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ต้องบันทึกไว้ในหน้าความส าเร็จกับการก้าวผ่านวิกฤต
การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ไปจนถึง
ปัญหาเศรษฐกิจและสาธารณสุขระดับประเทศ และระดับโลก  การแก้ไขปัญหาธุรกิจพร้อมไปกับ
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ส่ งผล
กระทบน้อยที่สุดกับพนักงาน ในขณะที่ธุรกิจยังคงด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยแรงผลักดันของวิกฤตท าให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยมีความยืดหยุ่นใน
วิธีด าเนินงานหลายจุด  ตั ้งแต่การดูแลพนักงานให้สามารถท างานที่บ้านได้โดยใช้เทคโนโลยี
ออนไลน์  การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการท างานอย่างรวดเร็ว  และการปรับตัวของพนักงานเองที่
ท าให้ผมประทับใจในความพร้อมและความสามารถในการปรับตัว ทุกคนมีวินัยและความซื่อสัตย์ใน
การติดตามและส่งมอบงานตรงตามเวลา และความรับผิดชอบของตน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีการพัฒนาในปีก่อนหน้ามาใช้ตอบสนองการบริการลูกค้าและการท างานโดยลดการ
สัมผัสโดยตรงได้ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสท าให้ปี 2563 
กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีเป็นที่น่าพอใจมาก มีการใช้นวัตกรรมในสินค้า/บริการ  และการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานที่ส าคัญ  สามารถลดเวลา มีความแม่นย า สะดวกและรวดเร็ว  ใน
ส่วนของโรงงานผลิต กลุ่มบริษัทฯ ได้น าระบบ TPM มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
นอกจากการด าเนินธุรกิจที ่เป็นไปอย่างต่อเนื ่องทั ้งปีแล้ว ในด้านการดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของพนักงาน  กลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดตั้งแต่การจัดรถรับส่งใน
กรุงเทพฯ การให้ความรู้ในการรักษาสุขอนามัย  การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ ท าให้พนักงานทุก
คนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยจากการระบาดของโรค  
ในด้านสังคม พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ยังให้การดูแลและร่วมสนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยมาตลอดในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้  ท าให้
พนักงานมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤต โดยทุกโรงงานร่วมจัดท าหน้า กาก
พลาสติกป้องกันส าหรับบุคลากรทางการแพทย์  อุปกรณ์กล่องป้องกันขณะตรวจโรค  จนถึงการ
ร่วมสนับสนุนงบประมาณส าหรับโรงพยาบาล 5 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท
รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2563 ฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาความ
ยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เพื่อส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้ทุกสังคม..ด้วยนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์เติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีให้ทุกคนในสังคม

ชัยวัฒน์  ศรีวรรณวัฒน์

ประทับใจในควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัว  พนักงำนทุกคนมีวินัยและควำมซื่อสัตย์ใน
กำรติดตำมและส่งมอบงำนตรงตำมเวลำ ตำมควำม
รับผิดชอบของตน…..เป็นกำรพลิกวิกฤตเป็นโอกำส
ท ำให้ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีเป็นที่
น่ำพอใจมำก “



sustainability report highlights sustainability report highlights

พวกเราทุกคนให้สัญญาในการยึดมั่นเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน
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พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน
ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และทรัพยากรที่
จ าเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อท างานได้เต็มศักยภาพ มีการ
ก าหนดตัวชี ้วัดตามแผนด าเนินงานเพื ่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพนักงาน รวมถึงสามารถถ่ายทอด
เรื่องที่เป็นประโยชน์ไปยังชุมชนที่เกี่ยวข้อง

98

สารบัญ

•   ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาความย่ังยืนของกลุ่มบริษทัทปิโก้แอสฟลัท์ที่ส าคัญในปี 2563

•   กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์และการพฒันาความยั่งยืน
•   ประเด็นการพัฒนาความยั่งยืน

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำด้ำนสังคม

กลยุทธ:์ ผู้น ำด้ำนนวัตกรรม เพ่ืออนำคตที่ดีในวันข้ำงหน้ำ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านพ้ืนผิวแอสฟัลท์
• ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

กลยุทธ:์ กำรบริหำรงำนแบบประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อโลกที่ดีและน่ำอยู่มำกขึ้น
• การจัดการก๊าซเรือนกระจก
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
• การจัดการขยะ  ของเสีย  และมลพิษ

กลยุทธ:์ สร้ำงกำรตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อควำมปลอดภัย  ดีกว่ำเสียใจภำยหลัง
• สถานที่ท างานปลอดภัย
• การขนส่งปลอดภัย
• ชุมชนปลอดภัย

• การบริหารจัดการอ่ืน ๆ ในมิติสิ่งแวดล้อม
- การจัดการพลังงาน
- การจัดการน ้า
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•   การพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล ด้วยกลยุทธ์ความโปร่งใสและก ากับดูแลกิจการที่ดี
•   การพัฒนาด้านคุณค่าเพื่ออนาคต ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
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กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์และการพฒันาความยั่งยืน

การก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้น าด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ตระหนักด้านความปลอดภัย คุณค่าเพื่ออนาคต
กลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์หลักกำรบริหำรองค์กร กำรส่งเสริมบุคลำกร

เรำมุ่งมั่นในกำร “ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคม ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นค ำมั่นสัญญำ และเป้ำหมำยหลักของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักองค์กร รวมทั้งส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals) โดยมุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อเป็นบริษัทชั้นน าของประเทศ โดยยึดมั่นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเอ ง  รวมถึงการแบ่งปันให้กับชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนิน
ธุรกิจพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าก ับด ูแลก  าหนดไว้  และที ่สากลย ึดถ ื อ
ปฏิบ ัต ิ ปลูกฝังการปฏิบ ัต ิงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

ส ่ ง เ สร ิ ม ให ้ เ ก ิ ดการพ ัฒนาและสร ้ า ง
นวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งกระบวนการ
ท างานภายในองค์กร และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ท างาน และเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เกิด
ปร ะส ิ ทธ ิ ภ าพส ู ง ส ุ ด ใ นกร ะบวนกา ร
ตัดสินใจ เพื ่อขับเคลื ่อนธุรกิจเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
เชิงรุก โดยมุ่งคิดค้นนวัตกรรม แสวงหา
เทคโนโลยี  รวมทั้งมาตรการ และวิธีการใหม่  
เพื ่อยกระดับประส ิทธิภาพการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมให้ดียิ ่งขึ ้น และส่งเสริมระบบ
เ ศ ร ษ ฐก ิ จ ห ม ุ น เ ว ี ย น  เ พ ื ่ อ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุดความยั่งยืน

ให ้ความร ู ้  และสร ้างความตระหน ักก ับ
พนักงานทุกระดับที ่สามารถปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมและปลูกฝังภาวะผู้น าด้านความ
ปลอดภัย พัฒนาระบบและมาตรฐานขั้นตอน
การท างานควบคู ่ ไปกับการยกระดับการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย ให้สูงกว่า
เกณฑ์ขั้นต ่าที่กฎหมายก าหนด ไม่เพียงแต่
เพ ื ่อความปลอดภ ัยของพน ักงาน ย ั ง
ครอบคลุมถ ึงการด ู แลความปลอดภ ัย 
ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
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ก ำไรก่อนค่ำเสื่อม
ต้นทุน / ภำษี  EBITDA

ล้ำนบำท 
มูลค่ำเฉพำะสินค้ำ
ใหมที่ระบุรำยกำร
ในป2ี561

ล้ำนบำท ปี 2562

ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

ปัจจัยน าเข้า

10

การสร้างคุณค่าเพิ่ม

11
ธุรกิจต้นน ้า ธุรกิจปลายน ้าธุรกิจกลางน ้า

การบริการ

การกล่ัน
จากโรงกลั่น

ประเทศมาเลเซีย

วางแผนการตลาด
/ การขาย

ในปี 2562 เป็นปีที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ “มุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง” กลุ่มบริษัทฯ เริ่ม
ธุรกิจจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำ  ในปี 2563 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของห่วงโซ่คุณค่ำ
ให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติ  โดยใช้ความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และใส่
”นวัตกรรม”ลงในกระบวนการคิดหาแนวทางตอบสนอง  เพื่อให้สินค้ำ / บริกำรไม่
เพียงตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเท่ำนั ้น  แต่ท ำให้กำรด ำเนินงำนดียิ ่งขึ ้ น มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ปรับลดขั้นตอนกำรท ำงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนรวดเร็วย่ิงขึ้น  

เริ่มจากความ
ต้องการของลูกค้า

การจัดซื้อจัดหา
ยางมะตอยและวัตถุดบิจาก

คู่ค้าท้องถิ่น กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถใช้จุดแข็งขององค์กรในด้ำนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้โดยไม่หยุดชะงัก  รวมทั้ง
สร้ำงควำมแข็งแกร่ง ตัวอย่ำงเช่น กระบวนกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงด้ำนกำรจัดซื้อจัดหำ โดย
น ำระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล  รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดหำ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้งำนสะดวก รวดเร็ว ลดควำมผิดพลำด  รวมทั้งสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ได้  เป็น
กำรท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่นสูงภำยใต้กำรควบคุมที่ดี 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ

ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาด้านการผลิต

มูลค่ำเฉพาะสินคา้
ใหมที่ระบุรำยกำร
ในป2ี561

ล้ำนบำท

ก ำไรกอ่นคำ่เสือ่ม
ต้นทุน / ภำษี EBITDA

ล้ำนบำท ปี 2563

ลดอัตรำกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก

%

อัตรำกำรน ำของเสีย
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมำ
ใช้ใหม่ (Recycle)

%
กำรร้องเรียน
ด้ำนสิ่งแวด-
ล้อม

กำรร้องเรียน

อัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน (สมัครใจ)

%

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ชุมชนที่มีต่อกลุ่มบรษิัทฯ

%

มูลค่ำสินค้ำด้ำนนวัตกรรม
จำกกำรประกวดปี 2562

ล้ำนบำท 

ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาด้านการผลิต
กำรใช้พลังงำนรวม

จิกะจูล ในปี 2563
กำรใช้น ้ำรวม

เมกะลิตร ในปี 2563

งบประมำณลงทุนด้ำน
สิ่งแวดล้อมปรับปรุงโรงงำน

ล้ำนบำท ในปี 2563
จ ำนวนต้นไม้ที่กลุ่ม
บริษัทปลูก

ต้น ในปี 2563

จ ำนวนพนักงำนกลุ่ม 
บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ (ไทย)

คน ในปี 2563
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำร
พัฒนำพนักงำน

ล้ำนบำท ในปี 2563

งบประมำณด้ำน
กิจกรรมเพื่อสังคม

ล้ำนบำท ในปี 2563
พนักงำนอำสำสมัคร
ท ำงำนร่วมกับชุมชน

กำรอบรมพนักงำน 
Innovation Bootcamp

คน ในปี 2563
จ ำนวนโครงกำรประกวด
นวัตกรรม ปี 2562 ที่มผีล
สำมำรถวัดได้ปี 2563

โครงกำร 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ

เงินปันผล
ต่อหุ้น

บำท / หุ้น

กำรปล่อยน ้ำ
ทิ้งออกนอก
โรงงำน

%

กำรอบรม CPR 
และกำรใช้เครื่อง 
AED ช่วยชีวิต

คน

เวลำอำสำสมัคร
ท ำงำนร่วมกับ
ชุมชนทั้งหมด

ชั่วโมง

ลดเวลำท ำ 
งำนจำกกำร
ใช้นวัตกรรม

ลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท ำงำนจำก
กำรใช้นวัตกรรม

ชั่วโมง ล้ำนบำท

ชั่วโมงกำร
อบรมของ
พนักงำน

สถิติเจ็บป่วย 
บำดเจ็บ เสียชีวิต
จำกกำรท ำงำน

ชั่วโมง/คน/ปี %

ลดกำรใช้
พลังงำน

%

ปริมำณน ้ำที่
น ำมำใช้ใหม่

ลูกบำศก์เมตร

คน (81.4%)

การจัดซื้อ
จัดหา

การผลิต

นวัตกรรม การจัดส่ง

การก่อสร้าง

เงินปันผล
ต่อหุ้น

บำท / หุ้น

อ่ำนและตรวจ มีแก้ไข



รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 1312

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สียช่วงปีวิกฤตโควิด-19 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ / ความคาดหวัง ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถ่ี ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับ การด าเนินการท่ีส าคัญในปี 2563
คณะกรรมการ
บริษัท / พนักงาน

• มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และสอดคล้องตำมแนว
ปฏิบัติของสำกล
• กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส และปฏิบัติอย่ำงมี
จริยธรรม
• มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำม่ันคงในอำชีพ และจ่ำย
ค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม 
• เคำรพต่อสิทธิของพนักงำน และผู้มีส่วนได้เสีย

• กำรประชุมพนักงำนรับฟังนโยบำยและผลประกอบกำรจำก
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  2 ครั้ง/ปี และผ่ำน MS Teams*
• กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เยี่ยมพนักงำนในประเทศ 1 ครั้ง และ
ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลต่ำงประเทศ 1 ครั้ง/ปี
• กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักถึงกำร
ดูแลสุขภำพในช่วงกำรระบำดของโควิด-19 ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรภำยในเช่น TIPCO Connect

•กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยและกำรบังคับใช้อย่ำง
เคร่งครัด
•ผนวกควำมยั่งยืนไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
•มีสถำนที่ท ำงำนปลอดภัยและมีควำมสุข พร้อมกำรรักษำ
สมดุลชีวิตกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน
• พัฒนำทักษะและศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง
•ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม

• ได้รับกำรประเมินระดับ 5 ดำว – ดีเลิศ ส ำหรับโครงกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย
• ได้รับกำรรับรองโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย ระดับ 4 (CAC)
• หุ้นยั่งยืน SET THSI
•อุบัติเหตุท่ีเกิดจำกกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำนหรือเสียชีวิตเป็นศูนย์ (0)
•อัตรำกำรเล่ือนต ำแหน่งพนักงำนท่ีมีศักยภำพสูงขึ้นเป็นระดับบริหำร คิดเป็น 25%
• วิเครำะห์

ลูกค้า • มีผลิตภัณฑ์และบริกำร เป็นไปตำมคำดหวัง
• รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ
•ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม และเคำรพต่อสิทธิของลูกค้ำ

•กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ และช่องทำงรับข้อร้องเรียนทำงระบบ Zoom
•กำรฝึกอบรมและจัดสัมมนำให้ควำมรู้ ในปี 2563 ใช้เป็นระบบ 

Zoom ให้กำรให้ควำมรู้เป็นแต่ละบริษัทลูกค้ำท่ีมีควำมพร้อม

• ควำมน่ำเชื่อถือในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง ตรง
เวลำและครบจ ำนวน 
•ตอบสนองควำมคำดหวัง และสื่อสำรท่ีมีประสิทธิภำพ
• กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์

•ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำอยู่ท่ีระดับ 87.4%
• จ ำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้ำจ ำนวน 18 เรื่องได้รับกำรแก้ไขและสื่อสำรไปยังลูกค้ำ 100%
• จ ำนวนกำรเรียกคืนสินค้ำท่ีไม่ได้คุณภำพตำมท่ีก ำหนดจ ำนวน 1 ครั้ง

คู่ค้า / พันธมิตร •กำรค้ำท่ีเป็นธรรม และต่อต้ำนต่อต้ำนคอร์รัปชัน
• เคำรพต่อสิทธิของคู่ค้ำ/ พันธมิตร

• ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำนินงำนของคู่ค้ำ  โดยผ่ำนระบบ MS
Teams และระบบ Zoom รวมท้ังกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์
•กำรเยี่ยมคู่ค้ำประจ ำปี ได้ไปเยี่ยมที่โรงงำนเพียง 1 รำย คู่ค้ำ
รำยอื่นๆ มีกำรประชุมผ่ำนระบบ Zoom ในกำรท ำงำนร่วมกัน
• กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

• สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยให้คู่ค้ำ
• เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีด้วยกำรแบ่งปันข้อมูล กำร
ด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีดี
•สร้ำงกำรเติบโต และขยำยธุรกิจควบคู่ไปกับกำรต่อต้ำนคอร์
รัปชัน

• จัดซ้ือจัดหำสินค้ำได้ 5 ประเภทจำกร้ำนค้ำ/ผู้ผลิตท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนหรือเทียบเท่ำในด้ำน
สิ่งแวดล้อมหรือควำมรับผิดชอบต่อสังคม
• จ ำนวนกำรซ้ือท้องถิ่นเป็นจ ำนวน 22 ล้ำนบำท
•อุบัติเหตุท่ีเกิดจำกกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำนหรือเสียชีวิตของผู้รับเหมำขนส่งเป็นศูนย์ (0)

ผู้ใช้ถนน / ชุมชน • มีกำรเดินทำงบนท้องถนนท่ีปลอดภัย
•สภำพแวดล้อมของชุมชนท่ีปรำศจำกมลพิษ
•สร้ำงโอกำสทำงศึกษำ และอำชีพให้กับคนในชุมชน

•สำนเสวนำรับฟังควำมคิดเห็นชุมชน และผู้ใช้ถนน
• โครงกำรปิดบ้ำนเยี่ยมชมโรงงำน
• ช่องทำงกำรรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

• ร่วมมือและกำรสนับสนุนเพ่ือแบ่งปันควำมรู้ควำม ช ำนำญ
• รับฟังควำมต้องกำรและข้อร้องเรียนของชุมชนด้วยควำม
จริงใจ
•สร้ำงนวัตกรรมกำรท ำถนนท่ีมีคุณภำพสูง

•ค่ำเฉลี่ยของผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมของชุมชนอยู่ท่ีระดับ 90%
• ข้อร้องเรียนด้ำน ESG จำกชุมชน และผู้ใช้ถนนเป็นศูนย์ (0)
• มีกิจกรรรมเพ่ือสังคมจ ำนวน 6 โครงกำรหลัก และโครงกำรอื่น ๆ อีกจ ำนวน 56 โครงกำร คิดเป็น
จ ำนวนผู้ร่วมโครงกำรท้ังสิ้น 7,013 คน

หน่วยงานก ากับ
ดูแล

•ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง กำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน และกำรละเมิดสิทธิ์

•กำรประชุม/กิจกรรมร่วม ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
•กำรเข้ำเยี่ยมโรงงำน

• ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนโครงกำรเพื่อเป้ำหมำยกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ
• ช ำระภำษีเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น และมุ่งเน้นกำรจ้ำงงำนใน
ท้องถิ่น

• สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ โดยจัดท ำโครงกำรกิจกรรม
หลักเพ่ือสังคมของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น / 
นักลงทุน

• กำรพัฒนำศักยภำพให้สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจ และ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร

• กำรก ำกับดูแลและกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญของทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจ

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี พร้อมระบบ Social Distancing
• จัดประชุมนักวิเครำะห์ประจ ำทุกไตรมำส  
• สื่อสำรผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนรำยงำนประจ ำปี และ รำยงำน
กำรพัฒนำควำมยั่งยืน บนเว็บไซต์ของบริษัท
• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)

• ผลตอบแทนทำงกำรเงินสูง
• บริหำรกำรเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงรอบคอบ และกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงภำยในสำมำรถควบคุมได้

• ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส  เป็นกำรส่งเสริมภำพ-
ลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

• จ่ำยเงินปันผลต่อหุ้นเท่ำกับ 1.60 บำท
• มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นเท่ำกับ 9.4 บำท
• รำยได้รวมเท่ำกับ 26,486 ล้ำนบำท
•ก ำไรขั้นต้นเท่ำกับ 5,555 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2562 คิดเป็น 33%

ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ/ 
สื่อมวลชน

• เปิดเผยข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลำ • กิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ กำรแถลงข่ำว
•กำรประชุมกับนักวิเครำะห์ ทั้งกำรประชุมที่บริษัทแบบจ ำกัดคน  
และระบบ VDO Conference

• กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และทันเวลำ
• ส่งเสริมกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์

• รับข่ำวสำรเพ่ือเผยแพร่ รวมถึงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ ข้อมูลโปร่งใส เช่ือถือได้
ส ำหรับกำรเผยแพร่
• ให้สัมภำษณ์และแถลงข่ำวท้ังหมดรวม 4 ครั้ง สืบเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลให้มี
กำรปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรสื่อสำรเป็นระบบออนไลน์แทน

คู่แข่งการค้า • ปฏิบัติในด้ำนกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม
• มีควำมโปร่งใส

• นิทรรศกำร / กำรประชุมทำงวิชำกำร
• เว็บไซด์  สื่อสังคมออนไลน์

• กำรแข่งขันท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ของกลุ่มบริษัทฯ 

• ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
•ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรขำย

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ให้ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยได้รับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพดี
ยิ่งข้ึน  
ในปี 2563 กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวเนื่องทำง
ธุรกิจ  รวมไปถึงกระทบเศรษฐกิจของประเทศไทย ท ำให่กลุ่มบริษัทฯ ได้วำงแผน และปรับตั ว 
เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินต่อไปได้ และเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดในองค์กร ลดควำมเสี่ยงของ
พนักงำนในกำรแพร่หรือรับเชื้อโควิด-19 จำกภำยนอกองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ติดต่อ
โดยตรงในกำรท ำงำนปกติ  กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรมีส่วนร่วม  ซึ่งรูปแบบ
และควำมถี่ในกำรสื่อสำรและกำรแลกเปลี่ยนไปสู่รูปแบบออนไลน์มำกขึ้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดในสภำวะวิกฤตที่เป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนด้วยกำรติดต่อตำมปกติ  
กลุ่มบริษัทฯ บริหำรจัดกำรกับผู้มีส่วนได้เสียโดยพัฒนำระบบ และแพลทฟอร์มต่ำง ๆ เพื่อให้กำร
ท ำธุรกิจด ำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดเรื ่ องควำมปลอดภัย
ส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นเรื่องส ำคัญท่ีสุด 

การประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี

การเยี่ยมพบลูกค้า

>1 เมตร

• ส่งท ำ art work



• กลุ่มตัวอย่ำง

• รูปแบบ: ใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ
• ข้อมูลเชิงคุณภำพ
• ครอบคลุม ESG
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การประเมินประเด็นส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการประเมินประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนการก าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญ

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ทบทวนกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง ได้
พิจำรณำประเมินและจัดล ำดับควำมส ำคัญประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนใหม่อีกครั้ง  เนื่องจำก
ปลำยปี 2562 ได้เกิดวิกฤติโรคระบำดโควิด-19 ที่ยังคงมีผลต่อเนื่องที่เริ่มรุนแรงมำตั้งแต่ต้นปี 
2563 รวมทั้งเกิดปัจจัยภำยนอกที่รัฐบำลสหรัฐฯ ใช้มำตรกำรคว ่ำบำตรต่อกำรค้ำกับประเทศ
เวเนซุเอลำ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนกำรจัดหำน ้ำมันดิบ เพื่อกลั่นยำงมะตอยที่โรง
กลั่นที่ประเทศมำเลเซีย  รวมทั้งวิกฤตโลกร้อนที่เริ่มทวีควำมรุนแรง  ส่งผลต่อกำรท ำงำนใน
ธุรกิจบำงส่วน เช่น ช่วงเวลำในกำรท ำถนนช่วงฝนไม่ตกที่สั้นลง  ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็น
ได้ชัดเจน  ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนงำนของลูกค้ำและกำรจัดส่งสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ไม่เคยปรำกฎมำก่อนและมีผลต่อกำรด ำเนินกำรโดยตรง  และอำจ
ทวีควำมรุนแรงต่อกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ท ำกำรประเมินประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนโดยกำร
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเชิงลึกของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอก โดยวิเครำะห์/
ประเมินเพื่อล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นต่ำง ๆ ในปริบทของควำมยั่งยืนและกลยุทธ์ด้ำนควำม
ยั่งยืน เพื่อน ำประเด็นส ำคัญมำใช้ในล ำดับกำรวำงแผนและด ำเนินกำรตั้งรับ รวมทั้งบริหำร
จัดกำรประเด็นส ำคัญอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงใช้
เป็นข้อมูลในกำรท ำงำนร่วมกันของคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่ำงเป็นประโยชน์ทุกฝ่ำย
กลุ ่มบริษัทฯ ได้ท  ำกำรประเมินอ้ำงอิงตำมกรอบกำรรำยงำนควำมยั ่งยืนสำกล Global 
Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards 

วิเครำะห์ประเด็นควำมยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยกำร
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเชิง
ลึกของผู้บริหำรและพนักงำน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเด็นที่
ผ ู ้ ม ี ส ่ ว น ไ ด ้ เ ส ี ย ใ ห้
ควำมส ำคัญ และสรุปเป็บ
แบบสอบถาม
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญ ของปี 2563

ประเด็น
ส ำคัญ

ประ เม ินผลและจ ัดล  ำด ับ
ควำมส ำคัญของประเด็นกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำม 
ส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
กล ุ ่มบร ิษ ัทฯ โดยด ูจำก
ผลกระทบและควำมส ำคัญ

1

2

3

4

การรับรองผล
ประเมิน  และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะผู้บริหารเพื่อ
ด าเนินการ  รวมทั้ง
ท าการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน ภายนอก

ประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ (Materiality issues)
• เป ็นประเด็นส ำคัญที ่ผู ้ม ีส ่วนได้เส ียทั ้งภำยนอกและภำยใน  มีควำมเห็นร่วมกั นว่ำมี

ควำมส ำคัญ  และมีผลกระทบสูง  เพื่อน ำไปพิจำรณำในกำรจัดท ำแผนธุรกิจทั้งระยะสั้น-ยำว
• มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมในระดับสูง และสูงมำก

ขอบเขตของรายงาน: ขอบเขตของรำยงำนพิจำรณำจำกควำมเกี่ยวข้อง ทำงธุรกิจ ควำมพร้อมของข้อมูลและ
ผลกระทบต่อ ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ภำยใต้ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจยำงมะตอย ธุรกิจยำงมะตอยส ำเร็จรูป 
น ้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ ส ำหรับขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน ด้ำน
อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้นจะครอบคลุมเฉพำะธุรกิจของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) 
(TASCO) ในหัวข้อควำม รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ซ่ึงครอบคลุมรำยได้ ร้อยละ 97 ของกลุ่มบริษัทฯ

ความส าคัญต่อธุรกิจ

คว
าม
ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม
ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

ผลการประเมินประเด็นการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2563

ผู้น าด้านนวัตกรรม  เพื่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจแบบก้ำวกระโดด 10X

บริหารงานแบบประสิทธภิาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ เพื่อโลกที่ดีและน่ำอยู่มำกขึ้น

การตระหนักด้านความปลอดภยั  เพื่อควำมปลอดภัย ดีกว่ำเสียใจภำยหลัง

คุณค่าเพื่ออนาคต โดยกำรพัฒนำพนักงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

ความโปร่งใสในการก ากับดแูลกิจการที่ด ี เพื่อสร้ำงพื้นฐำนธุรกิจที่แข็งแกร่ง

1) สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นผิวแอสฟัลต์
3) ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4) กำรใช้ทรัพยำกร/วัตถุดิบอย่ำงมีคุณค่ำ
5) กำรจัดกำรพลังงำน
6) กำรจัดกำรน ้ำ

7) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
8) การจัดการก๊าซเรือนกระจก
9) การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

10) สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน
11) สุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ

12) ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

20) กำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
21) กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน
22) คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้า/

บริการ
23) กำรเคำรพสิทธิและควำมเป็นส่วนตัวลูกค้ำ
24) กำรจัดซื้อท้องถิ่น
25) การจัดหาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
26) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

29) ควำมหลำกหลำยและโอกำสที่เท่ำเทียมกัน
30) กำรบริหำรงำนพนักงำนเป็นศูนย์กลำง

13) ปกป้องเครือข่ำย และระบบสำรสนเทศ
14) กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

(กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน)
15) กำรต่อต้ำนกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ
16) กำรประเมินคู่ค้ำด้วย ESG
17) กำรเคำรพด้ำนสิทธิมนุษยชน
18) กำรต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กในธุรกิจ
19) บริหำรกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

27) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(กำรรักษำพนักงำน)

28) กำรส่งเสริมกำรอบรมและพัฒนำ
พนักงำน

• ผู้น ำด้ำนนวัตกรรม
• บริหำรงำนแบบประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
• กำรตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย
• ควำมโปร่งใสด้ำนก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี
• คุณค่ำเพื่ออนำคต

ต ่า    ปานกลาง       สูง        สูงมากระดับผลกระทบตามกลยุทธ์         

ในต้นปี 2563 คณะผู้บริหำรและคณะท ำงำนด้ำน
ควำมยั ่งยืน ได้สรุปและก ำหนดประเด็นส ำคัญ
ส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ 
(Materiality issues) โดยกำรอธิบำยและก ำหนด
เกณฑ์ที่ชัดเจน  พิจำรณำปัจจัยที่เป็นควำมเสี่ยง
จำกภำยนอกระดับโลกและระดับภูมิภำค  สอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีควำม
เกี่ยวเนื่องทำงธุรกิจ  มีประเด็นส ำคัญเพิ่ม 6 ข้อ
จำกกำรสอบถำมในรอบต้นปี 2563 นี้
ผลกำรประเมินพบว่ำกลุ่มหัวข้อ”นวัตกรรม” ยัง
เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ำยเห็นว่ำส ำคัญที่สุด โดยมีกำร
เพิ่มให้องค์กรเป็นผู้เชี ่ยวชำญด้ำนยำงมะตอยที่
โดด เด ่น  รวมท ั ้ งต ้ องส ินค ้ำท ี ่ เป ็นม ิตรต ่อ
สิ่งแวดล้อม/สังคม โดยยังคงต้องมีกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำนวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง

ปี 2562

ประเด ็นส ำคัญที ่ประกำศในปี 2562 มีหลำย
ประเด็นที่ได้ลดระดับผลกระทบลงอย่ำงมำก จำก
ควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  
นอกจำกนี ้ห ัวข้อที ่ย ังเป็นประเด็นส ำคัญสืบ
เนื ่องจำกปี 2562 คือ ด้ำนสิ ่งแวดล้อม  ด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง  ด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในด้ำน
กำรรักษำบุคคลำกร  กำรสื่อสำรด้ำนตลำดของ
สินค้ำ  และกำรจัดซื้อจัดหำอย่ำงย่ังยืน
หัวข้อประเด็นส ำคัญในกลุ่มสูง-สูงมาก มี  11
ประเด็น ที่น ำเสนอในรำยงำนฉบับนี้ ส ำหรับกำร
อธิบำยวิธีด  ำเนินกำรตอบสนองต่อประเด็น
ส ำคัญรวมทั้งแสดงแผนและผลด ำเนินงำนตำม
หัวข ้อต่ำงๆ โดยในป ีน ี ้กล ุ ่มบร ิษ ัทฯ ม ี กำร
น ำเสนอเป็นวีดีโอ เพื่อกำรสื่อสำรที่ชัดเจนมำก
ขึ้น

ประเด็นใหม่
ในปี 2563

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

ระบุประเด็นส ำคัญ กำรรับรองผลประเมินควำมส ำคัญสอบถำมควำมเห็น
สอบถำมควำมคิดเห็นจำก
กลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยใน/ภำยนอก ผ่ำนกำร
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเชิง
ล ึ ก  โดยทำ ง โทรศ ัพท ์ , 
email, Microsoft Team, 
และ ระบบ Zoom

ผู้บริหำรในแต่ละหนว่ยงำนที่
เกี่ยวข้อง พิจำรณำ ทบทวน
และรับรองผลกำรประเมิน  
โดยน  ำ เ สนอกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ให้ควำมเห็น
ชอบและอนุมัติ

สแกนที่นี่เพื่อดูกระบวน
กำรระบุประเด็นสำระส ำคัญ

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2563



รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มบริษัทฯ

16 17

การบริหารจัดการในช่วงสภาวะวิกฤตโควิด-19
ผลกระทบ
ต่อพนักงำน

ผลกระทบ
ต่อธุรกิจ / คู่ค้ำ

ผลกระทบ
ต่อลูกค้ำ/ชุมชน

COVID-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ก าหนดแนวทางการป้องกัน และควบคุมโรคฯ โดย
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ภาครัฐก าหนด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างทันท่วงที

ผลการตรวจสุขภาพองค์กร
จากผลของรายงานการตรวจสุขภาพของกลุ่มบริษัทฯ ต่อการรับมือโรค
โควิด-19 ของสถานบันไทยพัฒน์ พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการการรับมือ
อยู่ในระดบัดีเยี่ยม (Excellent) ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส าคัญในองค์กร 
ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และชุมชน โดยผลการ
ตรวจสุขภาพองค์กร (Corporate Health Check) คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.75 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 75 
ในส่วนของชุมชนที่มีคะแนนต ่าเนื่องจากธุรกิจไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงใน
การดูแลด้านสาธารณสุข  แต่กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้วิธีถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
ในช่วงวิกฤตไปสู่ชุมชนข้างเคียง

กลุ ่มบร ิษ ัทฯ ด าเน ินการติดตามประกาศ และ
กฎหมายใหม่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดมาตรการสื่อสารส าหรับลูกค้า
• สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล กับผู้ขายโดยตรง 
• สัมมนาผ่าน Facebook เว ็บไซต์ ลดการพบ
ลูกค้าโดยตรง เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

• กลุ ่มบร ิษ ัทฯ ได ้พ ัฒนาแพลตฟอร์มดิจ ิท ัล
(Digital Platform) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้า• จัดท ามาตรการรองรับผลกระทบด้วยการปรับ

แผนการจ ัดหาตามการคาดการณ์การขาย
ล่วงหน้า (Sales forecast)

• ฝ่ายขายมีการทบทวนปรับปรุงการคาดการณ์
การขายล่วงหน้า เป็นระยะ ๆ

• การปรับมาตรการของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

• มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจ าวัน

5

4

3

พนักงาน

ลูกค้า

ชุมชน0.5

ผู้ถือหุ้น5

5

คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ

พนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน  
• การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)        
แบ่งการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น 2 ทีม 
โดยปฏิบัติงานที ่บ้านสลับกับส านักงาน   
หรือโรงงาน

• จ ัดให ้ม ีช ่องทางการติดต ่อส ื ่อสารก ั บ
พน ั ก ง า นผ ่ า น โ ท รศ ัพท ์ ส  า น ั ก ง า น 
โทรศ ัพท ์ม ือถ ือ  แล ็ปท ็ อป  และระบบ         
VDO Conference

• พน ักงานท ี ่ เด ินทางโดยรถสาธารณะ        
กล ุ ่มบร ิษ ัทฯ ได้จ ัดรถส่วนกลางรับส ่ ง       
เพื่อลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ

• มาตรฐานคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพ

• มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ระงับการ
เดินทาง และการกักกันโรค

• การเตรียมความพร้อมส าหรับแผนการ
รับมือภาวะฉุกเฉิน กรณีที่พบว่ามีพนักงาน
ติดเชื้อ

• ก าหนดมาตรการส าหรับการส่งมอบสินค้า
ข้ามพรมแดน

• ก าหนดมาตรการส าหรับการรับวัตถุดิบ
ผ่านทางท่าเทียบเรือ

กลุ่มบริษัทฯ ท าการประเมินผลระทบห่วงโซ่อุปทาน 

ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ 
ได้แจ้งแนวปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของกลุ่บริษัทฯ 

คู่ค้า/ พันธมิตร 

หน่วยงานภาครัฐ 

ชุมชนและผู้ใช้ถนน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมจัดท าหน้ากากพลาสติกป้องกัน
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์  อุปกรณ์กล่องป้องกัน
ขณะตรวจโรค  จนถึงการร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับโรงพยาบาล 5 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท



รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights 1918

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโกแ้อสฟลัท์
วิสัยทัศน์องค์กร 2568 มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธรุกิจยางมะตอยความ
ยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม
พันธกิจ เราคือพันธมิตรในธรุกิจยางมะตอยแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มุ่งเน้นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง  เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล  ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานการด าเนินธุรกิจชั้นน าที่มีการประสานแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน  
ดังเช่นปีนี้ 2563 ที่ทั้งโลกประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ แต่จากการที่กลุ่ม
บริษัทได้ปรับตัวและบริหารจัดการให้พนักงานสามารถท างานจากสถานที่ปลอดภัย เช่น บ้านพั ก  โดย
จัดเตรียมอุปกรณ์การท างานและการป้องกันการแพร่ระบาด  จึงท าให้กิจการสามารถด าเนินการได้โดยไม่
มีการสะดุด และสามารถผลักดันจนผลประกอบการของบริษัทได้เกินเป้าหมาย  และยังคงสามารถด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

การส่งมอบความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กบัทุกสังคม
ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ขับเคลื่อนควำมยั่งยืน
กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมในธุรกิจ (Creating Shared Value: CSV)

กำรทบทวนกำรตอบสนองควำมต้องกำรทั้ง
ผลิตภัณฑ/์ลูกค้ำ  รวมทั้งตลำดใหม่

กำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกำรพัฒนำ
ชุมชน/สังคมที่เอื้อต่อธุรกิจ

กำรปรับเปล่ียนและก ำหนดประสิทธิผล
ในห่วงโซ่คุณค่ำ

• เสร ิมสร ้างและขยายการให ้ความร ู ้ด ้านความ
ปลอดภัยในการใช้ถนนและความปลอดภัยทั่วไปแก่
ชุมชน  โดยเฉพาะเด็ก/เยาวชน  และกลุ่มที่มีอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนโดยตรง เช่น คนขับรถ

• เสริมสร้างการเดินทางบนท้องถนนอย่างปลอดภัย
เพื่อลดอุบัติเหตุที ่เกิดขึ ้นเป็นปัญหาการเสียชีวิต
ระดับประเทศ และระดับโลก

• เสริมสร้างความรู้การซ่อมถนนด้วยตนเอง  ร่วมกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการส่งเสริมอาชีพ

• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขาย รวมทั ้งการ
ขนส่งให้มีความทันสมัย  รวดเร็ว  มีความผิดพลาด
น ้อย โดยการพัฒนา/น  า เทคโนโลย ีมาใช ้ เพ ื ่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

• น าความรู้ความสามารถ รวมทั้งน าความเชี่ยวชาญ
หลักองค์กร มาบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า

• พัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถใช้ได้ง่าย  และหา
ซื ้อได้ ในราคาที ่ เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึงของ
สังคม/ชุมชน  เช่น สินค้ายางมะตอยส าเร็จรูป ที่
สามารถแก้ ไขปัญหาหลุมบนถนน เป็นการป้องกัน
ขั้นต้นในการเกิดอุบัติเหตุ  ที่ใคร ๆ ก็สามารถท าได้
ด้วยตนเอง  และยังเป็นสินค้าที่พัฒนาได้ต่อเนื่องใน
การตอบสนองตามความต้องการที ่แตกต่างของ
พื้นท่ี

• การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่
ละความต้องการที่แตกต่าง  และงบประมาณท่ีมี

การขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กร  ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ ไม่เกินความสามารถที่จะบริหาร
จัดการได้  โดยที่บริษัทได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงโดยการสรรหากลุ่มคนที่สนใ จและมีไฟ 
รวมถึงพลังในการขับเคลื่อน  จุดประกายในการเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทั้งองค์กร  เสริมความรู้และสร้างโอกาสในการท ากิจกรรมความยั่งยืนทั้งระหว่างการด าเนินงานและ

ภำพรวมของกลยุทธ์ควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟลัท์

เสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรง

เพิ่มการมีส่วนรว่ม

เพิ่มผลลัพธ์ที่เกิดผลสูงสุด
เราต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากที่สุด  เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่ส าคัญและเพิ่ม
ผลลัพธ์สูงสุด  ซึ่งเราท าได้ด้วยการเผยแพร่ให้ความรู้กับพนักงานให้มากที่สุดและปลูกความคิดด้านความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน (#S6. Sustainable Organization) – หนึ่งในหกของกลยุทธ์หลักองค์กรของ
เรา  เพื่อการไปถึงองค์กรแห่งความยั่งยืนเราจึงมุ่งมั่นที่จะบุกเบิกโซลูชันใหม่ ๆ ที่มีการใช้นวัต กรรมและเทคโนโลยีไป
พร้อม ๆ กับการพัฒนาความรับผิดชอบทางธุรกิจของเรา  เพื่อเพิ่มความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ

แรงบันดาลใจการ
พัฒนาความยั่งยืน

เราพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นของพนักงานในเรื่องความยั่งยืน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีผลงานที่จะสร้างให้องค์กรเกิดความแตกต่าง  ด้วยความทุ่มเท การใช้ทักษะและความรู้ เป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

เราได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและมีประวัติที่ประสบความส าเร็จในขั้นต้น  ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ ส าคัญว่า “เรามาถูก
ทาง”  บนเส้นทางสู่เป้าหมายระยะยาวของเราในปี 2573 เราตั้งใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

การด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์

การตั้งเป้าหมาย

สิ่งที่เราให้ความ
ส าคัญ

ความมุ่งหวังของเราที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรยั่งยืน โดยการด าเนินงานใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  รวมท้ังมีการก ากับกิจการที่ดี และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ หมายความว่าเรา
มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียของเรา  ชุมชนที่เราด าเนินการ  และส าหรับบรษิัทของเรา  รวมทั้งการลด
ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  และการสร้างพันธมิตรในการร่วมพัฒนาเพื่อสังคม 
เป้าหมายระยะยาวในปี 2573 ของเราคือ การเพิ่มคุณค่าที่องค์กรสร้างขึ ้นเป็นสิบเท่าจากการด าเนินงานด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการท างานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม  เรา
เรียกความมุ่งมั่นน้ีว่าเป็นการพัฒนาแบบ “ก้าวกระโดด 10x” ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสิบเท่า (10x growth strategy)

ส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้น

การลดมลภาวะ
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เราให้ความส าคัญกับกิจกรรมของเราตามห่วงโซ่คุณค่าในหก
ประเด็นส าคัญ (Materiality Issues) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความทา้

ทายของการพัฒนาความยั่งยนืซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของเรา

หลังการด าเนินงาน เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน  รวมทั้งขยายการมีส่วนร่วมออกไปจน
สามารถครอบคลุมทั้งองค์กร  ในที่สุดจะเกิดผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างสู งสุด  รวมทั้ง
เกิดความภาคภูมิใจของพนักงานที่เป็นส่วนส าคัญของความส าเร็จ  จนในที่สุดจะเป็นการปลูกฝัง
ความยั่งยืนอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน 

รูปพนกังานเรียน คอร์ส อ.เอก

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้น าแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนตามกรอบการสร้างคุณค่าร่วมมาใช้โดยคาดหวังให้เกิดการปฏิบัติที่เกิดผล
ที่ดีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการน าความรู้ความช านาญขององค์กรมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมเป็นการเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

เสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรง เพิ่มการมีส่วนร่วม เพ่ิมผลลัพธ์ที่เกิดผลสูงสุด



รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlightsรายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights

• การส ัมมนาความร ู้
ป ร ะ จ  า ป ี  “FUTURE 
ROAD” เป็นโครงการที่
น  าความร ู ้ท ี ่ท ันสม ัย
ส าหร ับผ ู ้ออกแบบใน
หน ่ ว ย ง า นร า ชกา ร  
ผู้รับเหมาก่อสร้าง

• การให้ความรู ้ เทคนิค
การใช ้ยางมะตอยให้
ล ูกค ้าท ั ่วประเทศ 20 
ครั้ง

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ใช้ความช านาญในธุรกิจยางมะ
ตอยมามากกว่า 40 ปี ในความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพยางมะตอยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพ
ภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชีย  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทัน-

2120

การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและหัวข้อส าคัญในการพฒันาความยั่งยืน ปี 2563

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

• ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพื้นผิวแอสฟัลต์
• ผลิตภัณฑ/์บริกำร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สร้ำงและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เสริมควำมรู้ พัฒนำเทคโนโลยี

ใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ เผชิญวิกฤตต่ำง ๆ
เพื่อเป็น  “องค์กรชั้นน ำ”

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนำ 

เพื่ออนำคตที่ดี หลีกหนีวิกฤตต่ำง ๆ
“สินค้ำ/บริกำร สีเขียว”

ผลิตภัณฑ์/บริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นผิวแอสฟัลต์

มุ่ง

เป้าหมาย

2563

2568

เป้าหมาย

2563

2568
การด าเนินงานท่ีปรับเปล่ียน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

• การที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  จากที่
จะต้องจัดงานสัมมนาใหญ่ประจ าปี  ได้เปลี่ยนวิธี
1) ความรู้เรื่องถนนทั่วไปใช้การสื่อสารด้วยระบบ Zoom
2) การจัดเสนอความรู้ท่ีมีการน าเสนอด้านเทคนิคชั้นสูง ยังมีการ
จัดบรรยายพร้อมตอบค าถามและสาธิต  แต่ใช้มาตรการป้องกัน  
โควิด-19 เมื่อน าเสนอความรู้ รับประทานอาหาร และเดินทาง

• การน าเสนอความรู ้ด ้านเทคนิคการท าถนนด้วยยางมะตอย  
รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการความปลอดภัยให้หน่วยงาน
ราชการ 1 ครั้ง แบบงานสัมมนาปกติและป้องกันโควิด-19

• การน าเสนอให้ความรู้ด้านการใช้ยางมะตอยในการก่อสร้างถนน 
ด้วยทีมเทคนิคเป็นกลุ่มย่อยทางระบบออนไลน์ จ านวน 20 ครั้ง

ในสภาวะที่โลกประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และเป็นปัญหาใหญ่
ที่ทุกคนจะต้องร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ดังนั้นกลุ่มบริษทัฯ ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาและได้มุ ่งเน้นในการสนับสนุนการคิดค้น พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  รวมทั้งต้องไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้สังคมด้วย
กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลักดันให้พนักงานร่วมพัฒนาด้านนวัตกรรมนอกเหนือจากสินค้า  
โดยให้พิจารณาถึงการบริการ  และกระบวนการท างาน  ซึ ่งเป็นการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษท่ีเป็นสาเหตุของ “โลกร้อน” ในปี 2563 
มีงานด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  และพนักงานได้รับความรู้จากการร่วม
ท า Workshop พร้อมการปรับแนวคิดด้านนวัตกรรม ด้วยโครงการ “Innovation 
Bootcamp” เพื่อให้พนักงานได้ล าดับความคิด  และค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานซึ่งมีการส่ง
มลพิษน้อยลง  หรือการใช้เวลาที่สั ้นลง ท าให้ประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน กลุ่ม
บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดเป็นจิตส านึกในการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

การด าเนินงานท่ีปรับเปล่ียน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

• มุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงนวัตกรรมที่ต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
มากขึ้น  โดยมีการจัดหลักสูตร Innovation Boot Camp ปรับกระบวนการคิด
ด้านนวัตกรรมให้มีระบบ  สามารถก าหนดแนวทางในการท าให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิผลสูง  และมุ่งเน้นการน าไปใช้ได้จริง

• สินค้าทดลองตลาด Dust Control เป็นสินค้าน ้ายางคลุมฝุ่น ที่ใช้ ได้ง่าย  
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ใช้ได้ดีที่ในพ้ืนที่ที่เป็นดินลูกรงั 
และสถานที่ก่อสร้าง มียอดขายเริ่มต้นต้ังแต่เดือนเมษายน 2563

• จากการอบรม Innovation Boot Camp ได้ Green Innovation ทั้งหมด 10 
โครงการ จากโครงการทั้งหมด 23 โครงการ

• จากการประกวด Innovative Solutions Awards มี Green Innovation 
ทั้งหมด 45 โครงการ แต่ไม่เพิ่มจากปี 2562

• เป็นคลังความรู้ด้านการ
ก่อสร้าง  ซ่อมแซมถนน
ยางมะตอยในทุกรูปแบบ

• การให้บริการอย่างครบ
วงจร  ตั ้งแต่การผลิต
จนถึงการรีไซเคิลสินค้า
ที่ใช้จนหมดอายุ

• ให้มีโครงการนวัตกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม
และสังคมเพิ ่มขึ ้น 10%
จากโครงการในปี 2562

• มีส ินค ้าท ี ่ เป ็นม ิตรต ่อ
ส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ท  าการ
ทดลองตลาดในปี 2563

• เป็นผู้น าด้านสินค้า/บริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมผลิตยางมะ
ตอย

• ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมี
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม/ 
สังคม  เพื ่อเป็นแนวคิดใน
การท  างานไม่ ให ้ เก ิดผล
กระทบกับสภาพแวดล้อม

สมัยจากความร่วมมือกับกลุ ่มบริษัท โคลาส ประเทศฝรั ่งเศส 
พันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้ผสานเทคโนโลยีลงบนการใช้งานของถนน เช่น 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนได้ (Wattway) นอกจากนี้กลุ่ม
บริษัทฯ ยังได้น าเทคโนโลยีที่ช่วยการในการแก้ปัญหาการใช้งานผิว
ถนนยางมะตอยให้มี ความปลอดภัย  โดยได้ท าการเผยแพร่ความรู้
มีการสัมมนาความรู ้ประจ าปีกับผู้มีส่วนได้เสียหลักคือ วิศวกร
ผู้ออกแบบถนน และลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้างถนน

ประเภทของงานนวัตกรรม 2561 2562 2563
ท ำแล้ว Idea ท ำแล้ว Idea ท ำแล้ว

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 8 7 1 2

นวัตกรรมด้านกระบวนการ 1 17 47 16 14

นวัตกรรมด้านสังคม - 2 - 1

นวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 5 8 1 1

นวัตกรรมด้านกระบวนการที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 3 8 18 23 18

นวัตกรรมด้านสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 7 6 1 1

รวมจ านวนโครงการนวัตกรรมทั้งหมด 10 47 86 42 37



รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งมั่นสร้ำง และส่งเสริม

สร้ำงควำมแตกต่ำง ในวิกฤตโควิด-19
“วัฒนธรรมนวัตกรรม”

สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

22 21

เป้าหมาย

2563

2568

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมมาตลอด  โดยในปี 2561 ได้เริ่ม
ปลูกฝังและส่งเสริมอย่างมีแผนงานรวมทั้งบรรจุเรื่องนวัตกรรมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ
องค์กรในวาระการทบทวนกลยุทธ์องค์กร ตามวิสัยทัศน์ 2568 คือ “Innovation Beyond 
Product” สิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ มีความคาดหวังคือการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร 
และการน านวัตกรรมที่คิดเอาไปท าให้เกิดประโยชน์ในระดับธุรกิจ  ซึ่งจะท าให้ใ นส่วนของ
พนักงานจะเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลงานสนับสนุนการด าเนินงานของ
บริษัท  ในส่วนของบริษัทจะเกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจและผลก าไร  และด้วยนโยบายการ
พัฒนาความยั่งยืนขององค์กรจะเป็นแนวคิดที่ปกป้องในส่วนสังคม/สิ่งแวดล้อม
จากประสบการณ์การจัดประกวดนวัตกรรมครั้งแรกพบปัญหาการคิดหาประเด็นหัวข้อและ
ประโยชน์จากการงานนวัตกรรม  กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เชิญอาจารย์ด้านส่งเสริมนวัตกรรม
จัดท าหลักสูตรให้ความรู้ในการคิดโครงการนวัตกรรม “Innovation Bootcamp” อย่าง
เป็นระบบขั้นตอน  จนถึงการน าเสนอซึ่งท าให้ในปี 2563 มีผู้ร่วมส่งโครงการนวัตกรรมที่
สามารถน าไปสร้างประโยชน์ต่อได้มากกว่า 50% 

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

• โครงการ “Innovation Bootcamp” เตรียมความพร้อม ปรับความรู้ให้พนักงานเข้าใจ
กระบวนการคิดโครงการนวัตกรรม  จนถึงการน าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

• มีการสื่อสารให้ความรู้ด้านโครงการนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีให้
ก้าวทันโลกเพิ่มเติม  ด้วยการใช้ Podcast

• สนับสนุนโครงการ TPM โดยมีต้นแบบท่ีโรงงานนครราชสีมา และขยายไปยังโรงงานอ่ืน 

• ติดตามโครงการประกวดในปี 2562 คุณค่าเพิ่มที่ได้จาก 39 โครงการ จากการประกวด 
ทั้งสิ้น 133 โครงการ มีการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ 27.8 ล้านบาท รวมทั้งมีการลด
เวลาในการด าเนินการ 2,812 ชั่วโมง  และรายได้จากสินค้าใหม่จากโครงการประกวด
จ านวน 2 ล้านบาท

• โครงการประกวด Innovative Solutions Award 2020 มีจ านวนทั้งสิ้น 79 โครงการ 
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมจ านวน 256 คน

• การอบรมแนวความคิด
ด้านนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ Innovation Boot 
Camp ส าหรับพนักงานที่
สนใจ  และสามารถไปต่อที่
การประกวดนว ัตกรรม
ประจ าปี > 50% ของผู้ เข้า
ร่วมกิจกรรม

• การเข้าร่วมของพนักงาน 
50%

• มีความพึงพอใจต่อโครง
การไม่ต ่ากว่า 90%

• มีนวัตกรรมสีเข ียว หรือ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม  >10 โครงการ 
มีโครงการที ่ด  าเน ินการ
แล้วในปี 2563 ไม่ต ่ากว่า 5 
โครงการ

• ผนวก “นวัตกรรม” ไว้
ในว ัฒนธรรมองค์กร
โดยม ีก  า ไร เพ ิ ่ มจาก
นวัตกรรม >25% จาก
ปีฐาน 2561
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โครงกำร Innovation Bootcamp

ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนนวัตกรรม

กำรติดตำมโครงกำร Innovative Solutions Award 2562

เมตริกเมตร

เนื่องจากอุตสาหกรรมยางมะตอยไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาและการทดลองตลาด
ของสินค้าใหม่มีเวลาการเข้าสู่ตลาดเป็นระยะเวลาพอสมควร  โดยปี 2563 จะเป็นปีสุดท้ายในการรายงานยอดขาย
ของสินค้าใหม่ชุดนี้  ที่ประกอบด้วยสินค้า Para AC, EAP และ Premix สินค้าใหม่เข้าตลาดจะมียอดขายเริ่มเติบโต

จากปี 2559 ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากได้จดสิทธิบัตรในไตรมาส 3 ปี 2558 และมีการเติบโตอีกครั้งที่มีการ
ปรับปรุงสูตร  โดยได้แนะน าสินค้า Para AC ชนิดแอมโมเนียต ่ามากสู่ตลาดตั้งแต่ ปลายปี 2559 ซึ่งท าให้ยอดขายดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

จากปี 2562 พบว่ามีผลงานส่งประกวดโครงการนวัตกรรมจ านวน 133 โครงการ  เมื่อเวลาผ่านไปครบ 1 ปี
ได้มีการติดตามผลความคืบหน้าโครงการ  พบว่ามี 34 โครงการที่ได้ท าต่อเนื่องจนมีผลงานที่ประเมินคุณค่า
ได้  ซ่ึงอีก 62 โครงการที่ไม่มีรายงาน  หัวหน้าหน่วยงานจะติดตามประเมินสถานะโครงการเป็นระยะ  

การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การลดเวลา ยอดขายสินค้าใหม่

27.8 ล้านบาท 2,812 ชั่วโมง 2.0 ล้านบาท

2      32       37      62
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

จบโครงการ   ระหว่างท างาน    หยุดโครงการ    ไม่มีรายงาน  

ยอดขายสินค้าใหม่ที่มี
การปรับปรุงสูตร

ยอดขายสินค้าใหม่
ช่วงแรกหลังได้สิทธิบัตร

ยอดขายสินค้าใหม่
เข้าตลาด

โครงกำร Innovation Bootcamp

• คะแนนความพึงพอใจ 84 %
• จ านวนพนักงาน เข้าร่วมโครงการ

• จ านวนผลงาน

ช่วง Pre – Learning 124 คน
ช่วง การน าเสนองาน 77 คน

Pre – Learning 48 โครงการ
ระหว่างเริ่มสร้างโครงการ 32 โครงการ
น าเสนอโครงการ 23 โครงการ
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การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและหัวข้อส าคัญในการพฒันาความยั่งยืน ปี 2563

กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

• กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
• กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภูมิอำกำศ
• กำรจัดกำรขยะ ของเสีย และมลพิษ
• กำรบริหำรจัดกำรอื่น ๆ ในมิติส่ิงแวดล้อม
➢ กำรจัดกำรพลังงำน
➢ กำรจัดกำรน ้ำ

เปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ พร้อมรับมือ

“กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ”
เปล่ียนวิกฤต  ให้เป็นโอกำสกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งแก้ปัญหำ

“ภำวะโลกร้อน”

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย

เป้าหมาย
2563

2568

2563

2568 ผลการด าเนินงาน ปี 2563

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

• บริหารจัดการการจัดส่งสินค้า ภายใต้โครงการบริหารโลจิสติกส์
แบบรวมศนูย์ เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า

• ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักรและกระบวนการท างานภายใน
โรงงานรวมทั้งปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับกระบวนการผลิตและ
การจัดส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ขอบเขต 1
และ 2) ในปี 2563 เท่ากับ 17,275
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อตันผลิต ลดลงร้อยละ 12 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี 2561

• ลดอัตราการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 6% 
(เปรียบเทียบกับปี
ฐาน 2561)

• ลดอัตราการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (หน่วย ; ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ต่อตัน
ผลิต) โดยใช้ปี 2563
เป็นปีฐาน

2562   2563   

12%

ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรือ่งส าคัญและเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตท้ังทางตรง

ในปีที่ผ่านมา เราเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่สร้างมลพิษทาง
อากาศ ที่รุนแรงในหลายพื้นที่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปลิวลอยอยู่ในอากาศ 
เกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เมื่อลมพัดก็จะปลิวฟุ้งกระจาย ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน

• ออกแบบ คิดค้นพัฒนาน ้ายางคลุมฝุ่น DUST CONTROL สูตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สเปรย์บนผิวทาง เพื่อสร้างการ
ยึดเกาะที่ชั้นผิวหน้าของถนนดินลูกรังและลานจอดรถทั่วไป ช่วย
ลดการเกิดฝุ่นละอองเมื่อลมพัด

• น ้ายางคลุมฝุ่น DUST CONTROL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมา
ให้เหมาะกับการใช้งานได้ทุกพื้นท่ี มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพียงผสมกับน ้า แล้วเทราดพื้นได้ทันที สะดวกไม่ต้องใช้ความ
ร้อนต้ม หรือ สารเคมีที่เป็นอันตราย

• น ้ายางคลุมฝุ่น DUST CONTROL เมื่อแห้งแล้วจะช่วยเสริม
ความแข็งแรงของผิวทาง และไม่ละลายเมื่อโดนน ้าฝน ท าให้ ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือ แหล่งน ้าสาธารณะในชุมชน

• ช่วยให้ชุมชนลดการใช้น ้า อันเนื่องมาจากการน าน ้ามา เทราด
บนถนนเพื่อป้องกันฝุ่น ท าให้ชุมชนใช้น ้าในการท าประโยชน์ด้าน
อ่ืน และลดการใช้พลังงาน ลดกระบวนการขนส่งน ้าในแต่ละวัน

• ช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการเกิดปัญหาภูมิแพ้ต่อระบบ
ทางเดินหายใจของเด็กเล็ก และ ผู้สูงอายุของชุมชน

• ลดปัญหาฝุ่นละออง ที่ปลิวไปเกาะตามบ้านเรือน และร้านค้า ใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนสะอาด และน่าอยู่

น ้ายางคลุมฝุ่น ขนาด 10 กก.
สามารถใช้ได้กับพ้ืนทีข่นาด 
100-150 ตร.ม.

น ้ายางคลุมฝุ่น 
ขนาด 200 กก.
สามารถใช้ได้กับ
พื้นท่ีขนาด 
2,000-2,500 
ตร.ม.

ตลาดผลไม ้บริเวณชายแดน ด่านบา้นผกักาด จ.จันทบรุี
2561  

Scope 1
Scope 2

ค้นคิด  ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน

40,000

20,000

• ออกแบบน ้ายางคลุมฝุ่น 
DUST CONTROL เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาฝุ่นละออง

• สามารถใช้ได้กับทุก
สถานที่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

• ตั้งเป้าหมายใหทุ้กชุมชน 
ปราศจากปัญหาเรื่อง
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

• รณรงค์ให้คนในชุมชน 
อนุรักษ์แหล่งน ้า และ
สร้างประโยชน์จากการ
ใช้น ้าที่มีคุณค่าสูงสุด

และทางอ้อม จากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ทางธุรกิจ
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จัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งเน้นแก้ไข
“ลดมลภำวะ”
เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีขึ้นในวิกฤตโควิด-19

จัดการพลังงาน

จัดการน ้า

เป้าหมาย

2563

2568

เป้าหมาย

2563

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

• มุ่งมั่นในการบริหารจัดการของเสียภายใต้หลักการ 3Rs ลดการใช้ เพิ่มการใช้
ซ ้าและน ากลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่างเพื่อลดปริมาณขยะที่
แหล่งก าเนิด 

• ปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ควบคู่ไปกับการรณรงค์เรื่องการ
ลดและแยกขยะให้กับบุคลากรภายในโรงงาน เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ภายใน เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมีลงสู่
สิ่งแวดล้อม

2561   2562   

0 กรณี

ระหว่างกระบวนการจัดส่ง
กรณี

กลุ่มบริษัทฯ ได้น าหลักการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ด้วยการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ส่งเสริม
การใช้ซ ้า การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด จัดการและพัฒนาระบบการคัดแยก
ของเสีย เพื่อลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติในการด าเนินงานให้น้อยที่สุด

• ไม่มีการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญในระหว่างกระบวนการจัดส่ง
• ขยะอุตสาหกรรมที่ส่งก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบเท่ากับ 16.52 ตัน (ไม่ได้ตาม

เป้าหมาย)
• การน าของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ (3Rs) คิดเป็น 90%ของปริมาณ

ขยะทั้งหมด

การด าเนินงานท่ีปรับเปล่ียน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

• ริเริ่มโครงการด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับการประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยพิจารณาการใช้

พลังงานทางเลือก หรือพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล

• ปริมาณการใช้พลังงานรวมในปี 2563 เท่ากับ 215,138 จิกะจูล และ อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.4 จิกะจูลต่อตันผลิต ลดลง 14 % เมื่อเทียบกับปี 2562

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าโดยใช้แนวคิด “3Rs” ได้แก่ การลด การใช้ซ ้า และการน ากลับมาใช้ใหม่ อย่าง
ต่อเนื่อง 

• ปรับปรุงระบบการผลิตน ้าประปาและระบบการระบายน ้า เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

• ปริมาณการใช้น ้าจากภายนอก เท่ากับ 47,650 ลูกบาศก์เมตร โดยลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับปี 2561

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรม 
น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างาน รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

น ้าเป็นวัตถุดิบท่ีส าคัญของการผลิตสินค้ากลุ่มแอสฟัลต์อิมัลชั่น    เราให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
น ้าต้ังแต่การออกแบบโรงงานโดยก าหนดมาตรการจัดเก็บน ้าผิวดินไว้ใช้ภายในโรงงานเพื่อป้องกันความขาด
แคลนน ้าหรือการแย่งน ้ากับชุมชน และออกแบบระบบการน าน ้าเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่

• การหกร ั ่ว ไหลของ
ผล ิตภ ัณฑ์อย ่างมี
น ัยส  าค ัญระหว ่าง
กระบวนการจัดส ่ง 
เป็น 0

• ขยะอุตสาหกรรมที่ส่ง
ก  าจ ัดด ้วยว ิธ ีการ    
ฝังกลบ เป็น  0

• การหกร ั ่ว ไหลของ
ผล ิตภ ัณฑ์อย ่างมี
นัยส าคัญ เป็น 0

• ขยะอุตสาหกรรมที่ส่ง
ก  าจ ัดด ้วยว ิธ ีการ     
ฝังกลบ เป็น  0

• ลดปริมาณการใช้
พลังงานลง 10% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า

• ลดปริมาณการใช้น ้า
จากภายนอก ลง 5% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การใชพ้ลงังาน/เชือ้เพลงิรวม (จิกะจลู)
และอตัราการใชพ้ลงังานตอ่หนว่ย (จิกะจลูตอ่ตนัผลติ)

250,047 206,683 215,138

2561 2562 2563

2568
• ลดอัตราการใช้พลังงาน 

(Energy Intensity)
เช้ือเพลิงและไฟฟ้า ลง
อย่างน้อย 6% โดยใช้ปี
2563 เป็นปีฐาน

• เพิ่มอัตราการน าน ้าเสยี
กลับมาใช้ใหม่

• การปล่อยน ้าเสียจาก
กระบวนการผลิตออก
นอกโรงงานเป็นศูนย์

2561 2562 2563

54,924 47,650

23.6 %

การใช้น ้าลดลง เมื่อ
เทียบกับปี 2561

ปริมาณขยะรีไซเคิล

90%
ของปริมาณขยะทั้งหมด

การหกร่ัวไหลอย่าง
มีนัยส าคัญ

27
2563   

312 299
461

83% 92% 90%

ปริมาณขยะอตุสาหกรรมทัง้หมดและรอ้ยละการ
น ากลบัมาใช้ใหม ่(3Rs)

62,381
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การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและหัวข้อส าคัญในการพฒันาความยั่งยืน ปี 2563

กำรพัฒนำด้ำนสังคม

• กำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ท ำงำนปลอดภัย
• กำรบริหำรจัดกำรขนส่งปลอดภัย
• กำรสนับสนุนชุมชนปลอดภัย

บริหารจัดการสถานที่ท างานปลอดภัย
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เตรียมควำมพร้อม

“ที่ท ำงำนปลอดภัย”
ป้องกัน และดูแลสุขภำพในวิกฤตโควิด-19

เป้าหมาย

2563

2568

การด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• จ านวนอุบัติแหตุถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตของพนักงาน 0 ราย  
• อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate)  

0 ราย/1,000,000 ชั่วโมง-คน 
• อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Severity Rate)  

0 วัน/1,000,000 ชั่วโมง-คน 
• ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องมาจากการท างาน
• ไม่มีอุบัติเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือ เสียชีวิต

• อัตราความถี่ในการเกิด
อุบัติเหตุขั้นร้ายแรงจาก
การปฏิบัติงาน น้อยกว่า 
1.67 ครั้งต่อล้านช่ัวโมง
การท างาน

• จ านวนการเจ็บป่วย
เนื่องมาจากการท างาน
ของพนักงานเป็นศูนย์
(0) 

• จ านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานและเสียชีวิต 
เป็นศูนย์ 

• อัตราความถี่การ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานและ
การจัดส่ง  ถึงขั้นหยุด
งาน เป็นศูนย์

• ความเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากโรคจากการ
ท างาน เป็นศูนย์

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

การเจ็บป่วยจากการท างาน อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

กรณี

0

0.74

0
0

0.5

1

2018 2019 2020

อัตราความถีก่ารเกดิอบุตัิเหตถุงึขัน้หยดุงาน
(กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท างาน)

0

1.47

0
0

1

2

2018 2019 2020

อัตราความถีใ่นการเกดิอบุตัิเหตขุัน้รนุแรงในการปฏบิตัิงาน
(วันต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท างาน)

กลุ่มบริษัทฯ จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง เพื่อลด และควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจจะท าให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ มุ่งเน้นการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมการมีสุขภาพดีของพนักงาน รวมทั้งจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการท างานเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยอันเนื ่องมาจากการท างานและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื ่ อง ตาม
มาตรฐานสากล ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การเสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
ภายในองค์กร 

1. พัฒนาศูนย์ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้รับเหมา

2. สร้างความตระหนัก และทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย ผ่าน
ช่องทางฝึกอบรม กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย การ
สนทนาความปลอดภัย การประกวดพนักงานดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย และการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

3. ป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง ให้เหมาะสมกับสถาณการณ์ใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย 
ทบทวนกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงอันตราย เป็นต้น

4. กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบัติเหต ุจะด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือข้อบกพร่อง เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ ้า

5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานตามโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป ็นส ุข 
(Healthy, Safety and Happy Workplace) เพื่อป้องกันโรค 
และการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนจากการท างาน 

• การสง่เสรมิคณุภาพชวีติของสงัคม และชมุชน                   
ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยการ
จัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษางานด้านความปลอดภัย ร่วมกับฝ่ายขาย
และการตลาดในประเทศ 29
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บริหารจัดการขนส่งปลอดภัย
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ควบคุม ดูแล
“กำรขนส่งถึงที่หมำย”
ปลอดภัย ทันเวลำ ในวิกฤตโควิด-19

สนับสนุนชุมชนปลอดภัย
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เผยแพร่ควำมรู้
“ชุมชนปลอดภัย”
ป้องกัน และดูแลสุขภำพในวิกฤตโควิด-19

30 31

เป้าหมาย

2563

2568

เป้าหมาย

2563

2568

ขณะนี้การบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กและ
เยาวชนอายุ 5–29 ปี

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า โดยด า เนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 39001 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและ
การจราจร รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบด้วยระบบ Centralized logistic เพื่อให้
การขนส่งถึงที่หมาย ปลอดภัย ทันเวลา ในช่วงวิกฤต โควิด -19

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563
• การตรวจความพร้อมของรถและผู้ขนส่ง โดยตรวจคัดกรองพนักงานขับรถตาม

มาตรการโควิด-19 และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่า พร้อมปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ
สังคมร่วมกัน

• พัฒนาศนูยค์วามรู้การจัดส่งอย่างปลอดภัย   โดยการขยายผลจากข้อมูลจดุเสี่ยง
บนเส้นทางขนส่งและความเสี่ยงโรงงานลูกค้า และเพิ่มเติมข้อมูลจุดจอดพักระหว่าง
เส้นทาง ครอบคลุมไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทย

• จัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) ให้
พนักงานขับรถขนส่งอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านรายบุคคล

• อบรมพนกังานขบัรถผู้รับเหมา ให้มีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และจิตส านึกด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรงเป็น ศูนย์ (0) ต่อล้าน

กิโลเมตร
• ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยจากผู้ใช้ถนนต่อรถขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)
• การหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ระหว่งการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นศูนย์ (0)

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563
• จดัอบรมหลกัสตูร การชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานและการใชเ้ครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้าชนดิ

อัตโนมตัิ (CPR and AED Training) แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง พื้นท่ีที่โรงงานต้ังอยู่
• โครงการแบง่ปนัความรูด้า้นความปลอดภยัแกช่มุชน เช่น โครงการประเมินความเสี่ยงใน

โรงเรียน ความปลอดภัยในการใช้ถนนส าหรับเด็กประถม การจัดบรรยายการจัดการด้าน
ความปลอดภัยแก่นักศึกษา

• ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานและการเสียชีวิต  ผ่านแนวทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถด้านความ
ปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• จ านวนผู้เข้าอบรม ปี 2563 เป็นจ านวน 955 คน  และ จ านวนผู้เข้าอบรมรวมท้ังสิ้นต้ังแต่ปี 

2561 จนถึงปัจจบัน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,019 คน 
• เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัย เป็นจ านวน 720 คน

จาก 8 โรงเรียน
• ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่รว่มโครงการ “ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานเพื่อทุกชีวิต

ปลอดภัย” เท่ากับ 91%
• โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจ านวน 7 โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุง

เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ขั ้นร้ายแรง
ต้องไม่เกิน 0.31 ครั้งต่อหนึ่ง
ล้านกิโลเมตร

• ข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ย น ด ้ า น คว า ม
ปลอดภัยจากผู้ใช้ถนนต่อรถ
ขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ผลิตภัณฑ์หกรั ่วไหลระหว่ ง
การขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ขั ้นร้ายแรง
ต้องไม่เกิน 0.31 ครั้งต่อหนึ่ง
ล้านกิโลเมตร

• ข้อร้องเรียนจากผู้ ใช้ถนนต่อ
รถขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ผลิตภัณฑ์หกรั ่วไหลระหว่ง
การขนส่งสินค้าเป็นศูนย์ (0)

• ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
ผู้ใช้ถนน และผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี ่ยวข้องต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 85%

• ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู ้ม ีส ่วนได้เส ียที่
ร ่วมโครงการต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

• ผลประ เม ินความพึง
พอใจของการม ีส ่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
และ/หรือโครงการเพื่อ
สังคม ระหว่างพนักงาน
และผู ้ม ีส ่วนได้เส ียไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

จ านวนผู้เขา้อบรม

955

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
แบ่งปันความรูด้้านความปลอดภยั

720

ความพงึพอใจของผู้
มีส่วนได้เสียที่รว่มโครงการ

จ านวนโครงการนวตักรรม
ด้านความปลอดภยั

ร้อยละ  91%คน
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อัตราความถีใ่นการเกดิอบุตัเิหตขุัน้รนุแรงในการจดัสง่สนิคา้
(กรณีต่อหนึ่งล้านกิโลเมตรขนส่ง)

ข้อรอ้งเรยีนดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสขุภาพ
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7 โครงการ
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การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน ปี 2563

กำรพัฒนำด้ำนบรรษัทภิบำล

• กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรด้ำน ESG
• กำรบริหำรกำรจัดซื้ออย่ำงยั่งยืน
• ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
• กำรพัฒนำชุมชน/สังคม
• กำรบริหำรจัดกำรอื่น ๆ ในด้ำนบรรษัทภิบำล
➢ ปลูกฝังจรรยำบรรณ
➢ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
➢ กำรบริหำรลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
➢ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
➢ กำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
➢ กำรบริหำรงำนด้ำนภำษี

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมพัฒนำสู้วิกฤต

ฝ่ำฟัน  พ้นภัยวิกฤตโควิด-19
“คู่ค้ำมั่นใจ”

บริหารการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มองไกล หำประเด็น
“องค์กรลดควำมเสี่ยง”
การบริหารความเสี่ยงองค์กรด้าน ESG

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุภายในเวลาที่ต้องการ   คิดเป็น  

ของปริมาณการซื้อต่อปี
• การส่งวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ  ได้คุณภาพ ของปริมาณซื้อ

ต่อปี
• จัดซื้อจัดหาสินค้าได้ 5 ประเภทหลักจากร้านค้า/ผู้ผลิตที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่าในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความ
รับผิดชอบต่อสังคม

• สัดส่วนการจัดซื้อท้องถิ่นในประเทศไทย ล้านบาท 

• พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
ในข้ันตอนการสั่งซื้อสินค้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

• ร่วมพัฒนาคู่ค้า ภายใต้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินครอบคลุม
เรื ่องคุณภาพและการส่งมอบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ ่งแวดล้อม และการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน  ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระหว่างกลุ่มบริษัทและคู่
ค้าในกรอบของความยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการด าเนิน
ธุรกิจ

• กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยสนับสนุนการจัดหาสินค้าและ
บริการจากคู่ค้าท้องถิ่น

• สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดหาในสินค้าช่วงสถานการณ์   
โควิด-19 โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมที่เคร่งครัด 60

80

100
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79%

92%

การสง่วตัถุดบิและภาชนะบรรจภุายในเวลาทีต่อ้งการ
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การด าเนินงานที่ปรับเปล่ียน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
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กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีถึงการยกระดับศักยภาพของคูค่้าธุรกิจ โดยมี
การพัฒนาภาชนะบรรจุทีเ่หมาะสม และมีการขยายสัดส่วนจดัซือ้
ท้องถิ่นท่ีมากขึ้น ซึ่งเป็นการสนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาด้วยดิจิทัลแพลตฟอรม์

เป้าหมาย

2563

2568

• การส่งวัตถุดิบและภาชนะ
บรรจุภายในเวลาที่ต้องการ
ไม่น้อยกว่า 85% ของ
ปริมาณซ้ือต่อปี

• การส่งวัตถุดิบและภาชนะ
บรรจุได้คุณภาพไม่น้อยกว่า 
99.5% ของปริมาณซ้ือต่อปี

• จัดซ้ือจัดหาสินค้าไม่น้อย
กว่า 3 ประเภทร้านที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานหรือ
เทียบเท่าในดา้น ESG

• สัดส่วนการจัดซื้อท้องถิน่ใน
ประเทศไทยมากกว่า 
20 ล้านบาท

• ขยายการใช้ระบบการท างาน
ให้รองรับการจัดหาทุก
ประเภทรายการ

• พัฒนาการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
(Data analytic) ให้สามารถ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ การ
วางแผนได้รวดเร็วข้ึน

• ยกระดับการจัดซื้อจัดหา
ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ (emerging risks) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอีก 3 
ถึง 5 ปีข้างหน้า ความเสี่ยงอุบัติใหม่หลักขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านโรคระบาดใหญ่ (Pandemic 
Risk) เช่น สถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) เช่น 

• จัดท ารายงานบริหารความ
เสี่ยงทุกไตรมาส

• จัดท าทะบียนความเสี่ยง
เพิ่มเติมในส่วนความเสี่ยง
ด้าน สังคม สิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน

• ทบทวนการบริหารความ
เสี ่ยงและทะเบียนความ
เสี่ยงทั้งหมด 

• การน  าทะ เบ ียนความ
เสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจ ติดตามผล
การปฏิบัติงานของส่วน
งาน

• มีการประเมินความเสี่ยงด้านสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 และ
ก าหนดแนวทางการควบคุม (control measures) เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของพนักvงาน ลูกค้าและคู่ค้าทาง
ธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

• มีการประเมินความเสี ่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ร่วมกับส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางปฏิบัติ

• สนับสนุนกระบวนการท างานผ่านทาง cloud platform เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการจัดเก็บ ส ารองข้อมูลไม่ให้รั่วไหล และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

• ให้ทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลประสานงานและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการและวิธีการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่
พนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคระบาด

• แผนการปรับปรุงระบบ IT และระบบการด าเนินงาน (อยู่ในระหว่างการ
เตรียมความพร้อม)

• จ านวนการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Phishing email ลดลง จากปี  
ฐาน  2562

ใสรู่ปเย่ียม Supplier

ปรับแผน  ตั้งรับ พลิกวิกฤตโควิด-19

การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)  รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต
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เป้าหมาย

2563

2568

3534

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ช่วยสนับสนุน

ปลอดภัยในภำวะวิกฤตโควิด-19
“ชุมชนใช้ชีวิตร่วมกัน”
พัฒนาสังคม/ชุมชนรับผิดชอบต่อลูกค้าค กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ปรับบริกำรสู้วิกฤต

“ลูกค้ำอุ่นใจ”
ด ำเนินธุรกิจเข้มแข็งได้ ในวิกฤตโควิด-19

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563
การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

เป้าหมาย

2563

2568

• พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าจากปีก่อนหน้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่
ลูกค้ารวมถึงประสบการณ์ที่ดีกับการท าธุรกิจร่วมกัน

• ส่งมอบความรู้ ด้านนวัตกรรม ความรู้ และเทคโนโลยี ทันสมัยด้านยางมะ
ตอยให้ลูกค้า

• การท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกับกลุ ่มล ูกค ้าเพื ่อเป ็นการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี  และสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกัน

• ร่วมป้องกัน สนับสนุน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่
ชุมชนและโรงพยาบาลในพื้นท่ี

• การร่วมมือกับชุมชน โดยปรับเปลี่ยนจากการท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เปน็การส่งมอบคุณค่าร่วม (CSV) ผ่าน
โครงการความปลอดภัยของส่วนรวม สาธารณสุข การศึกษา และการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• น า “โครงการซ่อมหลุมถนนด้วยยางมะตอยผสมส าเร็จ” มาปรับใช้ เพือ่
พัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ชุมชน ลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการบาดเจ็บของผู้สัญจรไปมา รวมถึง
การเข้าถึงเครือข่ายถนนสาธารณะ เพื่อยกระดับความยั่งยืนให้กับชุมชน

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• ระดับความพึงพอใจที่ได้รับ 87.4%
• สามารถจัดการข้อร้องเรียนด้านสินค้าและบริการให้แล้วเสร็จภายใน

เวลาที่ก าหนดคิดเป็น 94%
• การเรียกคืนสินค้าและการส่งคือสินค้า 1 ครั้ง จากสินค้า Premix
• จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ลูกค้า โดยเป็นโครงการ

ร่วมระหว่างหน่วยงานความความปลอดภัยของโรงงาน

• ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเท่ากับ 90%
• อัตราการมีส่วนร่วมผ่านการอาสาในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

(CSR/CSV) ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจ านวน 7,031 คน
• จ านวนชั่วโมงจิตอาสาเท่ากับ 13,077 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัทฯ ยึดหลักการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเข้าใจความต้องการ และ
ความคาดหวังของลูกค้า น ามาสู่ความรู้ที่ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ค านึงถึงความส าคัญด้านสุ ขภาพ ความ
ปลอดภัย และคุณภาพชีวิติที่ดีของลูกค้า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้ใช้
มาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ของภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้
อย่างพึงพอใจ ตรงเวลา รวมถึงสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพที่ ดี
ของผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวิกฤตใหญ่ที่ส่งผล
กระทบรุนแรงและกว้างขวางไปทั่วโลก ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้ น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน สนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้ง
นี้ไปด้วยกัน

• ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าไม่น้อยกว่า 85%

• สามารถจัดการข้อ
ร้องเรียนด้านสินค้าและ
บริการให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด 100%

• การเรียกคืนสินค้าและการ
ส่งคืนสินค้า 0 กรณี

• การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าและการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ
ลูกค้า

• สร้างประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจแก่ลูกค้าผ่านการ
บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่
เหนือกว่า

• ความพึงพอใจต่อ
โครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคม 85%

• จ านวนช่ัวโมงจิตอาสา
ของพนักงานอย่าง
น้อย 16 ช่ัวโมงต่อคน
ต่อปีหรือคิดเป็น
10,240 ช่ัวโมง จาก
จ านวนพนักงาน 640 
คน (ประเทศไทย)

• ด าเนินการโครงการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR/CSV) โดย
เฉพาะที่เป็นกิจกรรม
ทางตรงตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ชุมชน และเป็นไปจาม
หลักจริยธรรมของ
องค์กรและกลยุทธ์
ความยั่งยืน
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การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและหัวข้อส าคัญในการพฒันาความยั่งยืน ปี 2563

กำรพัฒนำด้ำนคณุค่ำเพื่ออนำคต

• กำรพัฒนำพนักงำน
• กำรบริหำรและจัดกำรเกี่ยวกับพนักงำน

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ดูแลคุณภำพชีวิต

จัดเตรียม ป้องกัน กำรท ำงำนช่วงโควิด-19
“พนักงำนมีควำมสุข”
บริหารและจัดการเกี่ยวกับพนักงาน

มุ่งเสริมศักยภำพ
“สร้ำงกรอบควำมคิดเติบโต”
การพัฒนาพนักงาน

เป้าหมาย

เป้าหมาย 2563

2568

2563

2568

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• อัตราการเลื่อนต าแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นระดับบริหาร คิดเป็น 25%
• อัตราการรักษาพนักงานที่ศักยภาพสูง คิดเป็น 100% 
• อัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร คิดเป็น 5.37%
• พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าท างาน คิดเป็น 100%

• ประเมินสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และก าหนดแนวปฏิบัติ
เพื ่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้กับ
พนักงานได้อย่างทันท่วงที

• สนับสนุนระบบและอุปกรณ์การท างานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้
พนักงานสามารถท างานจากที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ (Work 
from Home)

• สร้างความตระหนักและสื่อสารการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนาแพลตฟอร์มการส่งค าขอใช้บริการต่าง ๆ จากฝ่ายการ
บริหารจัดการทุนมนุษย์ (HCM Service) เป็นแบบออนไลน์เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการติดตาม

• ปรับเวลาการท างานให้มีความยืดหยุ่น (Flexible hour) เพื่อลด
ความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของพนักงาน รวมถึงอ านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางให้กับพนักงานโดยจัดรถรับส่งพนักงาน 
เพื่อลดการใช้บริการรถยนต์สาธารณะพร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับการป้องกันการติดต่อ/การแพร่ระบาด

การด าเนินงานท่ีปรับเปล่ียน ปี 2563

การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
• จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมดของพนักงานเท่ากับ 36 ชั่วโมงต่อ

คนต่อปี  ซึ่งเมื่อค านวนเฉพาะชั่วโมงฝึกอบรมด้านเทคนิคความรู้
ตามสายงานและการบริหารจัดการเท่ากับ 24.7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

• อัตราการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 95.24%

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตของโรคระบาด ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ ่มบริษ ัทฯ จ ึงมี
มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่งเป็น
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย  อีกทั้งมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการด าเนินงาน เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

จากทิศทางของกลุ ่มบริษัทฯ ที ่มุ ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การ
บริหารทรัพยากรบุคคลจึงน าแนวทาง “พนักงานเป็นศูนย์กลาง”มา
ใช้  ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และ เอ้ืออ านวยต่อการท างานร่วมกันอย่างอย่างมืออาชีพ  มุ่งดึงดูด
ผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน และพัฒนาคนให้เติบโตเร็ว ส่งเสริมคน
เก่งให้เป็นผู้น าแห่งอนาคต 

• ด้านการส่งเสริมความรู้ของพนักงานช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางและ
รูปแบบการเรียนรู้ การฝึกอบรมเป็นการรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีมี
มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับ

• ก า ร ว า ง แ ผ น
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ที่วัดจากความส าเร็จตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ของกลุ ่มพน ักงานท ี ่มี
ศักยภาพสูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

• มีผู ้ส ืบทอดต าแหน่งที ่มี
ศักยภาพครบทุกต าแหน่ง
งานเป้าหมาย 

• ระยะเวลาในการสรรหา
พนักงานระดับ ผ้จัดการข้ึน
ไป (Average Time to fill in) 
90 วัน

• เกณฑ์คุณภาพพนักงาน
กลุ่มที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงที่รับเข้าท างาน 
(Quality of Hire) ผ่านการ
ประเมินผลการท างานตาม
เป้าหมายในระยะ 6 เดือนแรก
เข้า

• จ านวนช่ัวโมงฝึกอบรมต่อ
พนักงาน 1 คน เฉพาะการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
การบริหารจัดการต้อง
มากกว่า 24 ช่ัวโมงต่อปี

(ด้านเทคนิคความรู้ตามสาย
งานและการบริหารจัดการ)
• การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 100% 

• อัตราการเลื่อนต าแหน่ง
ที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นระดับ
บริหาร 25%

• อัตราการลาออกของ
พนักงานไม่เกิน 10%

• พนักงานที่ลาดูแลบตุรกลับเข้า
ท างาน 100%

0

5

10

15
อัตราการลาออกของพนกังานในองคก์ร

2561 2562 2563

10% 9.66%

5.37%

Growth Mindset

ให้เข้ำถึงกำรเรียน/อบรม ในช่วงวิกฤตโควิด
จ านวนช่ัวโมงฝึกอบรม

24.66 
ชั่วโมงต่อคน



sustainability report highlights sustainability report highlights

%

• ปริมาณการใช้น ้า

• การลดปริมาณการใช้น ้าต่อตันการผลิต 
เปรียบเทียบจากฐานปี 2561

• ปริมาณของน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดและน า
กลับมาใช้ใหม่

5.3

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 9
27.8
ล้านบาท

ล้านบาท
1.4

2,978
ล้านบาท

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 13
17,275

ตัน CO2e

0.03
12

%

3938

ผลงำนที่ส ำคัญในปี 2563
กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนองค์กร  เพ่ือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: UN SDGs)

ผู้น ำด้ำนนวัตกรรม

บริหำรแบบประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

กำรตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย

ควำมโปร่งใสและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คุณค่ำเพื่ออนำคต

(Innovation Leader)

(Eco-Efficiency Operations)

(Safety Awareness)

(Transparency Good Corporate Governance)

(Value for the Future)

เราด าเนินการส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์โดยการจัด
โครงการ Innovation Bootcamp 2563 และการประกวดนวัตกรรมประจ าปี 
Innovative Solutions Award 2563 เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษา
และการส่งเสริมนวัตกรรมระดับองค์กร  สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้พนักงาน

เราบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้เชื ้อเพลิง และการหา
พลังงานทดแทนต่าง ๆ เข ้ามาใช้ ในกระบวนการผลิต และส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

เราเสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายใน
องค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่สามารถปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมให้มีความปลอดภัยและสร้างความผู้น าด้านความปลอดภัยในทุก
ระดับ 

เรายึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงาน
ก ากับดูแลก าหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ การเคารพต่อการปฏิบัติตาม
แนวทางของสากล 

เราลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการจัด
อบรมให้ความรู้และให้ทรัพยากรที่จ าเป็น พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และท างานได้เต็ม
ศักยภาพ

%ดาว

%

ช่ัวโมงล้านบาทตัน
เ ป ็ น ก ารลดค ่ า ใ ช ้ จ ่ าย ใ น
กระบวนการท างานที ่ ได้จาก
โครงการประกวดนวัตกรรมใน
ปี 2562 และติดตามครบ 1 ปี 
จ านวนโครงการ 32 โครงการ  
จากการประกวด 133

เป็นการลดเวลาในกระบวนการ
ท  างานท ี ่ เ ก ิดจากโครงการ
ประกวดนวัตกรรม  ซึ่งมีมูลค่า
เทียบเคียงจากค่าจ้างพนักงาน
เฉล ี ่ย ลดเป ็นค ่าใช ้จ ่ายเป ็ น
จ านวนเงินประมาณ 101.2 ลบ.

จ านวนการขายสินค้า (ตัน) ที่
ระบ ุ เป ็นนว ัตกรรมองค์กร  
โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
แล ะม ี ม ู ลค ่ าการขาย เป ็ น
จ านวนประมาณ 32% ของ
ยอดขายรวม

สัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  เทียบกับปีฐาน
2561

ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรค
อันเกี ่ยวเนื ่องมาจากการ
ท างาน 

ไม่มีอุบัติเหตุที ่ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บถึงขั ้นหยุดงาน หรือ 
เสียชีวิตจากงานขนส่งสินค้า
ภายนอกโรงงาน 

สัดส่วนการลดการใช้พลังงาน
เทียบปีฐาน 2561

การประเมินบรรษัทภิบาล ผลประเม ินความย ั ่งย ืนของ
บร ิษ ัทจดทะเบ ียนโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และไม่มีรายงานข้อร้องเรียนใน
ด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม  และ
การก ากับดูแลบริษัท

สัดส่วนการก  าจ ัดของเสีย
หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วด้วย
วิธีการฝังกลบจากปริมาณ
ทั้งหมด

ไม่มีอุบัติเหตุที ่ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บถึงขั ้นหยุดงาน หรือ 
เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
ภายในโรงงาน

อัตราการลาออกของ
พนักงานตลอดปี 2563

ช่ัวโมง / คน / ปี
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการอบรม
ของพนักงานหรือลูกจ้าง ทั้ง
แบบออนไลน์ (Online) และ
การจัดฝึกอบรมตามปกติ

% % %

กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมยัง่ยนื (SDGs)

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 3 ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 4 ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 5

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 6

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 12

• อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุถึง
ข้ันหยุดงาน (LTISR) ของพนักงาน

• อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุด
งาน (LTIFR) ของพนักงาน

• อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุด
งาน (LTIFR) ของผู้รับเหมาขนส่งสินค้า

0

ครั้ง/ชั่วโมงการท างาน
0
0

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 7 

ผลด ำเนินงำนปี 2563 : SDG 8 
• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสังคม/ชุมชน
กิจกรรมในโครงการ SD/CSR

• สัดส่วนระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อองค์กร 

• อัตราการลาออกของพนักงาน

11.5
ล้านบาท

%
90

%

• ปริมาณการใช้พลังาน
(Energy consumption)

• ปริมาณการใช้พลังงานต่อปริมาณการ
ผลิต (Energy intensity)

• สัดส่วนการลดปริมาณพลังงานเมื่อ
เปรียบเทียบจากฐานปี 2561

215,138
จิกะจูล

0.4
14

%

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต
ที่ 1 และ 2

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต
ที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยการผลิต

• การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยเปรียบเทียบจากปีฐาน 2561

• จ านวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนา
ความรู้เฉลี่ยของพนักงาน

• จ านวนพนักงานขับรถขนส่งสินค้าที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการขับข่ีเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) 

• จ านวนพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Innovation bootcamp

36
ชั่วโมง / คน / ปี

คน
136
77
คน

ผลด ำเนินงำนปี 2563: SDG 16
• ต้นทุนที่ลดในกระบวนการท างานที่ใช้
นวัตกรรมจากโครงการประกวดนวัตกรรม 

• เวลาที่ลดในกระบวนการท างานโดยใช้
นวัตกรรมจากโครงการประกวดนวัตกรรม
(2,812 ช่ัวโมง คิดค่าแรงเฉลี่ยระดับปฏิบัติการ)  

• มูลค่าการขายสินค้าใหม่ที่ได้จากการพัฒนา
นวัตกรรมทั้งรายการเดิมที่รายงานต่อจากปี 
2561-2562 และสินค้าใหม่ในปี 63 ครั้ง

0
ครั้ง

ครั้ง
0
1

• การร้องเรียนด้านการรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า

• ข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม หรือบรรษัทภิบาล

• ข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการจากลูกค้า

461
ตัน

16.5
413

• ปริมาณขยะ ของเสียทั้งหมด

• การก าจัดขยะด้วยการฝังกลบ

• ปริมาณขยะหรือของเสียที่ถูกน ากลับมา
ใช้ใหม่

47,650
ลูกบาศก์เมตร

30
3,576

0.43 : 1 

35.8

• จ านวนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

• สัดส่วนค่าตอบแทนระหว่างหญิงต่อชาย

• สัดส่วนผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น (M1) ข้ึนไป
ที่เป็นผู้หญิง

ตัน CO2e/ ปริมาณการผลิต

ลูกบาศก์เมตร

ตัน

ตัน

%

%
ผลส าเร ็จของแผนการสืบ
ทอดต าแหน ่งเพ ื ่อ เตร ียม
ก าลังคนที่มีความสามารถ
ให้มีความต่อเนื่อง

ครั้ง/ชั่วโมงการท างาน

จิกะจูลต่อปริมาณการผลิต

ครั้ง/ชั่วโมงการท างาน

1.17 : 1 

ปี 2563 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกลยุทธ์ขององค์กร 3 ข้อ ในแกนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 เป้าหมาย ยังรวมถึงหลักการบริหารองค์กร ที่
ประกอบด้วยการก ากับกิจการที่ดีและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพในการท างานสูงสุด โดยมีเป้าหมายจ านวน 6 ข้อ โดยสอดคล้องกับประเด็นความส าคัญ



รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights รายงานความยั่งยืนฉบับ Highlights

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ

รำงวัลเกียรติคุณกำรเปิดเผย
ข้อมูลควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2563

Thailand Sustainability 
Investment (THIS) 2020

ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ 
โดยทางกล ุ ่ มบร ิ ษ ั ทฯ  ได ้ น  ากรอบ
มาตรฐานการจัดท ารายงานความยั่งยืน
GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่ง
ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กร พร้อมทั้ง
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะ
ยาว

ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2561-2563) ซึ่งสะท้อน
ผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษ ัทภ ิ บาล  (Environmental, Social 
and Governance หรือ ESG) ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเม ินด้านความยั ่งย ืนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รำงวัลแห่งเกียรติยศของ        
อุตสำหกรรมไทย ประจ ำปี 2563
ประเภทรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่น
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสทิธิภาพและคุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนดในระดับที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดี ให้ความส าคญั ใส่ใจและรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจการที่บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและเศรษฐกจิของประเทศ ซึ่งจัดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม

SET Awards 2020: 
Company Performance Awards ประเภท
รางวัลดีเด่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 
ล้านบาท  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2563
(Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2020 : CGR) ภายใต้การ
ดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยการ
สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ระดับดีเลิศ (Excellent)หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกัน
เป็นปีท่ี 3 ด้วยคะแนน สูงถึง 97%

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัล  อุตสาหกรรมสเีขียว 
(Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยได้รับรางวัลทุกโรงงานในประเทศไทย
- โรงงานพิษณุโลกได้รับ รางวัลอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับ 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- โรงงานอีก 4 แห่งในประเทศไทย ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับ 3

เป็นรางวัลที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) เป ็นการลดสถิติการประสบ
อันตรายโดยนับชั ่วโมงสะสมของลูกจ้างที ่ ไม่ มี
อุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นสูญเสียวันท างาน
- โรงงานสุราษฎร์ธานี ระดับทองแดง ท างานสะสม
ของลูกจ้าง  1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง

- โรงงานระยอง ระดับต้น สะสมน้อยกว่าล้านชั่วโมง

กลุ ่มบริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรองสถานประกอบ
กิจการที ่ผ่านเกณฑ์รับรองจัดท ามาตราฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ  (มยส.)  ประจ าปี 2563 จัดโดยส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจ าจังหวัด
- โรงงานระยอง ได้รับใบรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- โรงงานพิษณุโลก และโรงงานสุราษฎรานี ได้รับใบ
รับรองต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและ
คุ ้มครองแรงงาน  ซึ ่งเป็นรางวัลสถานประกอบ
ก ิ จการต ้ น แบบด ี เ ด ่ นด ้ านความปลอดภ ั ย                
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และ
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ธ ารง
รักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
-โรงงานสุราษฎรานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีท่ี 15

ผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจ
กำรในระดับ”ดีเลิศ” ปี 2563

รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียว
GREEN INDUSTRY

ประกำศเกียรติคุณกิจกรรมกำร
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำร
ท ำงำนให้เป็นศูนย์ประจ ำปี 2563

ใบรับรองมำตรฐำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำน
ประกอบกำร

รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น
แรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร
แรงงำน

ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมพัฒนาสังคม  ชุมชน  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- โรงงานพระประแดง ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 13
- โรงงานพิษณุโลกและโรงงานนครราชสีมา 
ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 12

- โรงงานระยอง และ โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับ
รางวัลป็นปีที่ 11

CSR-DIW CONTINUOUS 
AWARD 2563

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญและใส่ใจด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผนวกการบริหารงาน
ด้านความปลอดภัยและผ ่านการร ับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO-45001: 2018 
- โรงงานระยอง ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม 
- โรงงานอีก 4 แห่ง ดีรับรางวัลระดับทอง
เป็นรางวัลที่จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

รำงวัลสถำนประกอบกำรต้นแบบ
ดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัยฯ 
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รำยงำนควำมยั่งยืน
ปี 2563 ฉบับเตม็

โปรดติดตาม

เร็ว ๆ นี้ ได้ที่ 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่
ชั้นที่ 25, อำคำรทิปโก ้1  เลขที่ 118/1 ถนนพระรำม 6  แขวงพญำไท
เขตพญำไท   กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศัพท์ : +66 2 273 6000
โทรสำร :   +66 2 271 3363
อีเมล : sustainability@tipcoasphalt.com
www.tipcoasphalt.com
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