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“มุ่งมั�นพัฒนาทิ้ักษะองค์ควัามร้้
ดุ้แลัใส่ใจสุขภัาพ แลัะควัามปลัอดุภััย พัฒนาชุ้มช้น
แลัะสังคมให้้เข้มแข็งแลัะเติ้บัโติไดุ้อย่างยั�งย่น”

“มุ่งมั�นพัฒนาส้่สังคมคาร์บัอนติำ�า ขับัเคลั่�อนกลัยุทิ้ธิ์
Bio-Circular-Green Economy (BCG)
ดุ้วัยเป้าห้มายในการปลั่อยก๊าซื้เรือนกระจกสุทิ้ธิ้เป็นศ้นย์
ส้่การพัฒนาทิ้่�ยั�งย่น”

“ยึดุมั�นในห้ลัักธิรรมาภั้บัาลั มุ่งมั�นพัฒนาผลั้ติภััณฑ์์
แลัะบัริการ ดุ้วัยเทิ้คโนโลัย่ทิ้่�ทิ้ันสมัย ส่งมอบัคุณค่า
ให้้ผ้ม่ส่วันไดุ้เส่ยอย่างรับัผ้ดุช้อบั”

TPIPL
ด้้าน Environmental
“ม่�งม่�นพี่ฒนาสู่่�สู่่งคมคาร์บอนต่ำำ�า ขั่บเคลีื�อนกัลีย่ทธ์์ Bio-Circular-Green Economy (BCG)
ด้วยเป้้าหมายในกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ สู่่�กัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน”

ด้้าน Social
“ม่�งม่�นพี่ฒนาท่กัษัะองค์ความร่้ ด่แลีใสู่�ใจำสู่่ขัภาพีแลีะความป้ลีอดภ่ยพี่ฒนาช่มชนแลีะสู่่งคม
ให้เขั้มแขั็งแลีะเต่ำิบโต่ำได้อย�างย่�งยืน”

ด้้าน Governance
“ยึดม่น� ในหลี่กัธ์รรมาภิบาลี ม่ง� ม่น� พี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัาร ด้วยเทคโนโลียีทที� น่ สู่ม่ย สู่�งมอบ
ค่ณค�าให้ผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียอย�างร่บผิดชอบ”
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร [102-14]
บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) ม่�งม่�นในกัารขั่บเคลีื�อนธ์่รกัิจำสู่่�กัารพี่ฒนาอย�างย่�งยืน โดยเชื�อมโยงกัารดำาเนินกัาร
ท่ง� สู่ามสู่�วนหลี่กัสู่ำาค่ญ ท่ง� ในด้านเศูรษัฐกัิจำหม่นเวียน (Circular Economy) เศูรษัฐกัิจำ สู่ีเขัียว (Green Economy) แลีะเศูรษัฐกัิจำชีวภาพี
(Bio Economy) ร�วมกั่น เรียกัว�า Bio-Circular-Green Economy (BCG) มาใช้ ในท่กัขั่�นต่ำอนขัองห�วงโซ�ค่ณค�า โดยกัำาหนดให้เป้็น
กัลีย่ทธ์์สู่ำาค่ญในกัารขั่บเคลีื�อนธ์่รกัิจำขัองกัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีน เพี่�อลีดกัารใช้ทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิ ต่ำ่�งแต่ำ�กัารจำ่ดหาว่ต่ำถุ่ดิบ กัารผลีิต่ำ
กัารจำำาหน�ายแลีะกัารขันสู่�ง กัารใช้งาน ต่ำลีอดจำนกัารนำากัลี่บมาใช้ ใหม� โดยใช้พีลี่งงานแลีะทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิท�ีมีอย่�อย�างจำำากั่ด
ให้มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี แลีะเกัิดป้ระโยชน์สู่่งสู่่ด มีกัารหม่นเวียนกัลี่บมาใช้ ใหม�ให้มากัที�สู่่ด เพี่�อลีดผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อม
บริษั่ทฯ ได้กัำาหนดนโยบายกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) สู่ำาหร่บ
กัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีนใช้ยึดถุือเป้็นแนวทางในกัารป้ฏิิบ่ต่ำิ ซึ�งสู่อดคลี้องต่ำามเจำต่ำนารมณ์ขัองบริษั่ทฯ แลีะบริษั่ทในเครือ ที�ต่ำ้องกัารลีด
ผลีกัระทบต่ำ�อกัารเป้ลีี�ยนแป้ลีงสู่ภาพีภ่มิอากัาศู ม่�งสู่่�กัารผลีิต่ำแบบคาร์บอนต่ำำา� (Low Carbon Production) รวมท่�งร�วมต่ำอบสู่นอง
นโยบายขัองภาคร่ฐ ที�ได้ ให้คาำ ม่น� ต่ำ�อนานาชาต่ำิวา� ป้ระเทศูไทยจำะยกัระด่บกัารแกั้ ไขัป้ัญหาสู่ภาพีภ่มอิ ากัาศูอย�างเต่ำ็มที� เพี่อ� ให้ป้ระเทศูไทย
บรรลี่เป้้าหมายกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ภายในป้ี 2593 โดยในสู่�วนขัองกัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีนได้ต่ำ่�งเป้้าหมายให้มี
กัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ ที�โรงป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะบริเวณโดยรอบ ที� อ. มวกัเหลี็กั แลีะ อ. แกั�งคอย จำ. สู่ระบ่รี โดยกัาร
นำาขัยะมาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิงแทนถุ�านหินในกัระบวนกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะในโรงไฟฟ้า
ณ สู่ิน� ป้ี 2564 กัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีน โดย บมจำ. ทีพีีไอ โพีลีีน
เพีาเวอร์ ได้ร่บกัารขั้�นทะเบียนจำากัองค์กัารบริหารกั๊าซเรือน
กัระจำกั (“อบกั.”)(จำากัโครงกัารเป้ลีี� ย นขัยะม่ ลี ฝอยช่ ม ชน
เป้็ น เชื� อ เพีลีิ ง ขัยะ) ร่ บ รองป้ริ ม าณกั๊ า ซเรื อ นกัระจำกัที� ลี ดลีง
(คาร์บอนเครดิต่ำ) จำำานวน 82,056 ต่ำ่นคาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
โดยมีจำำานวนคงเหลีือ 59,526 ต่ำ่นคาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมุ่ั�น
(ภายหลี่งกัารขัายบางสู่�วนออกัไป้) แลีะอย่�ระหว�างกัารขั้�นทะเบียน
กั๊าซเรือนกัระจำกัที�ลีดลีง (คาร์บอนเครดิต่ำ) สู่ำาหร่บช�วงระยะเวลีา
ในการิพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์
ต่ำ่�งแต่ำ� 1 พีฤษัภาคม 2560 ถุึง 31 ธ์่นวาคม 2563 อีกัจำำานวน
709,752 ต่ำ่นคาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
แลิะบริิการิอยั�างต�อเน่�อง
นอกัจำากันี� ในป้ี 2564 ทีผ� า� นมา กัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีนได้นาำ ขัยะ
ท่กัป้ระเภทรวมท่�งสู่ิ�นป้ระมาณ 2.19 ลี้านต่ำ่น มาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิง
โดยัยัึดหลิักการิกำากับดูแลิ
ทดแทนถุ�านหินในกัระบวนกัารผลีิต่ำขัองโรงป้่นซิเมนต่ำ์ขัองบริษั่ท
แลีะโรงไฟฟ้าขัอง บมจำ. ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ ซึง� สู่ามารถุลีดกัาร
กิจการิท่�ด่ มุ่่จริิยัธริริมุ่
ป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั (คาร์บอนรีด่กัช่�น) จำากักัารฝังกัลีบได้
ป้ระมาณ 5.08 ลี้ า นต่ำ่ น คาร์ บ อนไดออกัไซด์ เ ที ย บเท� า ในการิดำาเนินธ่ริกิจ แลิะตริะหนัก
โดยบมจำ. ทีพีี ไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ อย่�ระหว�างกัารขั้�นทะเบียน
ถึึงความุ่เด่อดริ้อนของชุ่มุ่ชุน
กั่บ อบกั. เพี่�อร่บรองป้ริมาณกั๊าซเรือนกัระจำกัที�ลีดลีง
แม้วา� ในช�วงเวลีาทีผ� า� นมา สู่ถุานกัารณ์กัารแพีร�ระบาด
เป็็นอยั�างด่
ขัองโรคโควิด-19 จำะสู่�งผลีต่ำ�อภาคเศูรษัฐกัิจำโดยรวมท่ง� ในป้ระเทศู
แลีะต่ำ�างป้ระเทศู สู่�งผลีต่ำ�อสู่่ขัภาพี ความป้ลีอดภ่ย แลีะวิถุีชีวิต่ำ
ความเป้็นอย่�ขัองช่มชนแลีะสู่่งคมอย�างหลีีกัเลีี�ยงไม�ได้ ถุือเป้็น
ความท้าทายอย�างยิง� ต่ำ�อกัารดำาเนินกัิจำกัรรมต่ำ�าง ๆ ทางเศูรษัฐกัิจำ
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แลีะกัารดำา เนิ น ธ์่ ร กัิ จำ อย� า งไรกั็ ต่ำ ามบริ ษั่ ท ฯ ย่ ง คงม่� ง ม่� น ใน
กัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารอย�างต่ำ�อเนื�อง โดยยึดหลี่กักัาร
กัำากั่บด่แลีกัิจำกัารทีด� ี มีจำริยธ์รรมในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ แลีะต่ำระหน่กั
ถุึงความเดือดร้อนขัองช่มชนเป้็นอย�างดี โดยบริษั่ทฯ ได้มีกัาร
พี่ฒนาป้ร่บป้ร่งเทคโนโลียีแลีะป้ระสู่ิทธ์ิภาพีกัารผลีิต่ำโรงป้่นซิเมนต่ำ์
อย� า งต่ำ� อ เนื� อ ง สู่� ง ผลีให้ สู่ ามารถุลีดกัารใช้ พี ลี่ ง งาน (Heat
Consumption) ลีดค�าซ�อมแซม รวมถุึงพี่ฒนาเทคโนโลียีเพี่�อ
นำาขัยะมาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทนถุ�านหินได้ถุึง 30-40% ทำาให้
ทีพีีไอโพีลีีน เป้็นบริษั่ทแห�งแรกัในธ์่รกัิจำป้่นซิเมนต่ำ์ ในป้ระเทศูไทย
ที�สู่ามารถุนำาขัยะมาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทนถุ�านหิน ซึ�งช�วยลีด
ต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำ ป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั
บริษั่ทฯ ย่งให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนาเทคโนโลียี อาทิ
กัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่สู่ี ำาหร่บงานจำราจำร (Road Marking Paint)
ป้ระเภทไม�มีสู่ารทำาลีะลีาย (Solvent Free) พีร้อมใช้ กัารพี่ฒนา
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์คอนกัรีต่ำแห้งสู่ำาเร็จำร่ป้สู่ำาหร่บสู่ภาพีแวดลี้อมทางทะเลี
รวมถุึงกัารพี่ฒนาแพีลีต่ำฟอร์ม (Platform) นำาเทคโนโลียีดิจำิท่ลี
มาใช้เพี่อ� เพี่ม� ช�องทางกัารจำำาหน�ายสู่ินค้าร่ป้แบบออนไลีน์ (Online)
อีกัท่�งกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนย่งได้นำาเทคโนโลียีชีวภาพี แลีะนว่ต่ำกัรรม
มาใช้ ในกัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ สู่น่บสู่น่นภาคเกัษัต่ำรกัรรมขัอง
ป้ระเทศู สู่�งเสู่ริมเศูรษัฐกัิจำชีวภาพี (Bio Economy) แลีะด่แลีด้าน
สู่่ขัอนาม่ย ได้แกั� Bio Knox (ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เสู่ริมอาหาร แคลีเซียม
แลีะวิต่ำามินซีจำากัธ์รรมชาต่ำิ) Micromknox Solution (ใช้ฉีีดพี�น
เพี่�อลีดเชื�อโรค) นำ�ายาบ้วนป้ากั TPI (ลีดกัารสู่ะสู่มเชื�อกั�อโรค)
ซึง� ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เหลี�านีผ� า� นกัารทดสู่อบแลีะร่บรองโดยคณ แพีทยศูาสู่ต่ำร์

ศูิ ริ ร าชพียาบาลี แลีะศู่ น ย์ บ ริ กั ารวิ ช ากัารแห� ง จำุ ฬ าลีงกัรณ์
มหาวิทยาลี่ยว�า มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีในกัารทำาลีายเชื�อไวร่สู่ ได้แกั�
SARS-CoV2, PRRS, PDCoV, PCV2 แลีะ RVA เป้็นต่ำ้น ท่�งนี�
กัารวิจำย่ แลีะพี่ฒนาเทคโนโลียี จำะสู่�งผลีให้กัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีน มีความ
พีร้อมป้ร่บต่ำ่ว เพี่�อร่บกั่บป้ัจำจำ่ยแวดลี้อมที�เป้ลีี�ยนแป้ลีง รวมถุึง
สู่ามารถุพี่ฒนาขัีดความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่น เพี่�อสู่อดร่บกั่ บ
พีฤต่ำิกัรรมกัารใช้ชีวิต่ำขัองสู่่งคม แลีะกัารดำาเนินธ์่รกัิจำบนวิถุีป้กัต่ำิ
ใหม� (New Normal)
นอกัจำากันี� ในป้ี 2564 ที� ผ� า นมา กัลี่� ม ที พีี ไ อโพีลีี น
ได้รวมพีลี่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แกั�สู่ง่ คม ช่มชน แลีะพีน่กังาน
จำากัป้ัญหากัารแพีร�ระบาดขัองเชื�อโรคโควิด-19 แลีะโครงกัาร
ช� ว ยเหลีื อสู่่ ง คมด้ า นอื� น ๆ เป้็ นค� า ใช้ จำ� า ยรวมท่�ง สู่ิ� นป้ระมาณ
153.50 ลี้านบาท โดยสู่น่บสู่น่นโครงกัารต่ำ�อลีมหายใจำ สู่ำาหร่บจำ่ด
ซือ� “เครือ� งไฮโฟลีว์” ให้กับ่ ศูิรริ าชม่ลีนิธ์ิ มอบรถุเอ็กัซ์เรย์เคลีือ� นที�
ให้กับ่ โรงพียาบาลีจำะนะ จำ่งหว่ดสู่งขัลีา มอบเครือ� งให้ออกัซิเจำนด้วย
อ่ต่ำรากัารไหลีสู่่ง อ่ป้กัรณ์ป้กัป้้องทางเดินหายใจำแบบจำ�ายอากัาศู
บริสู่ท่ ธ์ิ� (PAPR) เป้ลีแรงด่นลีบ ISOLATOR ฯลีฯ ให้แกั�สู่าธ์ารณสู่่ขั
จำ่งหว่ดสู่งขัลีา เพี่�อนำาไป้ใช้ ใน 6 โรงพียาบาลี ได้แกั� โรงพียาบาลี
จำะนะ โรงพียาบาลีสู่มเด็จำ ณ นาทวี โรงพียาบาลีเทพีา โรงพียาบาลี
สู่ะบ้าย้อย โรงพียาบาลีสู่ะเดา โรงพียาบาลีป้าด่งเบซาร์ แลีะ
สู่น่บสู่น่นรถุต่ำรวจำเคลีือ� นทีค� รบวงจำร (Excellent Mobile Vehicle)
ให้ กั่ บ โรงพียาบาลีสู่งขัลีานคริ น ทร์ คณะแพีทยศูาสู่ต่ำร์
มหาวิทยาลี่ยสู่งขัลีานครินทร์ แลีะได้มอบผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่่ขัอนาม่ย
ชี ว ภาพี ให้ กั่ บ บ่ ค ลีากัรทางกัารแพีทย์ เจำ้ า หน้ า ที� ด� า นหน้ า
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แลีะผ่้ป้่วยโควิด-19 อาทิเช�น โรงพียาบาลีศูิรริ าช แลีะโรงพียาบาลีสู่นามในจำ่งหว่ดสู่ระบ่รี รวมจำำานวน 14 แห�ง โรงพียาบาลีต่ำำารวจำ
สู่น่บสู่น่นบอร์ดทีพีีไอ เพี่อ� กั่น� ห้องอาบนำ�า ให้แกั�โรงพียาบาลีสู่นามบ่ษัราค่ม (เมืองทองธ์านี) สู่น่บสู่น่นกัารสู่ร้างโรงพียาบาลีสู่นามขัอง
โรงพียาบาลีเลีิดสู่ิน สู่น่บสู่น่นขั้าวกัลี�องให้กั่บบ่คลีากัรทางกัารแพีทย์ จำำานวน 31,000 กัลี�อง ณ ศู่นย์บริกัารฉีีดว่คซีนกัลีางบางซื�อ
รวมถุึงมอบขั้าวสู่าร อาหารแห้ง แลีะผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่่ขัอนาม่ยชีวภาพีขัองกัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีน ให้แกั� องค์กัารบริหารสู่�วนจำ่งหว่ดสู่งขัลีา
แลีะป้ระชาชนในพี่�นที�นาท่บ ต่ำลีิ�งช่น สู่ะกัอม แลีะ จำะนะ จำ่งหว่ดสู่งขัลีา
นอกัจำากันี� กัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีนได้ ให้ความสู่ำาค่ญในกัารด่แลีพีน่กังานแลีะครอบคร่วพีน่กังานให้ ได้ร่บกัารต่ำรวจำหาเชื�อ
แลีะได้ร่บว่คซีน แลีะมอบผลีิต่ำภ่ณฑ์์เพี่�อสู่่ขัภาพีเพี่�อป้้องกั่นเชื�อโรคโควิด-19 ด้วย
ด้วยความม่ง� ม่น� ขัองบริษัท่ ฯ ทีใ� ห้ความสู่ำาค่ญต่ำ�อกัารบริหารจำ่ดกัารในท่กัมิต่ำขัิ องกัารดำาเนินธ์่รกัิจำครอบคลี่มท่ง� ด้านเศูรษัฐกัิจำ
สู่ิง� แวดลี้อม สู่่งคม แลีะธ์รรมาภิบาลี โดยให้พีน่กังานท่กัคนป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามค่ม� อื พีน่กังานทีแ� นบมา ณ ทีน� �ี สู่�งผลีให้บริษัท่ ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด
(มหาชน) ได้ร่บรางว่ลีแห�งความสู่ำาเร็จำแลีะความภาคภ่มิใจำ ในป้ี 2564 อาทิ ผลีกัารป้ระเมินด้านสู่ิ�งแวดลี้อม สู่่งคม แลีะธ์รรมาภิบาลี
(Environmental, Social and Governance: ESG) อย่�ในระด่บ Gold โดยสู่ถุาบ่นไทยพี่ฒน์ ต่ำราสู่่ญลี่กัษัณ์มาต่ำรฐานโรงงานจำ่ดกัาร
กัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรม รางว่ลีระด่บเหรียญทอง ป้ระจำำาป้ี 2564 จำากักัรมโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม รางว่ลีเกัียรต่ำิบ่ต่ำร แลีะรางว่ลีอ่ต่ำสู่าหกัรรม
สู่ีเขัียว ระด่บ 4 (Green Industry Level 4 : Green Culture) ป้ระจำำาป้ี 2564 สู่ำาหร่บโรงงานผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ Line 1, 2, 3 แลีะโรงงาน
ป้ร่บค่ณภาพีขัองเสู่ียรวม (โรงงานกัำาจำ่ด Waste) จำากักัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม เป้็นต่ำ้น
ในนามขัองคณะกัรรมกัารบริษัท่ ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) แลีะบริษัท่ ในเครือ ใคร�ขัอขัอบค่ณท�านผ่ถุ้ อื ห่น้ ท�านผ่ถุ้ อื ห่น้ กั่้
สู่ถุาบ่นกัารเงินต่ำ�างๆ พีน่กังานขัองบริษัท่ ฯ แลีะผ่ม้ สู่ี ว� นได้สู่ว� นเสู่ียท่กักัลี่ม� ต่ำลีอดจำนผ่ม้ สู่ี ว� นเกัีย� วขั้องท่กัท�าน ที�ได้รว� มให้ความสู่น่บสู่น่น
ให้ความไว้วางใจำแลีะมีสู่�วนร�วมที�สู่ำาค่ญต่ำ�อกัารขั่บเคลีื�อนงานแลีะกัิจำกัรรมท่�งหมดให้เกัิดขั้�นด้วยดีต่ำลีอดมา โดยขั้อม่ลีกัารดำาเนินงาน
ที�สู่ำาค่ญท่�งหมดได้ถุ่กัสู่ร่ป้รวบรวมแลีะเป้ิดเผยไว้ ในรายงานความย่�งยืนขัองบริษั่ทฯ ฉีบ่บนี�ซึ�งจำ่ดทำาขั้�นต่ำามมาต่ำรฐานกัารรายงาน
GRI Standards ขัององค์กัารแห�งความริเริ�มว�าด้วยกัารรายงานสู่ากัลี (Global Reporting Initiative: GRI) ท่�งนี�บริษั่ทฯ ย่งคงม่�งม่�น
พี่ฒนาองค์กัรอย�างต่ำ�อเนือ� ง เพี่อ� บรรลี่เป้้าหมายสู่ร้างกัารเต่ำิบโต่ำทางธ์่รกัิจำทีย� ง�่ ยืน ร�วมด่แลีแกั้ ไขัป้ัญหาโลีกัร้อน ด่แลีผ่ม้ สู่ี ว� นได้สู่ว� นเสู่ีย
ท่กักัลี่�มอย�างสู่มด่ลี ต่ำลีอดจำนสู่�งมอบค่ณค�าให้กั่บช่มชนแลีะสู่่งคมสู่�วนรวมเพี่�อนำาไป้สู่่�กัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน สู่ร้างให้เกัิดความเขั้มแขั็ง
ต่ำ�อองค์กัร ช่มชน สู่่งคม แลีะป้ระเทศูชาต่ำิต่ำ�อไป้

ขัอแสู่ดงความน่บถุือ

(นายขั่นธ์์ช่ย วิจำ่กัขัณะ)
ป้ระธ์านกัรรมกัารแลีะกัรรมกัารอิสู่ระ
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พรหมวิิหาร 4

(FOUR SUBLIME STATES OF MIND)
เมตตา
กรุณา
มุทิิตา
อุุเบกขา

(MERCY)
(KINDNESS)
(SYMPATHETIC JOY)
(EQUANIMITY)

ความร่กั ความป้รารถุนาให้ผ่้อื�นได้สู่่ขั
ความป้รารถุนาให้ผ่้อื�นพี้นท่กัขั์
ยินดีกั่บความสู่ำาเร็จำขัองผ่้อื�น ไม�อิจำฉีาริษัยา
ความวางเฉีย ความวางใจำเป้็นกัลีาง

อุิทิธิิบาทิ 4

หนทางสู่่�ความสู่ำาเร็จำ (BASIS FOR SUCCESS 4)
ฉัันทิะ

(ASPIRATION)

วิิริยะ
จิิตตะ
วิิมังสา

(EFFORTS)
(CONCENTRATION)
(R&D)

คือความต่ำ้องกัารที�จำะทำาใฝ่ใจำร่กัจำะทำาสู่ิ�งน่�นอย่�เสู่มอ
แลีะป้รารถุนาจำะทำาให้ ได้ผลีดียิ�ง ๆ ขั้�นไป้
ขัย่นพียายาม เขั้มแขั็ง อดทน ไม�ย�อท้อ
ต่ำ่�งจำิต่ำร่บร่้ ในสู่ิ�งที�ทำา มีสู่มาธ์ิ
มีกัารวางแผน ว่ดผลี คิดค้นวิธ์ีแกั้ ไขัป้ร่บป้ร่ง

หลัักอิิทธิิบาท 4 ธ์รรมแห�งความสู่ำาเร็จำ ที�ใช้ ในกัารทำางาน ป้ระกัอบด้วย

ฉัันทิะ หมายถุึง ความร่กังาน พีอใจำกั่บงานที�ทำาอย่�

อ่นด่บแรกัต่ำ้องสู่ำารวจำต่ำนเองว�า มีความชอบหรือศูร่ทธ์างานด้านใด แลี้วม่�งไป้ในเสู่้นทางน่�น อาจำเริ�มต่ำ้น
ง�าย ๆ ด้วยกัารต่ำ่�งคำาถุามกั่บต่ำ่วเอง ว�าทำางานเพี่�ออะไร มีความสู่่ขัหรือไม�หากังานที�ทำาอย่�ไม�ใช�งานที�ร่กั
เสู่ียทีเดียวเผื�อจำะได้มีเวลีาค้นหาแลีะป้ร่บเป้ลีี�ยนต่ำ่วเอง หรือป้ร่บศูร่ทธ์าขัองต่ำ่วเองให้เขั้ากั่บงานที�ทำาอย่�
วิิริยะ หมายถุึง ขัย่นหม่�นเพีียรกั่บงานที�มี
งานท่กัอย�างจำะสู่ำาเร็จำได้ต่ำอ้ งอาศู่ยความขัย่นหม่�นเพีียร ความวิริยะจำึงเป้็นเครื�องมืออีกัอย�างหนึ�งที�จำะนำา
ไป้สู่่ความสู่ำ
�
าเร็จำได้ ยิง� ขัย่นเท�าไรผลีต่ำอบแทนทีจำ� ะได้รบ่ ม่นกั็มมี ากัเท�าน่น� ทีสู่� ำาค่ญความวิรยิ ะจำะเกัิดขั้น� ได้
กั็ด้วยความร่กัในงานจำากัฉี่นทะน่�นเอง แลีะความวิริยะไม�ใช�กัารทำางานแบบเอาเป้็นเอาต่ำาย แต่ำ�เป้็นกัาร
หม่�นฝึกัฝนต่ำนเอง
จิิตตะ หมายถุึง เอาใจำใสู่�ร่บผิดชอบกั่บงานที�ทำา
จำิต่ำใจำที�จำดจำ�อกั่บงานลี้วนเกัิดผลีดีต่ำ�องานที�ทำา จำิต่ำต่ำะเป้็นธ์รรมะที�แสู่ดงถุึงสู่ต่ำิ ความรอบคอบแลีะความ
ร่บผิดชอบที�จำะต่ำามมา จำิต่ำต่ำะจำึงมีความสู่ำาค่ญในกัารทำางานโดยไม�วอกัแวกัออกัไป้นอกัลี่�นอกัทาง
ด่ ง น่� น เมื� อ มี ท่� ง ฉี่ น ทะแลีะวิ ริ ย ะแลี้ ว จำิ ต่ำ ต่ำะจำะเป้็ น เสู่มื อ นร่� ว ขัองเสู่้ น ทางที� ไ ม� ใ ห้ ไ ขัว้ เ ขัวออกันอกัทาง
สู่่�ความสู่ำาเร็จำได้
วิิมังสา หมายถุึง กัารพี่นิจำพี่เคราะห์แลีะใช้ป้ัญญาต่ำรวจำสู่อบงาน
สู่่ ด ยอดขัองวิ ธ์ี ทำา งานให้ สู่ำา เร็ จำ อย่� ใ นอิ ท ธ์ิ บ าทขั้ อ สู่่ ด ท้ า ยนี� วิ ม่ ง สู่า แป้ลีว� า กัารพี่ นิ จำ พี่ เ คราะห์
หมายความว�าทำางานด้วยป้ัญญา ด้วยสู่มองคิด ไม�ใช�สู่่กัแต่ำ�ว�าทำา อาจำจำะลีองทบทวนต่ำ่วเองนิ�ง ๆ ว�าว่น
นี�ท่�งว่นทำาอะไรบ้างสู่ร่ป้กั่บต่ำ่วเองว�าทำาเพี่�ออะไร จำะได้มีกัำาลี่งใจำต่ำ�อในว่นต่ำ�อ ๆ ไป้ แลีะไม�ทำาผิดซำ�าซากัอีกั
เช�นเดิมพีร้อมกั่นน่น� จำะสู่ามารถุเห็นหนทางได้วา� เสู่้นทางไหนทีจำ� ะนำาไป้สู่่ค� วามสู่ำาเร็จำได้จำริง ๆ จำะเห็นได้วา�
หลี่กัธ์รรมะที�ใช้ ใน กัารทำางานเป้็นเรื�องง�าย ๆ ใกัลี้ต่ำ่ว
ด่งน่�นหากันำา หลี่กัอิทธ์ิบาท 4 มาป้ร่บใช้ ในกัารทำางาน ร่กังานที�ทำา ขัย่นทำางาน ร่บผิดชอบงาน แลีะร่้จำ่กั
ไต่ำร� ต่ำ รองให้ ถุี� ถุ้ ว นทางแห� ง ความสู่ำา เร็ จำ คงไม� เ กัิ น เอื� อ ม (ที� ม าขั้ อ ม่ ลี : กัองแผนงาน สู่ำา น่ กั งานอธ์ิ กั ารบดี
มหาวิทยาลี่ยมหาสู่ารคาม) ซึ�งหลี่กัอิทธ์ิบาท 4 นี�เป้็นหลี่กัสู่ำาค่ญ แลีะเป้็น หนทางสู่่�ความสู่ำาเร็จำในกัารทำางาน
ความม่�งม่�นในกัารสู่ร้างความสู่่ขัที�สู่มด่ลีพีร้อมค่ณภาพีชีวิต่ำที�ดีขั้�นอย�างย่�งยืน
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อุริยสัจิ 4 (Four Noble Truths)
ห่วใจำพีระพีุทธ์ศูาสู่นา (อริยธ์รรมสู่่�กัารพี้นท่กัขั์)

1.
2.
3.
4.

พีระอริยธ์รรม ขัองศูาสู่นาพีุทธ์เป้็นคำาสู่่�งสู่อนขัองสู่มเด็จำพีระสู่่มมาสู่่มพีุทธ์เจำ้าเป้็นอภิป้ร่ชญาเพี่�อกัารพี้นท่กัขั์
ทิุกข์
(Suffering) ความยากัลีำาบากั ความไม�สู่บายกัาย ไม�สู่บายใจำ สู่ภาพีที�ทนได้ยากั สู่ภาพีที�บีบค่�น
สมุทิัย
(The Cause or Origin of Suffering) กัารต่ำ่�งขั้�น เหต่ำ่ที�ทำาให้เกัิดท่กัขั์ คือ กัิเลีสู่
นิโรธิ
(The Cessation or Extinction of Suffering) ความด่บท่กัขั์ คือ กัารต่ำ่ดกัิเลีสู่
มรรค
(The Path leading to the Cessation or Extinction of Suffering) ธ์รรมอ่นฆ่�าเสู่ียซึ�งกัิเลีสู่เป้็นทางที�จำะนำาไป้
สู่่�ความพี้นท่กัขั์

1. ทิุกข์ (DUKKHA)
UNSATISFACTION, SUFFERING, PAIN
คำาว�าท่กัขั์ ในอริยสู่่จำจำ์ ไม�ใช�หมายถุึง ท่กัขั์ ในภาษัาไทยอย�างที�เขั้าใจำกั่นอย�างเดียว ย่งหมายถุึง สู่ภาวะที�ทนอย่�ในสู่ภาพีเดิม
ได้ยากั สู่ภาพีที�บีบค่�น

2. สมุทิัย (SAMUDAYA)
THE ORIGIN OR ARISING OF DUKKHA
พี่จำารณาจำากั ป้ฏิิจำจำสู่ม่ป้บาท (CAUSE OF SUFFERING)

เหต่ำ่แห�งท่กัขั์ (หรือท่กัขัวิบากั) คือ กัิเลีสู่ หรือ อวิชชา

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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3. นิโรธิ ควิามดัับทิุกข์ คือุ นิพพาน
(EXTINCTION OF SUFFERING)
คือ กัารต่ำ่ดกัิเลีสู่ ได้แกั� กัารกัำาจำ่ดกัิเลีสู่ ด้วยอำานาจำกัารดำาเนินกัารต่ำามมรรค 8 จำนได้บรรลี่มรรคน่�น ๆ

4. มรรค
(THE NOBLE EIGHTFOLD PATHS)
ธ์รรมอ่นฆ่�าเสู่ียซึ�งกัิเลีสู่ หรือทำาสู่่งโยชน์ 4 ท่�งสู่ิบให้สู่ิ�นไป้
ทางที�จำะนำาไป้สู่่�ความพี้นท่กัขั์ ป้ระกัอบด้วย
1. สู่่มมาทิฐิ
ความเห็นชอบ
(RIGHT VIEW)
2. สู่่มมาสู่่งกั่ป้ป้ะ ความดำาริชอบ
(RIGHT INTENTION)
3. สู่่มมาวาจำา
กัารเจำรจำาชอบ
(RIGHT SPEECH)
4. สู่่มมากั่มม่นต่ำะ กัารกัระทำาชอบ
(RIGHT ACTION)
5. สู่่มมาอาชีวะ
กัารเลีี�ยงชีพีชอบ
(RIGHT LIVEIHOOD)
6. สู่่มมาวายามะ ความพียายามชอบ
(RIGHT EFFORT)
7. สู่่มมาสู่ต่ำิ
ความระลีึกัชอบ
(RIGHT MINDFULNESS)
8. สู่่มมาสู่มาธ์ิ
ความต่ำ่�งม่�นชอบ
(RIGHT CONCENTRATION)

บทิสวิดัพิชิิตมาร ปััญจิะมาเร ชิิโน นาโถ
ป้ัญจำะมาเร ชิโน นาโถุ ป้ัต่ำโต่ำ สู่่มโพีธ์ิม่ต่ำต่ำะม่ง
จำะต่ำ่สู่่จำจำ่ง ป้ะกัาเสู่ต่ำิ ธ์่มมะจำ่กักั่ง ป้ะว่ต่ำต่ำะยิ
เอเต่ำนะ สู่่จำจำะว่ชเชนะ โหต่ำ่ เม ชะยะม่งคะลี่ง
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มาร 5 (สิ�งทิ่�ฆ่่าบุคคลให้ตายจิากคุณควิามดั่)
THE EVIL ONE, THE TEMPER, THE DESTROYER
1. กัิเลีสู่มาร
(The MARA of Defilement)

2. ขั่นธ์2 มาร
(The MARA of Aggregates)

3. อภิสู่่งขัาร3 มาร
(The MARA of Karma Formations)

4. เทวป้่ต่ำต่ำมาร
(The MARA of Deity)

5. ม่จำจำุมาร
(The MARA of Death)
หลี่งจำากัสู่มเด็จำพีระสู่่มมาสู่่มพีุทธ์เจำ้าทรงพี่ชิต่ำมารท่�ง 5 แลี้ว
กั็ ได้ทรงต่ำร่สู่ร่้อริยสู่่จำ 4

หมายเหตุ
1. มาร คือ สู่ิ�งที�ฆ่�าบ่คคลีให้ต่ำายจำากัค่ณความดี หรือจำากัผลีที�หมายอ่นป้ระเสู่ริฐ หรือสู่ิ�งที�ลี้างผลีาญค่ณความดีหรือต่ำ้องกัาร
ที�กัำาจำ่ดหรือขั่ดขัวาบ่คคลีมิให้บรรลี่ผลีสู่ำาเร็จำอ่นดีงาม
1. กัิเลีสู่มาร
คือ ความร่กั โลีภ โกัรธ์ หลีง ความช่�วในใจำ
2. ขั่นธ์มาร
คือ มารที�ทำาลีายธ์าต่ำ่ขั่นธ์์ ทำาให้เจำ็บ ป้่วย พี่กัาร ทำาให้หมดโอกัาสู่ที�จำะทำาความดี
3. อภิสู่่งขัารมาร
คือ ความคิด อารมณ์ เป้็นต่ำ่วป้ร่งแต่ำ�งกัรรม ขั่ดขัวางไม�ให้หลี่ดพี้นจำากัท่กัขั์ ในสู่่งสู่ารว่ฏิเวียน
ว�ายต่ำายเกัิดอย่�ใน 31 ภ่มิ
4. ม่จำจำุมาร
คือ ความต่ำายทำาให้หมดโอกัาสู่ที�จำะความดี
5. เทวบ่ต่ำรมาร
คือ เทวดาที�ช่�วร้าย ผ่้มีฤทธ์ิ� มีอำานาจำในกัารดลีจำิต่ำดลีใจำขั่ดขัวางมิให้ทำาความดี
2. ขั่นธ์์ 5 กัองแห�งร่ป้ธ์รรมแลีะนามธ์รรม 5 หมวด ทีป้� ระกัอบเขั้าเป้็นหน�วยรวมซึง� บ่ญญ่ต่ำเิ รียกัว�า สู่่ต่ำว์ บ่คคลี ต่ำ่วต่ำน เขัา เรา เป้็นต่ำ้น
สู่�วนป้ระกัอบ 5อย�างรวมเขั้าเป้็นชีวิต่ำ (Five Groups of Existence, Five Aggregates)
1. ร่ป้ขั่นธ์์
กัองร่ป้ สู่�วนที�เป้็นร่ป้ (Corporeality)
2. เวทนาขั่นธ์์
กัองเวทนา สู่�วนที�เป้็นกัารเสู่พีอารมณ์ ความร่้สู่ึกั สู่่ขั ท่กัขั์ หรือเฉียๆ (Feeling Sensation)
3. สู่่ญญาขั่นธ์์
กัองสู่่ ญ ญา สู่� ว นที� เ ป้็ น กัารจำำา สู่ิ� ง ที� ไ ด้ ร่ บ สู่� ว นที� เ ป้็ น กัารกัำา หนดหมายความกัำา หนดหมาย
ร่้ ในอารมณ์ 6 เช�น ขัาว เขัียว ดำา แดง เป้็นต่ำ้น (Perception)
4. สู่่งขัารขั่นธ์์ 5
กัองสู่่งขัาร ธ์รรมที�ถุ่กัป้ร่งแต่ำ�งได้แกั�จำิต่ำ เจำต่ำสู่ิกั ด้วยร่ป้ที�ป้ร่งแต่ำ�งจำิต่ำให้ดีหรือช่�ว หรือเป้็นกัลีาง ๆ
ค่ ณ สู่มบ่ ต่ำิ ต่ำ� า ง ๆ ขัองจำิ ต่ำ มี เ จำต่ำนาเป้็ น ต่ำ่ ว นำา ที� ป้ ร่ ง แต่ำ� ง ค่ ณ ภาพีขัองจำิ ต่ำ ให้ เ ป้็ น กั่ ศู ลี
อกั่ศูลี อ่พียากัฤต่ำ (Mental formation, Volitional Activities) กัายสู่่งขัาร-เจำต่ำนาทากัาย
/วจำสู่่งขัาร-เจำต่ำนาทางวาจำา/มโนสู่่งขัาร-เจำต่ำนาทางใจำ
5. วิญญาณขั่นธ์์
กัองวิ ญ ญาณ สู่� ว นที�เ ป้็ น ความร่้แ จำ้ ง อารมณ์ ความร่้อ ารมณ์ ท างอายต่ำนะท่�ง 6 มี กั ารเห็ น
กัารได้ยนิ เป้็นต่ำ้น
ได้แกั� วิญญาณ 6 (Consciousness)
ขั่นธ์์ 5 ย�อเป้็น 2 คือ นาม แลีะ ร่ป้ขั่นธ์์
รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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3. อภิสู่่งขัาร 3 คือ ความคิด อารมณ์ ต่ำ่วป้ร่งแต่ำ�งแห�งกัรรม ได้แกั�
1. ป้่ญญาภิสู่่งขัาร
สู่ภาพีที�ป้ร่งแต่ำ�งกัรรมฝ่ายดี (บ่ญ)
2. อป้่ญญาภิสู่่งขัาร
สู่ภาพีที�ป้ร่งแต่ำ�งกัรรมฝ่ายช่�ว (บาป้)
3. อาเนญชาภิสู่่งขัาร
สู่ภาพีที�ป้ร่งแต่ำ�งภพีอ่นม่�นคงไม�หว่�นไหว
4. สู่่งโยชน์ (Fetter) คือ กัิเลีสู่ที�ผ่กัม่ดใจำสู่่ต่ำว์ ธ์รรมที�ม่ดใจำสู่่ต่ำว์ ไว้กั่บท่กัขั์ หรือกัิเลีสู่เครื�องร้อยร่ดจำิต่ำใจำให้อมว่ฏิฏิะ มี 10 อย�าง คือ
โอร่มภาคิยสู่่งโยชน์ สู่่งโยชน์ เบื�องต่ำำ�า 5 ได้แกั�
1. สู่่กักัายทิฏิฐิ
มีความเห็นว�าขั่นธ์์ 5 คือต่ำ่วต่ำน
2. วิจำิกัิจำฉีา
มีความสู่งสู่่ยลี่งเลีในค่ณขัองพีระร่ต่ำนต่ำร่ย คือ พีระพีุทธ์ พีระธ์รรม พีระสู่งฆ่์
3. สู่ีลี่พีพีต่ำป้รามาสู่
มีความยึดม่�นถุือม่�นอย่�ในสู่ิ�งศู่กัดิ�สู่ิทธ์ิ� หรือ ศูีลีพีรต่ำภายนอกัพีระพีุทธ์ศูาสู่นา
หรือมีความยึดม่�นในขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิที�ผิดในความม่�งหมายขัองพีระพีุทธ์ศูาสู่นา
4. กัามราคะ
มีความพีอใจำในกัามค่ณ
5. พียาบาท
มีความผ่กัโกัรธ์
อ่ทธ์่มภาคิยสู่่งโยชน์ สู่่งโยชน์เบื�องสู่่ง 5 ได้แกั�
6. ร่ป้ราคะ
มีความพีอใจำในร่ป้สู่่ญญา
7. อร่ป้ราคะ
มีความพีอใจำในอร่ป้สู่่ญญา
8. มานะ
มีความถุือต่ำ่วต่ำน ความยึดม่�นถุือม่�นในต่ำ่วต่ำน ความร่้สู่ึกัสู่ำาค่ญต่ำ่วว�าดีกัว�า เลีวกัว�า เสู่มอกั่บ
9. อ่ทธ์่จำจำะ
มีความฟุ้งซ�าน
10. อวิชชา
มีความไม�ร่้อริยสู่่จำ 4
พีระโสู่ดาบ่น
ผ่้ทำาสู่่งโยชน์ท่�ง 3 ขั้อ ให้สู่ิ�นไป้ได้ คือ สู่่กักัายทิฏิฐิ วิจำิกัิจำฉีา แลีะสู่ีลี่พีพีต่ำป้รามาสู่
พีระสู่กัทาคามี
ผ่้ทำาสู่่งโยชน์ท่�ง 3 ขั้อ ให้สู่ิ�นไป้ได้ แลีะมีราคะ โทสู่ะ โมหะ เบาบางลีง
พีระอนาคามี
ผ่้ทำาสู่่งโยชน์เบื�องต่ำำ�า 5 ขั้อ ให้สู่ิ�นไป้ได้
พีระอรห่นต่ำ์
ผ่้ทำาสู่่งโยชน์เบื�องต่ำำ�า แลีะเบื�องสู่่ง ท่�ง 10 ขั้อ ให้สู่ิ�นไป้ได้
5. สู่่งขัาร (Body and Mental Formations, together with Volitional Formations and Volitional Activities) แป้ลีว�า ร�างกัาย
ต่ำ่วต่ำน สู่ิ�งที�ป้ระกัอบแลีะป้ร่งแต่ำ�ง ขั้�นเป้็นร�างกัายแลีะจำิต่ำใจำรวมกั่น สู่่งขัารย่งหมายถุึง “กัารป้ร่งแต่ำ�ง หรือ “สู่ิ�งที�ถุ่กัป้ร่งแต่ำ�ง”
เครื�องป้ร่ง เครื�องป้ระกัอบ เครื�องแต่ำ�ง สู่�วนท่�งหลีายขัองร�างกัาย จำิต่ำใจำ ชีวิต่ำ วิญญาณ ท่�งหมด สู่ิ�งที�ป้ัจำจำ่ยป้ร่งแต่ำ�งขั้�น (กัาร
ป้ร่งแต่ำ�งกั็คือสู่ิ�งที�ห่วสู่มองขัองเราคิด ยิ�งเราเป้็นพีวกัคิดมากั กัารป้ร่งแต่ำ�งกั็จำะยิ�งมากัเป้็นเงาต่ำามต่ำ่ว แลีะสู่ิ�งที�อย่�ในห่ว กั็จำะ
แสู่ดงออกัมาทางวาจำาแลีะกัารกัระทำาจำนเกัิดเป้็นกัรรม แลีะเพีราะจำิต่ำขัองเรามีกัารป้ร่งแต่ำ�งไม�สู่�ินสู่่ด เราจำึงกั�อกัรรม ไม�สู่�ินสู่่ด
สู่�งผลีให้เรากัลี่บมาเกัิดใหม�ไม�สู่ิ�นสู่่ด) ในไต่ำรลี่กัษัณ์ สู่่งขัาร คือ ธ์รรมที�ถุ่กัป้ร่งแต่ำ�งได้แกั� จำิต่ำเจำต่ำสู่ิกั แลีะร่ป้ท่�งหมด
[ ในปฏิิจสมุปบาท
1. กายสังขาร
2. วจีสังขาร
3. มโนสังขาร

สังขาร 3 คืือ
เจตนาทางกาย
เจตนาทางวาจา
เจตนาทางใจ ]

สู่่งขัารมีค่ณลี่กัษัณ์ 3 อย�าง เรียกัว�า ไต่ำรลี่กัษัณ์ ด่งนี�
1. อนิจำจำา
ไม�เที�ยง
2. ท่กัขั่ง
ลี้วนเป้็นท่กัขั์ คือเป้็นไป้ต่ำามหลี่กัท่กัขัต่ำา ไม�สู่ามารถุทนทานอย่�ในสู่ภาพีเดิมได้ ย�อมเสู่ื�อมโทรมไป้
เพีราะถุ่กัอนิจำจำต่ำาบีบค่�น
3. อน่ต่ำต่ำา
ไม�มีต่ำ่วต่ำนที�แท้จำริง ไม�สู่ามารถุเป้็นไป้ในอำานาจำได้
ตรงข้้ามกัับ สัังข้าร คืือ วิิสัังข้าร
วิิสัังข้าร คืือ พระนิิพพานิ เป็็นิข้องเที่่�ยง ที่ำาให้้เกัิด นิิจจา สัุข้ัง อนิัตตา (ธรรม)
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รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

รางวััลแห่งควัามสำาเร็จ
และควัามภาคภูมิใจ ปี 2564
รางวัลคืวามสําเร็จของ บริษัท ทีพี ไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ผลการปัระเมิน ESG ระดัับ Gold โดยสู่ถุาบ่นไทยพี่ฒน์ ซึ�งป้ระเมินผลีผ�าน WFE ESG Metrics จำำานวน 30 ต่ำ่วชี�ว่ด
ขัองสู่มาพี่นธ์์ต่ำลีาดหลี่กัทร่พีย์โลีกั (World Federation of Exchanges)

ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม าตรฐานโรงงานจิั ดั การกากอุุ ต สาหกรรม รางวิั ล ระดัั บ เหรี ย ญทิอุง ป้ระจำำา ป้ี 2564 โดยกัรม
โรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม

โล่และเก่ยรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุุตสาหกรรมให้ม่ควิามรับผิดัชิอุบต่อุสังคมและชิุมชินอุย่างยั�งยืน ป้ระเภท
CSR-DIW Award แลีะ CSR-DIW Continuous Award ป้ระจำำาป้ี 2564 โดยกัรมโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม กัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม
จำากักัารดำาเนินธ์่รกัิจำต่ำามแนวทาง BCG Model ยึดม่�นในนโยบายขั่บเคลีื�อนเศูรษัฐกัิจำสู่่�กัารพี่ฒนาอย�างย่�งยืน (ESG แลีะ
Bio Circular-Green Economy-BCG For Sustainability) โดยม่�งเน้นกัารเต่ำิบโต่ำอย�างสู่มด่ลีในท่กัมิต่ำิ ท่�งด้านเศูรษัฐกัิจำ
สู่่งคม แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม บนพี่�นฐานขัองกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี ซึ�งสู่ถุานป้ระกัอบกัารขัองบริษั่ท 5 แห�ง ได้ร่บรางว่ลี CSRDIW Awards ได้แกั� โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ Line 4, Mortar 1, 2, 3, 4 แลีะโรงงานผลีิต่ำอิฐมวลีเบา แลีะอีกั 3 แห�ง ได้ร่บรางว่ลี
CSR-DIW Continuous Award ได้แกั� โรงงานผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ Line 1, 2 แลีะ 3

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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รางวิัลอุุตสาหกรรมส่เขียวิ ระดัับ 4 (Green Industry Level 4 : Green Culture) ป้ระจำำาป้ี 2564 สู่ำาหร่บโรงงานผลีิต่ำ
ป้่นซิเมนต่ำ์ Line 1, 2, 3 แลีะโรงงานป้ร่บค่ณภาพีขัองเสู่ียรวม (โรงงานกัำาจำ่ด Waste) ซึ�งว่ฒนธ์รรมสู่ีเขัียว คือ กัารที�ท่กัคนใน
องค์กัรให้ความร�วมมือร�วมใจำดำาเนินงานอย�างเป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิง� แวดลี้อมในท่กัด้านขัองกัารป้ระกัอบกัิจำกัารจำนกัลีายเป้็นสู่�วนหนึง�
ขัองว่ฒนธ์รรมองค์กัร ซึ�งจำะทำาให้ผลีิต่ำภ่ณฑ์์มวลีรวมสู่ีเขัียวขัองป้ระเทศู (Green GDP) มีม่ลีค�าสู่่งขั้�นด้วย โดยกัารได้ร่บกัาร
ร่บรองจำากักัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม

รางวิัลอุุตสาหกรรมส่เขียวิ ระดัับ 3 (Green Industry Level 3 : Green System) ป้ระจำำา
ป้ี 2564 สู่ำาหร่บโรงงานผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ Line 4 โรงงานผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE/ EVA
กัาวนำ�าแลีะกัาวผงกัารร่บรองเป้็น Green Industry ในระด่บ 3 (Green Industry Level 3:
Green System) ซึ�งระบบสู่ีเขัียว คือ กัารบริหารจำ่ดกัารสู่ิ�งแวดลี้อมอย�างเป้็นระบบมีกัาร
ต่ำิดต่ำาม ป้ระเมินผลีแลีะทบทวนเพี่�อกัารพี่ฒนาอย�างต่ำ�อเนื�องรวมถุึงกัารได้ร่บรางว่ลีด้าน
สู่ิ�งแวดลี้อมที�เป้็นที�ยอมร่บแลีะกัารร่บรองมาต่ำรฐานด้านสู่ิ�งแวดลี้อมต่ำ�าง ๆ โดยกัาร
ได้ร่บกัารร่บรองจำากักัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม

การรับรอุงการใชิ้เคร่�อุงหมาย Made in Thailand (MiT) โดยสู่ภาอ่ต่ำสู่าหกัรรมแห�ง
ป้ระเทศูไทย สู่ำาหร่บแสู่ดงบนสู่ือ� สู่ิง� พี่มพี์ เช�น ฉีลีากั แผ�นพี่บ โบรช่วร์ ฉีากัหลี่งเวที หรือกัาร
จำ่ดกัิจำกัรรมแสู่ดงสู่ินค้า (Event) ต่ำ�าง ๆ สู่ำาหร่บกัลี่�มผลีิต่ำภ่ณฑ์์ป้่นซิเมนต่ำ์แลีะว่สู่ด่กั�อสู่ร้าง
แลีะกัลี่�มผลีิต่ำภ่ณฑ์์เพี่�อกัารเกัษัต่ำร ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ร่กัษั์สู่่ขัภาพี กัารป้ศู่สู่่ต่ำว์ แลีะกัารป้ระมง

รางวัลคืวามสําเร็จของบริษัทในเคืรือฯ
บริษัทิ ทิ่พี ไอุ โพล่น เพาเวิอุร์ จิำากัดั (มหาชิน) ได้ร่บกัารป้ระเมินผลีงานด้าน ESG ในป้ี 2563 ในระด่บ Gold โดย
สู่ถุาบ่นไทยพี่ฒน์ ซึ�งป้ระเมินผลีผ�าน WFE ESG Metrics จำำานวน 30 ต่ำ่วชี�ว่ด ขัองสู่มาพี่นธ์์ต่ำลีาดหลี่กัทร่พีย์ โลีกั
(World Federation of Exchanges)
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รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

บริษัทิ ทิ่พี ไอุ โพล่น เพาเวิอุร์ จิำากัดั (มหาชิน) ร่บโลี�แลีะเกัียรต่ำิบ่ต่ำร
โครงกัารสู่�งเสู่ริมโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรมให้มีความร่บผิดชอบต่ำ�อสู่่งคม
แลีะช่มชนอย�างย่�งยืน ป้ระเภท CSR-DIW Award แลีะ CSR-DIW
Continuous Award ป้ระจำำาป้ี 2564 โดยกัรมโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม
กัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม ซึ�งมีสู่ถุานป้ระกัอบกัารขัองบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน
เพีาเวอร์ จำำากั่ด (มหาชน) 5 แห�ง ได้รบ่ รางว่ลี CSR-DIW Awards ได้แกั�
TG4 (30MW), TG5 (60MW), TG6 (70MW), TG7 (40MW) แลีะ TG8
(150MW) แลีะอีกั 1 แห�ง ได้ร่บรางว่ลี CSR-DIW Continuous Award
ได้แกั� TG1-3 (60MW)
บริษัทิ ทิ่พี ไอุ คอุนกรีต จิำากัดั เป้็นผ่้ผลีิต่ำคอนกัรีต่ำผสู่มเสู่ร็จำขัองไทยรายแรกัที�ได้กัารร่บรองผลีิต่ำภ่ณฑ์์ Made in Thailand
(MiT) โดยสู่ภาอ่ต่ำสู่าหกัรรมแห�งป้ระเทศูไทย ซึ�งเน้นกัารใช้ว่ต่ำถุ่ดิบกัารผลีิต่ำคอนกัรีต่ำผสู่มเสู่ร็จำจำากัแหลี�งว่ต่ำถุ่ดิบในป้ระเทศู

บริษัทิ ทิ่พี ไอุ ไบโอุ ฟาร์มาซููติคอุลส์ จิำากัดั ได้ร่บกัารขั้�นบ่ญชีนว่ต่ำกัรรมไทย 10 ผลีงาน โดยสู่ำาน่กังานพี่ฒนาวิทยาศูาสู่ต่ำร์
แลีะเทคโนโลียีแห�งชาต่ำิ (สู่วทช.) เมื�อว่นที� 29 ต่ำ่ลีาคม 2564 ซึ�งมีผลีิต่ำภ่ณฑ์์ที�ได้ร่บกัารขั้�นบ่ญชีนว่ต่ำกัรรม ได้แกั� ทีพีีไอ-โป้รไบ
โอต่ำิกัสู่์ ซึ�งเป้็นสู่ารเสู่ริมชีวนะ บาซิลีลี่สู่ ซ่บทิลีิสู่ ชนิดนำ�า แลีะชนิดผง สู่ำาหร่บสู่่ต่ำว์ เป้็นต่ำ้น
บริษัทิฯ และบริษัทิ ทิ่พี ไอุ โพล่น เพาเวิอุร์ จิำากัดั (มหาชิน) ได้ร่บรางว่ลี “Sustainability Disclosure Acknowledgement”
(กัิต่ำต่ำิกัรรมป้ระกัาศู) จำากังานมอบรางว่ลีกัารเป้ิดเผยขั้อม่ลีความย่ง� ยืน หรือ Sustainability Disclosure ป้ระจำำาป้ี 2564 สู่ถุาบ่น
ไทยพี่ฒน์ เพี่�อสู่�งเสู่ริมให้บริษั่ทจำดทะเบียนแลีะองค์กัรธ์่รกัิจำที�เป้็นสู่มาชิกัขัองป้ระชาคมกัารเป้ิดเผยขั้อม่ลีความย่�งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC ได้ต่ำระหน่กัแลีะให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารเผยแพีร�ขัอ้ ม่ลีกัารดำาเนินงาน ซึง� ครอบคลี่ม
ท่�งกัารดำาเนินงานด้านเศูรษัฐกัิจำ สู่่งคม สู่ิ�งแวดลี้อม หรือป้ระเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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เก่�ยวักับั ที่่พีี ไอ โพีล่น
ข้อุมูล ทิ่พี ไอุ โพล่น

บริษั่ท ทีพีี ไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) หรือชื�อย�อ TPIPL [102-1] ได้ร่บกัารจำดทะเบียนจำ่ดต่ำ่�งเป้็นบริษั่ทจำำากั่ด ในนาม
“บริษั่ท โพีลีีน จำำากั่ด” เมื�อว่นที� 24 กั่นยายน 2530 โดยกัลี่�มต่ำระกั่ลี “เลีี�ยวไพีร่ต่ำน์” เป้็นผ่้กั�อต่ำ่�งแลีะบริหารมาจำนถุึงป้ัจำจำุบ่น ด้วยท่น
จำดทะเบียนเริม� แรกั 100,000 บาท ป้ระกัอบธ์่รกัิจำเป้็นต่ำ่วกัลีางในกัารจำ่ดซือ� เม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั PE (Polyethylene) จำากับริษัท่ อ่ต่ำสู่าหกัรรม
ป้ิโต่ำรเคมีกั่ลีไทย จำำากั่ด (มหาชน) “ทีพีีไอ” ซึ�งป้ัจำจำุบ่นได้เป้ลีี�ยนชื�อเป้็น บริษั่ท ไออาร์พีีซี จำำากั่ด (มหาชน)
บริษั่ท โพีลีีน จำำากั่ด ได้เป้ลีี�ยนชื�อเป้็น บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด เมื�อว่นที� 24 ต่ำ่ลีาคม 2532 แลีะต่ำ�อมาในเดือนมีนาคม 2533
บริษั่ทฯได้ร่บโอนกัิจำกัารผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE (Low Density Polyethylene) แลีะสู่ิทธ์ิป้ระโยชน์ต่ำ�างๆ ต่ำามบ่ต่ำรสู่�งเสู่ริมกัารลีงท่น
จำากัทีพีีไอ โดยมื�อว่นที� 20 พีฤศูจำิกัายน 2533 บริษั่ทฯได้นำาหลี่กัทร่พีย์ห่้นสู่าม่ญเขั้าจำดทะเบียนในต่ำลีาดหลี่กัทร่พีย์แห�งป้ระเทศูไทย
แลีะต่ำ�อมาได้แป้รสู่ภาพีเป้็นบริษั่ทมหาชนจำำากั่ด เมื�อว่นที� 17 กั่มภาพี่นธ์์ 2537 [102-5]
ต่ำ�อมาเมือ� ว่นที� 5 เมษัายน 2560 ได้นำาห่น้ สู่าม่ญขัองบริษัท่ ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ จำำากั่ด (มหาชน) (บริษัท่ ย�อย ถุือห่น้ 70.24%
โดยบริษั่ทฯ) เขั้าจำดทะเบียนในต่ำลีาดหลี่กัทร่พีย์แห�งป้ระเทศูไทย โดยบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ จำำากั่ด (มหาชน) เป้็นผ่้นำาด้านธ์ร่กัิจำ
โรงไฟฟ้าเชื�อเพีลีิงขัยะรายใหญ�ที�สู่่ดในป้ระเทศูไทย
ณ ว่นที� 31 ธ์่นวาคม 2564 บริษั่ทฯมีท่นจำดทะเบียน 23,751,500,000 บาท (23,751,500,000 ห่้น) แลีะมีท่นที�ออกั
แลีะเรียกัชำาระแลี้วเป้็นจำำานวน 19,126,500,000 บาท (19,126,500,000 ห่้น) ม่ลีค�าที�ต่ำราไว้ห่้นลีะ 1 บาท
กลุมทีพี ไอ โพลีน ประกอบธุุรกิจหลัก แบงเป็น 4 กลุม ดังนี� [102-2]
1. ธ์่รกัิจำว่สู่ด่กั�อสู่ร้าง ได้แกั� ป้่นซิเมนต่ำ์ ป้่นเม็ด ป้่นสู่ำาเร็จำร่ป้ คอนกัรีต่ำผสู่มเสู่ร็จำ กัระเบื�องคอนกัรีต่ำ ไฟเบอร์ซิเมนต่ำ์ อิฐมวลีเบา
แลีะสู่ี เป้็นต่ำ้น
2. ธ์่รกัิจำป้ิโต่ำรเคมีแลีะเคมีภณ
่ ฑ์์ ได้แกั� เม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE แลีะ EVA กัาวนำา� (EVA Emulsion) กัาวผง (EVA Powder) ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ฟลีิ ม์
EVA (EVA Encapsulant / EVA Interlayer / EVA Film) แอมโมเนียมไนเต่ำรท แลีะกัรดไนต่ำริกั เป้็นต่ำ้น
3. ธ์่รกัิจำพีลี่งงานแลีะสู่าธ์ารณ่ป้โภค ได้แกั� โรงไฟฟ้าเชื�อเพีลีิงขัยะ โรงไฟฟ้าจำากัพีลี่งงานความร้อนทิ�ง โรงไฟฟ้าถุ�านหิน
โรงงานแป้รร่ป้ขัยะเป้็นเชือ� เพีลีิงทดแทน โรงงานร่บกัำาจำ่ดกัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรม โรงงานผลีิต่ำเชือ� เพีลีิงเหลีว สู่ถุานีให้บริกัาร นำ�าม่น
แลีะกั๊าซธ์รรมชาต่ำิ (NGV) เป้็นต่ำ้น
4. ธ์่รกัิจำกัารเกัษัต่ำรแลีะอื�นๆ ป้ระกัอบด้วย
4.1. ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เพี่�อสู่่ขัภาพี ได้แกั� Bio Knox, Micromknox Solution นำา� ยาบ้วนป้ากั นำา� ยาลี้างผ่กัเครื�องดื�ม Provita
สู่บ่�เหลีว นำ�าดื�ม นำ�ายาลี้างจำาน นำ�ายาขัจำ่ดคราบ แลีะ Biosan เป้็นต่ำ้น
4.2. ผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ำาหร่บพี่ช ได้แกั� ป้่�ยชีวะอินทรีย์ แลีะสู่ารป้ร่บป้ร่งสู่ภาพีดิน เป้็นต่ำ้น
4.3. ผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ำาหร่บสู่่ต่ำว์ ได้แกั� สู่ารเสู่ริมชีวนะ สู่ำาหร่บป้ศู่สู่่ต่ำว์แลีะป้ระมง เป้็นต่ำ้น
4.4. ธ์่รกัิจำอื�น ได้แกั�ธ์่รกัิจำป้ระกั่นชีวิต่ำ เป้็นต่ำ้น
ภาพรวมธุุรกิจ [102-6]
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/about-tpi/busines
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ผลิตภัณฑ์ของ TPIPL [102-2]
https://www.tpipolene.co.th/th/

ป้ัจำจำุบ่นบริษั่ทฯ มีสู่ำาน่กังานใหญ�ต่ำ�่งอย่�ที� อาคารทีพีีไอ ทาวเวอร์ 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีฯ 10120 มีหน�วยธ์่รกัิจำขัองบริษั่ทฯ แลีะบริษั่ทในเครือฯ ต่ำ่�งอย่�ในป้ระเทศูไทย [102-4] โดยบริษั่ทฯ มีกัารต่ำลีาดที�ให้บริกัาร
ครอบคลี่มภายในป้ระเทศูแลีะจำำาหน�ายผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ไป้ย่งต่ำ�างป้ระเทศู ได้แกั� กัลี่ม� ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ป้น่ เม็ด ทีจำ� ำาหน�ายไป้ย่งป้ระเทศูจำีน บ่งคลีาเทศู
แลีะป้ระเทศูในกัลี่�มอาเซียน กัลี่�มสู่ินค้าไฟเบอร์ซิเมนต่ำ์ แลีะกัระเบื�องคอนกัรีต่ำ ที�จำำาหน�ายไป้ย่งป้ระเทศู ออสู่เต่ำรเลีีย นิวซีเลีนด์
กัลี่�มต่ำะว่นออกักัลีาง เอเซีย แลีะย่โรป้ เป้็นต่ำ้น [102-6] แลีะกัลี่�มสู่ินค้าเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั ที�จำำาหน�ายไป้ย่งป้ระเทศู ป้ระเทศูจำีน อินเดีย
กัลี่ม� ป้ระเทศูในเอเชียใต่ำ้ แลีะกัลี่ม� ป้ระเทศูในเอเชียต่ำะว่นออกัเฉีียงใต่ำ้ เป้็นต่ำ้น เพี่อ� เป้็นสู่�วนหนึง� ในกัารขั่บเคลีือ� นเศูรษัฐกัิจำ รวมถุึงสู่�งมอบ
ค่ณค�าให้กั่บผ่้ถุือห่้นแลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้อง สู่อดคลี้องต่ำามวิสู่่ยท่ศูน์แลีะพี่นธ์กัิจำขัองบริษั่ทฯ

ที�อย่สํานักงานใหญ่ โรงงานและบริษัทในเคืรือฯ [102-3] [102-4] [102-6] [102-7] [102-10]
สํานักงานใหญ่
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2213-1039-49, 2285-5090-9
โทรสู่าร +66 (0) 2213-1035, 2213-1038
เว็บไซต่ำ์ คือ www.tpipolene.co.th
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานป่นซิิเมนต โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานป่นสําเร็จร่ป โรงงาน
อิฐมวลเบาและโรงงานแปรร่ปขยะเป็น เชื�อเพลิง ขยะ
เลีขัที� 299 หม่� 5 ถุนนมิต่ำรภาพี ต่ำำาบลีท่บกัวาง อำาเภอแกั�งคอย
จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี 18260
โทรศู่พีท์ +66 (0) 3633-9111
โทรสู่าร +66 (0) 3633-9228-30
โรงงานกระเบื�องคือนกรีต และไฟเบอรซิีเมนต
เลีขัที� 77 หม่� 7 ถุนนภายในโรงงานกัระเบือ� ง TPI แยกัจำากัถุนน
สู่ายบ้านกัอกั-บ้านลีาดเขัาป้่น แลีะทางหลีวงสู่าย สู่บ.1014
ต่ำำาบลีบ้านแกั้ง อำาเภอเฉีลีิมพีระเกัียรต่ำิ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี 18000
โทรศู่พีท์ +66 (0) 3667-0370-5
โทรสู่าร +66 (0) 3667-0377
โรงงานผลิตแอมโนเนียไนเตรท และกรดไนตริก
เลีขัที� 140/7 หม่�ที� 4 ซอยเขัต่ำป้ระกัอบกัารฯ ทีพีีไอ ถุนน
สู่่ขัมุ วิท ต่ำำาบลีต่ำะพีง อำาเภอเมืองระยอง จำ่งหว่ดระยอง 21000
โทรศู่พีท์ +66 (0) 3866-4724-7

โรงงานเม็ดพลาสติก LDPE กาวนํ�าและกาวผง
เลีขัที� 999 หม่� 5 ถุนนสู่่ขัุมวิท ต่ำำาบลีเชิงเนิน อำาเภอเมือง
จำ่งหว่ดระยอง 21000
โทรศู่พีท์ +66 (0) 3880-3090-9
โทรสู่าร +66 (0) 3880-3086
โรงงานผลิตแผนฟิลมพลาสติก
เลีขัที� 49/ หม่� 1 ถุนนพี่ช่ยณรงค์สู่งคราม ต่ำำาบลีนาโฉีง
อำาเภอเมือง จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี
โทรศู่พีท์ +66 (0) 3673-1724
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บริษัทในเคืรือฯ ที�บริษัทฯ ถือหุ้นหุ้นทางตรงตั�งแตร้อยละ 10
อุตสาหกรรมกอสร้าง
บริษัท ทีพี ไอ คือนกรีต จํากัด
เลีขัที� 26/56 ช่�น 5 อาคารที พีี ไ อ ถุนนจำ่ น ทน์ ต่ำ่ด ใหม�
ท่ง� มหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2678-5350-74
โทรสู่าร +66 (0) 2678-5375-6
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัท ทีพี ไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
เลีขัที� 26/56 ช่� น 8 อาคารที พีี ไ อ ถุนนจำ่ น ทน์ ต่ำ่ ด ใหม�
ท่�งมหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2285-5090-9
โทรสู่าร +66 (0) 2213-1035

อุตสาหกรรมปิโตรเคืมี
บริษัท ไนเตรทไทย จํากัด
เลีขัที� 26/56 ช่�น 21 อาคารทีพีี ไอ ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม�
ท่�งมหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2678-6600
โทรสู่าร +66 (0) 2678-5484
บริษัท ทีพี ไอ ออลซิีซิั�นส จํากัด
เลีขัที� 26/56 ช่� น 8 อาคารที พีี ไ อ ถุนนจำ่ น ทน์ ต่ำ่ ด ใหม�
ท่�งมหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2285-5090-9
โทรสู่าร +66 (0) 2213-1035

อุตสาหกรรมการเกษตร
บริษัท ทีพี ไอ โพลีน ชีวะอินทรีย จํากัด
เลีขัที� 26/56 ช่� น G อาคารที พีี ไ อ ถุนนจำ่ น ทน์ ต่ำ่ ด ใหม�
ท่�งมหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2285-5090-9
โทรสู่าร +66 (0) 2213-1035
อุตสาหกรรมอื�น ๆ
บริษัท พลาสติก โพลีน จํากัด
เลีขัที� 26/56 อาคารทีพีีไอ ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� ท่�งมหาเมฆ่
สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 0-2213-1039, 0-2285-5090
โทรสู่าร 0-2213-1035
บริษัท ทีพี ไอ พาณิชย จํากัด
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2213-1039
โทรสู่าร 0-2213-1038
บริษัท ทีพี ไอ รักษสุขภาพ จํากัด
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2285-5090-9
โทรสู่าร 0-2213-1035
บริษัท ทีพี ไอ บริการ จํากัด
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2285-5090-9
โทรสู่าร 0-2213-1035
บริษัท อุตสาหกรรมสหธุัญ่ญ่พืช จํากัด
เลีขัที� 26/56 ช่� น 27 อาคารที พีี ไ อ ถุนนจำ่ น ทน์ ต่ำ่ ด ใหม�
20
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ท่�งมหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2678-69897
โทรสู่าร 0-2678-6998-99
บริษัท มอนโดไทย จํากัด
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2213-1039
โทรสู่าร 0-2213-1038
บริษัท ทีพี ไอ ไบโอ ฟารมาซิ่ติคือลส จํากัด
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2285-5090-9
โทรสู่าร 0-2213-1035
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เลีขัที� 175-177 ช่� น 8 อาคารบางกัอกัสู่หป้ระกั่ น ภ่ ย
ถุนนสู่่รวงศู์ บางร่กั กัร่งเทพีมหานคร 10500
โทรศู่พีท์ 0-2634-7323-30
โทรสู่าร 0-2634-7331
บริษัท โพรพ็อกไซิด ไทย จํากัด
เลีขัที� 26/56 ช่�น 27 อาคารทีพีี ไอ ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม�
ท่�งมหาเมฆ่ สู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ 0-2285-5090-9
โทรสู่าร 0-2213-1035

โครงสร้างที่างธุรกิจ
บริิษััท ทีพีี ไอ โพีลีีน จำำ�กััด (มห�ชน)
(ผลิตและจําหนายป่นซิิเมนต ป่นสําเร็จร่ป ป่นเม็ด / เม็ดพลาสติก LDPE/EVA
/ รับกําจัดกากอุตสาหกรรม /เชือ� เพลิงเหลว / กระเบือ� งคือนกรีต/ไฟเบอรซิเี มนต / อิฐมวลเบา / นํา� ดืม� )

อุตสาหกรรมวัสดุกอ สร้าง
บจำกั.ทีพีไี อคอนกัรีต่ำ
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายคอนกัรีต่ำผสู่มเสู่ร็จำ)

อุตสาหกรรมปิโตรเคืมี
99.99%

99.99%

99.99%

29.53%

บมจำ.อ่ต่ำสู่าหกัรรมเหลี็กักัลี้าไทย
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายเหลี็กั)
(อย่ร� ะหว�างกัารดำาเนินกัารเลีิกักัิจำกัาร

บจำกั.ทีพีไี อ ออลีซีซน่ สู่์
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายแผ�นฟิลีม์
สู่ำาหร่บโซลีาร์เซลีลี์
ต่ำรา Polene Solar®,
Vista Solar® แลีะจำำาหน�าย
กัาว VAE แลีะกัาวผง)
บจำกั.ไนเต่ำรทไทย
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายสู่าร
แอมโมเนียไนเต่ำรท
แลีะกัรดไนต่ำริกั)

อุตสาหกรรมการเกษตรและอืน� ๆ
99.99%
25.00%

54.52%
28.75%

บจำกั.โพีรพี็อกัไซด์ไทย
(ผลีิจำไฟฟ้า) (ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

บจำกั.มอนโดไทย
(ธ์่รกัิจำพี่ฒนาอสู่่งหาริมทร่พีย์)
บจำกั.อ่ต่ำสู่าหกัรรมสู่หธ์่ญญพี่ช
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายถุ่งบรรจำุสู่นิ ค้า)

0.65%

บจำกั.พีรช่ยวิสู่าหกัิจำ
(ธ์่รกัิจำอสู่่งหาริมทร่พีย์
แลีะบริกัารให้เช�า)

99.99%

บจำกั.ทีพีไี อ โพีลีีน ชีวะอินทรีย์
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายป้่ย� อินทรีย์
ชีวภาพี)

99.99%

99.99%

70.24%

บจำกั.บางกัอกัสู่หป้ระกั่นชีวต่ำิ
(ธ์่รกัิจำป้ระกั่นชีวต่ำิ )

19.00%

95.10%

อุตสาหกรรมพลังงาน

99.99%

บจำกั.ทีพีไี อ ร่กัษั์สู่ขั่ ภาพี
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายผลีิต่ำภ่ณฑ์์
เกัีย� วกั่บคน)

99.97% บจำกั.ทีพีไี อ โพีลีีน เพีาเวอร์ (สู่งขัลีา)

(ป้ระกัอบกัิจำกัารผลีิต่ำไฟฟ้า
จำากัพีลี่งงานขัยะ แลีะพีลี่งงาน
ชีวมวลี) (ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

99.97% บริษัท่ ทีพีไี อ พีลี่งแสู่งอาทิต่ำย์จำาำ กั่ด

(ป้ระกัอบกัิจำกัารไฟฟ้า
จำากัพีลี่งงานแสู่งอาทิต่ำย์)
(ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

99.99%

บจำกั.ท�าเรือ นำา� ลีึกั ทีพีไี อ
(ป้ระกัอบกัิจำกัารท�าเทียบเรือ)
(ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

99.97%

บจำกั.ทีพีไี อ พีลี่งลีม
(ป้ระกัอบกัิจำกัารไฟฟ้า
จำากัพีลี่งงานลีม)
(ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

99.99%

บจำกั. ทีพีไี อ โอเลีฟินสู่์
(ป้ระกัอบกัิจำกัารโรงไฟฟ้า
แลีะธ์่รกัิจำทีเ� กัีย� วขั้อง)
(ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

99.99% บจำกั.ทีพีไี อ ไบโอ ฟาร์มาซ่ต่ำคิ อลีสู่์

(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายผลีิต่ำภ่ณฑ์์
เกัีย� วกั่บสู่่ต่ำว์)
99.94%

บจำกั.ทีพีไี อ พีาณิชย์
(ธ์่รกัิจำค้าป้ลีีกัผลีิต่ำภ่ณฑ์์
ขัองกัลี่ม� ทีพีไี อโพีลีีน)
99.99%

บจำกั.พีลีาสู่ต่ำิกั โพีลีีน
(ธ์่รกัิจำสู่�งออกัแลีะนำาเขั้า)

บจำกั.ทีพีไี อ โพีลีีน เพีาเวอร์
(อ�อนน่ช) (ลีงท่นในกัิจำกัาร
ผลีิต่ำกัระแสู่ไฟฟ้าจำากัขัยะม่ลีฝอย)
(ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

บจำกั.ทีพีไี อ โพีลีีน เพีาเวอร์
(อินเต่ำอร์เนช่น� แนลี)
99.99%
(ลีงท่นในธ์่รกัิจำโรงไฟฟ้า
กั๊าชธ์รรมชาต่ำิ/พีลี่งงานทางเลีือกั)
(ย่งไม�ได้ดาำ เนินงาน)

บจำกั.ทีพีไี อ บริกัาร
(ร่บจำ้างเหมากั�อสู่ร้าง)
บจำกั.มาสู่เต่ำอร์ อาชีพี
(ป้ระเทศูไทย) (ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�าย
อ่ป้กัรณ์โรงงาน)

บมจำ.ทีพีไี อ โพีลีีน เพีาเวอร์
(ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายกัระแสู่ไฟฟ้า/
สู่ถุานีให้บริกัารนำา� ม่นแลีะ
กั๊าซธ์รรมชาต่ำิ/ผลีิต่ำแลีะจำำาหน�าย
เชือ� เพีลีิงจำากัขัยะ)
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ข้้อมูลสรุปภาพีรวัม บัริษััที่ ที่่พีี ไอ โพีล่น จำากัด้ (มหาชุน)
ขั้อม่ลี ณ ว่นที� 31 ธ์่นวาคม 2564
(ไม�รวมบริษั่ทในเครือฯ)

ชื�อบริษัทฯ [102-1]

บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) หรือชื�อย�อ TPIPL

ลักษณะของกิจการตามกฎหมาย [102-5]

จำดทะเบียนในต่ำลีาดหลี่กัทร่พีย์แห�งป้ระเทศูไทย

ที�ตั�งสํานักงานใหญ่ [102-3]

เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ +66 (0) 2213-1039-49, 2285-5090-9
โทรสู่าร +66 (0) 2213-1035, 2213-1038
เว็บไซต่ำ์ คือ www.tpipolene.co.th

ทุนจดทะเบียน

23,751,500,000 ลี้านบาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

19,126,500,000 ลี้านบาท

สินทรัพยรวม

135,714 ลี้านบาท

หนี�สินรวม [102-7]

78,152 ลี้านบาท

สวนของผ่้ถือหุ้นรวม [102-7]

57,562 ลี้านบาท

ยอดขายสุทธุิ [102-7]

38,920 ลี้านบาท

หนวยดําเนินธุุรกิจ [102-7] [102-10]

สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคืร
ศู่นยจา ยใหญ่ 3 แหง ต่ำ่ง� อย่ท� ี� จำ่งหว่ดป้ท่มธ์านี จำ่งหว่ดอ่ดรธ์านี
แลีะจำ่ ง หว่ ด ฉีะเชิ ง เทรา แลีะคลี่ ง 2 แห� ง ต่ำ่� ง อย่� ที� จำ่ ง หว่ ด
สู่ม่ทรป้รากัาร แลีะจำ่งหว่ดหนองคาย
ศู่นยจายยอย 6 แหง ต่ำ่�งอย่�ที� จำ่งหว่ดสู่งขัลีา จำ่งหว่ดพี่ษัณ่โลีกั
จำ่งหว่ดอ่บลีราชธ์านี จำ่งหว่ดสู่่รินทร์ จำ่งหว่ดสู่่ราษัฎร์ธ์านี
แลีะจำ่งหว่ดลีำาพีูน แลีะคลี่ง 1 แห�ง ต่ำ่�งอย่�ที� จำ่งหว่ดอ่บลีราชธ์านี
โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี
หนวยผลิตคือนกรีตผสมเสร็จ 67 หนวย
(ในเขัต่ำกัร่ ง เทพีมหานคร ป้ริ ม ณฑ์ลี แลีะในต่ำ� า งจำ่ ง หว่ ด
ได้แกั� มหาช่ย อย่ธ์ยา ระยอง มาบต่ำาพีุด พี่ทยา ศูรีราชา
บ�อวิน แลีะอ่ดรธ์านี)
โรงงานกระเบื�องคือนกรีต และไฟเบอรซิีเมนต จำ่งหว่ดระยอง
โรงงานเม็ดพลาสติก จำ่งหว่ดระยอง
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ข้้อมูลพีนักงาน [102-7] [102-8]
ขั้อม่ลี ณ ว่นที� 31 ธ์่นวาคม 2564

รายละเอียดของพนักงาน
จํานวนพนักงานรวม
จำำาแนกัต่ำามเพีศู
ชาย
หญิง
จําแนกตามสัญ่ญ่าจ้าง
พีน่กังานป้ระจำำา
พีน่กังานสู่่ญญาจำ้าง
จําแนกตามสถานที�ดําเนินงาน
สู่ำาน่กังานใหญ�
โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี
โรงงานกัระเบื�องคอนกัรีต่ำ แลีะไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ (FCB) จำ่งหว่ดระยอง
โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั (LDPE) จำ่งหว่ดระยอง

จํานวน (คืน)
7,016

ร้อยละ
100

5,962
1,054

84.98
15.02

6,220
796

88.65
11.35

1,392
4,233
812
579

19.84
60.33
11.58
8.25

หมายเหตุ พีน่กังานขัองบริษั่ทฯ ไม�รวมพีน่กังานขัองบริษั่ทย�อย

วัิสัยที่ัศน์ พีันธกิจ และกลยุที่ธ์ ในการด้ำาเนินงาน [102-16]
กัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีน ดำาเนินธ์่รกัิจำโดยม่ง� เน้นกัารพี่ฒนาต่ำ�อยอดนว่ต่ำกัรรม นำาเทคโนโลียีมาป้ระย่กัต่ำ์ใช้เพี่อ� เพี่ม� ม่ลีค�าผลีิต่ำภ่ณฑ์์
โดยมีทมี งานวิจำย่ แลีะพี่ฒนาขัองกัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีนเอง ม่ง� เน้นนโยบายสู่่กั� ารพี่ฒนาอย�างย่ง� ยืน (ESG&BioCircular-GreenEconomy-BCG
For Sustainability) ไป้สู่่�กัารผลีิต่ำแบบคาร์บอนต่ำำ�า สู่ร้างความสู่มด่ลีระหว�างกัารเต่ำิบโต่ำทางธ์่รกัิจำ ด่แลีร่กัษัาสู่ิ�งแวดลี้อม ควบค่�ไป้
กั่บกัารสู่ร้างสู่รรค์สู่่งคมไทยให้เขั้มแขั็ง เพี่�อเป้็นสู่�วนหนึ�งในกัารขั่บเคลีื�อนเศูรษัฐกัิจำ รวมถุึงกัารสู่ร้างผลีต่ำอบแทนที�ดี สู่ร้างสู่มด่ลี
ให้แกั�ผ่้ถุือห่้นแลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้องอย�างต่ำ�อเนื�องภายใต่ำ้กัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี
วิสู่่ยท่ศูน์ (Vision) เป้็นผ่้นำาในธ์่รกัิจำว่สู่ด่กั�อสู่ร้าง เม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั แลีะธ์่รกัิจำโรงไฟฟ้าพีลี่งงานสู่ะอาด ที�มีความเป้็นเลีิศู
แลีะมาต่ำรฐานระด่บสู่ากัลี ดำาเนินธ์่รกัิจำด้วยความร่บผิดชอบเพี่อ� กัารเต่ำิบโต่ำอย�างย่ง� ยืนท่ง� ในมิต่ำเิ ศูรษัฐกัิจำ สู่ิง� แวดลี้อม สู่่งคม แลีะมีกัาร
กัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี ภายใต่ำ้แนวคิดกัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน (Bio-Circular-Green Economy-BCG) เต่ำิบโต่ำด้วยนว่ต่ำกัรรมแลีะเทคโนโลียี
ในท่กัมิต่ำิขัองกัารทำางาน เพี่�อยกัระด่บความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่นในระด่บแนวหน้าขัองอ่ต่ำสู่าหกัรรม
พี่นธ์กัิจำ (Mission) สู่�งมอบความค่้มค�าขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารให้แกั�ลี่กัค้าได้เหนือกัว�า บริหารจำ่ดกัารด้วยความรวดเร็ว
มีความยืดหย่�นในกัารป้ร่บต่ำ่วต่ำ�อธ์่รกัิจำแนวคิดใหม� ครอบคลี่มกัารบริหารความเสู่ี�ยงท่กัด้าน เน้นกัารลีงท่นอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
ให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัระบวนกัารผลีิต่ำทีม� ป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพี ใช้ทร่พียากัรอย�างเหมาะสู่ม ลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิง� แวดลี้อม
ควบค่�ไป้กั่บกัารบริหารต่ำ้นท่นแลีะค�าใช้จำ�ายให้อย่�ในระด่บที�เหมาะสู่ม สู่ร้างผลีต่ำอบแทนให้ผ่้ถุือห่้นอย�างย่�งยืน ด่แลีผ่้มีสู่�วนได้เสู่ีย
อย�างสู่มด่ลี ครอบคลี่มท่�งป้ระเทศู สู่่งคม ช่มชน ผ่้ถุือห่้น ลี่กัค้า ค่�ค้า แลีะพีน่กังาน
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กัลีย่ทธ์์ ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
1. แสู่วงหาโอกัาสู่กัารลีงท่ น ที� ใ ห้ ผ ลีต่ำอบแทนที� ดี โดยมี ค วามเสู่ี� ย งอย่� ใ นระด่ บ ที� สู่ ามารถุบริ ห ารจำ่ ด กัารได้ เน้ น ลีงท่ น
อย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ลีดค�าใช้จำ�าย ทบทวนแผนกัารลีงท่น แลีะจำ่ดลีำาด่บความสู่ำาค่ญขัองโครงกัารลีงท่น โดยม่�งป้ร่บป้ร่งผลี
ต่ำอบแทนจำากักัารลีงท่นให้สู่่งขั้�น
2. มีทีมงานวิจำ่ยแลีะพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองบริษั่ทฯเอง โดยนำาเทคโนโลียี แลีะนว่ต่ำกัรรมมาใช้เพี่�อบริหารจำ่ดกัารความต่ำ�อเนื�อง
ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำได้อย�างครอบคลี่มแลีะรวดเร็ว
3. ป้ร่บป้ร่งป้ระสู่ิทธ์ิภาพีกัารผลีิต่ำ เพี่�อเพี่�มศู่กัยภาพีในกัารแขั�งขั่น ซึ�งรวมถุึงกัารนำาขัยะมาเป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทนถุ�านหิน
แลีะนำาว่สู่ด่เหลีือใช้มาเป้็นว่ต่ำถุ่ดิบ เพี่�อลีดกั๊าซเรือนกัระจำกั ควบค่�ไป้กั่บกัารกัำาจำ่ดขัยะอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
4. แสู่วงหาโอกัาสู่ทางกัารต่ำลีาด รวมถุึงพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์เพี่�อสู่ร้างม่ลีค�าเพี่�ม มีมาต่ำรฐานสู่ากัลี เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิ�งแวดลี้อม
ต่ำอบสู่นองความต่ำ้องกัารขัองลี่กัค้าในกัารใช้งานผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารเพี่�อให้เกัิดป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งสู่่ด
5. กัระจำายสู่ิ น ค้ า ให้ ถุึ ง เป้้ า หมายอย� า งรวดเร็ ว แลีะมี ป้ ระสู่ิ ท ธ์ิ ภ าพี รวมถุึ ง กัารเพี่� ม ร่ ป้ แบบกัารค้ า ออนไลีน์ แลีะร้ า นค้ า
New Normal ในช่มชน เพี่�อรองร่บกัารเป้ิดต่ำ่วแลีะขัยายต่ำลีาดผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองกัลี่�มทีพีีไอ โพีลีีน
6. พี่ฒนากัระบวนกัารทำางาน ควบค่�กั่บกัารลีดค�าใช้จำ�ายในกัารบริหารจำ่ดกัาร ให้เกัิดป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งสู่่ด
7. ลีดต่ำ้นท่นทางกัารเงิน รวมถุึงบริหารสู่ภาพีคลี�องแลีะความเสู่ี�ยงทางกัารเงินให้อย่�ในระด่บที�สู่ามารถุบริหารจำ่ดกัารได้
8. บริหารความเสู่ี�ยงท่�วท่�งองค์กัร โดยมีกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี สู่ร้างความยืดหย่�นในกัารป้ร่บต่ำ่ว ให้กั้าวท่น Disruption
ทางธ์่รกัิจำ เต่ำรียมความพีร้อมมองไป้ขั้างหน้า เพี่�อเพี่�มความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่นอย�างต่ำ�อเนื�อง
9. สู่ร้างม่ลีค�าเพี่�มให้แกั�ผ่้ถุือห่้น แลีะผ่้ลีงท่น ด้วยกัารเต่ำิบโต่ำขัองผลีกัำาไรอย�างม่�นคง สู่ร้างผลีต่ำอบแทนที�ดี มีกัารขัยายธ์่รกัิจำ
ให้เต่ำิบโต่ำอย�างย่�งยืน
10. ดำาเนินธ์่รกัิจำด้วยความร่บผิดชอบแลีะมีสู่ว� นร�วมในกัารพี่ฒนาค่ณภาพีชีวต่ำิ ทีด� แี กั�สู่ง่ คม ช่มชน บริหารกัารดำาเนินงานต่ำลีอด
ห�วงโซ�อ่ป้ทาน บริหารความสู่่มพี่นธ์์กั่บค่�ค้าแลีะลี่กัค้า สู่น่บสู่น่นกัารพี่ฒนาความสู่ามารถุขัองบ่คลีากัรอย�างต่ำ�อเนื�อง
ให้ความม่�นใจำในค่ณภาพีชีวิต่ำ กัารทำางานขัองพีน่กังานท่ดเทียมบริษั่ทช่�นนำาเพี่�อสู่ร้างความผ่กัพี่นต่ำ�อองค์กัร
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รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

ห่วังโซ่่คุณค่าข้อง ที่่พีี ไอ โพีล่น [102-9]
บริษั่ทฯ บริหารจำ่ดกัารความย่�งยืนขัองกัิจำกัรรมทางธ์่รกัิจำต่ำลีอดห�วงโซ�ค่ณค�าขัองธ์่รกัิจำต่ำ่�งแต่ำ�ธ์่รกัิจำต่ำ้นนำ�า ได้แกั� กัารบริหาร
ป้ัจำจำ่ยกัารผลีิต่ำ กัารจำ่ดซือ� จำ่ดหาว่ต่ำถุ่ดบิ แลีะเชือ� เพีลีิงหลี่กั กัารขันสู่�งว่ต่ำถุ่ดบิ จำนถุึงกัิจำกัรรมขัองธ์่รกัิจำกัลีางนำ�า ได้แกั� กัระบวนกัารผลีิต่ำ
สู่ินค้า แลีะกัิจำกัรรมขัองธ์่รกัิจำป้ลีายนำ�า ได้แกั� กัารกัระจำายสู่ินค้า กัารต่ำลีาดแลีะกัารขัาย แลีะกัารบริกัารหลี่งกัารขัาย เพี่�อต่ำอบสู่นอง
ต่ำ�อความต่ำ้องกัารแลีะความคาดหว่งขัองผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียท่กักัลี่�ม แลีะสู่ร้างสู่มด่ลีระหว�างค่ณค�าแลีะม่ลีค�าจำากักัารดำาเนินธ์่รกัิจำให้กับ่ ผ่้มี
สู่�วนได้เสู่ียท่กัฝ่ายอย�างสู่มด่ลี สู่ร้างความสู่่มพี่นธ์์แลีะความเชือ� ม่น� ในกัารดำาเนินกัิจำกัรรมทางธ์่รกัิจำร�วมกั่น โดยแบ�งออกัเป้็น กัิจำกัรรม
หลี่กั แลีะกัิจำกัรรมสู่น่บสู่น่น สู่ร่ป้ได้ ด่งนี�

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

1. กัารบริหารป้ัจำจำ่ยกัารผลีิต่ำ (Inbound logistics)
กัระบวนกัารผลีิต่ำขัองธ์่รกัิจำป้่นซิเมนต่ำ์เริม� ต่ำ้นจำากักัารจำ่ดหาป้ัจำจำ่ยกัารผลีิต่ำหลี่กัคือหินป้่น ซึง� บริษัท่ ฯ ได้รบ่ ป้ระทานบ่ต่ำรเหมือง
หินป้่น โดยมีถุา� นหินเป้็นเชือ� เพีลีิงหลี่กัในกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ บริษัท่ ฯนำาเขั้าถุ�านหินจำากัป้ระเทศูอินโดนีเซีย แลีะออสู่เต่ำรเลีีย โดยบริษัท่ ฯ
ทำาสู่่ญญากัารจำ่ดซือ� จำ่ดหาถุ�านหินท่ง� ระยะสู่่น� แลีะระยะยาวในเชิงป้ริมาณแลีะค่ณภาพีกั่บบริษัท่ ค่ค� า้ ท่ง� ในแลีะต่ำ�างป้ระเทศูหลีายราย โดย
ไม�ได้พีง่� พี่งรายใดเป้็นหลี่กั เพี่อ� ให้มแี หลี�งว่ต่ำถุ่ดบิ ทีม� คี ณ
่ ภาพีแลีะเพีียงพีอ โดยกัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีนได้สู่ร้างความสู่่มพี่นธ์์ทดี� กัี บ่ ค่ค� า้ ถุ�านหิน
อย�างต่ำ�อเนื�องมาโดยต่ำลีอด โดยมีกัารจำ่ดทำาจำรรยาบรรณค่�ค้าในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำร�วมกั่น ซึ�งต่ำ่�งอย่�บนพี่�นฐานความโป้ร�งใสู่ เท�าเทียม
แลีะเป้็นธ์รรม โดยครอบคลี่มป้ระเด็นจำริยธ์รรม กัารไม�ใช้แรงงานเด็กั สู่ิทธ์ิมน่ยชน สู่ิ�งแวดลี้อม สู่่ขัภาพีแลีะความป้ลีอดภ่ย แลีะต่ำ�อต่ำ้าน
กัารท่จำริต่ำ เป้็นต่ำ้น ซึ�งเป้็นกัารลีดความเสู่ี�ยงในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำแลีะเป้็นค่ณค�าที�บริษั่ทฯมอบให้แกั�ค่�ค้าซึ�งเป้็นพี่นธ์มิต่ำรธ์่รกัิจำ
แลีะเป้็นผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียในห�วงโซ�ค่ณค�าทางธ์่รกัิจำ
ในสู่�วนกัระบวนกัารขันสู่�งว่ต่ำถุ่ดิบ เพี่�อใช้ ในกัารผลีิต่ำ บริษั่ทฯใช้ Process Automation โดยใช้ระบบสู่ายพีานขันสู่�งทำาให้
ลีดกัารใช้พีลี่งงานในกัารขันถุ�ายว่ต่ำถุ่ดิบหินป้่น นอกัจำากันี�ระบบสู่านพีานย่งสู่ามารถุสู่ร้างกัระแสู่ไฟฟ้านำากัลี่บมาใช้ ได้ ซึ�งเป้็นกัารใช้
พีลี่งงานที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
ท่ง� นี� ต่ำ่ง� แต่ำ�ป้ี 2563 จำนถุึงป้ัจำจำุบน่ บริษัท่ ฯได้ป้ร่บป้ร่งกัระบวนกัารผลีิต่ำขัองโรงป้่นซิเมนต่ำ์ให้สู่ามารถุใช้เชือ� เพีลีิงขัยะแทนถุ�านหิน
ได้ 30-40% ทำาให้บริษั่ทฯสู่ามารถุลีดกัารพี่�งพี่งเชื�อเพีลีิงถุ�านหิน ซึ�งเป้็นสู่าเหต่ำ่ให้เกัิดกั๊าซเรือนกัระจำกั ในขัณะเดียวกั่นบริษั่ทฯ
ซื�อเชื�อเพีลีิงขัยะจำากั บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ จำำากั่ด (มหาชน) ซึ�งจำ่ดเป้็น win-win situation ในกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ทำาให้สู่ามารถุ
บรรลี่เป้้าหมายกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ โดยขัยะที�นำามาใช้ ในกัารผลีิต่ำเชื�อเพีลีิงขัยะ เป้็นขัยะจำากัท้องถุิ�นใกัลี้เคียง
โดยรอบกัว�า 16 จำ่งหว่ด ซึ�งบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ จำำากั่ด (มหาชน) ร่บขัยะเอง แลีะซื�อขัยะจำากัผ่้ผลีิต่ำท้องถุิ�นซึ�งทำาหน้าที�ค่ดแยกั
ขัยะ จำึงน่บเป้็นกัารสู่ร้างงาน สู่ร้างอาชีพีในระด่บช่มชน ช�วยลีดความเหลีือ� มลีำ�าทางเศูรษัฐกัิจำแลีะสู่่งคม เพี่ม� กัารจำ้างงาน เพี่ม� ม่ลีค�าทาง
เศูรษัฐกัิจำ ซึง� เป้็นค่ณค�าทีบ� ริษัท่ ฯมอบให้แกั�ชม่ ชนกัว�า 16 จำ่งหว่ด อีกัท่ง� เป้็นกัารกัำาจำ่ดขัยะทีถุ� กั่ ต่ำ้องแทนกัารฝังกัลีบซึง� กั�อให้เกัิดมลีภาวะ
2. กัารผลีิต่ำ (Production)
โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ทพี
ี ีไอโพีลีีนใช้เครือ� งจำ่กัรแลีะเทคโนโลียีกัารผลีิต่ำทีท� น่ สู่ม่ยทีสู่� ด่ แห�งหนึง� กัระบวนกัารผลีิต่ำเริม� จำากักัารระเบิด
หินป้่นจำากัภ่เขัาในพี่�นที�ที�ได้ร่บสู่่มป้ทาน แลี้วลีำาเลีียงเขั้าโรงโม� (Crusher) เพี่�อย�อยให้มีขันาดเลี็กัลีง สู่�งไป้เกั็บที�ย้่ง (Mixing Bed)
แลี้วลีำาเลีียงไป้เขั้าถุ่งป้้อนว่ต่ำถุ่ดิบ (RM Feed Bin) เพี่�อสู่�งว่ต่ำถุ่ดิบแต่ำ�ลีะอย�างเขั้าหม้อบด (Raw Mill) ต่ำามอ่ต่ำราสู่�วนที�กัาำ หนด
บดจำนลีะเอียดเป้็นฝ่่นผง (Raw Meal) สู่�งไป้เกั็บที� Raw Meal Silo จำากัน่�นจำะถุ่กัสู่�งไป้ย่งหออบความร้อน (Preheater) กั�อนที�ลีำาเลีียง
ลีงสู่่�เต่ำาเผา (Kiln) จำนได้เป้็นป้่นเม็ด (Clinker) สู่�งไป้เกั็บที� ไซโลีป้่นเม็ด (Clinker Silo) ซึ�งสู่ามารถุนำาไป้จำำาหน�ายได้ โดยป้่นเม็ด
จำะถุ่กันำาไป้เป้็นว่ต่ำถุ่ดิบในกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ โดยนำาไป้ผสู่มกั่บยิป้ซ่�ม แลีะ Additive อื�น ๆ ต่ำามสู่่ดสู่�วนกั�อนไป้อบความร้อนจำนได้เป้็น
ป้่นซิเมนต่ำ์เพี่อ� จำำาหน�ายต่ำ�อไป้ โดยผลีิต่ำภ่ณฑ์์ป้น่ ซิเมนต่ำ์ขัองบริษัท่ ฯได้รบ่ กัารร่บรองระบบบริหารต่ำามมาต่ำรฐานสู่ากัลีท่ง� 4 ระบบ ได้แกั�
มาต่ำรฐานระบบบริหารงานค่ณภาพี (ISO 9001:2015) มาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารด้านสู่ิ�งแวดลี้อม (ISO 14001:2015) มาต่ำรฐาน
ระบบกัารจำ่ดกัารด้านอาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย (ISO 45001:2018) แลีะมาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารพีลี่งงาน (ISO 50001:2018)
โดยได้มาต่ำรฐานอ่ต่ำสู่าหกัรรมขัองป้ระเทศูไทย สู่หร่ฐอเมริกัา (ASTM) แลีะสู่หพี่นธ์ร่ฐย่โรป้ (EU) จำึงทำาให้ ได้สู่ินค้าที�ผลีิต่ำได้มีค่ณภาพี
มีความน�าเชื�อถุือ สู่ามารถุต่ำอบสู่นองความคาดหว่งจำากัผ่้ซื�อซึ�งมีสู่�วนได้เสู่ียได้เป้็นอย�างดี
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บริ ษั่ ท ฯ มี ร ะบบกัารบรรจำุ ป้่ น ซิ เ มนต่ำ์ โ ดยใช้ ห่� น ยนต่ำ์
จำ่ดเรียงสู่ินค้าบนพีาเลีทอ่ต่ำโนม่ต่ำิ หรือ Robotic Palletizer
ช�วยลีดระยะเวลีากัารวางสู่ินค้าลีงพีาเลีท คลี�องต่ำ่ว ยืดหย่�น
สู่ามารถุรองร่บสู่ินค้านำ�าหน่กัมากัในป้ริมาณที�สู่่ง ทำางานด้วย
ความรวดเร็ ว แม� น ยำา จำึ ง ช� ว ยเพี่� ม ป้ระสู่ิ ท ธ์ิ ภ าพีกัารทำา งาน
แลีะความป้ลีอดภ่ ย ได้ค่ณภาพีที�สู่มำ�า เสู่มอ ช�ว ยให้พี น่ กั งาน
ไม�ต่ำ้องทำางานที�จำำาเจำแลีะยกัขัองหน่กั ด้วยกัารเป้ลีี�ยนงานจำ่บว่สู่ด่
ให้เป้็นระบบอ่ต่ำโนม่ต่ำิด้วยแขันกัลี ระบบออโต่ำเมช่�นช�วยร่บมือ
กั่ บ ต่ำ้ น ท่ น ที� สู่่ ง ขั้� น ขัองบรรจำุ ภ่ ณ ฑ์์ แ ลีะอาย่ ผ ลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ ที� สู่่� น ลีง
ซึ�งทำาให้ผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ามารถุต่ำอบสู่นองความคาดหว่งจำากัผ่้ซื�อ
ซึ�งมีสู่�วนได้เสู่ียได้เป้็นอย�างดี
3. กัารกัระจำายสู่ินค้าแลีะบริกัาร (Outbound Logistics)
บริษัท่ ฯ ต่ำระหน่กัถุึงความพีร้อมในกัารจำ่ดสู่�งสู่ินค้าให้แกั�
ลี่กัค้าอย�างต่ำ�อเนื�อง โดยมีระบบกัารขันสู่�งสู่ินค้าที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
มี กั ารบริ ห ารกัารจำ่ ด สู่� ง สู่ิ น ค้ า ให้ มี ต่ำ้ น ท่ น ที� ต่ำำ�า แลีะสู่ามารถุ
ต่ำอบสู่นองความต่ำ้ อ งกัารขัองลี่ กั ค้ า ได้ อ ย� า งรวดเร็ ว ในเวลีา
ทีกั� ำาหนด โดยมีศูน่ ย์จำำาหน�ายสู่ินค้าทีกั� ระจำายอย่ใ� นจำุดย่ทธ์ศูาสู่ต่ำร์
ที�สู่ำาค่ญท่�วป้ระเทศู มีกัารป้ระสู่านงานเพี่�อบริหารสู่ินค้าคงคลี่ง
ให้มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ลีดผลีกัระทบจำากักัารขันสู่�งต่ำ�อช่มชน แลีะ
สู่ิ�งแวดลี้อม เกัิดผลีกัระทบให้น้อยที�สู่่ด นอกัจำากันี�บริษั่ทฯ ได้นำา
เขั้ า ห่ ว รถุจำ่ กั รมาใช้ ใ นกัารขันสู่� ง ป้่ น ซิ เ มนต่ำ์ เพี่� อ พี่ ฒ นาระบบ
กัารขันสู่� ง ทางราง ซึ� ง มี ต่ำ้ น ท่ น กัารขันสู่� ง ที� ต่ำำ�า กัว� า กัารขันสู่� ง
โดยทางรถุยนต่ำ์ โดยบริ ษั่ ท ฯจำ่ ด สู่� ง สู่ิ น ค้ า ถุึ ง มื อ ลี่ กั ค้ า ภายใต่ำ้
มาต่ำรฐานความป้ลีอดภ่ย นอกัจำากันี�บริษั่ทฯได้นำาเทคโนโลียี
ดิจำิท่ลีมาใช้ ในกัารบริหารกัารจำ่ดสู่�งให้เกัิดป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งสู่่ด
ซึ� ง ทำา ให้ ลี่ กั ค้ า ผ่้ มี สู่� ว นได้ เ สู่ี ย สู่ามารถุร่ บ สู่ิ น ค้ า ภายในเวลีา
ที�รวดเร็วต่ำามกัำาหนดเวลีา
4. กัารต่ำลีาดแลีะกัารขัาย (Marketing and Sales)
บริษั่ทฯ เน้นช�องทางในกัารสู่ื�อสู่ารด้านกัารต่ำลีาดแลีะ
กัารขัาย โดยกัารเยีย� มลี่กัค้า กัารจำ่ดสู่่มมนาค่ค� า้ กัารจำ่ดกัิจำกัรรม
ทางกัารต่ำลีาด เป้็นต่ำ้น เพี่�อสู่ำารวจำม่มมองเพี่�อต่ำอบสู่นองให้ต่ำรง
ความต่ำ้องกัารขัองลี่กัค้า แลีะความร�วมมือกั่นในห�วงโซ�ค่ณค�า
เป้็ น กัารสู่ร้ า งค่ ณ ค� า ร� ว มกั่ น ทางธ์่ ร กัิ จำ สู่ร้ า งความไว้ ว างใจำ
สู่ร้างความสู่่มพี่นธ์์ที�ดีเพี่�อพี่ฒนาศู่กัยภาพีแลีะป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำร�วมกั่นในระยะยาว รวมถุึงร�วมสู่ร้างนว่ต่ำกัรรม
แลีะร่ป้แบบกัารค้าให้สู่อดคลี้องกั่บย่คสู่ม่ยที�เป้ลีี�ยนไป้
กัารแพีร�ระบาดขัองเชือ� ไวร่สู่ COVID-19 ได้นำามาซึง� กัาร
เป้ลีี� ย นแป้ลีงในระด่บโลีกั สู่ภาพีแวดลี้อ มในกัารดำา เนิ นธ์่ ร กัิ จำ
เป้ลีี�ยนแป้ลีงไป้ โดยบริษั่ทฯได้พี่ฒนา Online Platform เพี่�อขัาย
สู่ินค้าทาง Website ขัองบริษั่ทฯในลี่กัษัณะกัารนำาเสู่นอขั้อม่ลี
เป้็น Two-Way Communication มากัขั้�น ซึ�งความกั้าวหน้าทาง
เทคโนโลียีดิจำิท่ลีที�เกัิดขั้�นอย�างรวดเร็ว มีผลีต่ำ�อกัารเป้ลีี�ยนแป้ลีง
ร่ ป้ แบบกัารทำา ธ์่ ร กัิ จำ พีฤต่ำิ กั รรมผ่้ บ ริ โ ภค สู่ภาพีต่ำลีาด แลีะ
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รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

กัารแขั�งขั่นที�สู่่งขั้�น โดยกัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีนได้เต่ำรียมความพีร้อม
ในกัารพี่ฒนาองค์กัรเพี่อ� ไม�ให้สู่ญ
่ เสู่ียความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่น
สู่ามารถุต่ำอบสู่นองกัารใช้ชีวิต่ำขัองคนร่�นใหม� ต่ำลีอดจำนเต่ำรียม
ความพีร้อมขัองพีน่กังานให้สู่ามารถุต่ำอบสู่นองความต่ำ้องกัาร
ขัองลี่กัค้าที�เป้ลีี�ยนแป้ลีงไป้
5. กัารบริกัารหลี่งกัารขัาย (Customer Services
After Sales)
กัารสู่ร้างความสู่่มพี่นธ์์อน่ ดีกับ่ ลี่กัค้าเป้็นสู่ิง� ทีกั� ลี่ม� ทีพีี
ไอโพีลีี น ให้ ค วามสู่ำา ค่ ญ เพี่� อ เสู่ริ ม สู่ร้ า งความพี่ ง พีอใจำแลีะ
ความผ่กัพี่นกั่บลี่กัค้าในระยะยาว โดยได้พี่ฒนาแนวทางกัาร
บริหารลี่กัค้าสู่่มพี่นธ์์ ให้มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพียิ�งขั้�นผ�านกัระบวนกัาร
ต่ำ�างๆ ได้แกั� ช�องทางกัารร่บเรื�องร้องเรียนแลีะกัารสู่ื�อสู่ารระหว�าง
กัลี่�มบริษั่ทกั่บกัลี่�มลี่กัค้า เช�น เว็บไซต่ำ์ จำดหมายอิเลี็กัทรอนิกัสู่์
โทรศู่พีท์ แลีะจำดหมาย เป้็นต่ำ้น กัารจำ่ดกัิจำกัรรมลี่กัค้าสู่่มพี่นธ์์เพี่อ�
ร่กัษัาแลีะสู่ร้างความสู่่มพี่นธ์์อน่ ดีกับ่ ลี่กัค้าอย�างต่ำ�อเนือ� ง รวมถุึง
กัารสู่ำารวจำความพี่งพีอใจำขัองลี่กัค้าเป้็นป้ระจำำาท่กัป้ี พีร้อมนำา
ขั้อม่ลีมาวิเคราะห์แลีะหาแนวทางบริหารจำ่ดกัารป้ระเด็นที�ลี่กัค้า
ให้ความสู่ำาค่ญ ต่ำลีอดจำนให้ความร่้เกัี�ยวกั่บธ์่รกัิจำแลีะกัารบริหาร
ความย่�งยืนให้แกั�ลี่กัค้า

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

นอกัเหนือจำากักัลี่�มว่สู่ด่กั�อสู่ร้างซึ�งเป้็นธ์่รกัิจำหลี่กัแลี้ว
กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนมีธ์่รกัิจำป้ิโต่ำรเคมี ธ์่รกัิจำโรงไฟฟ้า แลีะธ์่รกัิจำอื�น
ซึ�งได้แกั� ป้่�ยชีวอินทรีย์ แลีะยากัำาจำ่ดศู่ต่ำร่พี่ช ซึ�งไม�เป้็นอ่นต่ำรายกั่บ
มน่ษัย์ ทำาให้สู่ามารถุป้ลี่กัพี่ช ผ่กั แลีะผลีไม้ ได้โดยไม�ต่ำ้องใช้สู่าร
เคมีกัำาจำ่ดศู่ต่ำร่พี่ช ซึ�งจำ่ดเป้็นนว่ต่ำกัรรมที�เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิ�งแวดลี้อม
แลีะเป้็นป้ระโยชน์ต่ำอ� ผ่บ้ ริโภคในราคาที�ไม�แพีง โดยกัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีน
ได้เขั้าไป้สู่น่บสู่น่นเกัษัต่ำรกัร แลีะช่มชนทีผ� ลีิต่ำสู่ินค้าบริโภค เช�น พี่ช
ผ่กั ผลีไม้ ให้ ใช้ป้่�ยชีวอินทรีย์ที�ป้ลีอดภ่ยไร้สู่ารเคมี เพี่�อค่ณภาพี
ชี วิ ต่ำ ที� ดี ขั องท่� ง ผ่้ บ ริ โ ภคแลีะต่ำ่ ว เกัษัต่ำรกัรเอง นอกัจำากันี�
ป้่� ย ชี ว อิ น ทรี ย์ ย่ ง ไม� ทำา ลีายดิ น ซึ� ง จำะเกัิ ด ป้ระโยชน์ ใ นระยะยาว
ต่ำ�อภาคเกัษัต่ำรกัรรมไทย
นอกัจำากันี�กัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีนย่งได้ต่ำ�อยอดนว่ต่ำกัรรม
ด้านสู่่ขัอนาม่ยชีวภาพีที�ป้ราศูจำากัสู่ารเคมี โดยมี ผลีิต่ำภ่ณฑ์์
ไบโอน็อค ไมโครมน็อคโซลี่ช่�น แลีะนำ�ายาบ้วนป้ากั เพี่�อฆ่�าเชื�อ
แบคที เ รี ย แลีะไวร่ สู่ ซึ� ง ได้ ผ� า นกัารทดสู่อบแลีะร่ บ รองโดย
คณะแพีทยศูาสู่ต่ำร์ ศูิริราชพียาบาลี แลีะศู่นย์บริกัารวิชากัาร
แห�งจำุฬาลีงกัรณ์มหาวิทยาลี่ย มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีในกัารทำาลีายเชื�อ
ไวร่สู่ ได้แกั� SARS-CoV2, PRRS, PDCoV, PCV2 แลีะ RVA
เป้็นต่ำ้น ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เหลี�านี� เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิ�งแวดลี้อมแลีะสู่อดคลี้อง
กั่บมาต่ำรฐานชีวต่ำิ ใหม� (New Normal) ทีผ� บ่้ ริโภคลี้วนให้ความใสู่�ใจำ
ในผลีิต่ำภ่ณฑ์์เพี่�อสู่่ขัภาพี

คืุณคืาที�บริษัทฯ สงมอบให้ผ่้มีสวนได้เสียในหวงโซิคืุณคืาของธุุรกิจ สรุป ได้ ดังนี�
หวงโซิคืณ
ุ คืา
1. กัารจำ่ดซื�อจำ่ดหา
ป้ัจำจำ่ยกัารผลีิต่ำ

ทีม� า

ผ่ม้ สี ว นได้เสียภายใน

- หน�วยงานจำ่ดซื�อจำ่ดหา
- ถุ�านหิน
- ว่ต่ำถุ่ดิบในป้ระเทศู - หน�วยงานกัารเงิน
- ว่ต่ำถุ่ดิบต่ำ�างป้ระเทศู

ผ่ม้ สี ว นได้เสียภายนอก
- ผ่้จำำาหน�าย
- ผ่ขั้ นสู่�ง
- ค่�แขั�งทางกัารค้า

- ช่มชน

คืุณคืาทีบ� ริษทั ฯ มอบให้ผม้่ สี ว นได้เสีย
- คำานึงถุึงว่ต่ำถุ่ดิบที�เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิ�งแวดลี้อม เพี่�อลีด
กั๊าซเรือนกัระจำกั
- กัารจำ่ดซื�อสู่ีเขัียว
- กัารจำ่ ด ซื� อ ท้ อ งถุิ� น ที� สู่ น่ บ สู่น่ น ช่ ม ชน ลีดความ
เหลีื�อมลีำ�าทางเศูรษัฐกัิจำแลีะสู่่งคม
- มีแหลี�งว่ต่ำถุ่ดิบที�มีค่ณภาพีแลีะเพีียงพีอ
- กัำา หนดกัรอบกัารค้ า กั่ บ ค่� ค้ า ที� มี จำ รรยาบรรณ
แลีะสู่ร้างสู่่มพี่นธ์์ทดี� ี แลีะเป้็นกัารได้รบ่ ป้ระโยชน์รว� ม
(Win-Win Situation)

กัารแป้รสู่ภาพี
- หน�วยผลีิต่ำ
ว่ต่ำถุ่ดิบให้เป้็น
- หน�วยงานวิจำ่ยแลีะ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ที�ผ�านกัาร
พี่ฒนา
ควบค่มค่ณภาพีแลีะ - หน�วยงานเทคโนโลียี
มีมาต่ำรฐาน
แลีะนว่ต่ำกัรรม
- หน�วยงานจำ่ดซื�อจำ่ดหา
- หน�วยงานคลี่งสู่ินค้า
- หน�วยงานอาชีวอนาม่ย

- ค่�ค้าว่ต่ำถุ่ดิบ
- ช่มชนโดยรอบโรงงาน
- องค์กัรภาคร่ฐ

- ผลีิต่ำสู่ินค้าได้มาต่ำรฐานสู่ากัลี
- ได้สู่นิ ค้าที�มีค่ณภาพี มีความน�าเชื�อถุือ
เป้็นที�ไว้วางใจำให้กั่บผ่้มีสู่�วนได้เสู่ีย

มีความพีร้อมกัระจำาย - ศู่นย์โลีจำิสู่ต่ำิกัสู่์
สู่ินค้าต่ำามช�องทาง
- หน�วยงานขันสู่�งทางเรือ
ต่ำ�าง ๆ ด้วยความ
- หน�วยงานขัายท่�งในแลีะ
ป้ลีอดภ่ย
ต่ำ�างป้ระเทศู
- หน�วยงานคลี่งสู่ินค้าท่�ว
ป้ระเทศู

-

ผ่้ร่บเหมาขันสู่�งสู่ินค้า
ลี่กัค้า
ค่�แขั�งทางกัารค้า
ช่มชนโดยรอบศู่นย์
กัระจำายสู่ินค้า

- ความรวดเร็วในกัารจำ่ดสู่�ง ภายในกัำาหนดเวลีา
- มีช�องทางที�หลีากัหลีาย

4. กัารต่ำลีาดแลีะ
กัารขัาย

กัารจำูงใจำให้ลี่กัค้า
ซื�อผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะ
บริกัารที�ดีที�สู่่ด
โดยครอบคลี่มพี่�นที�
ท่�งในแลีะต่ำ�างป้ระเทศู

-

ต่ำ่วแทนจำำาหน�าย
ผ่้ร่บเหมา
ลี่กัค้า
ค่�แขั�งทางกัารค้า

- สู่ร้างสู่่มพี่นธ์์ที�ดี
- เสู่ริมสู่ร้างรายได้ค่�ค้า เต่ำิบโต่ำไป้ด้วยกั่น
- เป้็นพี่นธ์มิต่ำรทางธ์่รกัิจำ

5. กัารบริกัารหลี่ง
กัารขัาย

ให้บริกัารด้านเทคนิค - หน�วยงานด้านเทคนิค
แสู่ดงวิธ์ีกัารใช้
- หน�วยงานขัาย
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ที�ถุ่กัต่ำ้อง - หน�วยงานผลีิต่ำ
แลีะสู่ามารถุช�วยเหลีือ
ลี่กัค้า ณ สู่ถุาน
ป้ฏิิบ่ต่ำิงาน

2. กัารผลีิต่ำ

3. กัารกัระจำายสู่ินค้า

- หน�วยงานขัาย/กัารต่ำลีาด
ท่�งในแลีะต่ำ�างป้ระเทศู
- หน�วยงานบริกัารลี่กัค้า
- หน�วยงานกัารเงิน
- หน�วยงานบ่ญชี

- ผ่้ร่บเหมา
- ลี่กัค้า
- ค่�แขั�งทางกัารค้า

สู่ร้างความป้ระท่บใจำอ่นดีทลีี� กั่ ค้าได้รบ่ จำากับริกัาร
กั�อนแลีะหลี่งกัารขัาย
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โครงสร้างการกำากับัดู้แลกิจการ [102-18]
คณะกรรมการบริษัทิ
คณะกัรรมกัารสู่รรหา

คณะกัรรมกัารบริหาร

คณะกัรรมกัารค�าต่ำอบแทน

คณะกัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบ

ป้ระธ์านเจำ้าหน้าที�บริหาร

กัรรมกัารผ่้จำ่ดกัารใหญ�

กัรรมกัารผ่้จำ่ดกัารใหญ�

กัรรมกัารรองผ่้จำ่ดกัารใหญ�อาว่โสู่

คณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่�งยืน

สู่ำาน่กังานต่ำรวจำสู่อบ

โครงสู่ร้างกัารจำ่ดกัารขัองบริษั่ทฯ ณ ว่นที� 31 ธ์่นวาคม 2564 ป้ระกัอบด้วยคณะกัรรมกัารบริษั่ทฯ โดยมีคณะกัรรมกัารช่ด
ย�อย จำำานวน 4 คณะ ป้ระกัอบด้วย คณะกัรรมกัารบริหาร คณะกัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบ คณะกัรรมกัารค�าต่ำอบแทน แลีะคณะกัรรมกัารสู่รรหา
โดย ณ ว่นที� 31 ธ์่นวาคม 2564 องค์ป้ระกัอบขัองคณะกัรรมกัารบริษั่ทฯ มีจำำานวนขัองกัรรมกัารท่�งหมด 14 ท�าน แบ�งเป้็น
ชาย 11 ท�าน หญิง 3 ท�าน แบ�งเป้็นกัรรมกัารอิสู่ระ 5 ท�าน ซึ�งเป้็นจำำานวนที�เกัิน 1 ใน 3 ขัองกัรรมกัารท่�งคณะ ซึ�งป้ระธ์านกัรรมกัารดำารง
ต่ำำาแหน�งเป้็นกัรรมกัารอิสู่ระในอีกับทบาทแลีะไม�เป้็นป้ระธ์านเจำ้าหน้าที�บริหารหรือสู่มาชิกัในกัรรมกัารช่ดย�อย โดยต่ำามโครงสู่ร้าง
กัรรมกัารบริษัท่ ฯ ได้จำด่ ให้มกัี ารแบ�งแยกับทบาทหน้าทีท� ชี� ด่ เจำนระหว�างคณะกัรรมกัารแลีะฝ่ายจำ่ดกัาร โดยมีกัารแบ�งแยกับ่คคลีผ่ด้ าำ รง
ต่ำำาแหน�งป้ระธ์านกัรรมกัารแลีะป้ระธ์านเจำ้าหน้าทีบ� ริหารออกัจำากักั่นเพี่อ� ให้หน้าทีกั� ารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารแลีะกัารบริหารแยกัออกัจำากักั่นอย�าง
ช่ดเจำน
ท่�งนี�คณะกัรรมกัารบริษั่ทฯมีบทบาทสู่ำาค่ญในกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัาร เพี่�อป้ระโยชน์สู่่งสู่่ดขัองบริษั่ทฯ กัรรมกัารแต่ำ�ลีะท�าน
เป้็นต่ำ่วแทนขัองผ่้ถุือห่้น แลีะมีสู่�วนร�วมในกัารสู่�งเสู่ริมหลี่กัธ์รรมาภิบาลีขัองบริษั่ทฯ รวมถุึงกัำากั่บด่แลีธ์่รกัิจำให้ขั่บเคลีื�อนเป้็นไป้ต่ำาม
วิสู่่ยท่ศูน์แลีะกัลีย่ทธ์์ ในกัารดำาเนินงาน ต่ำลีอดจำนนโยบายหลี่กัขัองบริษั่ทฯ เพี่�อร่กัษัาสู่ิทธ์ิแลีะสู่ร้างผลีป้ระโยชน์ขัองผ่้ถุือห่้นแลีะผ่้มี
สู่�วนได้เสู่ียอื�น ๆ ที�เกัี�ยวขั้อง
บทบาทของคืณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริหาร

https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/board/board-1-1

https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/board/board-1-2

คณะกรรมการตรวิจิสอุบ
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/audit-board
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นอกัจำากันี�เพี่�อให้กัารบริหารจำ่ดกัารแลีะกัารรายงานความย่�งยืนขัองธ์่รกัิจำเป้็นไป้อย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี แลีะเกัิดป้ระสู่ิทธ์ิผลี
สู่่งสู่่ด บริษั่ทฯ ได้แต่ำ�งต่ำ่�งคณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่�งยืน (ESG Committee) ซึ�งป้ระกัอบด้วยคณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่�งยืน
จำำานวน 4 ช่ด คือ คณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่ง� ยืน สู่ำาน่กังานใหญ� คณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่ง� ยืน โรงงานสู่ระบ่รี คณะกัรรมกัาร
พี่ฒนาความย่�งยืน โรงงานระยอง แลีะคณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่�งยืน โรงงานกัระเบื�อง พีร้อมท่�งได้กัาำ หนดมีบทบาทหน้าที�
ขัองคณะกัรรมกัารแต่ำ�ลีะช่ด ด่งนี�
1. กัำาหนดนโยบาย กัลีย่ทธ์์ กัรอบกัารดำาเนินงาน แนวทางดำาเนินกัลีย่ทธ์์ แลีะพี่จำารณาค่ดเลีือกัป้ระเด็นที�สู่�งเสู่ริม
กัารพี่ฒนาอย�างย่ง� ยืนขัององค์กัร รวมถุึงกัำาหนดเป้้าหมายกัารพี่ฒนาอย�างย่ง� ยืนทีสู่� อดคลี้องกั่บกัารดำาเนินธ์่รกัิจำใน
ด้านเศูรษัฐกัิจำ สู่่งคม แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม เสู่นอต่ำ�อป้ระธ์านเจำ้าหน้าที�บริหารเพี่�อพี่จำารณาอน่ม่ต่ำิ
2. กัำากั่บด่แลี ทบทวน ต่ำิดต่ำามความกั้าวหน้าขัองกัารดำาเนินกัาร แลีะป้ระเมินป้ระสู่ิทธ์ิผลีขัองกัารดำาเนินกัารต่ำามนโยบาย
พี่ฒนาความย่�งยืน
3. สู่�งเสู่ริมให้นำาไป้สู่่�กัารป้ฏิิบ่ต่ำิ แลีะสู่ร้างกัารมีสู่�วนร�วมในกัารดำาเนินโครงกัารต่ำ�างๆ ภายใต่ำ้กัรอบกัารพี่ฒนาอย�างย่�งยืน
กั่บหน�วยงานที�เกัี�ยวขั้อง ท่�งภายในแลีะภายนอกัองค์กัร
4. ให้คำาป้ร้กัษัา สู่�งเสู่ริม สู่น่บสู่น่นทร่พียากัรแลีะบ่คลีากัรที�เหมาะสู่ม เพี่�อให้มีกัารดำาเนินกัลีย่ทธ์์ด้านกัารพี่ฒนา
อย�างย่�งยืนเกัิดขั้�นท่�วท่�งองค์กัรแลีะสู่อดคลี้องเป้็นไป้ในทิศูทางเดียวกั่น
5. ป้ระธ์านคณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่ง� ยืน มีอาำ นาจำแต่ำ�งต่ำ่ง� คณะอน่กัรรมกัาร หรือคณะทำางานเพี่อ� ร่บผิดชอบกัารดำาเนินงาน
ด้านกัารพี่ฒนาอย�างย่�งยืนในแต่ำ�ลีะด้านให้ครอบคลี่มแลีะสู่อดคลี้องกั่บป้ระเด็นสู่ำาค่ญขัององค์กัร
6. รายงานผลีกัารดำาเนินงานกัารจำ่ดทำารายงานความย่�งยืนต่ำ�อผ่้บริหารระด่บสู่่ง

มาตรฐานการดําเนินงานทั�งในประเทศู และระดับสากลด้านสิ�งแวดล้อม [102-12] [102-13] [102-16]

บริษั่ทฯ มีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามหลี่กักัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี สู่ำาหร่บบริษั่ทจำดทะเบียน ป้ี 2560 ขัองสู่ำาน่กังานคณะกัรรมกัาร
กัำากั่บหลี่กัทร่พีย์แลีะต่ำลีาดหลี่กัทร่พีย์ ม่�งม่�นในกัารขั่บเคลีื�อนธ์่รกัิจำขัองบริษั่ทฯ แลีะบริษั่ทในเครือทีพีีไอ โพีลีีน ที�ต่ำอบโจำทย์เศูรษัฐกัิจำ
ชีวภาพี เศูรษัฐกัิจำหม่นเวียน แลีะเศูรษัฐกัิจำสู่ีเขัียว (Bio-Circular-Green Economy) ทีสู่� อดร่บกั่บแนวกัารพี่ฒนาเศูรษัฐกัิจำขัองป้ระเทศู
แลีะคำานึงถุึงป้ระเด็นด้านสู่ิ�งแวดลี้อม สู่่งคม แลีะธ์รรมาภิบาลี (Environmental, Social, and Governance: ESG) บริษั่ทฯ ย่งให้
ความสู่ำาค่ญกั่บกัารควบค่มด่แลีกัระบวนกัาร ผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารทีม� คี ณ
่ ภาพีเป้็นไป้ต่ำามมาต่ำรฐานที�ได้รบ่ กัารยอมร่บในระด่บสู่ากัลี
นอกัจำากันี� บริษั่ทฯ มีความได้เป้รียบในด้านต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำที�ต่ำำ�า เนื�องจำากัมีเครื�องจำ่กัร ต่ำ่�งอย่�ในพี่�นที�แห�งเดียวกั่น โดยต่ำิด
กั่บเหมืองหินป้่นขัองบริษั่ทฯ โดยเป้็นโรงป้่นซิเมนต่ำ์แห�งแรกัในป้ระเทศูที�สู่ามารถุนำาเชื�อเพีลีิงขัยะ มาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทนถุ�านหิน
ซึ�งลีดต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะเป้็นโรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ขัองคนไทยรายแรกัที� ได้ร่บกัารร่บรองมาต่ำรฐานสู่ากัลีด้านค่ณภาพี
ISO 9002 สู่ามารถุผ�านมาต่ำรฐานด้านอ่ต่ำสู่าหกัรรมแลีะสู่ิ�งแวดลี้อม ทำาให้สู่ามารถุสู่�งออกัป้่นทีพีี ไอโพีลีีนไป้ย่งร่ฐแคลีิฟอร์เนีย
ซึง� ขั้น� ชือ� ว�าด่แลีแลีะระม่ดระว่งป้ัญหาสู่ิง� แวดลี้อมสู่่งทีสู่� ด่ ในโลีกั อีกัท่ง� เป้็นผ่ผ้ ลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์รายแรกัขัองไทย ที�ได้รบ่ อน่มต่ำ่ ฉีิ ลีากัคาร์บอน
ท่ง� ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ป้น่ ซิเมนต่ำ์แลีะป้่นสู่ำาเร็จำร่ป้ ถุือเป้็นกัารร่บรองกัระบวนกัารผลีิต่ำทีสู่� ามารถุลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั แลีะมีทมี งานวิจำย่
แลีะพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์เอง ซึ�งเป้็นขั้อได้เป้รียบในกัารแขั�งขั่น ซึ�งมีระบบกัารบรรจำุป้่นซิเมนต่ำ์ แบบ Palletless ช�วยลีดต่ำ้นท่นกัารจำ่ดสู่�ง
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ สู่ามารถุเพี่�ม Life time ขัองสู่ินค้าได้ยาวยิ�งขั้�น แลีะได้พี่ฒนาเทคโนโลียีกัารผลีิต่ำป้่น TPI แดง 299 (ป้่นไฮดรอลีิกั) เพี่�อใช้
ทดแทนป้่นป้อร์ต่ำแลีนด์ เพี่อ� ลีดกั๊าซเรือนกัระจำกัลีง 10-15% โดยได้รบ่ มาต่ำรฐาน มอกั. บริษัท่ ฯ เป้็นผ่ผ้ ลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์รายแรกัในป้ระเทศู
ที�ได้ร่บกัารร่บรองมาต่ำรฐานสู่ากัลีด้านค่ณภาพี ISO 9001: 2015 จำากัสู่ถุาบ่นนานาชาต่ำิ โดยได้ร่บกัารร่บรองระบบบริหารต่ำาม
มาต่ำรฐานสู่ากัลีท่�ง 4 ระบบ ได้แกั� มาต่ำรฐานระบบบริหารงานค่ณภาพี (ISO 9001:2015) มาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารด้านสู่ิ�งแวดลี้อม
(ISO 14001:2015) มาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารด้านอาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย (ISO45001:2018) แลีะมาต่ำรฐานระบบกัาร
จำ่ดกัารพีลี่งงาน (ISO50001:2011) โดยได้มาต่ำรฐานอ่ต่ำสู่าหกัรรมขัองป้ระเทศูไทย สู่หร่ฐอเมริกัา (ASTM) แลีะสู่หพี่นธ์ร่ฐย่โรป้ (EU)
แลีะมีมาต่ำรฐานห้องป้ฏิิบ่ต่ำิกัารโรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ ที�ผ�านกัารร่บรองจำากัสู่ำาน่กังานมาต่ำรฐานอ่ต่ำสู่าหกัรรม ต่ำามมาต่ำรฐาน ISO/IEC
17025:2017 แลีะ มอกั.17025:2561
ในสู่�วนธ์่รกัิจำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE แลีะ EVA บริษัท่ ฯเป้็นหนึง� ในผ่น้ ำาในต่ำลีาดเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE (Low Density Polyethylene)
ค่ณภาพีสู่่งในป้ระเทศู ซึง� เป้็นผ่ผ้ ลีิต่ำเพีียงรายเดียวในป้ระเทศูทีสู่� ามารถุพี่ฒนาเทคโนโลียีกัารผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั EVA (Ethylene Vinyl
Acetate) สู่ำาหร่บท่กัป้ระเภทกัารใช้งาน โดยใช้เทคโนโลียีกัารผลีิต่ำแบบ Tubular ซึง� เป้็น Continuous Process ทีม� ป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งกัว�า
ระบบ Autoclave ขัองบริษั่ทค่�แขั�งถุึง 2 เท�า ทำาให้มีค�าใช้จำ�ายกัารผลีิต่ำต่ำ�อต่ำ่นที�ต่ำำ�ากัว�า แลีะมีกัารพี่ฒนาป้ระสู่ิทธ์ิภาพีเครื�องจำ่กัร
แลีะเทคโนโลียีกัารผลีิต่ำอย�างสู่มำ�าเสู่มอ จำนสู่ามารถุผลีิต่ำ EVA เกัรดพี่เศูษัทีม� รี าคาสู่่ง ในต่ำลีาดเฉีพีาะ (Niche Market) ได้อย�างต่ำ�อเนือ� ง
รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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โดยบริษั่ทฯได้ร่บกัารร่บรองมาต่ำรฐานอ่ต่ำสู่าหกัรรมครบท่�ง 3
ระบบ ได้แกั� มาต่ำรฐานระบบบริหารงานค่ณภาพี (ISO 9001:2015)
มาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ ด กัารอาชี ว อนาม่ ย แลีะความป้ลีอดภ่ ย
(ISO45001:2018) แลีะมาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารสู่ิ�งแวดลี้อม
(ISO 14001:2015) รวมท่�ง ได้ร่บเกัียรต่ำิบ่ต่ำรร่บรองจำากักัรม
โรงงานอ่ ต่ำ สู่าหกัรรม กัระทรวงอ่ ต่ำ สู่าหกัรรม เป้็ น โรงงาน
อ่ต่ำสู่าหกัรรมสู่ีเขัียวระด่บที� 3 ระบบสู่ีเขัียว (Green System) มีกัาร
บริหารจำ่ดกัารสู่ิ�งแวดลี้อมอย�างเป้็นระบบ มีกัารต่ำิดต่ำามผลีแลีะ
ทบทวนเพี่�อกัารพี่ฒนาอย�างต่ำ�อเนื�อง แลีะผลีิต่ำภ่ณฑ์์ย่งได้ร่บ
หน่งสู่ือร่บรอง MiT (Made in Thailand) จำากัสู่ภาอ่ต่ำสู่าหกัรรม
แห�งป้ระเทศูไทย
แลีะในสู่�วนธ์่รกัิจำแผ�นฟิลี์ม EVA ดำาเนินกัารผลีิต่ำแลีะจำ่ด
จำำาหน�ายโดย บริษัท่ ทีพีีไอ ออลีซีซน่� สู่์ จำำากั่ด (ถุือห่น้ 99.99% โดย
บริษัท่ ฯ) ได้รบ่ กัารร่บรองระบบบริหารงานค่ณภาพีต่ำามมาต่ำรฐาน
ISO 9001:2015, ISO14001:2015 แลีะ ISO 45001:2018 โดย
มีผลีิต่ำภ่ณฑ์์หลี่กั คือ แผ�นฟิลี์มโซลีาร์ (EVA Encapulant) ที�ใช้ ใน
งานผลีิต่ำแผงโซลีาร์เซลีลี์
ในสู่�วนธ์่รกัิจำกัาวนำ�า (EVA Emulsion) แลีะกัาวผง (EVA
Powder) บริษั่ทฯ เป้็นบริษั่ทฯแรกั แลีะบริษั่ทเดียวในป้ระเทศูที�มี
เทคโนโลียีกัารผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายผลีิต่ำภ่ณฑ์์กัาวนำ�า EVA Emulsion
แลีะกัาวผง EVA Powder ออกัสู่่�ต่ำลีาด โดยใช้ป้ระโยชน์จำากั
โครงสู่ร้างพี่น� ฐาน แลีะว่ต่ำถุ่ดบิ หลี่กัขัองโรงงานผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั
ช�วยลีดค�าใช้จำ�ายในกัารกั�อสู่ร้าง กัารบริหารจำ่ดกัารป้ริมาณ
ว่ต่ำถุ่ดบิ ทีม� ากัขั้น� ย่งช�วยเพี่ม� อำานาจำในกัารเจำรจำาต่ำ�อรองราคาจำากั

ผ่ผ้ ลีิต่ำว่ต่ำถุ่ดบิ นำาเขั้าได้ บริษัท่ ฯมีกัารนำา Ethylene แลีะสู่าร Vinyl
Acetate ทีต่ำ� อ้ งกัำาจำ่ดทิง� จำากัขับวนกัารผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกัมาใช้เป้็น
ว่ต่ำถุ่ดิบ ช�วยลีดต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำ แลีะลีดกัารป้ลี�อยมลีพี่ษัสู่่�ช่มชน
แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม โดยได้ร่บกัารร่บรองมาต่ำรฐานระบบบริหารงาน
ค่ณภาพี (ISO 9001:2015) มาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารอาชีว
อนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย (ISO45001:2018) แลีะมาต่ำรฐานระบบ
กัารจำ่ดกัารสู่ิ�งแวดลี้อม (ISO 14001:2015) แลีะผลีิต่ำภ่ณฑ์์ย่งได้
ร่บหน่งสู่ือร่บรอง MiT (Made in Thailand) จำากัสู่ภาอ่ต่ำสู่าหกัรรม
แห�งป้ระเทศูไทย
ในสู่�วนธ์่รกัิจำแอมโมเนียมไนเต่ำรท (Ammonium nitrate)
แลีะกัรดไนต่ำริกั (Nitric acid) ดำาเนินกัารผลีิต่ำแลีะจำ่ดจำำาหน�ายโดย
บริษั่ท ไนเต่ำรทไทย จำำากั่ด (ถุือห่้น 99.99% โดยบริษั่ทฯ) ซึ�งเป้็น
บริษัท่ ผ่ผ้ ลีิต่ำแอมโมเนียมไนเต่ำรท รายใหญ�ทสู่ี� ด่ ในป้ระเทศูไทย โดย
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์แอมโมเนียมไนเต่ำรท แลีะกัรดไนต่ำริกัได้ร่บมาต่ำรฐาน
อ่ต่ำสู่าหกัรรม(มอกั.) แลีะมาต่ำฐานสู่ากัลีระบบบริหารค่ณภาพีได้แกั�
ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018,
ISO5001:2018, ISO17025-2017 แลีะ HALAL แลีะผลีิต่ำภ่ณฑ์์
ย่งได้ร่บหน่งสู่ือร่บรอง MiT (Made in Thailand) จำากัสู่ภา
อ่ต่ำสู่าหกัรรมแห�งป้ระเทศูไทย รวมท่�งได้ร่บเกัียรต่ำิบ่ต่ำรร่บรอง
เป้็นโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรมสู่ีเขัียวระด่บที� 3 ระบบสู่ีเขัียว (Green
System) จำากักัรมโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม กัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม
ซึ�งจำะถุ่กันำาไป้ใช้ ในอ่ต่ำสู่าหกัรรมผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ เหมืองถุ�านหิน
เหมืองแร� อ่ต่ำสู่าหกัรรมกั�อสู่ร้าง แลีะกัารผลีิต่ำไนต่ำร่สู่อ๊อกัไซด์
ที�ใช้ ในวงกัารแพีทย์

นอกัจำากันี� บริษั่ทฯย่งเขั้าร�วมเป้็นสู่มาชิกั หรือมีกัารดำาเนินงานร�วมกั่บหน�วยงานท่�งภาคร่ฐแลีะเอกัชนต่ำ�าง ๆ เพี่�อพี่ฒนา
ยกัระด่บกัารดำาเนินงานขัองบริษัท่ ฯ ต่ำลีอดจำนขัยายความร�วมมือสู่ำาหร่บสู่�งมอบค่ณค�าให้กับ่ ผ่ม้ สู่ี ว� นได้เสู่ียทีเ� กัีย� วขั้องแลีะสู่่งคมสู่�วนรวม ด่งนี�

หน่วิยงาน
1. สู่ภาอ่ต่ำสู่าหกัรรมแห�งป้ระเทศูไทย (Federation of Thai Industries : FTI)
2. สู่มาคมอ่ต่ำสู่าหกัรรมป้่นซิเมนต่ำ์ ไทย (Thai Cement Manufacturers Association : TCMA)
3. สู่ภาผ่ผ้ ลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์แห�งอาเซียน (ASEAN Federation of Cement Manufacturers : AFCM)
อาเซียน (ASEAN Federation of Cement Manufacturers: AFCM)
4. กัลี่ม� พี่นธ์มิต่ำรผ่ผ้ ลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์แห�งเอเชีย (Asian Cement Producers Amity Club: ACPAC)
5. ป้ระชาคมกัารเป้ิดเผยขั้อม่ลีความย่ง� ยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC)FTI)
6. สู่มาคมบริษัท่ จำดทะเบียนไทย
7. สู่มาคมสู่โมสู่รน่กัลีงท่น
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รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

ที่่พีี ไอ โพีล่น
กับัควัามยั�งยืน
กรอบันโยบัายและการบัริหารจัด้การด้้านควัามยั�งยืน [102-16] [102-12] [103-2]
คณะกัรรมกัารบริษั่ททีพีีไอโพีลีีนแลีะผ่้บริหารระด่บสู่่งได้กัำาหนดนโยบายด้านความย่�งยืน โดยให้ความสู่ำาค่ญในกัารเป้็น
เครื�องมือเพี่�อขั่บเคลีื�อนองค์กัรให้บรรลี่วิสู่่ยท่ศูน์ด้านกัารพี่ฒนาความย่�งยืน ให้สู่อดคลี้องกั่บทิศูทางแลีะกัลีย่ทธ์์ ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
เพี่อ� สู่ร้างสู่มด่ลีท่ง� ด้านเศูรษัฐกัิจำ สู่ิง� แวดลี้อม แลีะสู่่งคม ภายใต่ำ้กัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารทีด� ี โดยมีกัรอบนโยบายแลีะกัารบริหารจำ่ดกัารความย่ง� ยืน
ด่งนี�
1. มิต่ำิด้านเศูรษัฐกัิจำ ม่�งเน้นกัารนำาเทคโนโลียีแลีะนว่ต่ำกัรรมมาใช้ ในกัระบวนกัารผลีิต่ำสู่ินค้าแลีะบริกัารที�มีค่ณภาพี
กัารบริหารจำ่ดกัารที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีในท่กัขั่�นต่ำอน นำาผลีกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนามาต่ำ�อยอดพี่ฒนาโมเดลีทางธ์่รกัิจำ
สู่ร้างม่ลีค�าเพี่�มให้แกั�ผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารอย�างต่ำ�อเนื�อง แสู่วงหาโอกัาสู่กัารลีงท่นที�ให้ผลีต่ำอบแทนที�ดี
2. มิต่ำิด้านสู่ิ�งแวดลี้อม ม่�งพี่ฒนาสู่่�สู่่งคมคาร์บอนต่ำำา� โดยต่ำ่�งเป้้าหมาย Net Zero GHG Emission ในกัารป้ลี�อยกั๊าซ
เรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ ผ�านกัระบวนกัารผลีิต่ำแบบ Green Manufacturing ใช้นโยบายเศูรษัฐกัิจำหม่นเวียน
เพี่�มป้ระสู่ิทธ์ิภาพีกัารใช้พีลี่งงาน เพี่�มขัีดความสู่ามารถุในกัารใช้พีลี่งงานทดแทน ควบค่�ไป้กั่บกัารแกั้ ไขัป้ัญหา
ขัยะม่ลีฝอย ขัองเสู่ีย แลีะใช้นำ�าอย�างเหมาะสู่ม ลีดผลีกัระทบจำากักัารดำาเนินงานต่ำลีอดห�วงโซ�ค่ณค�า แลีะต่ำอบสู่นอง
ต่ำ�อผ่้มีสู่�วนได้สู่�วนเสู่ียท่กักัลี่�มอย�างสู่มด่ลี
3. มิต่ำดิ า้ นสู่่งคม ดำาเนินธ์่รกัิจำด้วยความร่บผิดชอบ ให้ความสู่ำาค่ญกั่บผ่ม้ สู่ี ว� นได้เสู่ียท่กักัลี่ม� อย�างสู่มด่ลี สู่ร้างผลีต่ำอบแทน
ที�ดีให้กั่บผ่้ถุือห่้น คำานึงถุึงหลี่กัสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน ป้กัป้้องสู่ิทธ์ิแรงงาน ความป้ลีอดภ่ย สู่่ขัอนาม่ย แลีะสู่ร้างสู่ภาพีแวดลี้อม
ที�ดีในกัารทำางาน บริหารแลีะพี่ฒนาความสู่ามารถุแลีะท่กัษัะให้แกั�บ่คลีากัรอย�างต่ำ�อเนื�อง เคารพีขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
สู่�งเสู่ริมเยาวชนในด้านกัารศูึกัษัา แลีะร�วมสู่ร้างค่ณค�าแลีะยกัระด่บค่ณภาพีชีวิต่ำขัองช่มชน สู่่งคม ให้เต่ำิบโต่ำอย�างย่�งยืน
4. มิต่ำิด้านบรรษั่ทภิบาลี ยึดหลี่กัความถุ่กัต่ำ้องแลีะสู่อดคลี้องกั่บกัฎหมายแลีะกัฎระเบียบที�เกัี�ยวขั้อง ภายใต่ำ้จำรรยาบรรณ
ธ์่รกัิจำ มีกัรอบกัารดำาเนินงานต่ำ่�งอย่�บนพี่�นฐานขัองหลี่กักัารกัำากั่บกัิจำกัารที�ดี เป้ิดเผยขั้อม่ลีแลีะผลีกัารดำาเนินงาน
อย�างโป้ร�งใสู่ บริหารจำ่ดกัารความเสู่ี�ยงรอบด้าน มีความยืดหย่�นในกัารบริหารจำ่ดกัาร

นโยบัายและเป้าหมายการบัริหารจัด้การด้้านควัามยั�งยืน
คณะกัรรมกัารบริษั่ทฯแลีะผ่้บริหารระด่บสู่่ง มีนโยบายดำาเนินธ์่รกัิจำอย�างย่�งยืนโดยสู่น่บสู่น่นเป้้าหมายกัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน
ขัององค์กัารสู่หป้ระชาชาต่ำิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วย โดยได้ค่ดเลีือกัเป้้าหมายกัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน
หลี่กั 10 เป้้าหมายจำากัท่�งหมด 17 เป้้าหมาย ป้ระกัอบด้วย
1) มีสู่ขั่ ภาพีแลีะความเป้็นอย่ท� ดี� ี โดยกัารป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามนโยบายอาชีวอนาม่ยความป้ลีอดภ่ย แลีะ/หรือทีสู่� อดคลี้องกั่บนโยบาย
สู่่ขัภาพีในบริบทโลีกั ให้กัารด่แลีด้านความป้ลีอดภ่ยแลีะสู่ภาพีแวดลี้อมกัารทำางานให้แกั�พีน่กังานแลีะผ่้เกัี�ยวขั้อง
ให้ป้ฏิิบ่ต่ำิงานได้อย�างมีความป้ลีอดภ่ย (เป้้าหมายที� 3 )
2) มีกัารสู่�งเสู่ริมเยาวชนในด้านกัารศูึกัษัา แลีะกัารพี่ฒนาความร่ขั้ องเยาวชนให้เป้็นบ่คคลีทีม� คี ณ
่ ภาพีทางสู่่งคม (เป้้าหมายที� 4)
3) มีกัารจำ่ดกัารนำ�าแลีะสู่่ขัาภิบาลีอย�างย่�งยืน โดยกัารใช้ทร่พียากัรนำ�าอย�างค่้มค�า ป้ระหย่ด มีกัารนำานำ�ากัลี่บมาใช้
อย�างเป้็นร่ป้ธ์รรม (เป้้าหมายที� 6)
4) กัารเขั้าถุึงพีลี่งงานสู่ะอาด โดยกัารลีงท่นในแหลี�งพีลี่งงานสู่ะอาด (เป้้าหมายที� 7)
5) ม่ง� ม่น� สู่ร้างกัารเจำริญเต่ำิบโต่ำทางเศูรษัฐกัิจำทีย� ง่� ยืน โดยบรรลี่เป้้าหมายกัารผลีิต่ำในระด่บทีสู่� ง่ ขั้น� แลีะผลีิต่ำผ�านนว่ต่ำกัรรม
ทางเทคโนโลียี (เป้้าหมายที� 8)
6) ม่�งพี่ฒนาเทคโนโลียี แลีะนว่ต่ำกัรรม ซึ�งเป้็นกั่ญแจำสู่ำาค่ญในกัารแกั้ป้ัญหาอย�างย่�งยืนให้กั่บความท้าทายทางเศูรษัฐกัิจำ
แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม (เป้้าหมายที� 9)
7) กัารดำาเนินธ์่รกัิจำมีความเต่ำิบโต่ำควบค่ไ� ป้กั่บสู่่งคมอย�างย่ง� ยืน โดยสู่ร้างค่ณค�าแลีะร่บผิดชอบต่ำ�อผ่ม้ สู่ี ว� นได้เสู่ียแลีะสู่่งคม
โดยรวม ด้วยกัารบริหารงานที�อย่�ภายใต่ำ้กัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี (เป้้าหมายที� 11)
8) จำ่ดกัารใช้ทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิร�วมกั่นอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี แลีะวิธ์ีกัารกัำาจำ่ดขัยะที�เป้็นพี่ษั แลีะมลีพี่ษั โดยสู่�งเสู่ริม
ให้มีกัารรีไซเคิลีแลีะลีดขัยะม่ลีฝอยในอ่ต่ำสู่าหกัรรม (เป้้าหมายที� 12)
9) ม่�งลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั แลีะแกั้ป้ัญหาภาวะโลีกัร้อน อ่นเป้็นสู่าหต่ำ่สู่าำ ค่ญที�ทาำ ให้เกัิดกัารเป้ลีี�ยนแป้ลีงขัอง
สู่ภาพีภ่มิอากัาศู (เป้้าหมายที� 13)
10) ม่ง� สู่�งเสู่ริมสู่่งคมแลีะช่มชนทีสู่� งบสู่่ขัแลีะครอบคลี่มเพี่อ� กัารพี่ฒนาทีย� ง่� ยืน ให้ทกั่ คนเขั้าถุึงความย่ต่ำธ์ิ รรมแลีะสู่ร้างองค์กัร
ที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ร่บผิดชอบแลีะครอบคลี่มในท่กัระด่บ (เป้้าหมายที� 16)
รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอยางยัง� ยืนทีส� ําคืัญ่ของกลุม ทีพีไอ โพลีนในปี 2564

ด้านเศูรษฐกิจ

ด้านสิ�งแวดล้อม

ด้านชุมชน และสังคืม

บรรษัทภิบาล

รายได้รวม
41,279 ลี้านบาท

ได้ร่บกัารร่บรอง Carbon
Credit 82,056 Ton CO2 แลีะ
อย่�ระหว�างขั้�นทะเบียนเพี่�อ
ร่บรอง Carbon Credit จำากั
อบกั. อีกัป้ระมาณ 709,752
Ton CO2

เงินลีงท่นช�วยเหลีือสู่่งคม
153.51 ลี้านบาท

สู่่ดสู่�วนกัรรมกัารอิสู่ระ
35.71% (1)

ค�าจำ้างแลีะผลีป้ระโยชน์
พีน่กังาน
6,346 ลี้านบาท

ลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั
(Carbon Reduction) จำากั
กัารฝังกัลีบ ได้ 5.08 ลี้านต่ำ่น
CO2 (อย่�ระหว�างกัารขั้�น
ทะเบียนกั่บ อบกั.)

อ่ต่ำราความถุี�กัารบาดเจำ็บ (IFR)
ขัองพีน่กังานแลีะผ่้ร่บเหมา
0.169 (1) แลีะ 0.276 (1)

สู่่ดสู่�วนกัรรมกัารผ่้หญิง
21.43% (1)

ภาษัีจำ�าย
177.90 ลี้านบาท

นำาขัยะท่กัป้ระเภทมาใช้
แทนถุ�านหิน
2.19 ลี้านต่ำ่น

จำำานวนช่�วโมงทำางาน
ที�ไม�มีอ่บ่ต่ำิเหต่ำ่
เพี่�มขั้�น 3,705,787 ช่�วโมง (1)
(เพี่�มขั้�น 21.90% เทียบป้ี 2563)

ไม�มีกัารร้องเรียนกัารลีะเมิด
ขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี (1)

กัำาไรสู่่ทธ์ิ
6,918 ลี้านบาท

นำาเชื�อเพีลีิงขัยะ
มาใช้แทนถุ�านหิน
ที�โรงป้่นซิเมนต่ำ์
105,997 ต่ำ่น (1)
(เดินเครื�องจำ่กัรย่งไม�เต่ำ็มป้ี)

อ่ต่ำรากัารเสู่ียชีวิต่ำ
ที�เกัี�ยวขั้องกั่บกัารทำางาน
ขัองพีน่กังาน
แลีะผ่้ร่บเหมา (1) 0

ค่�ค้าร่บทราบถุึง
หลี่กัจำรรยาบรรณ
ขัองลี่กัค้า 88.45% (1)

เงินป้ันผลีต่ำ�อห่�้น
0.09 (บาท)

สู่่ดสู่�วนกัารนำานำ�ากัลี่บมา
ใช้ ใหม� 50% (1)

จำำานวนช่�วโมงฝึกัอบรม
เฉีลีี�ยให้พีน่กังาน 22.62
ช่�วโมง/คน/ป้ี (1)

ไม�มีขั้อร้องเรียน
กัารเลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ (1)

กัารจำ่ดกัารขัองเสู่ียด้วยหลี่กั
3 R ขัองป้ริมาณขัองเสู่ีย
ท่�งหมด99.92% (1)

ความพี่งพีอใจำขัองลี่กัค้า
โดยรวม/ ความพี่งพีอใจำ
ในกัารแกั้ ไขัป้ัญหาให้แกั�ลี่กัค้า
86.40% (1) แลีะ 95.40% (1)

ม่ลีค�าโครงกัารเพี่�อลีด
ผลีกัระทบด้านสู่ิ�งแวดลี้อม
2,210 ลี้านบาท (1)

หมายเหต่ำ่ : (1) เฉีพีาะขัองบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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การให้คืวามสําคืัญ่และมีสวนรวมกับผ่้มีสวนได้สวนเสีย
บริ ษั่ ท ฯต่ำระหน่ กั ถุึ ง ความสู่ำา ค่ ญ ขัองกัารมี สู่� ว นร� ว มขัองผ่้ มี สู่� ว นได้ เ สู่ี ย โดยมี กั ารวิ เ คราะห์ ผ่้ มี สู่� ว นได้ เ สู่ี ย ท่� ง ภายใน
แลีะภายนอกัองค์กัร ซึ�งมีความสู่่มพี่นธ์์กั่บห�วงโซ�ค่ณค�าขัองธ์่รกัิจำ (value chain) [102-42] โดยเชื�อม่�นว�าความสู่่มพี่นธ์์อ่นดี
บนพี่�นฐานขัองความไว้วางใจำ ต่ำลีอดจำนความคิดเห็นแลีะขั้อเสู่นอแนะขัองผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�มีต่ำ�อองค์กัรเป้็นสู่ิ�งมีค�าที�จำะสู่�งผลีต่ำ�อกัาร
บรรลี่เป้้าหมายในกัารเป้็นองค์กัรที�พี่ฒนาแลีะเต่ำิบโต่ำได้อย�างย่�งยืน อีกัท่�งกัารบริหารจำ่ดกัารผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียจำะช�วยให้องค์กัรสู่ามารถุ
ต่ำอบสู่นองต่ำ�อความต่ำ้องกัารขัองผ่ม้ สู่ี ว� นได้เสู่ียอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี รวมถุึงลีดความเสู่ีย� งอ่นจำะกั�อให้เกัิดความเสู่ียหายต่ำ�อภาพีลี่กัษัณ์
แลีะโอกัาสู่ในกัารหย่ดชะง่กัทางธ์่รกัิจำ
กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ได้ยึดหลี่กักัารสู่ร้างค่ณค�าร�วมมือกั่นระหว�างบริษั่ทฯ แลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ีย รวมท่�งได้มีกัารป้ร่บป้ร่งช�องทาง
แลีะนำาความคิดเห็นขัองผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียสู่�งต่ำ�อไป้ย่งหน�วยงานต่ำ�าง ๆ ที�ร่บผิดชอบอย�างต่ำ�อเนื�อง โดยกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนได้แบ�งกัลี่�มผ่้มีสู่�วน
ได้เสู่ีย ให้ครอบคลี่มท่กัมิต่ำิท่�งภายในแลีะภายนอกัองค์กัร ด่งนี�
1) ผ่้ถุือห่้น/น่กัลีงท่น
2) พีน่กังาน
3) ค่�ค้า (Supplier) แลีะผ่้ร่บเหมา
4) ลี่กัค้าแลีะผ่้แทนจำำาหน�าย
5) เจำ้าหนี�
6) หน�วยงานภาคร่ฐ
7) ช่มชนแลีะสู่่งคม
8) ค่�แขั�งทางธ์่รกัิจำ
คืวามรับผิดชอบตอสังคืม
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th

แบงกลุมผ่้มีสวนได้เสียคืรอบคืลุมทุกมิติ
ผู้ถือุหุ้น
/นักลงทิุน

เจิ้าหน่�

พนักงาน

หน่วิยงาน
ภาครัฐ

คู่ค้า
(Supplier)
และผู้รับเหมา

ชิุมชิน
และสังคม

ลูกค้า
และผู้แทิน
จิำาหน่าย

คู่แข่ง
ทิางธิุรกิจิ

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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โดยร่ปแบบการสือ� สารและการมีสว นรวมของผ่ม้ สี ว นได้เสียจะแตกตางกัน สรุป ได้ดงั นี� [102-40]
แนวทางการมีสว นรวมกับ
ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-43]

คืวามต้องการ/คืวามคืาดหวัง
ของผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-44]

กัลี่�มผ่้ถุือห่้น/น่กัลีงท่น

- กัารป้ระช่มสู่าม่ญผ่้ถุือห่้นป้ระจำำาป้ี
- กัารเป้ิ ด โอกัาสู่ให้ ผ่้ ถุื อ ห่้ น มี สู่ิ ท ธ์ิ
ต่ำ� า ง ๆ ในกัารเขั้ า ป้ระช่ ม ผ่้ ถุื อ ห่้ น
ป้ระจำำา ป้ี อ ย� า งเท� า เที ย มกั่ น เช� น
กัารซ่กัถุามแลีะกัารออกัเสู่ียงลีงคะแนน
- กัารนำา เสู่นอขั้ อ ม่ ลี เพี่� อ กัารลีงท่ น
ผ�านกัิจำกัรรม Investor Relations
อย�างน้อย 4 คร่�ง ต่ำ�อป้ี
- รายงานป้ระจำำาป้ี
- เป้ิดช�องทางในกัารสู่ื�อสู่ารผ�านสู่ื�อ
ต่ำ�าง ๆ ได้แกั�เว็บไซต่ำ์ จำดหมาย email
โทรศู่พีท์ หรืออื�น ๆ
- รายงานความย่�งยืน ป้ระจำำาป้ี
- รายงานทางกัารเงิน 4 คร่�ง ต่ำ�อป้ี

- ผลีป้ระกัอบกัารที� ดี ราคาห่้ น แลีะ
เงินป้ันผลีอย่�ในระด่บที�เหมาะสู่ม
- มีกัารขัยายต่ำ่วทางธ์่รกัิจำอย�างต่ำ�อเนือ� ง
- เป้ิ ด เผยขั้ อ ม่ ลี สู่ำา ค่ ญ ต่ำ� า ง ๆ ขัอง
บริษัท่ ฯ อย�างถุ่กัต่ำ้องครบถุ้วน ท่นเวลีา
โป้ร�งใสู่ เชื�อถุือได้ ผ�านช�องทางที�
ผ่้ถุือห่้นสู่ามารถุเขั้าถุึงขั้อม่ลีได้ง�าย
- เป้ิดโอกัาสู่ให้ผ่้ถุือห่้นมีสู่ิทธ์ิต่ำ�าง ๆ
ในกัารเขั้ า ป้ระช่ ม ผ่้ ถุื อ ห่้ น ป้ระจำำา ป้ี
อย�างเท�าเทียมกั่น
- จำ่ดกัิจำกัรรมสู่ร้างแลีะร่กัษัา ความสู่่มพี่นธ์์อ่นดีกั่บผ่้ถุือห่้น
- ดำา เ นิ น ธ์่ ร กัิ จำ โ ด ย คำา นึ ง ถุึ ง ด้ า น
สู่ิ�งแวดลี้อม สู่่ ง คม บรรษั่ ท ภิ บ าลี
หรือ ESG
- มีความม่�นคงทางกัารเงิน
- มีความโป้ร�งใสู่
- มีระบบบริหารความเสู่ี�ยง

- มีรายงานกัารพี่ฒนาด้านความย่ง� ยืน
- มี กั ารบริ ห ารจำ่ ด กัารความเสู่ี� ย ง
ที�เหมาะสู่ม
- ผ่้ถุือห่้นท่กัรายมีสู่ิทธ์ิแลีะได้ร่บกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิอย�างเท�าเทียมกั่น
- บริหารจำ่ดกัารองค์กัรต่ำามวิสู่่ยท่ศูน์
แลีะหลี่กั บรรษั่ท ภิบ าลีขัองบริ ษั่ท ฯ
ด้วยความซื�อสู่่ต่ำย์ สู่่จำริต่ำระม่ดระว่ง
ป้ราศูจำากัความขั่ดแย้งทางผลีป้ระโยชน์
สู่�วนต่ำ่ว
- ชี�แจำงรายลีะเอียดต่ำ�าง ๆ เกัี�ยวกั่บกัาร
ป้ระช่ ม ผ่้ ถุื อ ห่้ น ต่ำลีอดจำนขั้ อ ม่ ลี
ท่�งหมดที�เกัี�ยวขั้องกั่บเรื�องที�ต่ำ้องให้
ผ่้ถุือห่้นต่ำ่ดสู่ินใจำในที�ป้ระช่มเป้็นกัาร
ลี�วงหน้าอย�างเพีียงพีอ
- มีจำรรยาบรรณในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
- มี กั ารบริ ห ารจำ่ ด กัารนว่ ต่ำ กัรรม
แลีะเทคโนโลียี
- มีกัารวิจำย่ แลีะพี่ฒนาเพี่อ� ต่ำ�อยอดธ์่รกัิจำ
- มี น โยบายร่ กั ษัาสู่ภาพีคลี� อ งแลีะ
เสู่ถุียรภาพีทางกัารเงินให้เขั้มแขั็ง
- มีคม�่ อื ป้ฏิิบต่ำ่ กัิ ารฉี่กัเฉีิน แลีะกัารซ้อม
เหต่ำ่ฉี่กัเฉีินป้ระจำำา (กัรณีอ่คคีภ่ย)

พีน่กังาน

- เกั็บขั้อม่ลีด้านต่ำ�าง ๆ จำากัท่กัช�องทาง
รวมถุึงกัารร้องเรียน
- กัารสู่ือ� สู่ารภายในองค์กัร ผ�านช�องทาง
ต่ำ�าง ๆ อาทิ กัลี่�มไลีน์ (Line Group)
ใ ห้ ผ่้ บ ริ ห า ร ร ะ ด่ บ สู่่ ง สู่ื� อ สู่ า ร กั่
บพีน่ กั งานท่ กั คน กัลี่� ม ไลีน์ เ ฉีพีาะ
เรื�องกัารบริหารจำ่ดกัารที�เกัี�ยวขั้อง
เอกัสู่ารเวี ย นให้ พี น่ กั งานทราบใน
แต่ำ�ลีะฝ่าย เอกัสู่ารป้ิดต่ำาม ป้้ายป้ระกัาศู
ในสู่ถุานป้ระกัอบกัาร
- คณะกัรรมกัารสู่ว่สู่ดิกัารในสู่ถุาน
ป้ระกัอบกัิจำกัาร
- รายงานความย่ง� ยืน / รายงานป้ระจำำาป้ี
- ผ่้ บ ริ ห ารพีบพีน่ กั งานที� โ รงงาน
สู่่ป้ดาห์ลีะ 1 คร่�ง
- จำ่ ด ให้ มี กั ารสู่ื� อ สู่ารภายในองค์ กั ร
ที� ช่ ด เจำนผ� า นช� อ งทางต่ำ� า ง ๆ อาทิ
หน่งสู่ือป้ระกัาศูถุึงหน�วยงานต่ำ�าง ๆ
ภายในบริษัท่ ฯ แลีะ Application Line
- กัลี� อ งร่ บ ความคิ ด เห็ น เว็ บ ไซต่ำ์ ,
e-mail, Facebook

- ค�าต่ำอบแทน สู่ว่สู่ดิกัาร ที�สู่อดคลี้อง
กั่บอ่ต่ำสู่าหกัรรม
- องค์กัรมีความม่น� คง แลีะความกั้าวหน้า
ในกัารทำางาน
- ได้ร่บกัารพี่ฒนาศู่กัยภาพี
- องค์กัรมีภาพีลี่กัษัณ์ที�ดี
- ระบบกัารป้ระเมินผลีงานที�มีความ
เป้็นธ์รรม
- ความป้ลีอดภ่ ย ในกัารทำา งาน แลีะ
ค่ณภาพีชีวิต่ำในกัารทำางาน
- เป้ิดโอกัาสู่ให้แสู่ดงความคิดเห็น
- กัารป้ฏิิบ่ต่ำิที�เท�าเทียมกั่น
- เคารพีขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
- เคารพีสู่ิทธ์ิมน่ษัชน

- มี ร ะเบี ย บป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ด้ า นกัารจำ้ า งงาน
อย� า งช่ ด เจำนแลีะถุื อ ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ อ ย� า ง
เคร� ง คร่ ด รวมถุึ ง ความเจำริ ญ
กั้ า วหน้ า ในหน้ า ที� กั ารงาน โดย
ไม�จำาำ กั่ดเพีศู อาย่ แหลี�งทีม� าทางสู่่งคม
ชนช่น� เชือ� ชาต่ำิ ศูาสู่นา สู่ถุาบ่นกัารศูึกัษัา
โดยนโยบายในกัารจำ้างงานแลีะเงือ� นไขั
ในกัารทำางานมีมาต่ำรฐาน
- มีระบบกัารป้ระเมินผลีงานทีเ� ป้็นธ์รรม
- จำ่ดให้มีช�องทางกัารร่บฟังความคิด
เห็น แลีะขั้อเสู่นอแนะ
- ให้ผลีต่ำอบแทน แลีะสู่ว่สู่ดิกัารที�เทียบ
เคียงกั่บบริษั่ทอื�น ๆ ในอ่ต่ำสู่าหกัรรม
เดียวกั่น
- มีระบบอาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย
ในกัารทำางาน
- ไม�วา� จำ้างแรงงานอพียพี ครอบคลี่มถุึง
บริษัท่ ผ่ร้ บ่ เหมา แลีะบริษัท่ ผ่ร้ ่บเหมาช�วง
- ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามขั้อกัำาหนดขัองสู่ทิ ธ์ิมน่ษัยชน
แลีะเคารพีขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
- ให้โอกัาสู่ แลีะสู่น่บสู่น่นกัารศูึกัษัาต่ำ�อ
ขัองพีน่กังาน
- จำ่ ด กั า ร ฝึ กั อ บ ร ม เ พี่� อ พี่ ฒ น า
ศู่กัยภาพี แลีะความเจำริญกั้าวหน้า
ในหน้าที�กัารงาน
- มีสู่หกัรณ์ออมทร่พีย์
- เคารพีสู่ิ ท ธ์ิ ม น่ ษั ยชนแลีะขั้ อ ม่ ลี
สู่�วนบ่คคลี

กลุม ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-40]
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แนวทางการตอบสนองของบริษทั ฯ

แนวทางการมีสว นรวมกับ
ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-43]

คืวามต้องการ/คืวามคืาดหวัง
ของผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-44]

ค่�ค้า (Supplier) แลีะผ่้ร่บเหมา

- ช�องทางกัารร่บเรื�องร้องเรียน แลีะ
ช�องทางสู่ื�อสู่ารต่ำ�าง ๆ เช�น เว็บไซต่ำ์
e-mail โทรศู่พีท์ จำดหมาย เป้็นต่ำ้น
- กัิ จำ กัรรมสู่่ ม พี่ น ธ์์ ต่ำ� า ง ๆ กั่ บ ค่� ค้ า
เพี่�อสู่ร้างกัารมีสู่�วนร�วม อย�างน้อย
1 คร่�ง ต่ำ�อป้ี
- ออกัไป้พีบค่� ค้ า ณ ที� ทำา กัารค่� ค้ า
อย�างน้อย 2 คร่�งต่ำ�อป้ี

- ระบบกัารจำ่ดซื�อที�โป้ร�งใสู่ เป้็นธ์รรม
ไม�เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ ป้ราศูจำากัคอร์ร่ป้ช่น
- กัารสู่ร้างความสู่่มพี่นธ์์ เพี่�อเต่ำิบโต่ำ
ไป้ด้วยกั่น
- ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามขั้อต่ำกัลีงที�กัำาหนดไว้ แลีะ
ไม�เอาเป้รียบลี่กัค้า ชำาระเงินต่ำรงเวลีา
- มีความป้ลีอดภ่ยในกัารทำางาน
- เคารพีสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน
- เคารพีขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
- ชำาระเงินต่ำามกัำาหนดเวลีา
- มีระบบอาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย
ในกัารทำางาน

- มี ร ะบบกัารจำ่ ด ซื� อ จำ่ ด จำ้ า งที� โ ป้ร� ง ใสู่
แลีะต่ำรวจำสู่อบได้
- ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามเงื�อนไขักัารค้า แลีะกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามสู่่ญญาที�มีต่ำ�อค่�ค้าอย�าง
เคร�งคร่ด
- คำานึงถุึงผลีป้ระโยชน์ทเ�ี อือ� ร�วมกั่นกั่บ
ค่� ค้ า แลีะความเสู่มอภาคในกัาร
ดำาเนินธ์่รกัิจำ
- พีน่กังานกัลี่�มบริษั่ทในเครือ ต่ำ้องไม�
เรียกัร้องผลีป้ระโยชน์จำากักัารจำ่ดหา
ต่ำ้องวางต่ำ่วเป้็นกัลีาง
- บ ริ ษั่ ท ไ ม� ทำา ธ์่ ร กัิ จำ กั่ บ ค่� ค้ า ที� มี
พีฤต่ำิกัรรมผิดกัฎหมาย
- สู่น่ บ สู่น่ น องค์ ค วามร่้ ด้ า น ESG
เพี่� อ ยกัระด่ บ กัารดำา เนิ น งานค่� ค้ า
เพี่�อลีดความเสู่ี�ยง ในกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน
แลีะ ชื�อเสู่ียง
- จำ่ ด ทำา มาต่ำรกัารในกัารดำา เนิ น งาน
ขัองค่�ค้า รวมถุึงนำาเทคโนโลียีดิจำิท่ลี
แลีะออนไลีน์มาใช้เพี่อ� ความป้ลีอดภ่ย
ภายใต่ำ้วิกัฤต่ำกัารณ์กัารแพีร�ระบาด
ขัองโรคโควิด-19
- เคารพีสู่ิ ท ธ์ิ ม น่ ษั ยชน แลีะเคารพี
ขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
- มี ร ะบบอาชี ว อนาม่ ย แลีะความ
ป้ลีอดภ่ยในกัารทำางาน

ลี่กัค้า/ผ่้แทนจำำาหน�าย

- ช�องทางกัารร่บเรื�องร้องเรียน แลีะ
ช�องทางสู่ื�อสู่ารต่ำ�าง ๆ เช�น เว็บไซต่ำ์
e-mail โทรศู่พีท์ จำดหมาย เป้็นต่ำ้น
- กัารออกัไป้พีบลี่ กั ค้ า /ต่ำ่ ว แทนขัาย
ณ ที� ทำา กัารขัองลี่ กั ค้ า อย� า งน้ อ ย
12 คร่�งต่ำ�อป้ี

-

- สู่ร้างความพีอใจำสู่่งสู่่ดแกั�ลี่กัค้า
- ต่ำ้องไม�กัระทำากัารใด ๆ อ่นเป้็นกัาร
หลีอกัลีวง หรื อ ทำา ให้ ห ลีงเชื� อ ใน
ค่ณภาพีสู่ินค้า แลีะบริกัาร โดยผลีิต่ำ
สู่ินค้าแลีะบริกัารที�ป้ลีอดภ่ย ไม�เป้็น
อ่นต่ำรายต่ำ�อสู่่ขัภาพีขัองผ่้บริโภค
- สู่ร้างความภ่กัดีต่ำ�อสู่ินค้า (Brand
Loyalty)
- มีขั้อม่ลีผลีิต่ำภ่ณฑ์์ แลีะวิธ์ีกัารใช้งาน
- กัารจำ่ดเกั็บขั้อม่ลีขัองลี่กัค้าอย�างเป้็น
ระบบ แลีะป้ลีอดภ่ย ไม�นำาขั้อม่ลีไป้ใช้
ในทางที�ไม�ถุ่กัต่ำ้อง
- กัำาหนดราคาสู่ินค้า แลีะบริกัารอย�าง
เป้็นธ์รรม
- จำ่ดให้มหี น�วยงานทีร� บ่ ผิดชอบในกัาร
ให้ขั้อเสู่นอแนะ ความร่้ ความเขั้าใจำ
เกัี� ย วกั่ บ ผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ แลีะบริ กั าร
รวมถุึ ง วิ ธ์ี แ กั้ ป้ั ญ หา พีร้ อ มร่ บ
ขั้อร้องเรียนจำากัลี่กัค้า
- จำ่ดสู่่มมนาลี่กัค้า ให้ความร่้เกัี�ยวกั่บ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์อย�างสู่มำ�าเสู่มอ
- เคารพีสู่ิ ท ธ์ิ ม น่ ษั ยชนแลีะขั้ อ ม่ ลี
สู่�วนบ่คคลี

กลุม ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-40]

-

สู่ินค้าแลีะบริกัารมีคณ
่ ภาพี ป้ลีอดภ่ย
ราคาเป้็นธ์รรม
หาซือ� ได้งา� ย สู่ะดวกั
มีกัารสู่�งเสู่ริมกัารขัาย
เลีือกัใช้ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ได้หลีากัหลีาย
กัรณีมป้ี ญ
ั หาซึง� ไม�ได้เกัิดจำากัความผิด
ขัองลี่กัค้าสู่ามารถุ เคลีมค�าเสู่ียหาย
ได้ทน่ ที
กัารให้กัารบริกัารกั�อนแลีะหลี่งกัาร
ขัายทีด� ี
สู่�งมอบต่ำรงเวลีา
เคารพีขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
เคารพีสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน

แนวทางการตอบสนองของบริษทั ฯ
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แนวทางการมีสว นรวมกับ
ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-43]

เจำ้าหนี/� ผ่ถุ้ อื ห่น้ กั่้ น่กัวิเคราะห์/สู่ถุาบ่น - สู่� ง รายงานขั้ อ ม่ ลี งบกัารเงิ น ราย
จำ่ ด อ่ น ด่ บ ความน� า เชื� อ ถุื อ /สู่ถุาบ่ น ไต่ำรมาสู่
- รายงานป้ระจำำาป้ี/รายงานความย่งยืน
ป้ระกั่นภ่ย
- ขั้อแนะนำาแลีะขั้อร้องเรียน

คืวามต้องการ/คืวามคืาดหวัง
ของผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-44]
-

แนวทางการตอบสนองของบริษทั ฯ

กัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี
บริหารงานด้วยความโป้ร�งใสู่
บริหารความเสู่ี�ยงอย�างรอบคอบ
กัารชำาระเงินเต่ำ็มจำำานวนแลีะต่ำรงเวลีา
ผลีกัารดำาเนินกัารที�ดี มีศู่กัยภาพีใน
กัารชำา ระหนี� ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ ามเงื� อ นไขั
กัารให้กั่้ยืมเงิน

- ดำา เนิ น ธ์่ ร กัิ จำ ด้ ว ยความโป้ร� ง ใสู่
ต่ำรวจำสู่อบได้ ภายใต่ำ้กัารกัำากั่บด่แลี
กัิจำกัารที�ดี
- ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามเงือ� นไขักัารกั่ย้ มื ครบถุ้วน
- ชำาระหนี�ครบถุ้วน ต่ำรงเวลีา
- ให้ขั้อม่ลีทางกัารเงินที�ครบถุ้วน
- บริหารจำ่ดกัารอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
ให้ความเชือ� ม่น� แลีะผลีต่ำอบแทนสู่่งสู่่ด

หน�วยงานภาคร่ฐ

- รายงานผลีกัารดำา เนิ น ธ์่ ร กัิ จำ แลีะ
ผลีกัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ง านต่ำ� อ หน� ว ยงาน
ภาคร่ ฐ ต่ำามระยะเวลีาที� ภ าคร่ ฐ
กัำาหนด เช�น
1. รายงานผลีกัารดำา เนิ น งาน
ขัองเจำ้าหน้าที�ความป้ลีอดภ่ยใน
กัารทำางานระด่บวิชาชีพี ท่กั ๆ
3 เดือน
2. รายงานกัารป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามมาต่ำรกัาร
EIA ขัองบริษั่ทฯ ท่กั ๆ 6 เดือน
- กัารเป้็นสู่ถุานที�เยี�ยมชมแลีะศูึกัษัา
ด่ กัิ จำ กัารงาน ในป้ี 2564 จำำา นวน
3 คร่�ง เนื�องจำากัมาต่ำรกัารป้้องกั่น
กัารต่ำิดเชื�อโควิด
- กัารต่ำิ ด ต่ำามนโยบาย กัฎระเบี ย บ
ขั้ อ กัำา หนดขัองภาคร่ ฐ อย� า งน้ อ ย
เดือนลีะ 1 คร่�ง
กัารสู่น่บสู่น่นกัิจำกัรรมแลีะต่ำอบสู่นอง
นโยบายภาคร่ฐ ต่ำามระยะเวลีาทีภ� าคร่ฐ
กัำาหนด เช�น กัารจำ่ดหาว่คซีนแลีะฉีีดให้
กั่ บ พีน่ กั งานแลีะผ่้ ร่ บ เหมาภายใน
บริ ษั่ ท ฯ ต่ำลีอดจำนกัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ าม
มาต่ำรกัารขัองกัรมควบค่ ม โรคโควิ ด
ได้แกั� VUCA แลีะ ไทยชนะ

- กัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ ามระเบี ย บ ขั้ อ บ่ ง ค่ บ
กัฎหมายแลีะนโยบายขัองหน� ว ย
งานกัำากั่บด่แลี
- กัารด่แลีร่บผิดชอบสู่่งคมแลีะสู่ิง� แวดลี้อม
- กัารอย่�ร�วมกั่นอย�างย่�งยืน
- กัารมีระบบกัารจำ่ดกัารสู่ิ�งแวดลี้อม
แลีะความป้ลีอดภ่ยที�ดี
- กัารให้ความสู่น่บสู่น่น แลีะความร�วม
มือแกั�หน�วยงานภาคร่ฐ
- กัารดำา เนิ น กัารลีดป้ั ญ หากัาร
เป้ลีี�ยนแป้ลีงสู่ภาพีภ่มิอากัาศู
- กัารชำาระภาษัี ค�าธ์รรมเนียมทีเ� กัีย� วขั้อง

- กัารนำาขัยะมาใช้เป้็นเชือ� เพีลีิงทดแทน
ถุ�านหินในกัระบวนกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์
เพี่อ� ลีดกั๊าซเรือนกัระจำกัต่ำามนโยบาย
สู่ิ�งแวดลี้อมขัองภาคร่ฐ
- ดำาเนินธ์่รกัิจำโป้ร�งใสู่
- กัารจำ่ดทำารายงานความย่�งยืน
- กัารด่ แ ลีร่ บ ผิ ด ชอบต่ำ� อ สู่่ ง คมแลีะ
สู่ิ�งแวดลี้อม
- กัารอย่�ร�วมกั่นกั่บช่มชนอย�างย่�งยืน
- กัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ ามกัฎระเบี ย บแลีะให้
ความร� ว มมื อ สู่น่ บ สู่น่ น โครงกัาร
ต่ำ�าง ๆ ขัองหน�วยงานภาคร่ฐ

ช่มชนแลีะสู่่งคม

- ช�องทางกัารร่บเรือ� งร้องเรียน แลีะช�อง
ทางสู่ื� อ สู่ารต่ำ� า ง ๆ เช� น เว็ บ ไซต่ำ์
e-mail โทรศู่พีท์ จำดหมาย เป้็นต่ำ้น
- กัิจำกัรรมช่มชนสู่่มพี่นธ์์ อย�างน้อย
28 คร่�งต่ำ�อเดือน
- กัารจำ่ดมวลีชนสู่่มพี่นธ์์ อย�างน้อย
2 คร่�งต่ำ�อเดือน

- พี่ฒนาช่มชนโดยรอบ
- ร่กัษัาสู่ิง� แวดลี้อมขัองช่มชน
- สู่ร้ า งงาน สู่ร้ า งเศูรษัฐกัิ จำ เขั้ ม แขั็ ง
ให้แกั�ช่มชน
- กัารดำาเนิน งานขัองสู่ถุานป้ระกัอบ
กัิ จำ กัารให้ มี ค วามป้ลีอดภ่ ย ต่ำ� อ สู่ิ� ง
แวดลี้อมแลีะกัารดำารงชีวต่ำิ
- กัารสู่น่ บ สู่น่ น กัิ จำ กัรรมช่ ม ชน แลีะ
กัารมีสู่ว� นร�วมอย�างต่ำ�อเนือ� ง
- ช�วยเหลีือด้านกัารศูึกัษัา
- ให้ความสู่ำาค่ญกั่บเสู่ียงสู่ะท้อนจำากั
ช่มชน

- กัารต่ำรวจำเยีย� มช่มชน สู่ร้างกัารยอมร่บ
- สู่น่บสู่น่นกัิจำกัรรมสู่าธ์ารณป้ระโยชน์
แกั�ช่มชน
- ให้ความร่แ้ ลีะอบรมพีน่กังานท่กัระด่บ
ต่ำามความเหมาะสู่มเพี่�อให้พีน่กังาน
ต่ำระหน่กัเรื�องสู่ิ�งแวดลี้อมแลีะช่มชน
- สู่ำารวจำความต่ำ้องกัารแลีะความคิด
เห็นขัองช่มชน
- จำ่ดหน�วยแพีทย์เคลีือ� นทีอ� อกัให้บริกัาร
ช่ ม ชนอย� า งต่ำ� อ เนื�อ งเพี่�อ ค่ ณ ภาพี
ชีวต่ำิ ดีขัน�้
- จำ่ดทำาโครงกัารป้ลี่กัป้่าทดแทนแลีะฟ้น� ฟู
สู่ภาพีพี่�นที�โครงกัารหลี่งทำาเหมือง
- สู่�งเสู่ริมขันบธ์รรมเนียมป้ระเพีณีชม่ ชน
- พี่ ฒ นาช่ ม ชน ให้ มี กั ารจำ้ า งงาน
เศูรษัฐกัิจำในช่มชนดีขั้�น
- จำ่ดงบป้ระมาณสู่น่บสู่น่นกัารพี่ฒนา
ช่มชน รวมถุึงกัารศูึกัษัา สู่ร้างงาน
สู่ร้างอาชีพี สู่ร้างรายได้ ให้ช่มชน
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กลุม ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-40]
ค่�แขั�งทางธ์่รกัิจำ

แนวทางการมีสว นรวมกับ
ผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-43]

คืวามต้องการ/คืวามคืาดหวัง
ของผ่ม้ สี ว นได้สว นเสีย [102-44]

แนวทางการตอบสนองของบริษทั ฯ

- เกั็บขั้อม่ลีด้านต่ำ�าง ๆ จำากัท่กัช�องทาง - สู่ร้างเงือ� นไขัในกัารแขั�งขั่นทีเ� ป้็นธ์รรม - ดำา เนิ น ธ์่ ร กัิ จำ ภายใต่ำ้ กั รอบกัต่ำิ กั า
ขัองกัารแขั�งขั่นเสู่รีแลีะเป้็นธ์รรม
ร�วมกั่น
เช� น เว็ บ ไซต่ำ์ จำดหมาย โทรศู่ พี ท์
- ไม�ใสู่�ร้ายป้้ายสู่ีเพี่�อทำาลีายชื�อเสู่ียง
- ร่กัษัาสู่�วนแบ�งต่ำลีาด
แลีะอื�น ๆ
ขัองค่�แขั�งขั่นทางกัารค้า
- เขั้ า ร� ว มเป้็ น สู่มาชิ กั สู่มาคมผ่้ ผ ลีิ ต่ำ
- ไม� กั ระทำา กัารลีะเมิ ด ทร่ พี ย์ สู่ิ น ทาง
ป้่ น ซิ เ มนต่ำ์ ไ ทย (TCMA) แลีะร� ว ม
ป้ั ญ ญาแลีะงานอ่ น มี ลีิ ขั สู่ิ ท ธ์ิ� ขั อง
ป้ระช่มอย�างน้อย 4 คร่�งต่ำ�อป้ี
ค่�แขั�งขั่น
- ไม�ลีะเมิดขั้อม่ลีความลี่บขัองค่�แขั�ง
- ป้ระพีฤต่ำิป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามกัรอบกัารค้าทีด� ี
- บริหารจำ่ดกัารนว่ต่ำกัรรม แลีะเทคโนโลียี

การกําหนดประเด็นคืวามยั�งยืนที�มีสาระสําคืัญ่
กัารกัำาหนดป้ระเด็นความย่�งยืนแลีะเนื�อหารายงานความย่�งยืนขัองบริษั่ทฯ ป้ี 2564 ฉีบ่บนี� ผ่้บริหารระด่บสู่่งขัองบริษั่ทฯ
ได้พี่จำารณาป้ัจำจำ่ยแลีะผลีกัระทบที�สู่ำาค่ญขัองกัิจำกัาร แลีะระบ่ป้ระเด็นความย่�งยืนที�เกัี�ยวขั้องท่�งในมิต่ำิด้านเศูรษัฐกัิจำ สู่ิ�งแวดลี้อม
แลีะสู่่งคม โดยให้มีกัารจำ่ดทำารายงานความย่�งยืนต่ำามมาต่ำรฐานขัององค์กัารแห�งความริเริ�มว�าด้วยกัารรายงานสู่ากัลี (Global
Reporting Initiative: GRI) ฉีบ่บ GRI Standards เพี่�อให้ ได้มาซึ�งป้ระเด็นความย่�งยืนที�มีสู่าระสู่ำาค่ญ (Material Topics) แลีะขัอบเขัต่ำ
(Boundary) ผลีกัระทบอย�างมีนย่ สู่ำาค่ญทีอ� งค์กัรควรดำาเนินกัาร โดยบริษัท่ ฯมีกัระบวนกัารกัำาหนดป้ระเด็นความย่ง� ยืนทีม� สู่ี าระสู่ำาค่ญ
แลีะขัอบเขัต่ำผลีกัระทบป้ระกัอบไป้ด้วย 4 ขั่�นต่ำอนสู่ำาค่ญ ได้แกั� [102-46]
1. กัารระบ่ (Identification) ป้ระเด็นที�เกัี�ยวเนื�องกั่บความย่�งยืนขัององค์กัรแลีะขัอบเขัต่ำผลีกัระทบโดยพี่จำารณาถุึงขัอบเขัต่ำ
ผลีกัระทบท่�งเชิงบวกัแลีะเชิงลีบที�สู่ามารถุเกัิดขั้�นได้ท่�งภายในแลีะภายนอกัองค์กัร ซึ�งพี่จำารณาจำากัขั้อม่ลีสู่ำาค่ญ ท่�งขั้อม่ลีจำากัป้ัจำจำ่ย
ภายใน อาทิ วิสู่่ยท่ศูน์ พี่นธ์กัิจำ เป้้าหมาย นโยบายแลีะทิศูทางกัารดำาเนินงานขัองบริษั่ทฯ รวมท่�งป้ัจำจำ่ยภายนอกั อาทิ ความสู่นใจำ
แลีะความคาดหว่งขัองผ่้มีสู่�วนได้สู่�วนเสู่ีย เพี่�อดำาเนินกัารวิเคราะห์ขั้อม่ลีสู่ำาค่ญเหลี�าน่�นบนหลี่กักัาร ครอบคลี่มผ่้มีสู่�วนได้สู่�วนเสู่ีย
(Stakeholder Inclusiveness) แลีะบริบทความย่�งยืน (Sustainability Context)
2. กัารจำ่ดลีำาด่บ (Prioritization) ป้ระเด็นความย่ง� ยืนทีม� นี ย่ สู่ำาค่ญ โดยพี่จำารณาถุึงระด่บอิทธ์ิพีลีต่ำ�อกัารป้ระเมินแลีะต่ำ่ดสู่ินใจำ
ขัองผ่ม้ สู่ี ว� นได้สู่ว� นเสู่ีย (Influence on Stakeholder Assessments and Decisions) แลีะระด่บน่ยสู่ำาค่ญขัองผลีกัระทบทางเศูรษัฐกัิจำ
สู่ิ�งแวดลี้อม แลีะสู่่งคมขัององค์กัร (Significance of The Organization’s Economic, Environmental and Social Impacts)
ต่ำามหลี่กักัารสู่าร่ต่ำถุภาพี (Materiality Principle) ผ�านกัารมีสู่ว� นร�วมในกัารอภิป้รายแลีะพี่จำารณาจำ่ดลีำาด่บความสู่ำาค่ญจำากัผ่บ้ ริหาร
แลีะหน�วยงานที�เกัี�ยวขั้องขัองบริษั่ทฯ
3. กัารต่ำรวจำสู่อบ (Validation) ความสู่มบ่รณ์ขัองเนื�อหา ความครอบคลี่มในกัารเป้ิดเผยขั้อม่ลีแลีะดำาเนินกัารเกั็บรวบรวม
ขั้อม่ลีผลีกัารดำาเนินงานทีต่ำ� อ้ งกัาร โดยต่ำรวจำสู่อบความครบถุ้วนขัองป้ระเด็นความย่ง� ยืนทีม� นี ย่ สู่ำาค่ญซึง� บริษัท่ ฯ ค่ดเลีือกัเพี่อ� ดำาเนิน
กัารแลีะรายงานบนหลี่กักัารความสู่มบ่รณ์ (Completeness) จำากัผ่้บริหารระด่บสู่่ง เพี่�อทำากัารรวบรวมขั้อม่ลีผลีกัารดำาเนินงาน
ต่ำามแผนงาน โครงกัาร หรือกัิจำกัรรมที�ได้กัำาหนดไว้
4. กัารทบทวน (Review) ป้ระเด็นสู่าระสู่ำาค่ญรวมถุึงเนื�อหาแลีะขั้อแนะนำาต่ำ�าง ๆ ที�ระบ่ไว้ ในรายงานความย่�งยืนขัองบริษั่ทฯ
จำะถุ่กันำาไป้ป้ร่บป้ร่งพี่ฒนากัารบริหารจำ่ดกัารแลีะเต่ำรียมกัารสู่ำาหร่บกัารรายงานในคร่�งถุ่ดไป้
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โดยประเด็นคืวามยั�งยืนที�มีสาระสําคืัญ่ในระดับส่งของบริษัทฯ สําหรับปี 2564 มีจํานวน 25 ประเด็น
ประกอบด้วย แสดงได้ดังนี�
มากั
4 23
9 5
2 19
1 13
15 10
7
14
12
20

ความสู่ำาค่ญต่ำ�อกัารป้ระเมิณแลีะต่ำ่ดสู่ินใจำขัองผ่้มีสู่�วนได้เสู่ีย

22 21 18 17 6
25 16
11
24
3
8

น้อย

ผลีกัระทบขัององค์กัรที�มีต่ำ�อเศูรษัฐกัิจำ สู่่งคม แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม

ด้านสิ�งแวดล้อม
1. กัารใช้ว่สู่ด่
2. พีลี่งงาน
3. นำ�าใช้แลีะนำ�าทิ�ง
4. มลีอากัาศู
5. ขัยะ
6. ขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิด้านสู่ิ�งแวดลี้อม
7. กัารขันสู่�ง
8. ความเสู่ื� อ มโทรมขัองที� ดิ น กัารป้นเป้้� อ น
แลีะกัารฟ้�นฟูดิน
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ด้านสังคืม
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.

อาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย
กัารอบรมแลีะให้ความร่้
กัารไม�เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ
แรงงานเด็กั
แรงงานเกัณฑ์์แลีะแรงงานบ่งค่บ
ขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิด้านความป้ลีอดภ่ย
กัารป้ระเมินด้านสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน
สู่่ขัภาพีแลีะความป้ลีอดภ่ยขัองลี่กัค้า
ความพี่งพีอใจำขัองลี่กัค้า
กัารแสู่ดงฉีลีากัผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัาร
กัารร่กัษัาความป้ลีอดภ่ยขัองขั้อม่ลี
ขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิด้านเศูรษัฐกัิจำแลีะสู่่งคม
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัาร

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

มากั

ด้านเศูรษฐกิจและการกํากับด่แลกิจการ
22. ผลีกัารดำาเนินงานเชิงเศูรษัฐกัิจำ
23. กัารต่ำ�อต่ำ้านกัารท่จำริต่ำ
24. นำาเทคโนโลียี แลีะนว่ต่ำกัรรม พี่ฒนาสู่ินค้า
แลีะกัารบริกัาร
25. กัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนา เพี่�อต่ำ�อยอดธ์่รกัิจำ

ด้านสิง� แวดล้อม (8 ประเด็น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กัารใช้ว่สู่ด่
พีลี่งงาน
นำ�าใช้แลีะนำ�าทิ�ง
มลีอากัาศู
ขัยะ
ขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิด้านสู่ิ�งแวดลี้อม
กัารขันสู่�ง
ความเสู่ื�อมโทรมขัองที�ดิน กัารป้นเป้้�อน
แลีะกัารฟ้�นฟูดิน

ด้านเศูรษฐกิจและการกํากับด่แลกิจการ (4
ประเด็น)

ด้านสังคืม (13 ประเด็น)
1. อาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย
2. กัารอบรมแลีะให้ความร่้
3. กัารไม�เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ
4. แรงงานเด็กั
5. แรงงานเกัณฑ์์แลีะแรงงานบ่งค่บ
6. ขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิด้านความป้ลีอดภ่ย
7. กัารป้ระเมินด้านสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน
8. สู่่ขัภาพีแลีะความป้ลีอดภ่ยขัองลี่กัค้า
9. ความพี่งพีอใจำขัองลี่กัค้า
10. กัารแสู่ดงฉีลีากัผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัาร
11. กัารร่กัษัาความป้ลีอดภ่ยขัองขั้อม่ลี
12. ขั้อป้ฏิิบ่ต่ำิด้านเศูรษัฐกัิจำแลีะสู่่งคม
13. ผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัาร

1. ผลีกัารดำาเนินงานเชิงเศูรษัฐกัิจำ
2. กัารต่ำ�อต่ำ้านกัารท่จำริต่ำ
3. นำาเทคโนโลียี แลีะนว่ต่ำกัรรม พี่ฒนาสู่ินค้า
แลีะกัารบริกัาร
4. กัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนา เพี่�อต่ำ�อยอดธ์่รกัิจำ

กลยุทธุตอบสนอง

กลยุทธุตอบสนอง

กลยุทธุตอบสนอง

1. พี่ ฒ นาสู่่� สู่่ ง คมคาร์ บ อนต่ำำา� โดยต่ำ่� ง เป้้ า หมาย
Net Zero GHG Emission โดยใช้ เ ชื� อ เพีลีิ ง
ขัยะแทนถุ�านหิน
2. พี่ฒนาป้ระสู่ิทธ์ิภาพีกัารผลีิต่ำให้มป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่ง
เพี่�อป้ระหย่ดพีลี่งงาน
3. ยึ ด หลี่ กั เศูรษัฐกัิ จำ หม่ น เวี ย น นำา ขัองเสู่ี ย จำากั
โรงงานหนึ� ง ไป้เป้็ น ว่ ต่ำ ถุ่ ดิ บ หรื อ เชื� อ เพีลีิ ง ขัอง
อีกัโรงงาน ม่�งสู่่� Zero Waste
4. พี่ฒนาเทคโนโลียีแลีะนว่ต่ำกัรรมกัารผลีิต่ำแบบ
Green Manufacturing
5. ใช้ระบบ Process Automation ควบค่มกัารผลีิต่ำ
แลีะกัารขันถุ�ายสู่ินค้า ให้เกัิดป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
6. ทำาบ�อกั่กัเกั็บนำ�าฝน เพี่อ� ใช้แทนแหลี�งนำ�าธ์รรมชาต่ำิ
รวมถุึงกัารทำา Recycle นำ�าทิ�ง เพี่�อนำามาใช้ ใหม�
7. อน่ร่กัษั์พี่�นที�เหมือง โดยร�วมป้ลี่กัป้่า
ป้ร่บท่ศูนียภาพีให้ดีขั้�น
8. ร่บกัำาจำ่ดขัยะต่ำิดเชื�อโควิด-19

1. ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามกัฏิหมายแรงงาน แลีะแรงงานสู่่มพี่นธ์์
2. เคารพีหลี่กัสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน แลีะขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
ท่�งพีน่กังาน ค่�ค้า ผ่้ร่บเหมา
3. สู่ร้างสู่ภาพีแวดลี้อมทีด� ใี นกัารทำางาน อาชีวอนาม่ย
แลีะความป้ลีอดภ่ยอย�างเหมาะสู่ม
4. อบรมแลีะพี่ฒนาท่กัษัะแกั�บ่คคลีากัร ให้โอกัาสู่
ความกั้าวหน้า ไม�เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ
5. มอบท่นกัารศูึกัษัาแกั�บ่ต่ำรพีน่กังาน
6. ดำาเนินกัิจำกัรรมลี่กัค้าสู่่มพี่นธ์์
7. ม่�งเน้นผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ีเขัียว
8. สู่�งมอบสู่ินค้าทีม� คี ณ
่ ภาพีมาต่ำรฐาน แสู่ดงฉีลีากั
ครบถุ้วน
9. ทำาธ์่รกัิจำกั่บค่ค� า้ ต่ำามขั้อต่ำกัลีงในจำรรยาบรรณค่ค� า้

1. ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามกัฏิ ระเบียบที�เกัี�ยวขั้อง
2. ดำาเนินกัารโป้ร�งใสู่ต่ำ�อต่ำ้านกัารท่จำริต่ำ
3. นำา เทคโนโลียี แ ลีะนว่ ต่ำ กัรรมขั่ บ เคลีื� อ นองค์ กั ร
เน้นกัารบริหารจำ่ดกัารที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
4. ต่ำ�อยอดผลีกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนา เพี่�อสู่ร้างม่ลีค�า
เพี่�มให้แกั�ผลีิต่ำภ่ณฑ์์
5. แสู่วงหากัารลีงท่นที�ให้ผลีต่ำอบแทนที�ดี
6. บริหารความเสู่ี�ยงรอบด้าน รวมถุึงความเสู่ี�ยง
ด้านสู่ภาพีภ่มิอากัาศู
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การใช้้วััสดุุ
การขนส่ง (1)
พลัังงาน
นำ�าใช้้แลัะนำ�าทิ้้�ง
มลัอากาศ
ควัามเส่�อมโทิ้รมของทิ้่�ดุ้น การปนเป้�อน แลัะการฟื้้�นฟืู้ดุ้น (1)
ขยะ
ข้อปฏิ้บััติ้ดุ้านส้�งแวัดุลั้อม
การอบัรมแลัะให้้ควัามร้้
การไม่เลั่อกปฏิ้บััติ้
แรงงานเดุ็ก
แรงงานเกณฑ์์แลัะแรงงานบัังคับั
ข้อปฏิ้บััติ้ดุ้านควัามปลัอดุภััย
การประเม้นดุ้านส้ทิ้ธิ้มนุษยช้น
อาช้่วัอนามัยแลัะควัามปลัอดุภััย
ข้อปฏิ้บััติ้ดุ้านเศรษฐก้จแลัะสังคม
การรักษาควัามปลัอดุภััยของข้อม้ลั (2)
สุขภัาพแลัะควัามปลัอดุภััยของลั้กค้า
การแสดุงฉลัากผลั้ติภััณฑ์์แลัะบัริการ
ควัามพึงพอใจของลั้กค้า
ผลั้ติภััณฑ์์แลัะบัริการ (1)
การติ่อติ้านทิุ้จริติ
ผลัการดุำาเน้นงานเช้้งเศรษฐก้จ
นำาเทิ้คโนโลัย่ แลัะนวััติกรรม พัฒนาส้นค้าแลัะการบัริการ (2)
การวัิจัยแลัะพัฒนา เพ่�อติ่อยอดุธิุรก้จ (2)
ห้มายเห้ติุ (1) ประเดุ็นควัามยั�งย่นทิ้่�เก่�ยวัข้องกับักลัุ่มธิุรก้จอสังห้าริมทิ้รัพย์แลัะก่อสร้าง (Construction and Real Estate)
(2) ประเดุ็นควัามยั�งย่นนอกเห้น่อจาก GRI

ขอุบเขตขอุงผลกระทิบ [102-46] [103-1]
ปัระเดั็นควิามยั�งยืนทิ่�ม่สาระส าคัญ ขอุงบริษัทิฯ
[102-47]
ผู้ถือุหุ้น/นักลงทิุน พนักงาน คู่ค้า/ผู้รับเหมา ลูกค้า/ผู้แทินจิำาหน่าย เจิ้าหน่� หน่วิยงานภาครัฐ ชิุมชินและสังคม คู่แข่งทิางธิุรกิจิ

81-84

81-85

80-81
81-83
81-83
81-86
81-86
74-78
78-80

46
47-49
50-54
55-57
58
58-60
42-44
62-64
62-63
62-63
62-63
62-63
62-63
65-71
78-79

44-45

หน้า

การบัริหารจัด้การผู้ลกระที่บัด้้านสิ�งแวัด้ล้อม
ผลการดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม ปี 2564
ได้ร่บกัารร่บรอง Carbon Credit
82,056 Ton CO2 แลีะอย่�ระหว�าง
ขั้�นทะเบียนเพี่�อร่บรอง Carbon
Credit จำากั อบกั. อีกัจำำานวน
709,752 Ton CO2

ลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั
(Carbon Reduction) จำากักัารฝัง
กัลีบ ได้ 5.08 ลี้านต่ำ่น CO2 (อย่�
ระหว�างกัารขั้�นทะเบียนกั่บ อบกั.)

นำาขัยะท่กัป้ระเภทมาใช้แทน
ถุ�านหิน 2.19 ลี้านต่ำ่น

นำาเชื�อเพีลีิงขัยะมาใช้แทน
ถุ�านหินที�โรงป้่นซิเมนต่ำ์
105,997 ต่ำ่น (1)
(เดินเครื�องจำ่กัรย่งไม�เต่ำ็มป้ี)

สู่่ดสู่�วนกัารนำานำ�า
มาใช้ ใหม� 50% (1)

กัารจำ่ดกัารขัองเสู่ียด้วย
หลี่กั 3 R ขัองป้ริมาณขัองเสู่ีย
ท่�งหมด 99.92% (1)
ม่ลีค�าโครงกัารเพี่�อลีดผลีกัระทบ
ด้านสู่ิ�งแวดลี้อม 2,210 ลี้านบาท (1)
หมายเหต่ำ่ : (1) เฉีพีาะขัองบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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การบัริหารจัด้การด้้านสิ�งแวัด้ล้อม

กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ต่ำระหน่กัเป้็นอย�างยิ�งถุึงความสู่ำาค่ญขัองกัารใช้ทร่พียากัร ซึ�งในป้ัจำจำุบ่นจำากัภาวะกัารเต่ำิบโต่ำขัองป้ระชากัร
โลีกัทีสู่� ง� ผลีให้เกัิดกัารใช้ทร่พียากัรทีเ� พี่ม� สู่่งขั้น� รวมท่ง� กัารใช้ทร่พียากัรทีม� อี ย่อ� ย�างจำำากั่ดเป้็นไป้อย�างไม�มป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีกั�อให้เกัิดป้ัญหา
ต่ำ�าง ๆ ต่ำามมา เช�น ภาวะโลีกัร้อน อ่นเนื�องจำากักัารป้ลีดป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั กัารใช้พีลี่งงานแลีะทร่พียากัรนำ�าอย�างฟุ่มเฟ้อย
มลีอากัาศูแลีะนำ�าเสู่ียที�กั�อให้เกัิดผลีกัระทบต่ำ�อสู่่ขัภาพีท่�งต่ำ�อมน่ษัย์แลีะสู่่ต่ำว์นำ�า ผลีกัระทบต่ำ�อแหลี�งนำ�าจำืดแลีะนำ�าทะเลีซึ�งมาจำากัขัยะ
แลีะกัากัขัองเสู่ียอ่นเนื�องจำากักัารบริโภคแลีะกัารผลีิต่ำขัองโรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม เป้็นต่ำ้น [103-1]
ด้วยเหต่ำ่ผลีสู่ำาค่ญยิง� ทีว� า� “เรากัำาลี่งใช้ทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิขัองร่น� ลี่กัหลีาน” กัลี่ม� ทีพีีไอโพีลีีนจำึงม่ง� ม่น� ในกัารเขั้ามามีบทบาท
ในกัารแกั้ ไขัป้ัญหาด่งกัลี�าว ภายใต่ำ้หลี่กักัารเศูรษัฐกัิจำหม่นเวียน (Circular Economy) โดยดำาเนินกัารให้ครบท่กัขั่�นต่ำอนต่ำ่�งแต่ำ�
กัารวางแผนวิจำย่ พี่ฒนา กัระบวนกัารผลีิต่ำ แลีะผลีิต่ำภ่ณฑ์์ทสู่ี� ง� มอบไป้ย่งผ่บ้ ริโภค เพี่อ� ให้เกัิดกัารหม่นเวียนในกัารใช้ทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิ
กัารใช้พีลี่งงานเชื�อเพีลีิงหม่นเวียน กัารจำ่ดกัารสู่ร้างม่ลีค�าเพี่�มให้กั่บขัองที�เหลีือจำากักัระบวนกัารผลีิต่ำ แลีะกัารจำ่ดกัารขัองเสู่ีย
เพี่อ� นำากัลี่บมาใช้ ใหม� ให้เกัิดป้ระโยชน์สู่ง่ สู่่ดในกัารใช้ทร่พียากัรทีน� ำาไป้สู่่กั� ารพี่ฒนาทีย� ง่� ยืน ในห�วงโซ�อป้่ ทาน ภาคธ์่รกัิจำ สู่่งคมแลีะช่มชน
อีกัท่�งย่งได้เชื�อมโยงเขั้ากั่บกัารขั่บเคลีื�อนเศูรษัฐกัิจำสู่ีเขัียว (Green Economy) โดยมีเป้้าหมายเพี่�อลีดผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อม
ท่ง� ในด้านกัารใช้ทร่พียากัร กัารผลีิต่ำผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ต่ำลีอดจำนกัารจำ่ดกัารซากัขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ไป้สู่่กั� ารผลีิต่ำแบบคาร์บอนต่ำำา� (Low Carbon
Production) โดยมีเป้้าหมายเบื�องต่ำ้น คือกัารลีดกัารป้ลีดป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั โดยกัารใช้พีลี่งงานทดแทนเขั้ามาในระบบกัารผลีิต่ำ
รวมท่�งพี่ฒนากัารผลีิต่ำผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน โดยกัารนำาเทคโนโลียีชีวภาพีมาใช้ ในกัารเพี่�มค่ณค�าหรือป้ระย่กัต่ำ์ ใช้ร�วมกั่บ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองกัลี่�มทีพีี ไอโพีลีีน เพี่�อสู่ร้างม่ลีค�าเพี่�มแลีะสู่น่บสู่น่นภาคกัารเกัษัต่ำรขัองป้ระเทศูเพี่�อให้เกัิดเป้็นเศูรษัฐกัิจำชีวภาพี
(Bio Economy) โดยท่� ง สู่ามสู่� ว นนี� ถุ่ กั ดำา เนิ น กัารร� ว มกั่ น เป้็ น กัารดำา เนิ น กัารเศูรษัฐกัิ จำ สู่่� กั ารพี่ ฒ นาที� ย่� ง ยื น เรี ย กัว� า
Bio-Circular-Green Economy (BCG) ซึ�งถุือเป้็นกัลีย่ทธ์์สู่ำาค่ญในกัารขั่บเคลีื�อนกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนให้เต่ำิบโต่ำด้วยนว่ต่ำกัรรมที�แขั�งขั่น
ได้ ในระด่บโลีกั แลีะทำาให้เกัิดกัารกัระจำายรายได้สู่่�ช่มชนด้วยกัารร่กัษัาสู่ิ�งแวดลี้อมแลีะกัารพี่ฒนาที�ย่งยืน [102-11][103-2]

การขับเคืลือ� นเศูรษฐกิจส่ก ารพัฒนาทีย� ง�ั ยืน (BCG)
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/bcg-th
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กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ได้ ให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารดำาเนินกัารในท่กั ๆ ขั่�นต่ำอนต่ำ่�งแต่ำ�กัารวิจำ่ยพี่ฒนา กัารจำ่ดหาทร่พียากัร ว่ต่ำถุ่ดิบ
ในกัารผลีิต่ำแลีะพีลี่งงานโดยกัารใช้ทร่พียากัรให้คม่้ ค�า หม่นเวียนกัลี่บมาใช้ ให้มากัทีสู่� ด่ กัารผลีิต่ำทีม� ป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งท่ง� กัารใช้ทร่พียากัร
แลีะกัารร่กัษัาสู่ิ�งแวดลี้อม กัารผลีิต่ำ แลีะผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ีเขัียวที�เป้็นมิต่ำรต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อม ซึ�งผ่้บริโภคผลีิต่ำภ่ณฑ์์ด่งกัลี�าวนี�ถุือเป้็นสู่�วนหนึ�ง
ในกัารร�วมสู่ร้างโลีกัสู่ีเขัียว โดยครอบคลี่มไป้ถุึงกัารขัาย กัารขันสู่�ง แลีะกัารบริกัาร [103-2]
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ภายใต่ำ้แนวทางกัารบริหารจำ่ดกัารด้านสู่ิ�งแวดลี้อมด่งกัลี�าวขั้างต่ำ้น บริษั่ทฯ จำึงมีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามกัฎหมายสู่ิ�งแวดลี้อม
อย�างเคร�งคร่ด มีกัารจำ่ดทำารายงานกัารวิเคราะห์ผลีกัระทบสู่ิ�งแวดลี้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แลีะรายงานผลี
กัระทบต่ำ�อสู่่ขัภาพี (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) สู่ำาหร่บกัารดำาเนินโครงกัารต่ำ�าง ๆ ขัองบริษั่ทฯ
อย�างครบถุ้วน โดยมีกัารรายงานผลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามกัฎหมายสู่ิ�งแวดลี้อม รายงาน EIA แลีะ EHIA ให้หน�วยราชกัารแลีะช่มชนทราบ
โดยมีกัารต่ำรวจำว่ดแลีะป้ระเมินด้านสู่ิ�งแวดลี้อมให้เป้็นไป้ต่ำามแผน รวมถุึงจำ่ดสู่�งรายงานผลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามมาต่ำรกัารด้านสู่ิ�งแวดลี้อม
ให้หน�วยงานราชกัารแลีะช่มชน อย�างครบถุ้วนต่ำามเวลีาทีกั� ำาหนดไว้ [103-2][103-3] โดยในช�วงทีผ� า� นมาจำนถุึงป้ัจำจำุบน่ (ป้ี 2564) บริษัท่ ฯ
ไม�มีกัารลีะเมิดต่ำ�อกัฎหมายแลีะกัฎระเบียบด้านสู่ิ�งแวดลี้อม [307-1]
สู่ำาหร่บกัรณีเหต่ำ่กัารณ์ขัอ้ พี่พีาททีบ� ริษัท่ ฯถุ่กักัลี�าวหาว�า ทำาเหมืองแร�นอกัเขัต่ำป้ระทานบ่ต่ำรที�ได้รบ่ อน่ญาต่ำ ทีจำ� ง่ หว่ดสู่ระบ่รี
ซึ� ง ในคดี อ าญาบริ ษั่ ท ฯ มิ ไ ด้ กั ระทำา ความผิ ด อาญาแลีะไม� ไ ด้ กั ระทำา ลีะเมิ ด ต่ำ� อ โจำทกั์ ใ นคดี อ าญา ด่ ง น่� น กัารเรี ย กัร้ อ งคดี แ พี� ง
จำึงไม�มีม่ลีหนี�ลีะเมิดเกัิดขั้�น เพีราะบริษั่ทฯ ไม�ได้ทำาผิดต่ำามฟ้อง จำึงไม�ต่ำ้องร่บผิด แลีะป้ฏิิเสู่ธ์ฟ้องท่กัขั้อหา ท่�งบริษั่ทฯ ไม�มีเหต่ำ่
ต่ำ้องทำาเหมืองแร�นอกัเขัต่ำป้ระทานบ่ต่ำรเพีราะมีแร�ที� ได้ร่บป้ระทานบ่ต่ำรเหลีืออย่�อีกัหลีายร้อยลี้านต่ำ่น หากัแร�ที�มีอย่�จำำานวนมากั
ไม�ใช้ ให้หมดกั�อนป้ระทานบ่ต่ำรหมดอาย่บริษั่ทฯกั็หมดสู่ิทธ์ิ�ใช้ ได้อีกัต่ำ�อไป้ จำึงไม�มีความจำำาเป้็นที�จำะลี่กัลีอบทำาเหมืองจำากัแหลี�งอื�น ๆ
โดยในป้ัจำจำุบ่นคดีอย่�ระหว�างกัระบวนกัารฎีกัา อย�างไรกั็ต่ำาม กัารพี่จำารณาแลีะพี่พีากัษัาคดีเป้็นอำานาจำขัองศูาลี ผลีขัองคดี
ด่งกัลี�าวขั้างต่ำ้นย่งไม�ถุึงที�สู่่ดแลีะไม�แน�นอน บริษั่ทฯ จำึงย่งไม�ได้บ่นทึกัป้ระมาณกัารหนี�สู่ินจำากัคดีด่งกัลี�าวในงบกัารเงิน

การใชุ้วััสดุ้
เนื�องด้วยอ่ต่ำสู่าหกัรรมป้่นซิเมนต่ำ์ถุือเป้็นอ่ต่ำสู่าหกัรรมที�มีกัารใช้ว่ต่ำถุ่ดิบ เช�น หินป้่น แลีะเชื�อเพีลีิง อาทิ ถุ�านหิน นำ�าม่นเต่ำา โดย
มีกัารบริโภคเป้็นป้ริมาณมากั ซึ�งว่ต่ำถุ่ดิบเหลี�านี�เป้็นทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิที�ใช้แลี้วหมดไป้ อีกัท่�งกัารได้มาซึ�งว่ต่ำถุ่ดิบ แลีะเชื�อเพีลีิงด่ง
กัลี�าว มีสู่�วนสู่ำาค่ญกั�อให้เกัิดผลีกัระทบท่�งทางต่ำรงแลีะทางอ้อมต่ำ�อพี่�นที�ป้่าไม้ ช่มชน ระบบนิเวศู แลีะสู่ิ�งแวดลี้อมอื�น ๆ อ่นเนื�องจำากั
กัารทำาเหมืองหินป้่น ด่งน่�นกัารใช้ว่สู่ด่แลีะว่ต่ำถุ่ดิบต่ำ�าง ๆ ที�อย่�ในกัระบวนกัารผลีิต่ำอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีแลีะค่้มค�าจำึงเป้็นสู่ิ�งสู่ำาค่ญ
ที�จำะช�วยลีดผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อม รวมถุึงสู่น่บสู่น่นกัารใช้ทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิที�ย่�งยืน [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

- ใช้ เ ชื� อ เพีลีิ ง ขัยะมาทดแทน - ดำา เ นิ น ม า ต่ำ ร กั า ร เ พี่� อ ลี ด ขั อ ง เ สู่ี ย เ ป้็ น ศู่ น ย์ ห รื อ - ป้ริ ม าณหิ น คลี่ กั ที� เ หลีื อ ทิ� ง - บริษัท่ ฯ มีกัารป้ระช่มต่ำิดต่ำามผลี
กัารใช้ ถุ� า นหิ น 30-40% “Zero Waste” โดยกัารนำาผลีิต่ำภ่ณฑ์์เหลีือใช้จำากักัารบริโภค จำากักัระบวนกัารผลีิต่ำที�ผ�าน กัารใช้ ว่สู่ ด่ / ว่ ต่ำ ถุ่ ดิบ ทดแทน
ในกัระบวนกัารผลีิต่ำป้่นเม็ด มาใช้ป้ระโยชน์หม่นเวียนสู่อดคลี้องต่ำามกัลีย่ทธ์์ BCG ในกัาร กัระบวนกัารป้ร่ บ สู่ภาพี แลีะเชือ� เพีลีิงทดแทนในกัารผลีิต่ำ
(Recycle) นำากัลี่บมาใช้ ใหม� ป้่ น ซิ เ มนต่ำ์ เ ป้็ น ป้ระจำำา ท่ กั ว่ น
- นำา หิ น คลี่ กั ที� เ หลีื อ ทิ� ง จำากั ขั่บเคลีื�อนกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน อาทิ
กั ร ะ บ ว น กั า ร ผ ลีิ ต่ำ หิ น • กัารใช้ป้ระโยชน์จำากัว่ต่ำถุ่ดิบให้ค่้มค�ามากัที�สู่่ด โดยไม�ให้ จำำา นวน 802,455.08 ต่ำ่ น แลีะบ่นทึกัผลีไว้ ใน Production
เหลีือทิ�ง เช�น กัรณีที�เป้็นขัองเสู่ียจำากัผลีิต่ำภ่ณฑ์์ (Waste/ คิ ด เป้็ น ร้ อ ยลีะ 100 ขัอง Report
กั�อสู่ร้าง กัลี่บมาใช้ป้ระโยชน์
- บริษั่ทฯ ได้ลีงท่นในเครื�องจำ่กัร
by product) จำะนำากัลี่บไป้ใช้ซำ�า หรือ สู่�งไป้เป้็นว่ต่ำถุ่ดิบให้ ป้ริ ม าณหิ น คลี่ กั ที� เ หลีื อ ทิ� ง
ให้ ได้ 100%
ป้ระมาณ 2,300 ลี้ า นบาท
ท่�งหมด
กั่บกัระบวนกัารผลีิต่ำผลีิต่ำภ่ณฑ์์อื�น ๆ
เพี่�อสู่ามารถุนำาเชื�อเพีลีิงขัยะ
• ลีดกัารใช้ เ ชื� อ เพีลีิ ง พีลี่ ง งานที� ไ ม� ห ม่ น เวี ย น โดยใช้ - ป้ริมาณเชื�อเพีลีิงขัยะ ที�นำามา มาใช้แทนถุ�านหินในกัารผลีิต่ำ
เชื�อเพีลีิงพีลี่งงานหม่นเวียนมาทดแทน เช�น เชื�อเพีลีิงขัยะ ใช้ ท ดแทนกัารใช้ ถุ� า นหิ น ใน ป้่นซิเมนต่ำ์ คาดว�าจำะดำาเนินกัาร
นำ�าม่นที�ได้จำากักัารแป้รร่ป้ขัยะ (Pyrolysis Oil) แลีะนำ�าม่น กัระบวนกัารผลีิ ต่ำ ป้่ น เม็ ด ครบถุ้ ว นท่ กั สู่ายกัารผลีิ ต่ำ
เป้็ น เชื� อ เพีลีิ ง ขัยะจำำา นวน ในป้ี 2565
ที�ถุ่กัใช้แลี้ว (Used oil)
• ลีดกัารใช้ นำ�า จำากัแม� นำ�า ป้่ า สู่่ กั โดยใช้ นำ�า จำากับ� อ 105,997 ต่ำ่น (เดินเครื�องจำ่กัร - บริษั่ทฯ ได้ลีงท่นในเครื�องจำ่กัร
ย่ ง ไม� เ ต่ำ็ ม ป้ี ) คิ ด เป้็ น ร้ อ ยลีะ ป้ระมาณ 400 ลี้านบาท เพี่อ� นำา
สู่ำารอง (นำ�าผิวดิน) แลีะนำ�าทิ�งจำากัโรงงานมาใช้ซำ�า
หิ น ค ลี่ กั ที� เ ห ลีื อ ทิ� ง จำ า กั
3.68 ขัองป้ริมาณถุ�านหิน
• ใช้ ไฟฟ้าทีผ� ลีิต่ำจำากัพีลี่งงานหม่นเวียนให้มากัทีสู่� ด่
กัระบวนกัารผลีิต่ำหินกั�อสู่ร้าง
กัลี่บมาใช้ป้ระโยชน์ให้ ได้ 100%
คาดว�าจำะแลี้วเสู่ร็จำในป้ี 2565
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การใช้วสั ดุในการผลิตและบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ [301-1]
รายการวััสดุุทิ้่�ใช้้
ในการผลั้ติแลัะบัรรจุภััณฑ์์
ของผลั้ติภััณฑ์์แลัะบัริการ

นำ�าห้นัก (ห้รือปริมาติร)
รวัมของวััสดุุ

ประเภัทิ้วััสดุุ ( )
วััติถุุดุ้บั

วััสดุุทิ้่�เก่�ยวัข้อใน วััติถุุดุ้บั
กระบัวันการ

ว่สู่ด่ไม�หม่นเวียนที�ใช้ ไป้ (Non-renewable materials used)
หินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำป้่น
2,308,265.00 ต่ำ่น
หินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำมอร์ต่ำ้า
548,414.00 ต่ำ่น
หินดินดาน (Shale)
1,669,826.00 ต่ำ่น
ถุ�านหิน
1,231,620.99 ต่ำ่น
นำ�าม่นเต่ำา
2,712,416.00 ลีิต่ำร
หินคลี่กั
802,455.08 ต่ำ่น
USED OIL
856,660.00 ลีิต่ำร
Pyrolysis oil
2,384,770.00 ลีิต่ำร
ว่สู่ด่หม่นเวียนที�ใช้ ไป้ (Renewable material used)
105,997 ต่ำ่น
เชื�อเพีลีิงขัยะ
(เดินเครื�องจำ่กัรย่งไม�เต่ำ็มป้ี)

วััติถุุดุ้บั

ระบัุทิ้่�มาของวััสดุุ
(ซื้่�อมาจากผ้้ส่งมอบั
ภัายนอกห้รือจัดุห้า
จากภัายในองค์กร)
จำ่ดหาจำากัภายในองค์กัร
จำ่ดหาจำากัภายในองค์กัร
จำ่ดหาจำากัภายในองค์กัร
ซื�อมาจำากัผ่้สู่�งมอบภายนอกั
ซื�อมาจำากัผ่้สู่�งมอบภายนอกั
จำ่ดหาจำากัภายในองค์กัร
จำ่ดหาจำากัภายในองค์กัร
จำ่ดหาจำากัภายในองค์กัร
ซื�อมาจำากัผ่้สู่�งมอบภายนอกั

วัสดุนําเข้าแบบรี ไซิเคืิลที�นํามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ [301-2]
รายการวััสดุุนำาเข้าแบับัรีไซื้เค้ลัทิ้่�ใช้้ในการผลั้ติผลั้ติภััณฑ์์แลัะบัริการ
ว่สู่ด่ไม�หม่นเวียนที�ใช้ ไป้ (Non-renewable materials used)
หินคลี่กั (ทดแทน หินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำป้่น)
หินคลี่กั (ทดแทน หินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำมอร์ต่ำ้า)
หินคลี่กั (ทดแทน หิน Shale)
หินคลี่กั (ทดแทน ทรายแม�นำ�า)
USED OIL (ทดแทนนำ�าม่นเต่ำา)
Pyrolysis oil (ทดแทนนำ�าม่นเต่ำา)
ว่สู่ด่หม่นเวียนที�ใช้ ไป้ (Renewable material used)
เชื�อเพีลีิงขัยะ (ทดแทนถุ�านหิน)
หมายเหต่ำ่ (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

นำ�าห้นัก (ห้รือปริมาติร)
รวัมของวััสดุุแบับัรีไซื้เค้ลั

46,435.00 ต่ำ่น
481,911.00 ต่ำ่น
137,310.00 ต่ำ่น
136,799.08 ต่ำ่น
856,660.00 ลีิต่ำร
2,384,770.00 ลีิต่ำร
105,997 ต่ำ่น
(เดินเครื�องจำ่กัรย่งไม�เต่ำ็มป้ี)

ร้อยลัะของวััสดุุแบับั
รี ไซื้เค้ลัทิ้่�ใช้้

1.97 (1)
46.77 (2)
7.60 (3)
100 (4)
14.39 (5)
40.05 (6)
3.68 (7)

คำานวณจำากันำ�าหน่กัหินคลี่กั (ทดแทน หินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำหินป้่น) เทียบกั่บนำ�าหน่กัรวมขัองหินคลี่กั แลีะหินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำป้่น
คำานวณจำากันำ�าหน่กัหินคลี่กั (ทดแทน หินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำมอร์ต่ำ้า) เทียบกั่บนำ�าหน่กัรวมขัองหินคลี่กั แลีะหินป้่นที�ใช้ผลีิต่ำมอร์ต่ำ้า
คำานวณจำากันำ�าหน่กัหินคลี่กั (ทดแทน หิน Shale) เทียบกั่บนำ�าหน่กัรวมขัองหินคลี่กั แลีะหิน Shale
คำานวณจำากันำ�าหน่กัหินคลี่กั (ทดแทน ทรายแม�นำ�า) เทียบกั่บนำ�าหน่กัรวมขัองหินคลี่กั แลีะทรายแม�นำ�า
คำานวณจำากัป้ริมาต่ำร Used oil (ทดแทนนำ�าม่นเต่ำา) เทียบกั่บป้ริมาต่ำรรวมขัอง Used oil, นำ�าม่นเต่ำา แลีะ Pyrolysis oil
คำานวณจำากัป้ริมาต่ำร Pyrolysis oil (ทดแทนนำ�าม่นเต่ำา) เทียบกั่บป้ริมาต่ำรรวมขัอง Used oil, นำ�าม่นเต่ำา แลีะ Pyrolysis oil
คำานวณจำากันำ�าหน่กัเชื�อเพีลีิงขัยะ (ทดแทนถุ�านหิน) เทียบกั่บนำ�าหน่กัรวมขัองเชื�อเพีลีิงขัยะ แลีะถุ�านหิน ; พี่จำารณาอ่ต่ำราสู่�วนเชื�อเพีลีิง
ขัยะ : ถุ�านหิน เท�ากั่บ 2.25)
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การข้นส่ง
บริษั่ทฯ ต่ำระหน่กัดีว�ากัารขันสู่�ง ถุือเป้็นเป้็นป้ัจำจำ่ยที�สู่ำาค่ญต่ำ�อกัารดำาเนินธ์่รกัิจำขัองบริษั่ทฯ ท่�งในด้านกัารขันสู่�งสู่ินค้า
เพี่�อสู่�งมอบให้กั่บลี่กัค้า กัารขันสู่�งว่ต่ำถุ่ดิบ กัารขันสู่�งชิ�นสู่�วนอะไหลี�สู่ำารอง (Spare parts) รวมไป้ถุึงกัารเดินทางขัองพีน่กังาน
เพี่�อมาป้ฏิิบ่ต่ำิงาน ซึ�งกัารขันสู่�งเหลี�านี�มีความจำำาเป้็นที�จำะต่ำ้องคำานึงถุึงระยะเวลีา แลีะความต่ำ�อเนื�องเพี่�อขันสู่�งสู่ินค้าไป้ย่งจำุดหมาย
ป้ลีายทางต่ำามระยะเวลีาที�กัำาหนดต่ำรงต่ำามว่ต่ำถุ่ป้ระสู่งค์ขัองผ่้ร่บป้ลีายทาง แลีะกัารนำาสู่ินค้า หรือว่ต่ำถุ่ดิบในรถุเที�ยวขัากัลี่บ
โดยไม�มกัี ารวิง� รถุเป้ลี�า เพี่อ� ลีดต่ำ้นท่นกัารขันสู่�งแลีะลีดมลีภาวะทีเ� กัิดขั้น� อย�างไรกั็ต่ำามกัารขันสู่�งจำำาเป้็นต่ำ้องใช้ทร่พียากัรท่ง� ในด้านบ่คคลี
แลีะ ยานพีาหนะในกัารขันสู่�ง อาทิ รถุบรรท่กั แลีะรถุไฟ ในกัารกัระจำายสู่ินค้าหรือว่ต่ำถุ่ดิบซึ�งมีจำำานวนมากัไป้ย่งจำุดต่ำ�าง ๆ ซึ�งนอกัจำากั
กัารให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารใช้ทร่พียากัรด่งกัลี�าวให้มป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีแลี้ว ย่งจำำาเป้็นต่ำ้องคำานึงถุึงความค่ม้ ค�า ต่ำ้นท่นค�าใช้จำา� ย ทีเ� หมาะสู่ม
ในกัารบริหารกัารขันสู่�งให้เกัิดความต่ำ�อเนื�อง มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งสู่่ด ต่ำ้นท่นต่ำำ�า แลีะเกัิดผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อมน้อยที�สู่่ด [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

- กัระจำายสู่ินค้าไป้ย่งลี่กัค้าได้ - บริหารจำ่ดกัารเรือ� งต่ำ้นท่นกัารกัระจำายสู่ินค้าให้มป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพี
อย� า งรวดเร็ ว แลีะลีดกัาร สู่�งมอบได้ ในเวลีาที�กัำาหนด เพี่�อให้บรรลี่ว่ต่ำถุ่ป้ระสู่งค์ ในกัาร
ร้ อ งเรี ย น โดยมี เ ป้้ า หมาย กัระจำายสู่ินค้าให้แกั�ลีกั่ ค้า ในราคาค�าขันสู่�งทีเ� หมาะสู่ม
กัารร้องเรียนต่ำำา� กัว�า 0.25% - จำ่ดระเบียบกัารร่บสู่�งสู่ินค้า เพี่อ� กัระทบต่ำ�อช่มชน แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม
น้อยที�สู่่ด เช�น ให้ลี่กัค้าคลี่มผ้าใบเมื�อร่บสู่ินค้าเสู่ร็จำกั�อน
ขัองเที�ยวกัารจำ่ดสู่�งต่ำ�อป้ี
ออกันอกับริษั่ทฯ กัารป้ระสู่านงานให้ลี่กัค้า/ผ่้ร่บเหมาต่ำรวจำ
- ระบบกัารขันสู่� ง ว่ ต่ำ ถุ่ ดิ บ สู่อบสู่ถุาพีรถุให้ มี สู่ ภาพีพีร้ อ มร่ บ สู่ิ น ค้ า แลีะป้ระสู่านงาน
ใช้ระบบกัารลีำาเลีียง ที� CDE ให้ ลี่ กั ค้ า /ผ่้ ร่ บ เหมาให้ แ จำ้ ง พีน่ กั งานขั่ บ รถุต่ำ้ อ งวางแผน
Plant (Site C) เพี่อ� ลีดต่ำ้นท่น แลีะศูึกัษัาเสู่้นทางกั�อนเดินทางจำ่ดสู่�งสู่ินค้า
กัารขันสู่� ง ลีดฝ่่ น PM2.5 - จำ่ดให้มีกัารขันสู่�งทางรถุไฟ ที�สู่ามารถุเพี่� ม ป้ริ ม าณสู่ิ น ค้ า
ต่ำ�อเทีย� ว ในขับวนขัองรถุไฟ เพี่อ� ขันสู่�งไป้ศู่นย์จำา� ย แลีะคลี่งสู่ินค้า
แลีะลีดกั๊าซเรือนกัระจำกั
สู่าขัาขัองบริษั่ทฯ เกั็บเป้็นสู่ต่ำ๊อกั เพี่�อให้เพี่�มจำำานวนสู่ินค้า
อำานวยความสู่ะดวกัในกัารกัระจำายสู่ินค้า ถุึงลี่กัค้าได้มากัขั้�น
แลีะในเวลีาที�เร็วขั้�น
- วางเครื อ ขั� า ยระบบกัารขันสู่� ง เพี่� อ ป้้ อ งกั่ น กัรณี เ กัิ ด กัาร
หย่ดชะง่กัขัองกัารจำราจำร โดยได้จำด่ โหมดกัารขันสู่�งสู่ินค้าออกั
เป้็นกัารขันสู่�งโดยรถุบรรท่กั กัารขันสู่�งทางเรือ แลีะกัารขันสู่�ง
ด้วยรถุไฟ
- วางแผนกัารขันสู่�งสู่ินค้าแลีะกัารร่บสู่ินค้าในเที�ยวขัากัลี่บ โดย
ไม�ให้มีกัารวิ�งรถุโดยไม�มีขัองบรรท่กั
- กัารลีงท่นซื�อห่วรถุจำ่กัรรถุไฟ จำำานวน 12 ค่น โดยกัารรถุไฟ
แห�งป้ระเทศูไทย เป้็นผ่้ดำาเนินงาน (Operate) แลีะมีต่ำ้่ขันสู่�ง
สู่ินค้าจำำานวน 577 ต่ำ่้ ในกัารขันสู่�งสู่ินค้าจำากัโรงงานในจำ่งหว่ด
สู่ระบ่รี ไป้ย่งศู่นย์จำ�ายต่ำ�าง ๆ จำำานวน 10 ศู่นย์จำ�าย ครอบคลี่ม
ท่กัภ่มิภาคขัองป้ระเทศู
ป้ระกัอบด้วย ศู่นย์จำ �ายเชียงรากัน้อยจำ่งหว่ดป้ท่มธ์านี
ศู่ น ย์ จำ � ายเป้ร็ งจำ่ งหว่ ด ฉีะเชิ งเทรา ศู่น ย์จำ �ายนาสู่ารจำ่งหว่ด
สู่่ราษัฎร์ธ์านี ศู่นย์จำ�ายควนเนียงจำ่งหว่ดสู่งขัลีา ศู่นย์จำ�ายลีำาชี
จำ่งหว่ดสู่่รนิ ทร์ ศู่นย์จำา� ยห้วยขัย่งจำ่งหว่ดอ่บลีราชธ์านีศูน่ ย์จำา� ย
อ่บลีราชธ์านี ศู่นย์จำ �ายอ่ดรธ์านี ศู่นย์จำ �ายบึงพีระจำ่งหว่ด
พี่ษัณ่โลีกั แลีะศู่นย์จำ�ายลีำาพีูน เนื�องจำากักัารขันสู่�งระบบราง
สู่ามารถุป้ระหย่ดพีลี่งงานได้มากักัว�าเมือ� เทียบกั่บกัารขันสู่�งโดย
รถุบรรท่กั
- ดำาเนินกัารต่ำิดต่ำ่�งสู่ายพีานลีำาเลีียงเพี่�อขันสู่�งว่ต่ำถุ่ดิบแทนกัาร
ขันสู่�งด้วยรถุบรรท่กั ซึ�งช�วยลีดกัารใช้นำ�าม่นดีเซลี ลีดต่ำ้นท่น
กัารขันสู่�ง แลีะลีดกัารป้ลีดป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัลีงได้ โดยต่ำิดต่ำ่ง�
ครอบคลี่ ม ในสู่�ว นหน้ า เหมื อ ง Site A เป้็ น ระยะทาง
ไป้กัลี่ บ 12กัิ โ ลีเมต่ำร ซึ� ง ระบบสู่ายพีานลีำา เลีี ย งสู่ามารถุ
ผลีิ ต่ำ กัระแสู่ไฟฟ้ า ได้ (โครงกัารนี� ไ ด้ ร่ บ รางว่ ลี Thailand
Energy Award ในป้ี 2016 ป้ระเภทรางว่ลีดีเด�นด้านพีลี่งงาน
สู่ร้างสู่รรค์ โครงกัารผลีิต่ำไฟฟ้าจำากัสู่ายพีานลีำาเลีียงว่ต่ำถุ่ดิบ
จำากักัรมพี่ฒนาพีลี่งงานทดแทนแลีะอน่รกั่ ษั์พีลี่งงานกัระทรวง
พีลี่งงาน) แลีะที� Site C ทดแทนกัารขันสู่�งด้วยรถุบรรท่กั
เป้็นระยะทางไป้-กัลี่บรวม 19 กัิโลีเมต่ำร โดยมีสู่ายพีานระบบ
ลีำาเลีียงไป้-กัลี่บ 10 กัิโลีเมต่ำร สู่ามารถุผลีิต่ำไฟฟ้า
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ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
- จำำานวนขั้อร้องเรียนด้านกัาร - จำ่ดให้กัารอบรมพีน่กังานขั่บรถุ
จำ่ดสู่�งสู่ินค้าขัองลี่กัค้าเฉีลีี�ย เพี่�อให้เขั้าใจำวิธ์ีกัารจำ่ดสู่�งสู่ินค้า
ให้มีป้ระสู่ทิ ธ์ิภ� าพีแลีะลีดป้ัญหา
อย่�ที� 0.071%
กัารจำ่ดสู่ง�
- ระบบสู่ายพีานลีำาเลีียงว่ต่ำถุ่ดบิ
ขัองหน้ า เหมื อ ง Site A - บริ ษั่ท ฯ วางแผนให้ ป้ี 2565
สู่ามารถุผลีิต่ำไฟฟ้า (Regen จำะขันสู่� ง ทางรถุไฟป้ริ ม าณ
erative Downhill Conveyor) มากักัว�า 2 ลี้านต่ำ่น ซึง� จำะช�วยลีด
ได้ 928,868 กัิ โ ลีว่ ต่ำ ต่ำ์ - จำำานวนกัารขันสู่�งทางรถุยนต่ำ์
ช่�วโมง/ป้ี ลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซ ไป้ย่งจำ่งหว่ดต่ำ�าง ๆ ที�ศู่นย์จำ�าย
ต่ำ่ง� อย่ไ� ด้ มากักัว�า 70,000 เทีย� ว
เรื อ นกัระจำกัได้ 4,153.43
รถุทีว� ง�ิ
ต่ำ่นคาร์บอนไดออกัไซด์เทียบ
- อย่� ร ะหว� า งต่ำิ ด ต่ำ่� ง ระบบสู่าย
เท�าต่ำ�อป้ี
พีายลีำา เลีี ย งว่ ต่ำ ถุ่ ดิบ ที� CDE
- ระบบสู่ายพีานลีำาเลีียงว่ต่ำถุ่ดบิ
Plant (Site C) ซึง� จำะลีดต่ำ้นท่น
ขัองหน้าเหมือง Site C สู่ามารถุ
กัารขันสู่�ง ฝ่่น PM2.5 แลีะลีด
ผลีิต่ำไฟฟ้า(Regenerative
กั๊าซเรือนกัระจำกั คาดว�าจำะแลี้ว
Downhill Conveyor) ได้
เสู่ร็จำในป้ี 2565
1,071,509 กัิโลีว่ต่ำต่ำ์-ช่ว� โมง/ป้ี
ลีดกัารป้ลี� อ ยกั๊ า ซเรื อ น
กัระจำกัได้ 4,791.25 ต่ำ่ น
คาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
ต่ำ�อป้ี
- ป้ี 2564 บริษั่ทฯมีกัารขันสู่�ง
ทางรถุไฟป้ริ ม าณมากักัว� า
1.8 ลี้านต่ำ่น โดยขันสู่�งทาง
รถุไฟจำากัโรงงานป้่นซิเมนต่ำ์
สู่ระบ่ รี ไ ป้ย่ ง ศู่ น ย์ จำ� า ยขัอง
บริษั่ทฯ ที�ต่ำ่�งอย่�ท่�วป้ระเทศู
ซึ� ง เป้็ น กัารช� ว ยลีดจำำา นวน
กัารขันสู่�งทางรถุยนต่ำ์ ไป้ย่ง
จำ่งหว่ดต่ำ�าง ๆ ที�ศู่นย์จำ�ายต่ำ่�ง
อย่ไ� ด้ มากักัว�า 60,000 เทีย� ว
รถุที�วิ�ง
- ในป้ี 2564 มีกัารขันสู่ินค้า/
ว่ สู่่ ด่ / อ่ ป้ กัรณ์ ขั องบริ ษั่ ท ฯ
แลีะบริ ษั่ ท ในเครื อ ในเที� ย ว
ขัากัลี่บโรงงาน ป้ระมาณ 100
เที�ยว/เดือน

การจัด้การพีลังงาน
ธ์่รกัิจำผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ซงึ� ถุือเป้็นธ์่รกัิจำหลี่กัขัองบริษัท่ ฯ ซึง� มีกัารใช้พีลี่งงาน ท่ง� พีลี่งงานไฟฟ้าแลีะพีลี่งงานความร้อนในป้ริมาณ
ทีสู่� ง่ ถุึงร้อยลีะ 65 ขัองต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำ บริษัท่ ฯ จำึงให้ความสู่ำาค่ญในบริโภคทร่พียากัรพีลี่งงานให้เกัิดป้ระโยชน์สู่ง่ สู่่ด ต่ำ่ง� แต่ำ�กัารออกัแบบ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ กัารจำ่ดหาทร่พียากัรในกัารผลีิต่ำ กัารออกัแบบแลีะควบค่มกัระบวนกัารผลีิต่ำแลีะเครื�องจำ่กัรในกัารผลีิต่ำที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่ง
เพี่�อลีดกัารใช้พีลี่งงาน รวมถุึงกัารสู่่ญเสู่ียพีลี่งงานทิ�งโดยเป้ลี�าป้ระโยชน์ เช�น พีลี่งงานความร้อน พีลี่งงานไฟฟ้า พีลี่งงานเชื�อเพีลีิง
ต่ำลีอดจำนสู่�งเสู่ริมกัารใช้พีลี่งงานทดแทน (Renewable Energy) อาทิ เชือ� เพีลีิงจำากัขัยะ นำา� ม่นจำากัยางรถุยนต่ำ์ เพี่�อให้เกัิดกัารควบค่มด่แลี
แลีะบริหารจำ่ดกัารในกัระบวนกัารทางธ์่รกัิจำต่ำ�าง ๆ ต่ำามนโยบายขัองกัลี่�มบริษั่ท ทีพีีไอโพีลีีน ที�ต่ำ้องกัารให้มีกัารใช้ทร่พียากัรพีลี่งงาน
อย�างค่้มค�าแลีะมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

- กัำาหนดให้มีนโยบายด้านกัารจำ่ดกัารพีลี่งงาน แลีะนำามาต่ำรฐาน
โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์
- กัารใช้ พี ลี่ ง งานท่ กั ชนิ ด ต่ำ� อ ISO 50001 ระบบกัารจำ่ดกัารพีลี่งงานต่ำามมาต่ำรฐานสู่ากัลี มาเป้็น
กัารผลีิ ต่ำ ป้่ น เม็ ด ไม� เ กัิ น แนวทางในกัารบริหารจำ่ดกัาร
- มี กั ารแต่ำ� ง ต่ำ่� ง ผ่้ ร่ บ ผิ ด ชอบพีลี่ ง งานด้ า นไฟฟ้ า แลีะด้ า น
3,450 เมกัะจำูลี/ต่ำ่น
- กัารใช้พีลี่งงานท่กัชนิดต่ำ�อกัาร ความร้ อ น ผ่้ ร่ บ ผิ ด ชอบพีลี่ ง งานระด่ บ อาว่ โ สู่ด้ า นไฟฟ้ า
ผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ ไม�เกัิน 175 ผ่้ร่บผิดชอบพีลี่งงานระด่บอาว่โสู่ด้านความร้อน รวมท่�ง
ในระด่บป้ฏิิบ่ต่ำิกัาร มีกัารใช้ Focus Improvement Pillar
เมกัะจำูลี/ต่ำ่น
เพี่�อช�วยกั่นค้นหาจำุดที�กั�อเกัิดความสู่่ญเสู่ียด้านพีลี่งงาน
- กัารใช้ พี ลี่ ง งานท่ กั ชนิ ด ต่ำ� อ ควบค่มต่ำ้นท่น แลี้วนำามป้ร่บป้ร่งโดยจำ่ดต่ำ่ง� เป้็นกัลี่ม� เพี่อ� ทำางาน
กัารผลีิต่ำป้่นสู่ำาเร็จำร่ป้ ไม�เกัิน ร�วมกั่น (Project Team)
45 เมกัะจำูลี/ต่ำ่น
- กัารวิจำย่ แลีะพี่ฒนาสู่ีเขัียว (Green Research and Development)
ซึ�งมีกัารออกัแบบผลีิต่ำภ่ณฑ์์ที�มีกัารใช้พีลี่งงานในกัารผลีิต่ำ
โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั (LDPE)
ทีลี� ดลีง เช�น Super mixed Cement (นำ�าหน่กั 40 kg. สู่ามารถุ
- กัารใช้ พี ลี่ ง งานท่ กั ชนิ ด ต่ำ� อ ใช้ ง านได้ เ ที ย บเท� า ป้่ น Mixed Cement ท่� ว ไป้ 50 kg.)
กั า ร ผ ลีิ ต่ำ เ ม็ ด พี ลี า สู่ ต่ำิ กั แลีะ Hydraulic Cement
LDPE&EVA ไม�เกัิน 4,450 - กัารใช้วต่ำ่ ถุ่ดบิ ที�ได้ทกั่ สู่�วนมาอย�างค่ม้ ค�า กัารใช้ซา�ำ กัารนำาสู่�วน
ที�เหลีือมาใช้ (Reuse & Recycle) โดยกัารนำานำ�าม่นเครื�อง
เมกัะจำูลี/ต่ำ่น
นำ
�าม่นหลี�อลีื�นที�ใช้แลี้วมาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิง
- กั า ร ใ ช้ พี ลี่ ง ง า น ท่ กั ช นิ ด
กัารใช้
เชื�อเพีลีิงทดแทน (Renewable Fuels) โดยกัารนำาขัยะ
ต่ำ� อ กัารผลีิ ต่ำ กัาวนำา� , กัาวผง
ช่มชนมาผลีิต่ำเป้็นเชื�อเพีลีิงขัยะ สู่ำาหร่บโรงไฟฟ้าแลีะโรงงาน
ไม�เกัิน 1,150 เมกัะจำูลี/ต่ำ่น
ป้่นซิเมนต่ำ์ กัารนำานำ�าม่นหลี�อลีื�น ยางรถุยนต่ำ์ หรือเศูษัว่สู่ด่ ที�
เกัิ ด จำากักัระบวนกัารในโรงงานที� ใ ห้ ค วามร้ อ นนำา มาเป้็ น
โรงงานกัระเบื�องคอนกัรีต่ำ แลีะ เชื�อเพีลีิง
ไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ (FCB)
- กัารใช้พีลี่งงานทดแทน (Renewable Energy) โดยกัารผลีิต่ำ
กัารใช้ พี ลี่ ง งานรวมท่ กั กัระแสู่ไฟฟ้าจำากัโรงไฟฟ้าพีลี่งงานทดแทนหรือโรงไฟฟ้าเชื�อ
ชนิ ด ต่ำ� อ กัารผลีิ ต่ำ บอร์ ด (FB)/ เพีลีิงขัยะ แลีะกัารผลีิต่ำนำ�าม่นจำากัยางรถุยนต่ำ์จำากัโรงงาน
กัระเบื�อง (FR) /ครอบกัระเบื�อง ไพีโรไลีซิสู่ (Pyrolysis)
(FR)/ ไม้สู่่งเคราะห์ (FW) ไม�เกัิน - กัารใช้พีลี่งงานความร้อนทิ�งกัลี่บมาใช้งาน (Heat Recovery)
โดยนำาความร้อนทิ�งจำากักัระบวนกัารผลีิต่ำมาใช้ซำ�าในกัารอ่�น
1,607 เมกัะจำูลี/ต่ำ่น
ว่ต่ำถุ่ดิบในหม้อบดว่ต่ำถุ่ดิบแลีะหม้อบดถุ�านหิน แลีะนำาความ
ร้อนทิ�งจำากักัระบวนกัารผลีิต่ำไอนำ�ามาใช้ ในกัารผลีิต่ำกัระแสู่
ไฟฟ้าแลีะผลีิต่ำอิฐมวลีเบา
- กัารใช้กัระบวนกัารผลีิต่ำแลีะเครื�องจำ่กัรที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่ง
โดยใช้เครือ� งจำ่กัรทีม� ป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีในกัารป้ระหย่ดพีลี่งงานสู่่ง
เช�น อินเวอร์เต่ำอร์ (Inverter) กัารป้ร่บเป้ลีี�ยนเครื�องจำ่กัรห้อง
ลีดอ่ ณ หภ่ ม ิ (Clinker Cooler) ในกัารผลีิ ต่ำ ป้่ น เม็ ด แลีะ
กัารออกัแบบป้ลี�องโรงงานด้วยกัารใช้กัารออกัแบบเวอร์เท็กัซ์
(Vertex design) เพี่ �อลีดกัารใช้พีลี่งงาน กัารใช้สู่ายพีาน
ขันหินลีงจำากัเหมือง ซึง� สู่ามารถุผลีิต่ำกัระแสู่ไฟฟ้าป้้อนกัลี่บแทน
กัารใช้ ร ถุบรรท่ กั แลีะกัารใช้ เ ครื � อ งโม� ห ิ น เคลีื � อ นที �
(Mobile Crusher) เพี่�อลีดกัารขันสู่�งหิน เป้็นต่ำ้น
- กัารใช้ระบบควบค่มกัารผลีิต่ำที�เป้็นกัระบวนกัารทำางานอ่ต่ำโนม่ต่ำิ
(ProcessAutomation) เพี่�อความแม�นยำาในกัระบวนกัารผลีิต่ำ
โดยใช้ โป้รแกัรมกัารควบค่มระบบกัารเผาไหม้เพี่�อลีดกัาร
ใช้เชื�อเพีลีิง พีลี่งงานไฟฟ้าแลีะย่งทำาให้ ได้ป้่นเม็ดค่ณภาพีสู่่ง

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
- ผลีต่ำรวจำว่ดกัารใช้พีลี่งงานรวม
(เฉีพีาะโรงงานป้่ น ซิ เ มนต่ำ์
โรงงานเม็ ด พีลีาสู่ต่ำิ กั แลีะ
โรงงานโรงงานกัระเบือ� งคอนกัรีต่ำ
แลีะไฟเบอร์ซเี มนต่ำ์)มีป้ริมาณ
กัารใช้พีลี่งงานรวม จำำานวน
34,127,661.23 จำิ กั ะจำู ลี
[302-1] คิดเป้็นสู่่ดสู่�วนเพี่ม� ขั้น�
ร้อยลีะ 1.87 เมื�อเทียบกั่บ
ป้ี 2563 โดยจำำา แนกัต่ำาม
รายลีะเอียดได้ด่งนี�

1. ดำาเนิกัารจำ่ดกัารด้าพีลี่งงาน
ต่ำามขั้อกัำาหนดมาต่ำรฐาน ISO
50001 ระบบกัารจำ่ ด กัาร
พีลี่งงานต่ำามมาต่ำรฐานสู่ากัลี
2. ป้ฎิ บ ่ ต่ำ ิ ต่ำ ามกัฎหมาย
ด้ า นพีลี่ ง งาน

โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์
• ป้ริมาณกัารใช้พีลี่งงานรวม
จำำานวน 32,982,130.54 จำิกัะจำูลี
คิ ด เ ป้็ น สู่่ ด สู่� ว น เ พี่� ม ขั้� น
ร้อ ยลีะ 2.09 เมื�อ เทียบกั่บ
ป้ี 2563 เนื�อ งจำากับริ ษั่ท ฯ
ต่ำระหน่ กั ถุึ ง ความสู่ำา ค่ ญ
ทางด้านสู่ิ�งแวดลี้อมในกัาร
ควบค่มลีดป้ริมาณขัองกัาร
ป้ลีดป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั
ที� ม าจำากัถุ� า นหิ น จำึ ง ได้ นำา
เชือ� เพีลีิงขัยะ ซึง� เป้็นเชือ� เพีลีิง
ที�มีกัารป้ลีดป้ลี�อยกั๊าซเรือน
กัระจำกัน้อยกัว�าถุ�านหิน แต่ำ�มี
ค่ ณ ภาพีต่ำำ�า กัว� า ถุ� า นหิ น
จำึงทำาให้พีลี่งงานรวมเพี่�มขั้�น
โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั (LDPE)
• ป้ริมาณกัารใช้พีลี่งงานรวม
จำำา นวน 657,856 จำิ กั ะจำู ลี
คิดเป้็นสู่่ดสู่�วนลีดลีงร้อยลีะ
3.47 เมือ� เทียบกั่บป้ี 2563
โรงงานกัระเบื�องคอนกัรีต่ำ แลีะ
ไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ (FCB)
• ป้ริมาณกัารใช้พีลี่งงานรวม
จำำานวน 487,673.97 จำิกัะจำูลี
คิดเป้็นสู่่ดสู่�วนลีดลีงร้อยลีะ
4.86 เมื�อเทียบกั่บป้ี 2563
รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานรวมของที พี ไ อโพลี น (เฉพาะโรงงานป่ น ซิิ เ มนต โรงงานเม็ ด พลาสติ ก
และโรงงานกระเบื�องคือนกรีต และไฟเบอรซิีเมนต) [302-1]
หนวย : จิกะจูล

การใช้้พลัังงานในองค์กร

2562

ปริมาณการใช้้พลัังงาน
2563

2564

โรงงานป่นซิิเมนต
พลัังงานควัามร้อน (พลัังงานไม่ห้มุนเวัียน)
ถุ�านหิน

28,972,988.00

27,692,130.85

26,951,649.59

นำา� ม่นเต่ำา

103,530.97

125,466.93

162,842.50

นำา� ม่นดีเซลี

331,812.44

411,215.67

564,600.79

กั๊าซธ์รรมชาต่ำิ

28,627.42

16,998.39

14,416.05

ไอนำา�

73,420.84

65,425.11

62,852.56

-

-

1,013,101.79

3,964,900.51

3,996,056.49

4,212,667.26

33,475,280.18

32,307,293.44

32,982,130.54

ไอนำา�

72,579.35

100,245.96

80,719

พลัังงานไฟื้ฟื้้า

573,546.28

581,254.76

577,137

รวัม

646,125.63

681,500.72

657,856

ไอนำา�

475,310.74

317,629.31

276,271.89

พลัังงานไฟื้ฟื้้า

192,999.60

194,983.20

211,402.80

รวัม

668,310.34

512,612.51

487,674.69

34,789,716.15

33,501,406.67

34,127,661.23

พีลี่งงานความร้อน (พีลี่งงานหม่นเวียน)
เชือ� เพีลีิงขัยะ
พลัังงานไฟื้ฟื้้า
รวัม
โรงงานเม็ดพลาสติก (LDPE และ EVA)
พลัังงานควัามร้อน (พลัังงานไม่ห้มุนเวัียน)

โรงงานกระเบือ� งคือนกรีตและไฟเบอรซิเี มนต (CRT และ FCB)
พลัังงานควัามร้อน (พลัังงานไม่ห้มุนเวัียน)

การใช้พลังงานรวมทั�งหมด

ห้มายเห้ติุ : -
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พีลี่งงานไฟฟ้า 1 กัิโลีว่ต่ำต่ำ์-ช่�วโมง มีค�าเท�ากั่บ 0.00360 จำิกัะจำูลี, ถุ�านหิน 1 กัิโลีกัร่ม มีค�าเท�ากั่บ 0.0218 จำิกัะจำูลี, นำ�าม่นเต่ำา 1 ลีิต่ำร มีค�า
เท�ากั่บ 0.03977 จำิกัะจำูลี, นำ�าม่นเชื�อเพีลีิง (ดีเซลี) 1 ลีิต่ำร มีค�าเท�ากั่บ 0.03642 จำิกัะจำูลี, กั๊าซธ์รรมชาต่ำิ (แห้ง) 1 ลี่กับาศูกั์ฟุต่ำ มีค�าเท�ากั่บ
0.0367 จำิกัะจำูลี ขั้อม่ลีจำากักัรมพี่ฒนาพีลี่งงานทดแทนแลีะอน่ร่กัษั์พีลี่งงาน กัระทรวงพีลี่งงาน
พีลี่งงานความร้อนขัองไอนำ�า 1 ต่ำ่น คำานวณจำากัป้ริมาณความร้อนที�ผ�านเขั้าหรือออกัจำากัระบบในกัระบวนกัารที�ความด่นคงที� (Enthalpy)
ที�ไอนำ�าความด่น 25 บาร์ มีค�าเท�ากั่บ 2.711073 จำิกัะจำูลี

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

คืวามเข้มข้นของการใช้พลังงาน (เฉพาะโรงงานป่นซิิเมนต โรงงานเม็ดพลาสติก และโรงงานกระเบื�อง
คือนกรีต และไฟเบอรซิีเมนต) [302-3]
หนวย : เมกะจูลตอตัน

ประเภัทิ้ของพลัังงานทิ้่�ใช้้
ไฟื้ฟื้้า
ควัามร้อน

การใช้้พลัังงานในองค์กร

ปริมาณการใช้้พลัังงานติ่อห้น่วัยผลัผลั้ติ
2562
2563
2564

โรงงานป่นซิิเมนต
SEC ป้่นเม็ด (Clinker)

3,525.83

3,412.82

3,417.22

SEC ป้่นซิเมนต่ำ์ (Cement)

152.62

155.13

169.46

SEC ป้่นสู่ำาเร็จำร่ป้ (Mortar)

43.83

44.86

44.63

SEC เม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE&EVA

4,472.90

4,485.45

4,355.58

SEC ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ กัาวนำา� , กัาวผง

1,924.94

1,045.95

1,086.84

1,891.65

1,417.13

1,402.12

โรงงานเม็ดพลาสติก (LDPE และ EVA)

โรงงานกระเบือ� งคือนกรีตและไฟเบอรซิเี มนต(CRT และ FCB)
SEC ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ บอร์ด (FB)/กัระเบือ� ง
(FR)/ครอบกัระเบือ� ง (FR)/ไม้สู่ง่ เคราะห์ (FW)
ห้มายเห้ติุ: SEC คือ ค�ากัารใช้พีลี่งงานต่ำ�อหน�วยกัารผลีิต่ำ (Specific Energy Consumption: SEC)

คืวามริเริ�มในการลดการใช้พลังงาน [302-4]
ควัามริเริ�มในการลัดุการใช้้พลัังงาน

รายลัะเอ่ยดุการดุำาเน้นงาน

ปริมาณพลัังงานทิ้่�ลัดุลัง

1. ลีดกัารสู่ิน� เป้ลีืองพีลี่งงานไฟฟ้าขัอง Limestone
crusher 4 โดยเพี่� ม Capacity SBM 1, 2
จำากั 609 เป้็น 700 T/hrs

- ลีดเวลีารอกัารขันสู่�งว่ต่ำถุ่ดบิ จำากัแผนกัเหมือง
- เพี่�ม ช่�ว โมงกัารเดิ น เครื�อ งจำ่ กั รให้ ไ ด้ มากักัว� า
15.00 ช.ม. /ว่น/ต่ำ่ว (รวม 30 ช.ม./ว่น)

614,755.00 kWh/ป้ี

2. ลีดกัารใช้ พี ลี่ ง งานไฟฟ้ า โดยกัารเป้ลีี� ย นช่ ด
ขั่บ Sepol coal mill 2&4 จำากั 42.29 kw (2019)
แลีะ 67.47 kw(2019) เหลีือ 20.02 kw

- เป้ลีีย� นช่ดขั่บ Sepol จำากัแบบ Hydraulic motor
เป้็นแบบ Gear motor

239,990.41 kWh/ป้ี

3. Modify ต่ำิดต่ำ่�ง Vortex ที� Stack EP Cooler
Kiln 1,2,3,4

- ต่ำิดต่ำ่ง� เครือ� งป้ระหย่ดพีลี่งงานลีมวนหลี่มดำา ลีดกัาร
ใช้พีลี่งงานขัองพี่ดลีมลีง 3-5%

2,136,506.40 kWh/ป้ี

4. ลีดค�า POWER CONSUMPTION เฉีลีี�ย ท่�งป้ี
ขัองกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์TYPE MIXED (M4500)
ลีง 0.5 kwh / T

- ป้ร่บป้ร่ง SLOT PLATE , ป้ริมาณ GRINDING BALL
*ป้ร่บป้ร่งสู่ภาพีภายใน SEPOL SEPARATOR ,
สู่ภาพี MATERIAL

488,801.00 kWh/ป้ี

5. ป้ร่บป้ร่ง Capacity Roto Packer (Packing Plant)

- ใช้ช่ดป้ร่บความเร็วรอบเครื�อง Roto packer
ให้สู่ามารถุควบค่มความเร็วรอบได้อต่ำ่ โนม่ต่ำิ
- ใช้ช่ดขั่บ motor impeller (ช่ด feed เขั้างวง)
ให้สู่ามารถุทำางานได้เร็วขั้น�

30,522.48 kWh/ป้ี

6. Modify POLYTRACK Kiln 1,2,3,4

- ต่ำิดต่ำ่ง� Polytrack บริเวณ Clinker cooler เพี่อ� ลีด
กัารใช้พีลี่งงาน

115,872,952.85 kWh/ป้ี

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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การจัด้การนำ�าใชุ้และนำ�าที่ิ�ง
ทร่พียากัรนำ�าถุือเป้็นทร่พียากัรหลี่กัที�สู่ำาค่ญซึ�งนำามาใช้ ในกัระบวนกัารผลีิต่ำขัองบริษั่ทฯ แลีะจำำาเป้็นต่ำ�อสู่ิ�งมีชีวิต่ำท่กัชีวิต่ำ
มีความสู่ำาค่ญต่ำ�อมน่ษัย์ทง�่ ในด้านอ่ป้โภคแลีะบริโภค อีกัท่ง� ย่งเป้็นทร่พียากัรทีใ� ห้คณ
่ ป้ระโยชน์แลีะเป้็นป้ัจำจำ่ยหลี่กัสู่ำาค่ญในกัารขั่บเคลีือ� น
กัิจำกัรรมทางเศูรษัฐกัิจำ แลีะสู่่งคม รวมถุึงระบบนิเวศูทางธ์รรมชาต่ำิ บริษัท่ ฯ จำึงต่ำระหน่กัเป้็นอย�างยิง� ถุึงกัารใช้ทร่พียากัรนำ�าให้เกัิดค่ณค�า
แลีะป้ระโยชน์สู่่งสู่่ด เป้็นไป้อย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ในกัารป้ระกัอบธ์่รกัิจำ ต่ำลีอดจำนให้ความสู่ำาค่ญต่ำ�อกัารบริหารจำ่ดกัารนำ�าใช้แลีะนำ�าทิ�ง
เพี่�อลีดผลีกัระทบที�เกัิดจำากักัารใช้ทร่พียากัรนำ�าอ่นเนื�องจำากักัิจำกัรรมต่ำ�าง ๆ ขัองบริษั่ทฯ ที�มีต่ำ�อสู่่งคมแลีะสู่ิ�งแวดลี้อม ให้สู่อดคลี้อง
ต่ำามกัลีย่ทธ์์ Bio-Circular-Green Economy (BCG) เพี่�อนำาไป้สู่่�กัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]
- ลีดกัารใช้ทร่พียากัรนำา� จำากั
แม�นา� ำ ป้่าสู่กั่ โดยกัารนำานำา� ผิวดิน
แลีะนำ�าใช้แลี้วกัลี่บมาใช้ ใหม�
- ควบค่มป้ริมาณกัารนำานำา� จำากั
แม� นำ�า ป้่ า สู่่ กั เขั้ า มาใช้ ภ ายใน
โรงงานไม� เ กัิ น 930,000
ลี่กับาศูกั์เมต่ำร/เดือน
- ควบค่มค่ณภาพีนำา� ทิง� ทีร� ะบาย
ลีงรางระบายนำา� ขัองเขัต่ำป้ระกัอบ
กัารให้ มี ค� า ต่ำามมาต่ำรฐาน
นำ�าทิง� ต่ำามกัฏิระเบียบขัองกัรม
โรงงานอ่ต่ำสู่าหกัรรม
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การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

- บริษัท่ ฯ มีแหลี�งนำา� ใช้หลี่กัสู่ำาค่ญ 2 แหลี�ง ได้แกั� (1) แม�นา�ำ ป้่าสู่่กั - กัารใช้ ท ร่ พี ยากัรนำ�า จำากั
แหลี�งดำาเนินงานทีม� นี ย่ สู่ำาค่ญ
ซึง� นำ�าจำะถุ่กัสู่่บขั้น� มาย่งโรงป้ร่บค่ณภาพีนำา� ขัองโรงป้่นซึง� เป้็น
สู่�งผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อม
ระบบผลีิต่ำนำา� ป้ระป้า เพี่อ� สู่�งไป้ใช้งานในกัระบวนกัารผลีิต่ำต่ำ�าง ๆ
(เฉีพีาะโรงงานป้่
น ซิ เ มนต่ำ์
ท่�งโรงงานป้่นซิเมนต่ำ์แลีะโรงไฟฟ้า แลีะ (2) บ�อเกั็บนำ�าผิวดิน
โรงงานเม็ ด พีลีาสู่ต่ำิ กั แลีะ
แลีะนำ�าทิง� ภายในโรงงาน จำำานวน 3 บ�อ ซึง� ป้ระกัอบด้วย บ�อนำ�า
โรงงานกัระเบื�อ งคอนกัรีต่ำ
ขันาด 180,000 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร ซึง� เป้็นบ�อรองร่บนำา� ฝนทีต่ำ� กัลีง
แลีะไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์)
ในพี่น� ทีโ� รงงาน บ�อนำา� ขันาด 1,5000,000 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร ซึง� เป้็น • ป้ริมาณกัารดึงนำา� มาใช้ทง� ่ หมด
บ�อรองร่บนำ�าฝนทีต่ำ� กัลีงในพี่น� ทีเ� หมืองแลีะพี่น� ทีใ� กัลี้เคียง แลีะ
จำำานวน 12,152,655 ลี่กับาศูกั์บ�อนำ�าขันาด 1,000,000 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร เพี่�อเป้็นแหลี�งนำ�าใช้
เมต่ำร โดยจำำาแนกัเป้็นนำ�าที�มี
ป้ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีาย
สู่ำารองขัองบริษั่ทฯ รวมท่�งเพี่�อป้้องกั่นผลีกัระทบต่ำ�อกัารใช้
อย่�ในนำ�า ≤ 1,000 มิลีลีิกัร่ม
นำา� ขัองป้ระชาชนในพี่น� ทีใ� กัลี้เคียง โดยนำา� จำากับ�อเกั็บนำา� ผิวดิน
/ลีิต่ำร จำำานวน 11,850,636
ที�เหลี�านี�จำะถุ่กัสู่่บไป้รวมกั่บนำ�าจำากัแม�นำ�าป้่าสู่่กัเพี่�อป้ร่บป้ร่ง
ลี่
กั บาศูกั์ เ มต่ำร แลีะนำ�า ที� มี
ค่ณภาพีกั�อนสู่�งมาใช้ ในโรงงานป้่นแลีะโรงผลีิต่ำไฟฟ้าต่ำ�อไป้
ป้ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีาย
แลีะย่งเป้็นบ�อกั่กัเกั็บนำา� สู่ำารองไว้ ใช้ ในหน้าแลี้งหากัป้ริมาณนำา�
อย่ใ� นนำ�า > 1,000 มิลีลีิกัร่ม/
จำากัแม� นำ�า ป้่ า สู่่ กั ไม� เ พีี ย งพีอต่ำ� อ กัารใช้ ง านในภาค
ลีิต่ำร 302,019 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร
อ่ต่ำสู่าหกัรรม [303-1]
คิดเป้็นสู่่ดสู่�วนเพี่ม� ขั้น� ร้อยลีะ
- กัารสู่่บนำา� จำากัแม�นา�ำ ป้่าสู่่กั บริษัท่ ฯ จำะถุ่กัควบค่มโดยสู่ำาน่กังาน
8.70 เมื�อเทียบกั่บป้ี 2563
[303-3]
โครงกัารชลีป้ระทาน จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี โดยสู่าำ น่กังานจำะออกัใบอน่ญาต่ำ
ให้บริษัท่ ฯ สู่่บนำ�าได้ ไม�เกัินเดือนลีะ 1,000,000 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร • ป้ริมาณกัารระบายนำา� ทิง� ท่ง� หมด
จำำานวน 18,328 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร
โดยบริษัท่ ฯ จำะต่ำ้องจำ่ดทำารายงานสู่ร่ป้ป้ริมาณกัารสู่่บนำ�าจำากั
โดยจำำ
าแนกัเป้็นนำา� ทีม� ป้ี ริมาณ
แม�นา�ำ ป้่าสู่่กั สู่�งให้สู่าำ น่กังานโครงกัารชลีป้ระทาน จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี
รวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา�
เป้็นป้ระจำำาท่กัเดือน นอกัจำากันีท� างสู่ำาน่กังานฯ จำะจำ่ดเจำ้าหน้าที�
≤ 1,000 มิ ลี ลีิ กั ร่ ม /ลีิ ต่ำ ร
เขั้ามาต่ำรวจำสู่อบมิเต่ำอร์เพี่�อต่ำรวจำสู่อบป้ริมาณกัารสู่่บนำ�า
จำำานวน 18,328 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร
จำากัแม�นำ�าป้่าสู่่กัขัองบริษั่ทฯ เป้็นป้ระจำำาท่กัเดือน [303-1]
แลีะนำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็ง
- เนือ� งจำากัแม�นา�ำ ป้่าสู่่กัมีกัารใช้งานจำากัหลีายภาคสู่�วน ไม�วา� จำะเป้็น
ที�ลีะลีายอย่�ในนำ�า > 1,000
มิ ลี ลีิ กั ร่ ม /ลีิ ต่ำ ร จำำา นวน 0
ภาคกัารเกัษัต่ำร ภาคอ่ ต่ำ สู่าหกัรรม ภาคธ์่ ร กัิ จำ พีาณิ ช ย์
ลี่กับาศูกั์เมต่ำร คิดเป้็นสู่่ดสู่�วน
ภาคคร่วเรือน เป้็นต่ำ้น ด่งน่น� จำึงต่ำ้องมีกัารควบค่มแลีะจำ่ดสู่รร
เพี่ม� ขั้น� ร้อยลีะ 57.93 เมือ� เทียบ
กัารใช้นา� ำ โดยสู่าำ น่กังานโครงกัารชลีป้ระทานสู่ระบ่รี จำะเป้็นผ่ค้ วบค่ม
กั่
บป้ี 2563 [303-4]
แลีะจำ่ดสู่รรกัารใช้นำ�า เพี่�อให้ท่กัภาคสู่�วนได้ร่บกัารจำ่ดสู่รรนำ�า
• ป้ริมาณกัารใช้นา�ำ รวมท่ง� หมด
อย�างเหมาะสู่มแลีะเป้็นธ์รรม [303-1]
จำำานวน 1,254,953 ลี่กับาศูกั์- โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ ไม�มกัี ารระบายนำ�าทิง� ออกันอกัโรงงาน โดย
เมต่ำร คิดเป้็นสู่่ดสู่�วนเพี่�มขั้�น
บริษั่ทฯจำะมีบ�อเกั็บรวบรวมนำ�าทิ�งเพี่�อนำานำ�าทิ�งกัลี่บมาใช้
ร้อยลีะ 8.62 เมื�อเทียบกั่บ
ป้ระโยชน์ ใหม�ภายในโรงงาน [303-2]
ป้ี 2563
- โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั LDPE/EVA ซึ�งนำ�าเสู่ียจำากัขับวนกัาร • ป้ริมาณนำา� ทีน� าำ กัลี่บมาใช้ใหม�
ผลีิต่ำจำะถุ่กัระบายเขั้าระบบบำาบ่ดนำา� เสู่ียแลีะมีกัารวิเคราะห์
ท่� ง หมดจำำา นวน 627,556
ค่ณภาพีนำ�าให้อย่�ในเกัณฑ์์มาต่ำรฐาน กั�อนกัารระบายลีงราง
ลี่ กั บาศูกั์ เ มต่ำร คิ ด เป้็ น
ระบายนำ�าขัองโรงงาน แลีะมีกัารต่ำิดต่ำามค่ณภาพีนำ�าให้อย่�ใน
สู่่ดสู่�วนลีดลีงร้อยลีะ 1.72
เมื�อเทียบกั่บป้ี 2563
เกัณฑ์์มาต่ำรฐานกั�อนระบายลีงรางระบายนำา� ขัองเขัต่ำป้ระกัอบกัารฯ
ต่ำามมาต่ำรฐาน EIA ขัองโรงงานระยอง แลีะมีกัารรายงานผลี - บริษั่ทฯ มีกัารระบายนำ�าทิ�ง
ออกันอกัโรงงานซึ� ง ผลี
ในกัารต่ำิ ด ต่ำามผลี EIA สู่� ง ให้ ห น� ว ยราชกัารที� เ กัี� ย วขั้ อ ง
วิ เ คราะห์ ค่ ณ ภาพีนำา� ทิ� ง
อย�างต่ำ�อเนือ� ง สู่ำาหร่บเขัต่ำป้ระกัอบกัารฯ มีกัารต่ำิดต่ำามค่ณภาพี
ทีร� ะบายในป้ี 2564 อย่ใ� นเกัณฑ์์
นำ�า ต่ำามมารต่ำฐาน EHIAขัองเขัต่ำป้ระกัอบกัารฯ IRPC
มาต่ำรฐานท่กัค�า [303-4]
กั�อนกัารระบายนำ�าออกั [303-2]
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- โรงป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะบริเวณโดยรอบ
มี แ ผนบริ ห ารจำ่ ด กัารนำา� ใช้ โดย
พี่ฒนาแหลี�งกั่กัเกั็บนำา� ผิวดินเพี่�ม
เต่ำิม ทีอ� ย่ร� ะหว�างกัารขัุดบ�อนำา� ขันาด
1,000,000 ลี่กับาศูกั์เมต่ำร สู่ำาหร่บ
ใช้เป้็นแหลี�งนำา� สู่ำารอง เพี่อ� ป้้องกั่น
แลีะลีดผลีกัารทบที�มีต่ำ�อกัารใช้นา�ำ
ขัองช่มชน
- โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกัที�จำ่งหว่ด
ระยองมีกัารต่ำิดต่ำามค่ณภาพีนำา�
ต่ำามแผนงานแลีะมาต่ำรกัาร EIA
อย�างต่ำ�อเนือ� ง

ปริมาณการดึงนํ�ามาใช้ (เฉพาะโรงงานป่นซิิเมนต โรงงานเม็ดพลาสติก และโรงงานโรงงานกระเบื�อง
คือนกรีตและไฟเบอรซิีเมนต) [303-3]
หนวย : ล่กบาศูกเมตร

แห้ลั่งนำ�าทิ้่�ดุึงนำ�ามาใช้้

ปริมาณนำ�าในพ่�นทิ้่�
2562
2563
2564

ปริมาณนำ�าในพ่�นทิ้่�ทิ้่�ม่ควัามเครียดุนำ�า
2562
2563
2564

โรงงานป่นซิิเมนต
นำ�าผ้วัดุ้น (แม่นำ�าป่าสักแลัะนำ�าฝน)
นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

8,460,097

9,789,325

10,704,011

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

12,360
(สู่ค.- ธ์ค.)

35,285

35,293

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

312,132

534,074

422,394

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

52,219

51,108

94,757

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

396,070

443,523

594,181

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำ�าบัาดุาลั

นำ�าทิ้ะเลั

นำ�าจากกระบัวันการผลั้ติ

นำ�าจากแห้ลั่งภัายนอก

โรงงานเม็ดพลาสติก (LDPE)
นำ�าผ้วัดุ้น

นำ�าบัาดุาลั

นำ�าทิ้ะเลั

นำ�าจากกระบัวันการผลั้ติ

นำ�าจากแห้ลั่งภัายนอก (นำ�าประปา)
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โรงงานโรงงานกระเบื�องคือนกรีตและไฟเบอรซิีเมนต(FCB)
นำ�าผ้วัดุ้น
นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

379,399

326,926

302,019

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

52,219

51,108

94,757

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

396,070

443,523

594,181

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

9,232,878

10,853,315

11,850,636

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

379,399

326,926

302,019

0

0

0

นำ�าบัาดุาลั

นำ�าทิ้ะเลั

นำ�าจากกระบัวันการผลั้ติ

นำ�าจากแห้ลั่งภัายนอก (นำ�าประปา)

รวัมปริมาณนำ�าทิ้่�ดุึงนำ�ามาใช้้ทิ้ั�งห้มดุ

ห้มายเห้ติุ: ไม�มกัี ารดึงนำา� จำากัพี่น� ทีท� ม�ี คี วามเครียดนำา� (Water Stress)

ปริมาณการใช้นํ�า (เฉพาะโรงงานป่นซิิเมนต โรงงานเม็ดพลาสติก และโรงงานกระเบื�องคือนกรีต
และไฟเบอรซิีเมนต) [303-4]
หนวย : ล่กบาศูกเมตร

แห้ลั่งนำ�าทิ้่�ดุึงนำ�ามาใช้้

ปริมาณนำ�าในพ่�นทิ้่�
2562
2563
2564

ปริมาณนำ�าในพ่�นทิ้่�ทิ้่�ม่ควัามเครียดุนำ�า
2562
2563
2564

โรงงานป่นซิิเมนต
นำ�าผ้วัดุ้น (แม่นำ�าป่าสักแลัะนำ�าฝน)
นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำ�าบัาดุาลั

นำ�าทิ้ะเลั
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ส่งไปยังองค์กรอ่�นภัายนอก
นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

12,128

11,605

18,328

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� ≤1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

12,128

11,605

18,328

0

0

0

นำา� ทีม� ป้ี ริมาณรวมขัองแขั็งทีลี� ะลีายอย่ใ� นนำา� >1,000 มิลีลีิกัร่ม/ลีิต่ำร

0

0

0

0

0

0

โรงงานเม็ดพลาสติก (LDPE)
นำ�าผ้วัดุ้น

นำ�าบัาดุาลั

นำ�าทิ้ะเลั

ส่งไปยังองค์กรอ่�นภัายนอก

รวัมปริมาณนำ�าทิ้่�ดุึงนำ�ามาใช้้ทิ้ั�งห้มดุ

ห้มายเห้ติุ: ไม�มกัี ารดึงนำา� จำากัพี่น� ทีท� ม�ี คี วามเครียดนำา� (Water Stress)

สารที�ถ่กจัดอันดับวามีผลกระทบตอสิ�งแวดล้อมซิึ�งต้องมีการบําบัดนํ�าที�ระบาย [303-4]
2562

ค่าทิ้่�ติรวัจวััดุไดุ้
2563

2564

pH

8.2

8.0

8.0

TDS

826.3

759

899

SS

26.1

17.9

19.0

BOD

5.8

2.6

5.1

COD

32.9

52.2

50.3

Oil and Grease

0.8

0.1

ND*

pH

7.58

7.52

7.22

BOD

3.33

3.06

3.41

COD

59.58

49.67

58.63

สารทิ้่�ถุ้กจัดุอันดุับัวั่าม่ผลักระทิ้บัติ่อส้�งแวัดุลั้อม
ซื้ึ�งติ้องม่การบัำาบััดุนำ�าทิ้่�ระบัาย
โรงงานป่นซิิเมนต

โรงงานเม็ดพลาสติก (LDPE)
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TKN

0.84

1.69

0.93

Oil and Grease

1.77

2.26

2.57

pH

8.7

8.9

8.8

TDS

702

820

962

SS

14

12.6

16

BOD

1

4.6

9.9

COD

37

25.4

31.8

Oil and Grease

0.7

ND*

ND

โรงงานโรงงานกระเบื�องคือนกรีตและไฟเบอรซิีเมนต(FCB)

ห้มายเห้ติุ: ค�ากัารต่ำรวจำว่ดอ้างอิงมาต่ำรฐาน จำากัป้ระกัาศูกัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม เรือ� ง กัำาหนดมาต่ำรฐานควบค่มกัารระบายนำา� ทิง� จำากัโรงงาน พี.ศู.2560
* ND : No Detected หมายถุึง ต่ำรวจำจำ่บว่ดค�าไม�ได้

ปริมาณการใช้นํ�า (เฉพาะโรงงานป่นซิิเมนต โรงงานเม็ดพลาสติก และโรงงานกระเบื�องคือนกรีต
และไฟเบอรซิีเมนต) [303-5]
หนวย : ล่กบาศูกเมตร

การใช้้นำ�าติามแห้ลั่งดุำาเน้นการทิ้่ส� ำาคัญ

ปริมาณนำ�าในพ่�นทิ้่�
2562
2563
2564

ปริมาณนำ�าในพ่�นทิ้่�ทิ้่�ม่ควัามเครียดุนำ�า
2562
2563
2564

โรงงานป่นซิิเมนต
ป้ริมาณกัารใช้นา�ำ

195,083

333,796

263,996

0

0

0

ป้ริมาณนำา� ทีม� กัี ารกั่กัเกั็บ

1,680,000

1,680,000

2,680,000

0

0

0

ป้ริมาณนำา� ทีน� าำ กัลี่บมาใช้ใหม� (Recycle Water)

312,132

534,074

422,394

0

0

0

448,289

494,631

688,938

0

0

0

ป้ริมาณนำา� ทีม� กัี ารกั่กัเกั็บ

0

0

0

0

0

0

ป้ริมาณนำา� ทีน� าำ กัลี่บมาใช้ใหม� (Recycle Water)

0

0

0

0

0

0

379,399

326,926

302,019

0

0

0

ป้ริมาณนำา� ทีม� กัี ารกั่กัเกั็บ

6,900

6,900

6,900

0

0

0

ป้ริมาณนำา� ทีน� าำ กัลี่บมาใช้ใหม� (Recycle Water)

N/A

104,474

205,163

0

0

0

ปริมาณการใช้้นา�ำ รวัมทิ้ัง� ห้มดุ

1,022,771

1,155,353

1,254,953

0

0

0

ปริมาณนำา� ทิ้่ม� ก่ ารกักเก็บัรวัมทิ้ัง� ห้มดุ

1,686,900

1,686,900

2,686,900

0

0

0

ปริมาณนำา� ทิ้่น� าำ กลัับัมาใช้้ให้ม่ทิ้ง�ั ห้มดุ

312,132

638,548

627,557

0

0

0

โรงงานเม็ดพลาสติก (LDPE)
ป้ริมาณกัารใช้นา�ำ

โรงงานโรงงานกระเบือ� งคือนกรีตและไฟเบอรซิเี มนต (FCB)
ป้ริมาณกัารใช้นา�ำ

ห้มายเห้ติุ: ไม�มกัี ารดึงนำา� จำากัพี่น� ทีท� ม�ี คี วามเครียดนำา� (Water Stress)
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การจัด้การมลอากาศ
เนื�องด้วยธ์่รกัิจำผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์เป้็นธ์่รกัิจำหลี่กัขัองบริษั่ทฯ แลีะมีกัารใช้ถุ�านหินเป้็นเชื�อเพีลีิงในกัระบวนกัารผลีิต่ำ รวมท่�ง
กัารเผาหินป้่นให้เป้็นป้่นเม็ด (ป้ฏิิกัิริยาแคลีซิเนซ่�น) ซึ�งเป้็นป้ัจำจำ่ยหลี่กัที�กั�อให้เกัิดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั บริษั่ทฯ จำึงมีความม่�งม่�น
ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำโดยให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารลีดกัารป้ลีดป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัอ่นเป้็นสู่าเหต่ำ่สู่ำาค่ญขัองกัารเกัิดภาวะโลีกัร้อน
ซึ�งสู่อดร่บกั่บแนวนโยบายขัองภาคร่ฐที�ต่ำ้องกัารจำ่ดกัารกั่บป้ัญหากัารเป้ลีี�ยนแป้ลีงสู่ภาพีภ่มิอากัาศู รวมถุึงกัารป้ร่บต่ำ่วร่บมือกั่บ
มาต่ำรกัารด้านสู่ิ�งแวดลี้อม ด้านกัารเป้ลีี�ยนแป้ลีงสู่ภาพีภ่มิอากัาศูที�มีแนวโน้มเขั้มขั้นมากัขั้�น โดยบริษั่ทฯ มีนโยบายแลีะวิสู่่ยท่ศูน์
ในกัารเป้็นผ่ผ้ ลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ทเ�ี ป้็นมิต่ำรต่ำ�อสู่ิง� แวดลี้อม ให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารใช้พีลี่งงานแลีะเชือ� เพีลีิงหม่นเวียนเขั้ามาทดแทนเชือ� เพีลีิง
ฟอสู่ซิลี ใช้พีลี่งงานแลีะทร่พียากัรต่ำ�าง ๆ ในกัารผลีิต่ำอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ต่ำลีอดจำนกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองบริษั่ทฯ
เพี่�อให้มีกัารลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

- กัำาหนดเป้้าหมายกัลี่�มทีพีี ไอ - เขั้าร�วมโครงกัาร/กัิจำกัรรมลีดกั๊าซเรือนกัระจำกั เช�น กัารขัอขั้น� ทะเบียน - ป้ริมาณกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือน - มีแผนงานดำาเนินกัารขัอ CFP
แลีะร่บคาร์บอนเครดิต่ำ (T-VER) เขั้าร�วมโครงกัารสู่น่บสู่น่น กัระจำกัที� ลี ดได้ ในป้ี 2564 (Carbon Footprint of Product)
โพีลีีน ลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือน
กัิจำกัรรมลีดกั๊าซเรือนกัระจำกั (Low Emission Support จำากักัารนำาเชื�อเพีลีิงขัยะมา ขัอง ผ ลีิ ต่ำ ภ่ ณฑ์์ ป้่ นซิ เ ม น ต่ำ์
กัระจำกัเป้็นศู่นย์ (Net Zero
Scheme:
LESS) กัารขั้�นทะเบียนฉีลีากัคาร์บอนฟุต่ำ พีริ�นต่ำ์ ใช้ ท ดแทนถุ� า นหิ น จำำา นวน จำำานวน 7 ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ในป้ี 2565
GHG Emission) ทีโ� รงป้่นซิเมนต่ำ์
(Carbon Footprint) เพี่อ� แสู่ดงว�าผลีิต่ำภ่ณฑ์์ผา� นกัารป้ระเมิน 0.1 ลี้านต่ำ่น
- อย่�ระหว�างลีงท่นในเครื�องจำ่กัร
แลีะบริเวณโดยรอบที� อ. มวกัเหลี็กั
คาร์ บ อนฟุ ต่ำ พีริ� น ต่ำ์ แ ลีะสู่ามารถุลีดกัารป้ลี� อ ยกั๊ า ซ - ป้ริมาณกัารผลีิต่ำ Hydraulic เพี่�อให้สู่ามารถุนำาเชื�อเพีลีิงขัยะ
แลีะ อ. แกั�งคอย จำ. สู่ระบ่รี
cement สู่ามารถุช�วยลีด
เรือนกัระจำกัได้ต่ำามเกัณฑ์์ที�กัำาหนด เป้็นต่ำ้น
โดยกัารนำา ขัยะมาใช้ เ ป้็ น - กัารผลีิต่ำไฟฟ้าจำากักัารใช้พีลี่งงานหม่นเวียน (Renewable กั๊าซเรือนกัระจำกั 0.25 ลี้านต่ำ่น มาใช้แทนถุ�านหินได้ป้ระมาณ
30-40% คาดว�าโครงกัารจำะแลี้ว
เชื� อ เพีลีิ ง แทนถุ� า นหิ น ที� โ รง
Energy) รวมถุึ ง กัารใช้ เ ชื� อ เพีลีิ ง ทดแทน เช� น โรงไฟฟ้ า คาร์บอนไดออกัไซด์
เสู่ร็
จำในป้ี 2565
ผลีกัารต่ำรวจำว่
ด
ค�
า
ค่
ณ
ภาพี
ป้่นซิเมนต่ำ์ 30-40% แลีะแทน
พีลี่งงานความร้อนทิ�ง (Waste Heat Recovery Power
อากัาศู
พีบว�
า
ค่
ณ
ภาพี
ถุ�านหินในโรงไฟฟ้า 90-100%
Plant) ขันาด 40 เมกัะว่ต่ำต่ำ์ เพี่อ� นำาความร้อนจำากักัระบวนกัาร
ซึง� กัารลีดขัยะฝังกัลีบจำะสู่ามารถุ
ผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ ไป้ผลีิต่ำกัระแสู่ไฟฟ้าลีดกัารสู่ิน� เป้ลีืองพีลี่งงาน อากัาศู เสู่ียง แลีะแสู่งสู่ว�าง
/โรงผลีิต่ำเชื�อเพีลีิงขัยะ โดยนำาขัยะไป้ผ�านกัระบวนกัารผลีิต่ำ อ ย่� ใ น เ กั ณ ฑ์์ ป้ กั ต่ำิ ต่ำ า ม
ลีดกั๊าซเรือนกัระจำกัได้
เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทนกัารใช้ถุ�านหินในโรงงานป้่นซิเมนต่ำ์/ ที�กัฎหมายกัำาหนด แลีะไม�พีบ
โครงกัาร Prepol-SC โดยต่ำิดต่ำ่�งเครื�องจำ่กัรเพี่�มเต่ำิมในสู่�วน กัรณีสู่ารเคมีร่�วไหลีจำากักัาร
ดำาเนินธ์่รกัิจำ
ขัองเต่ำาเผาป้่นซิเมนต่ำ์เพี่อ� ลีดกัารบริโภคพีลี่งงานความร้อน
(Heat Consumption) แลีะสู่ามารถุนำาขัยะมาใช้เป้็นเชือ� เพีลีิง
ทดแทนถุ�านหินได้ถุึง 30-40% แลีะโครงกัารผลีิต่ำแผ�นฟิลี์ม
Polene Solar สู่น่ บ สู่น่ น กัารใช้ พี ลี่ ง งานไฟฟ้ า จำากั
แสู่งอาทิต่ำย์ เป้็นต่ำ้น
- กัารเพี่� ม ป้ระสู่ิ ท ธ์ิ ภ าพีพีลี่ ง งาน (Energy Efficiency)
กัารป้ลี่กัต่ำ้นไม้ แลีะกัารอน่รกั่ ษั์ฟน้� ฟูป้า่ อาทิ โครงกัารต่ำิดต่ำ่ง�
สู่ายพีานลีำาเลีียงว่ต่ำถุ่ดิบจำากัหน้าเหมือง Site-A (Regener
ative Downhill Conveyor) มาย่ ง เครื� อ งย� อ ยหิ น ขัอง
โรงป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะโครงกัารต่ำิดต่ำ่�งสู่ายพีานลีำาเลีียงว่ต่ำถุ่ดิบ
แลีะ Mobile Crusher ทีเ� หมืองซึง� จำะย�อยหินป้่นแลีะหินดินดาน
จำากัหน้ า เหมื อ งสู่� ง ต่ำรงเขั้ า โรงงานผ� า นสู่ายพีานลีำา เลีี ย ง
ทดแทนกัารขันสู่�งด้วยรถุบรรท่กัลีดกัารใช้เชือ� เพีลีิงนำา� ม่นดีเซลี
แลีะย่งสู่ามารถุผลีิต่ำกัระแสู่ไฟฟ้าได้ แลีะโรงไฟเบอร์ซิเมนต่ำ์
ที� ไม�ใช้แร�ใยหิน เป้็นว่สู่ด่ทดแทนไม้เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิ�งแวดลี้อม
แลีะลีดกัารต่ำ่ดไม้ทำาลีายป้่า
- กัารใช้ทร่พียากัร ว่ต่ำถุ่ดิบอย�างค่้มค�า กัารสู่ร้างนว่ต่ำกัรรม
ท่� ง กัารผลีิ ต่ำ แลีะผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ อ ย� า งต่ำ� อ เนื� อ ง เช� น โครงกัาร
Classification Plant โดยนำา หิ น คลี่ กั (Scrap) จำากั
กัระบวนกัารผลีิต่ำหินกั�อสู่ร้าง (Aggregate) ซึ�งไม�สู่ามารถุ
นำามาใช้ป้ระโยชน์ ได้มาผ�านกัระบวนกัาร Recycle เพี่อ� นำาไป้
ใช้เป้็นว่ต่ำถุ่ดบิ ในกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ ป้่นมอร์ต่ำา้ แลีะคอนกัรีต่ำ
แลีะกัารพี่ ฒ นาเทคโนโลียี กั ารผลีิ ต่ำ ป้่ น TPI แดง 299
(ป้่นไฮดรอลีิค) เพี่�อใช้ทดแทนป้่นป้อร์ต่ำแลีนด์ ทำาให้ลีดกัาร
ป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัลีง 10-15% โดยได้ร่บมาต่ำรฐาน
อ่ต่ำสู่าหกัรรม (มอกั.) เป้็นต่ำ้น
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เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

- ป้ร่ บ ป้ร่ ง ป้ระสู่ิ ท ธ์ิ ภ าพีขัองระบบด่ กั จำ่ บ ฝ่่ น ลีะอองแบบ
ไฟฟ้าสู่ถุิต่ำ (Electrostatic Precipitators) ที�ป้ลี�องห้อง
ลีดอ่ณหภ่มิ (Clinker Cooler)
- กัำาหนดให้มีกัารต่ำรวจำว่ดฝ่่นลีะอองในบรรยากัาศูที�มีขันาด
ไม�เกัิน 2.5 ไมครอน จำำานวน 8 สู่ถุานี รอบพี่�นที�โครงกัาร
เป้็นระยะเวลีา 5 ต่ำ�อเนือ� ง (ป้ี 2562-2566) โดยบริษัท่ ทีป้� ร้กัษัา
ด้านสู่ิ�งแวดลี้อมภายนอกั (Third Party)
- ต่ำิดต่ำ่�งสู่ถุานีต่ำรวจำค่ณภาพีอากัาศูแบบถุาวร เพี่�อต่ำรวจำว่ด
ค่ณภาพีอากัาศูในบรรยากัาศูรอบโรงงาน จำำานวน 5 สู่ถุานี
แลีะดำาเนินกัารต่ำรวจำว่ดค่ณภาพีอากัาศูในบรรยากัาศูเพี่ม� เต่ำิม
จำำานวน 2 สู่ถุานี ได้แกั� สู่ถุานีโรงเรียนมวกัเหลี็กัวิทยา แลีะสู่ถุานี
องค์ กั ารบริ ห ารสู่� ว นต่ำำา บลีมิ ต่ำ รภาพี โดยดำา เนิ น กัาร
ต่ำ�อเนื�องท่กัป้ี

ปริมาณการปลอยก๊าซิเรือนกระจก (เฉพาะโรงงานป่นซิิเมนต) [305-1][305-2][305-3][305-4]
หนวย : ตันคืารบอนไดออกไซิดเทียบเทา

การปลั่อยก๊าซื้เรือนกระจก
กัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัที�สู่ำาค่ญต่ำามขัอบเขัต่ำกัารควบค่ม
กัารดำาเนินงาน (Operational Control Approach)

โรงงานป้นซื้้เมนติ์
ป้ี 2562

ป้ี 2563

2564

กัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัทางต่ำรง (ขัอบเขัต่ำ 1)

7,866,437.45

7,691,320.06

7,561,509.47

กัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัทางอ้อมจำากัพีลี่งงาน (ขัอบเขัต่ำ 2)

1,438,958.97

1,439,399.02

1,193,594.53

กัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัทางอ้อมอื�น ๆ (ขัอบเขัต่ำ 3)

241,148.90

215,299.23

220,068.07

รวม (ขัอบเขัต่ำ 1, 2 แลีะ 3)

9,546,545.33

9,346,018.31

8,975,172.07

1.0517

1.0377

1.0003

ความเขั้มขั้นขัองกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัต่ำ�อผลีผลีิต่ำ (ต่ำ�อต่ำ่นผลีผลีิต่ำ)
ห้มายเห้ติุ:
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- กัำาหนดให้ป้ี 2562 เป้็นป้ีฐาน เนือ� งจำากักัิจำกัรรมในโรงงานย่งไม�มกัี ารเป้ลีีย� นแป้ลีงอย�างมีนย่ สู่ำาค่ญแลีะมีขัอ้ ม่ลีทีสู่� อดคลี้องกั่บวิธ์กัี ารคำานวณขัององค์กัารบริหาร
จำ่ดกัารกั๊าซเรือนกัระจำกั (อบกั.) ฉีบ่บป้ร่บป้ร่งคร่ง� ที� 5, มกัราคม 2564 โดยมีป้ริมาณกั๊าซเรือนกัระจำกัรวมทีป้� ลี�อยออกัมาในป้ีฐานรวม 9,546,545.33 ต่ำ่น
คาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
- ค�าศู่กัยภาพีในกัารทำาให้เกัิดสู่ภาวะโลีกัร้อน (Global Worming Potential: GWP) คำานวณโดยใช้มาต่ำรฐานองค์กัารบริหารจำ่ดกัารกั๊าซเรือนกัระจำกั (อบกั.)
- กั๊าซทีร� วมอย่ใ� นกัารคำานวณค�าป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั (ขัอบเขัต่ำ 1,2 แลีะ 3) ได้แกั� CO2 , CH4 , N2O, HFCs, PFCs แลีะ SF6

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

คืวามมุงมั�นรวมกันส่การปลอยก๊าซิเรือนกระจกสุทธุิเป็นศู่นย (Net Zero GHG Emission)

กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนได้ต่ำ่�งเป้้าหมายลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัสู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ (Net Zero GHG Emission) โดยกัิจำกัรรมหลี่กั
มาจำากักัารนำาขัยะมาใช้เป้็นเชือ� เพีลีิงทดแทนถุ�านหินในกัระบวนกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ 30-40% แลีะในกัระบวนกัารผลีิต่ำไฟฟ้า 90-100%
ณ สู่ิ�นป้ี 2564 กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน โดย บมจำ. ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ ได้ร่บกัารขั้�นทะเบียนจำากั อบกั. ร่บรองป้ริมาณกั๊าซ
เรือนกัระจำกัที�ลีดลีง (Carbon Credit) จำากัโครงกัารนำาขัยะช่มชนมาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิง จำำานวน 82,056 ต่ำ่น คาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
แลีะอย่�ระหว�างกัารขั้�นทะเบียนจำากั อบกั. เพี่�อร่บรองป้ริมาณกั๊าซเรือนกัระจำกัที�ลีดลีง (Carbon Credit) อีกัจำำานวน 709,752 ต่ำ่น
คาร์บอนไดออกัไซด์เทียบเท�า
นอกัจำากันี� ในป้ี 2564 บมจำ. ทีพีี ไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ ได้ร่บขัยะท่กัป้ระเภทรวมท่�งสู่ิ�น 2.19 ลี้านต่ำ่น มาใช้เป้็นเชื�อเพีลีิง
ในโรงไฟฟ้าขัอง บมจำ. ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ แลีะในโรงป้่นซิเมนต่ำ์ขัองบริษัท่ ซึง� สู่ามารถุลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกั (Carbon Reduction)
จำากักัารฝังกัลีบได้ป้ระมาณ 5.08 ลี้านต่ำ่นคาร์บอนไดออกัไซค์เทียบเท�า โครงกัารใหม�น�ี บมจำ. ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์ อย่ร� ะหว�างกัารขั้น� ทะเบียน
กั่บ อบกั. เพี่�อร่บรองป้ริมาณกั๊าซเรือนกัระจำกัที�ลีดลีง

ตารางการลดก๊าซิเรือนกระจก (Carbon Reduction) เพื�อเป้าหมาย Net Zero GHG Emission
ของกลุมทีพี ไอโพลีน
แห้ลั่งดุำาเน้นการ / กระบัวันการทิ้่�เก่�ยวัข้อง

2564

2565

2566

2567

2568

2569

1.1 ผลีิต่ำป้่นเม็ด (1)

(7.56)

(7.56)

(7.47)

(7.3)

(7.3)

(7.3)

1.2 กัิจำกัรรมอืน� ๆ (1)

(1.41)

(1.30)

(1.2)

(1.05)

(1.00)

(1.00)

1.3 ผลีิต่ำป้่น Hydraulic (2)

0.25

0.26

0.27

0.27

0.27

0.27

สุทธุิ TPIPL

(8.72)

(8.60)

(8.40)

(8.08)

(8.03)

(8.03)

1.1 ลีดกัารฝังกัลีบขัยะช่มชนโดยนำามาผลีิต่ำเป้็นเชือ� เพีลีิงขัยะ (3)

(7.56)

(7.56)

(7.47)

(7.3)

(7.3)

(7.3)

2.2 กัารผลีิต่ำเชือ� เพีลีิงขัยะ, ไอนำา� แลีะไฟฟ้า (1)

(1.41)

(1.30)

(1.2)

(1.05)

(1.00)

(1.00)

สุทธุิ TPIPP

(8.72)

(8.60)

(8.40)

(8.08)

(8.03)

(8.03)

3. ลดการฝัังกลบขยะ (ล้านตัน)

0.25

0.26

0.27

0.27

0.27

0.27

1. บริษทั ทีพี ไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) - TPIPL

2. บริษทั ทีพี ไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) - TPIPP

ห้มายเห้ติุ:

(1) ป้ริมาณกัารป้ลี�อยกั๊าซเรือนกัระจำกัขัองกัระบวนกัารผลีิต่ำป้่นเม็ดคำานวณต่ำาม “ขั้อกัำาหนดในกัารคำานวณแลีะรายงานคาร์บอนฟุต่ำพีริ�นท์ขัององค์กัร”
โดยองค์กัารบริหารจำ่ดกัารกั๊าซเรือนกัระจำกั ฉีบ่บป้ร่บป้ร่งคร่ง� ที� 5, มกัราคม 2564 องค์กัารบริหารจำ่ดกัารกั๊าซเรือนกัระจำกั (อบกั.)
(2) คำานวณกั๊าซเรือนกัระจำกัโดยใช้วธ์ิ กัี าร T-VER-METH-OTH-03 ขัอง อบกั.
(3) คิด Emission Factor จำากั กัรณีป้ลี�อยเป้็นขัยะฝังกัลีบจำะเกัิดกั๊าซเรือนกัระจำกั 2.32 ต่ำ่น / ขัยะฝังกัลีบ 1 ต่ำ่น

กัารบรรลี่เป้้าหมายร�วมกั่นขัองกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนให้สู่ามารถุลีดกัารป้ลี�อยกั๊าซคาร์บอนไดออกัไซด์สู่่ทธ์ิเป้็นศู่นย์ควบค่�ไป้
กั่บกัารกัำาจำ่ดขัยะม่ลีฝอยแทนกัารฝังกัลีบซึ�งกั�อให้เกัิดป้ัญหามลีภาวะ จำะช�วยยกัระด่บกัารจำ่ดกัารผลีกัระทบด้านสู่ิ�งแวดลี้อม สู่�งมอบ
ค่ณค�าสู่่สู่� ง่ คมสู่�วนรวม อีกัท่ง� เป้็นกัารเสู่ริมสู่ร้างภ่มคิ ม่้ กั่นทางธ์่รกัิจำต่ำ�อความเสู่ีย� งทีเ� กัีย� วขั้องกั่บกัารเป้ลีีย� นแป้ลีงขัองสู่ภาพีภ่มอิ ากัาศู
เพี่�มความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่น อ่นเป้็นกัารต่ำอบสู่นองต่ำ�อความคาดหว่งแลีะความพี่งพีอใจำขัองผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียได้ขัองกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน
ได้อย�างต่ำ�อเนื�องแลีะย่�งยืน แลีะเป้็นกัารสู่�งต่ำ�อความย่�งยืนให้กั่บป้ระเทศูไทย

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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การป้องกันควัามเสื�อมโที่รมและการปนเป้�อนข้องที่่�ด้ิน
ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ซง�ึ เป้็นธ์่รกัิจำหลี่กัขัองบริษัท่ ฯ มีความจำำาเป้็นทีจำ� ะต่ำ้องใช้ป้ระโยชน์จำากัทีด� นิ เพี่อ� กัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
โดยกัารใช้ป้ระโยชน์หลี่กัจำากักัารใช้พีน่� ทีขั� องทีด� นิ คือ กัารสู่ร้างโรงงาน กัารทำาเหมือง แลีะกัารกัองเกั็บว่ต่ำถุ่ดบิ ด่งน่น� ทีด� นิ จำึงเป้็นป้ัจำจำ่ย
ที�สู่ำาค่ญต่ำ�อกัารดำาเนินธ์่รกัิจำขัององค์กัรเป้็นอย�างยิ�ง ด้วยความต่ำระหน่กัถุึงความสู่ำาค่ญขัองทร่พียากัรดิน บริษั่ทฯ จำึงดำาเนินธ์่รกัิจำ
ภายใต่ำ้แนวคิดทำาให้ขัยะเป้็นศู่นย์ (Zero Waste) ด่งน่�น บริษั่ทฯ จำึงไม�มีกัารป้ลี�อยขัองเสู่ีย นำ�าเสู่ีย นำ�าม่นที�ใช้แลี้ว สู่ารเคมี แลีะขัองเสู่ีย
อื�น ๆ ออกัสู่่�พี่�นดิน อ่นเป้็นสู่าเหต่ำ่ให้เกัิดที�ดินเสู่ื�อมโทรม [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]
ขัยะเป้็นศู่นย์ (Zero Waste)

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

- บริษัท่ ฯไม�มกัี ารป้ลี�อยขัองเสู่ีย นำ�าเสู่ีย นำ�าม่นทีใ� ช้แลี้ว สู่ารเคมี - ไม� มี ผ ลีกัระทบอ่ น เกัิ ด จำากั - บริษัท่ ฯ จำะดำาเนินกัารต่ำามต่ำาม
ขัองเสู่ี ย สู่ารเคมี แลีะสู่าร ป้ระกัาศูกัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม
แลีะสู่ารป้นเป้้�อนอื�นๆ ออกัสู่่�พี่�นดิน อ่นที�จำะเป้็นสู่าเหต่ำ่ให้เกัิด
ป้นเป้้�อน ที�สู่�งผลีให้เกัิดที�ดิน เรือ� งควบค่มกัารป้นเป้้อ� นในดิน
ที� ดิ น เสู่ื� อ มโทรม ต่ำามกัระกัาศูกัระทรวงอ่ ต่ำ สู่าหกัรรม
เสู่ื�อมโทรม [CRE5]
เรื�องควบค่มกัารป้นเป้้�อนในดินแลีะนำ�าใต่ำ้ดินภายในบริเวณ
แลีะนำา� ใต่ำ้ ดิ น ภายในบริ เ วณ
โรงงาน พี.ศู.2559 กัำา หนดให้ บ ริ ษั่ ท ฯมี กั ารต่ำิ ด ต่ำ่� ง บ� อ
โรงงาน พี.ศู.2559 อย�างเขั้มงวด
สู่่งเกัต่ำกัารณ์ เพี่อ� ต่ำรวจำสู่อบค่ณภาพีดินท่กัสู่ามป้ี โดยมีกัาร
ต่ำิดต่ำามต่ำรวจำสู่อบสู่ารป้นเป้้อ� น TPH(C5-C8), TPH (C8-C16),
TPH(C16-C35) โดยผลีกัารวิเคราะห์ผ�านเกัณฑ์์มาต่ำรฐาน
ที�กัำาหนด
- ดำาเนินกัารป้ลี่กัป้่าเป้็นพี่น� ทีสู่� เี ขัียวภายในโรงงาน จำำานวน 343 ไร�
แลีะได้รว� มมือกั่บ ม่ลีนิธ์สู่ิ งิ� แวดลี้อมเพี่อ� ชีวต่ำิ ป้ลี่กัป้่าภายนอกั
โรงงานบนทีด� นิ บริษัท่ ฯ จำำานวน 18 แป้ลีง เป้็นเนือ� ที� 1,915 ไร�
รวมถุึงกัารป้ลี่กัป้่าชายเลีนเพี่�อสู่ร้างระบบนิเวศูน์ที�สู่มด่ลี
แลีะป้้องกั่นกัารกั่ดเซาะชายฝั�งจำากันำ�าทะเลี อ่นเป้็นป้ระโยชน์
โดยรวมต่ำ�อป้ระชาชนแลีะภาคร่ฐ

การจัด้การข้ยะและข้องเส่ย
บริษัท่ ฯ ให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารจำ่ดกัารขัยะแลีะขัองเสู่ีย เนือ� งจำากัในกัระบวนกัารผลีิต่ำมีสู่ว� นสู่ำาค่ญกั�อให้เกัิดกัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรม
จำำานวนมากั แลีะกัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรมทีเ� กัิดขั้น� เหลี�านีห� ากัไม�มกัี ารบริหารจำ่ดกัารทีด� ี สู่ามารถุกั�อให้เกัิดผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิง� แวดลี้อมแลีะช่มชน
ได้ กัารจำ่ดกัารกัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรมจำำาเป้็นอย�างยิง� ทีจำ� ะต่ำ้องคำานึงถุึงกัารจำ่ดเกั็บ แลีะกัำาจำ่ดอย�างถุ่กัวิธ์ี ซึง� ต่ำ้องจำ่ดกัารให้ถุกั่ ต่ำ้องต่ำามกัฎหมาย
ที�เกัี�ยวขั้อง [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

ใช้ป้ระโยชน์จำากักัาอ่ต่ำสู่าหกัรรม - ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามนโยบายขัยะฝังกัลีบเป้็นศู่นย์ (Zero Waste to Landfill) - ป้ ริ ม า ณ ร ว ม ขั อ ง กั า กั
อ่ ต่ำ สู่าหกัรรม ที� นาำ มาใช้
ด้วยกัารกัำาจำ่ดกัากัหรือขัองเสู่ียโดยไม�ทำาลีายสู่ิ�งแวดลี้อม
ให้ ได้ ≥ 95 % ขัองป้ริมาณกัากั
ป้ระโยชน์ จำำานวน 12,421.25 ต่ำ่น
โดยวิ
ธ์
ี
กั
ารเผาร�
ว
มกั่
บ
เชื
�
อ
เพีลีิ
ง
หลี่
กั
ที
�
เ
ต่ำาเผาป้่
น
ซิ
เ
มนต่ำ์
อ่ต่ำสู่าหกัรรมที�เกัิดขั้�นในแต่ำ�ลีะป้ี
คิดเป้็นสู่่ดสู่�วนร้อยลีะ 99.92
ที�อ่ณหภ่มิสู่่งกัว�า 1,800 องศูาเซลีเซียสู่ในระบบป้ิด น่บเป้็น
ขัองป้ริมาณกัาอ่ต่ำสู่าหกัรรม
เทคโนโลียี ที� มี ค วามท่ น สู่ม่ ย แลีะเป้็ น มิ ต่ำ รกั่ บ สู่ิ� ง แวดลี้ อ ม
ที�เกัิดขั้�นในป้ี 2564
เมื�อเทียบกั่บกัารนำาขัยะไป้ฝังกัลีบแบบเดิมที�สู่ร้างป้ัญหาผลี
ป้ริ
มาณขัยะฝังกัลีบเป้็นศู่นย์
กัระทบต่ำ�อช่มชนแลีะสู่ิ�งแวดลี้อม ด้วยเหต่ำ่นี�กัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
ขัองบริ ษั่ ท ฯ จำะไม� มี กั ารป้ลี� อ ยสู่ารกั� อ มะเร็ ง เช� น มี เ ทน
ไนโต่ำรเจำนออกัไซด์ (NOx) แลีะซ่ลีเฟอร์ ไดออกัไซด์ (SO2) แลีะ
เถุ้าลีอยออกัสู่่�อากัาศู จำึงน่บเป้็นวิธ์ีกัารจำ่ดกัารขัองเสู่ีย หรือ
กัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรมทีม� ป้ี ระสู่ิทธ์ิภาพีแลีะย่ง� ยืน [306-1] [306-2]
- ดำาเนินกัารต่ำามกัลีย่ทธ์์ BCG เพี่�อให้เกัิดกัารใช้ทร่พียากัร
ว่ต่ำถุ่ดิบอย�างค่้มค�า เช�น กัารนำาทร่พียากัรที�เหลีือจำากักัาร
ค่ดแยกัขัยะเพี่อ� นำาไป้ผลีิต่ำเชือ� เพีลีิง มาผ�านกัระบวนกัารผลีิต่ำ
เพี่อ� ให้เป้็นป้่ย� อินทรีย์ ในโครงกัารผลีิต่ำป้่ย� อินทรีย์ (Fertilizer
Plant) ซึ�งช�วยเพี่�มผลีผลีิต่ำแลีะลีดค�าใช้จำ�ายในกัารใช้ป้่�ยเคมี
ให้กับ่ เกัษัต่ำรกัร แลีะไม�กัอ� ให้เกัิดสู่ารต่ำกัค้างในดิน กัารนำาเศูษั
กัระเบื� อ งคอนกัรี ต่ำ ที� เ ป้็ น ขัองเสู่ี ย จำากักัระบวนกัารผลีิ ต่ำ
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ป้ฏิิ บ่ต่ำิต่ำ าม ป้ระกัาศูกัระทรวง
อ่ ต่ำ สู่าหกัรรม เรื�อ ง กัารกัำา จำ่ ด
สู่ิ� ง ป้ฏิิ กั่ ลี หรื อ ว่ สู่ ด่ ท�ี ไ ม� ใ ช้ แ ลี้ ว
พี.ศู. 2548 อย�างเคร�งคร่ด

เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

มาผ� า นกัระบวนกัารบดลีะเอี ย ดใช้ เ ป้็ น ว่ ต่ำ ถุ่ ดิ บ ใหม�
ในกัระบวนกัารผลีิต่ำ กัารนำากัากัว่ต่ำถุ่ดบิ ซึง� เกัิดจำากักัารกัรองนำา�
Recycle ในกัระบวนกัารผลีิต่ำบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ มาผ�าน
กัารต่ำีกัวนแลีะบดเป้ียกั เพี่�อนำากัลี่บมาใช้เป้็นว่ต่ำถุ่ดิบใหม�
กัารนำาฝ่น่ ทีเ� กัิดจำากักัระบวนกัารด่ดขั้น� ร่ป้แห้งแลีะเศูษับอร์ด
ไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ที�เป้็นขัองเสู่ียจำากักัระบวนกัารผลีิต่ำมาผ�าน
กัระบวนกัารบดลีะเอี ย ด ใช้ เ ป้็ น ว่ ต่ำ ถุ่ ดิ บ ใหม� ใ นกัารผลีิ ต่ำ
ทดแทนว่ต่ำถุ่ดิบหลี่กั เช�น ป้่นซิเมนต่ำ์ เยื�อกัระดาษั แลีะทราย
เป้็นต่ำ้น รวมท่�งสู่น่บสู่น่นกัารใช้พีลี่งงานหม่นเวียน แลีะเพี่�ม
ป้ระสู่ิทธ์ิกัารใช้พีลี่งงาน โดยกัารนำาขัยะมาใช้ผลีิต่ำเชื�อเพีลีิง
ทดแทนถุ�านหินในโรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ ซึ�งลีดป้ัญหาด้านสู่ิ�ง
แวดลี้อมอ่นเกัิดจำากักัารกัำาจำ่ดขัยะแบบเดิมทีใ� ช้วธ์ิ กัี ารฝังกัลีบ
กั�อให้เกัิดมลีพี่ษัทางอากัาศู กัลีิน� แลีะนำา� ในดิน แลีะกัารนำากั๊าซเสู่ยี
(Waste Gas) จำากักัารผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั EVA ไป้ใช้ ในกัาร
ผลีิต่ำกัาวนำ�า แลีะกัาวผง [306-2]
- บริษั่ทฯมีกัระบวนกัารที�ใช้ ในกัารรวบรวมแลีะต่ำรวจำสู่อบ
ขั้อม่ลีที�เกัี�ยวขั้องกั่บขัยะ ด่งนี�
1. กัารจำ่ดกัารกัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรมต่ำ้องป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำาม ป้ระกัาศู
กัระทรวงอ่ต่ำสู่าหกัรรม เรื�อง กัารกัำาจำ่ดสู่ิ�งป้ฏิิกั่ลีหรือว่สู่ด่ที�ไม�
ใช้แลี้ว พี.ศู. 2548
2. กัารนำากัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรมออกัไป้ใช้ ป้ระโยชน์ เช� น เป้็ น
เชือ� เพีลีิงทดแทน เป้็นว่สู่ด่ทดแทน นำาไป้ Recycle หรือ กัำาจำ่ดทิ�ง
ต่ำ้ อ งขัออน่ ญ าต่ำต่ำ� อ กัรมโรงงานอ่ ต่ำ สู่าหกัรรมท่ กั คร่� ง
แจำ้งรายลีะเอียดขัองเสู่ีย วิธ์ีกัำาจำ่ด นำ�าหน่กั แลีะ ผ่้ร่บกัำาจำ่ด
3. เมื�อต่ำ้องกัารนำากัากัอ่ต่ำสู่าหกัรรมออกัไป้ใช้ป้ระโยชน์
เช�น เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทน เป้็นว่สู่ด่ทดแทน นำาไป้ Recycle
หรือ กัำาจำ่ดทิ�ง ต่ำ้องจำ่ดทำาเอกัสู่ารกัำากั่บกัารขันสู่�งท่กัคร่�งที�มี
กัารขันสู่�ง เพี่�อใช้เป้็นหลี่กัฐานต่ำามกัฎหมาย
4. จำ่ ด ทำา บ่ ญ ชี เ พี่� อ เกั็ บ ขั้ อ ม่ ลี แลีะควบค่ ม นำ�า หน่ กั กัากั
อ่ต่ำสู่าหกัรรมที�นำาออกัไป้ใช้ป้ระโยชน์ เช�น เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทน
เป้็นว่สู่ด่ทดแทน นำาไป้ Recycle หรือ กัำาจำ่ดทิ�ง [306-2]

ปริมาณของเสียและการจัดการของเสีย (เฉพาะโรงงานป่นซิิเมนต และโรงงานกระเบื�องคือนกรีตและ
ไฟเบอรซิีเมนต) [306-3] [306-4] [306-5]
หนวย : ตัน

ของเส่ย แลัะการจัดุการของเส่ย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1,709.51

2,371.75

2,929.09

3,532.76

7,805.06

9,503.22

5,242.27

10,176.81

12,432.31

1,329.07

2,139.71

2,515.56

159.87

163.24

312.02

215.99

58.69

90.45

1. ปริมาณของเสียรวม จําแนกตามประเภทของเสีย
- ขัองเสู่ียอ่นต่ำราย
- ขัองเสู่ียไม�อ่นต่ำราย
ป้ริมาณขัองเสู่ียรวม
2. การนําไปใช้ประโยชน
ของเส่ยอันติราย
- เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทน
- เป้็นว่สู่ด่ทดแทน
- นำาไป้ Recycle
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ของเส่ยไม่อันติราย
- เป้็นเชื�อเพีลีิงทดแทน
- เป้็นว่สู่ด่ทดแทน
- นำาไป้ Recycle
ปริมาณของเส่ยทิ้่�นำาไปใช้้ประโยช้น์รวัม

162.20

662.17

521.56

1,487.25

2,634.39

5,087.73

1,883.31

4,508.50

3,893.93

5,237.69

10,166.70

12,421.25

4.58

10.11

11.06

0

0

0

4.58

10.11

11.06

3. การกําจัดทิ�ง
ของเส่ยอันติราย
- ฝังกัลีบอย�างป้ลีอดภ่ย
ของเส่ยไม่อันติราย
ปริมาณของเส่ยกำาจัดุทิ้้�งรวัม

การพัฒนาโคืรงการเพื�อลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมที�สําคืัญ่ ในปี 2564

บริษั่ทฯ มีกัารม่�งม่�นป้ร่บป้ร่งแลีะพี่ฒนากัระบวนกัารต่ำ�าง ๆ เพี่�อลีดผลีกัระทบด้านสู่ิ�งแวดลี้อม คิดเป้็นม่ลีค�าเงินลีงท่น
ในโครงกัารที�เกัี�ยวเนื�องกั่บกัารลีดผลีกัระทบด้านสู่ิ�งแวดลี้อมในป้ี 2564 จำำานวนรวมท่�งสู่ิ�น 2,210,000,000 บาท โดยมีกัารดำาเนิน
โครงกัารที�สู่ำาค่ญ ด่งนี�
โครงการ

ประโยช้น์

ม้ลัค่าเงินลังทิุ้น (บัาทิ้)

ป้ร่บป้ร่งระบบต่ำรวจำว่ดค่ณภาพีอากัาศูต่ำ�อเนือ� งแบบ
อ่ต่ำโนม่ต่ำิ (Continuous Emission Monitoring
System: CEMs) ขัองโรงงานที� 4

1. เฝ้าระว่งกัารป้ลี�อยมลีพี่ษัทางอากัารได้อย�าง
ต่ำ�อเนื�อง 24 ช่�วโมงแลีะทราบผลีต่ำรวจำว่ดท่นที
2. นำาผลีกัารต่ำรวจำว่ดที�ได้ ไป้ใช้ ในกัารแกั้ ไขัป้ัญหา
ได้อย�างรวดเร็ว

30,000,000

โครงกัาร Prepol-SC เป้็นกัารต่ำิดต่ำ่ง� เครือ� งจำ่กัรเพี่ม�
เต่ำิมในสู่�วนขัองเต่ำาเผาป้่นซิเมนต่ำ์ จำำานวน 3 เต่ำา

ลีดกัารบริโภคพีลี่งงานความร้อน (Heat Consumption) ค�า
ซ�อมแซม แลีะสู่ามารถุนำาขัยะมาใช้เป้็นเชือ� เพีลีิงทดแทน
กัารใช้ถุ�านหินได้ถุึง 30-40% ซึ�งจำะทำาให้ต่ำ้นท่นกัารใช้
เชื�อเพีลีิงลีดลีง

2,180,000,000

รวิม
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2,210,000,000

กั�ริพีัฒน�ชุมชนแลีะสัังคม
ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคืม ปี 2564

เงินลีงท่นช�วยเหลีือช่มชนแลีะ
สู่่งคม 153.51 ลี้านบาท

อ่ต่ำราความถุี�กัารบาดเจำ็บ (IFR)
ขัองพีน่กังานแลีะผ่้ร่บเหมา
0.169 (1) แลีะ 0.276 (1)

จำำานวนช่�วโมงทำางานที�ไม�มี
อ่บ่ต่ำิเหต่ำ่ 3,705,787 ช่�วโมง (1)
(เพี่�มขั้�น 21.90% เทียบป้ี 2563)

อ่ต่ำรากัารเสู่ียชีวิต่ำที�เกัี�ยวขั้องกั่บ
กัารทำางานขัองพีน่กังานแลีะผ่้ร่บ
เหมา (1)
0

จำำานวนช่�วโมงฝึกัอบรมเฉีลีี�ย
ให้พีน่กังาน 22.62
ช่�วโมง/คน/ป้ี (1)

ความพี่งพีอใจำขัองลี่กัค้าโดยรวม
/ความพี่งพีอใจำในกัารแกั้ ไขัป้ัญหา
ให้แกั�ลี่กัค้า 86.40% (1)
แลีะ 95.40% (1)

ห้มายเห้ติุ: (1) เฉีพีาะขัองบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
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การบัริหารจัด้การที่รัพียากรบัุคคล
บริษั่ทฯ ให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารบริหารจำ่ดกัารทร่พียากัรบ่คคลี ท่�งในด้านกัารฝึกัอบรม กัารพี่ฒนาท่กัษัะแลีะองค์ความร่้
โดยคำานึงถุึงกัารเคารพีสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน ไม�เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ แลีะป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำ�อผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียอย�างเป้็นธ์รรม ซึ�งครอบคลี่มถุึงกัารควบค่ม ด่แลี
ป้้องกั่นแลีะร่กัษัาความป้ลีอดภ่ยขัองชีวิต่ำแลีะทร่พีย์สู่ินขัองผ่้ที�มีสู่�วนเกัี�ยวขั้องกั่บองค์กัรซึ�งต่ำ้องป้ฏิิบ่ต่ำิเคารพีต่ำ�อกัฎหมาย แนวป้ฏิิบ่ต่ำิ
ขันบธ์รรมเนียม ป้ระเพีณีแลีะว่ฒนธ์รรมท้องถุิน� แลีะหลี่กักัารด้านสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน เพี่อ� ให้มน่� ใจำว�าบริษัท่ ฯป้ฏิิบต่ำ่ สู่ิ อดคลี้องกั่บแนวป้ฏิิบต่ำ่ ิ
ด่งกัลี�าว อาทิเช�น พีน่กังานร่กัษัาความป้ลีอดภ่ยท่กัคนจำะป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำ�อบ่คคลีที�สู่ามต่ำามแนวป้ฏิิบ่ต่ำิที�ถุ่กัต่ำ้อง รวมท่�งให้ความสู่ำาค่ญ
กั่บกัารขัจำ่ดกัารใช้แรงงานเด็กั แรงงานเกัณฑ์์แลีะแรงงานบ่งค่บ โดยบริษั่ทฯ ต่ำระหน่กัดีว�า ภายใต่ำ้กัารเป้ลีี�ยนแป้ลีงทางด้านเศูรษัฐกัิจำ
สู่่งคม สู่ิง� แวดลี้อม แลีะเทคโนโลียีอย�างต่ำ�อเนือ� ง กัารพี่ฒนาศู่กัยภาพีขัองพีน่กังานให้มคี วามร่เ้ ท�าท่นต่ำ�อกัารเป้ลีีย� นแป้ลีง รวมถุึงระเบียบ
ขั้อบ่งค่บแลีะแนวป้ฏิิบ่ต่ำิด่งกัลี�าว จำะช�วยสู่น่บสู่น่นกัารดำาเนินธ์่รกัิจำให้สู่อดคลี้องกั่บกัลีย่ทธ์์ขัองบริษั่ทฯ แลีะสู่ร้างความเชื�อม่�น
ความไว้วางใจำ ต่ำลีอดจำนสู่น่บสู่น่นให้เกัิดความสู่่มพี่นธ์์ที�ดีกั่บผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้อง รวมถุึงสู่ร้างความผ่กัพี่นระหว�างพีน่กังาน
กั่ บ บริ ษั่ ท ฯ แลีะความภาคภ่ มิ ใ จำขัองพีน่ กั งานที� ป้ ระสู่บความสู่ำา เร็ จำ ในกัารทำา งาน แลีะเป้็ น สู่� ว นหนึ� ง ในกัารขั่ บ เคลีื� อ นบริ ษั่ ท ฯ
ให้ป้ระสู่บความสู่ำาเร็จำต่ำามเป้้าหมายร�วมกั่น [103-1]
จรรยาบรรณ ทีพี ไอ โพลีน (Code of Conduct)
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th

นโยบายสิทิธิิมนุษยชินสากล
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th

คู่มือุพนักงาน
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/employeehandbook

นโยบายคุม้ ครอุงข้อุมูลส่วินบุคคล
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/pdpda

ควิามรับผิดัชิอุบต่อุสังคม
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th

เป้าห้มาย [103-2]

นโยบายต่อุต้านการทิุจิริตคอุร์รปัั ชิัน�
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corruption-policy

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

- จำำานวนช่�วโมงกัารฝึกัอบรม - กัำาหนดนโยบายพี่ฒนาบ่คลีากัรแลีะฝึกัอบรม รวมถุึงกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำ�อพีน่กังาน โดยม่�งม่�นพี่ฒนาองค์กัรให้เป้็นองค์กัร
ท่กัหลี่กัสู่่ต่ำรเฉีลีีย� ไม�นอ้ ยกัว�า
แห�งกัารเรียนร่้ เสู่ริมสู่ร้างว่ฒนธ์รรม แลีะบรรยากัาศูกัาร
18 ช่�วโมงต่ำ�อคนต่ำ�อป้ี
ทำางาน สู่�งเสู่ริมกัารทำางานเป้็นทีม ให้ผลีต่ำอบแทนทีเ� ป้็นธ์รรม
- บริษั่ทฯ แลีะบริษั่ทผ่้ร่บเหมา
ด่แลีความป้ลีอดภ่ย แลีะร่กัษัาสู่ภาพีแวดลี้อมกัารทำางาน
แรงงานแลีะบริษัท่ ผ่ร้ บ่ เหมาช�วง
ต่ำลีอดจำนให้ความสู่ำาค่ญต่ำ�อกัารพี่ฒนา ถุ�ายทอดความร่้
ไม� มี กั ารจำ้ า งแรงงานเด็ กั
แลีะความสู่ามารถุขัองพีน่กังาน ร่บฟังขั้อคิดเห็นแลีะขั้อเสู่นอแนะ
แรงงานเกัณฑ์์แลีะแรงงานบ่งค่บ
จำากัพีน่กังานท่กัระด่บอย�างเท�าเทียมแลีะเสู่มอภาค
- ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ� อ ผ่้ เ กัี� ย วขั้ อ งด้ ว ย
ความเคารพี บนพี่�นฐานขัอง - มีกัารสู่ำารวจำความจำำาเป้็นฝึกัอบรมป้ระจำำาป้ี มีแผนงานกัาร
ฝึกัอบรมป้ระจำำาป้ี รวมถุึงกัารสู่ำารวจำความพี่งพีอใจำในกัาร
ศู่ กั ดิ� ศู รี ค วามเป้็ น มน่ ษั ย์
ป้ระเมิ
นผลีกัารจำ่ดฝึกัอบรม โดยกัารสู่ร่ป้กัารป้ระเมินผลีกัาร
เป้็ น ธ์รรม ไม� เ ลีื อ กัป้ฏิิ บ่ ต่ำิ
ฝึ กั อบรมในด้ า นเนื� อ หาวิ ช า ด้ า นบรรลี่ ว่ ต่ำ ถุ่ ป้ ระสู่งค์
ต่ำ�อบ่คคลีใด บ่คคลีหนึ�ง
ด้านวิทยากัร แลีะด้านกัารดำาเนินกัารฝึกัอบรม
- พีน่กังานร่กัษัาความป้ลีอดภ่ย
ท่กัคน (100%) ต่ำ้องผ�านกัาร - ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามมาต่ำรฐานแรงงานไทยแลีะกัฎหมายด้านแรงงาน
ต่ำลีอดจำนกัารให้ความสู่ำาค่ญด้านสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน โดยม่�งม่�น
อบรมให้ทราบถุึงขั่�นต่ำอนแลีะ
ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามบทบ่ญญ่ต่ำทิ กัี� ำาหนดไว้ ในหลี่กักัารสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน
วิธ์ีป้ฏิิบ่ต่ำิกัารต่ำรวจำค้นบ่คคลี
ระหว�างป้ระเทศูแลีะมาต่ำรฐานแรงงานระหว�างป้ระเทศู รวมถุึง
/ยานพีาหนะต่ำามหลี่ กั สู่ิ ท ธ์ิ
ป้ฏิิ
ญญาสู่ากัลีว�าด้วยสู่ิทธ์ิมน่ษัยชนขัองสู่หป้ระชาชาต่ำิแลีะ
มน่ษัยชน แลีะมีกัารทบทวน
ป้ฏิิ
ญ
ญาสู่ากัลีว�าด้วยสู่ิทธ์ิขัน่� พี่น� ฐานแลีะสู่ิทธ์ิในกัารทำางาน
อย�างสู่มำ�าเสู่มอ
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ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
- จำำานวนช่�วโมงกัารฝึกัอบรม - เนือ� งด้วยสู่ถุานกัารณ์โควิด-19
ท่ กั หลี่ กั สู่่ ต่ำ รเฉีลีี� ย 22.62 สู่� ง ผลีต่ำ� อ กัารจำ่ ด ฝึ กั อบรม
ช่�วโมง/คน/ป้ี [404-1]
บริษัท่ ฯ จำึงได้ทาำ กัารป้ร่บป้ร่งร่ป้
- ความพี่ ง พีอใจำขัองกัาร แบบแลีะช�องทางกัารฝึกัอบรม
ป้ระเมิ น ผลีกัารฝึ กั อบรม โดยกัารจำ่ ด อบรมออนไลีน์
เท�ากั่บ ร้อ ยลีะ 90 (ว่ดจำากั (Online Training) เพี่ม� ขั้น� ทำาให้
แบบป้ระเมินผลีหลี่งอบรมเสู่ร็จำ สู่ามารถุจำ่ ด ฝึ กั อบรมได้ จำ ากั
ได้คะแนน 4.5 จำากัคะแนนเต่ำ็ม 5) ท่กัสู่ถุานที� แลีะท่กัหน�วยงาน
- ไม�พีบกัารร้องเรียนเกัี�ยวกั่บ
เหต่ำ่กัารณ์กัารเลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ
ในรอบป้ี 2564 [406-1]
- ไม�พีบกัารร้องเรียนแลีะไม�มี
เหต่ำ่กัารณ์ทเี� กัีย� วขั้องกั่บกัาร
ใช้แรงงานเด็กั แรงงานเกัณฑ์์
แลีะแรงงานบ่งค่บในบริษั่ทฯ
แลีะบริษั่ทผ่้ร่บเหมาแรงงาน
แลีะบริ ษั่ ท ผ่้ ร่ บ เหมาช� ว ง
[408-1] [409-1]
- จำำา นวนช่� ว โมงรวมท่� ง หมด

เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

-

-

-

-

-

-

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

ขัององค์ กั ารแรงงานระหว� า งป้ระเทศู พีระราชบ่ ญ ญ่ ต่ำิ 973 ช่ว� โมง ทีม� กัี ารฝึกัอบรม
ค่้มครองแรงงานไทย พี.ศู. 2560 แลีะเคารพีต่ำ�อองค์กัาร เกัี� ย วกั่ บ กัระบวนกัารหรื อ
แรงงานระหว�างป้ระเทศู (International Labour Organization:ILO) นโยบายสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน โดยมี
กัำาหนดนโยบาย จำรรยาบรรณ (Code of Conduct) ทีพีีไอ โพีลีีน พีน่กังานทีไ� ด้รบ่ กัารฝึกัอบรม
ซึง� ครอบคลี่มถุึงเรือ� งกัารป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ อ� กั่นโดยเคารพีต่ำ�อหลี่กัสู่ิทธ์ิ จำำานวน 187 คน (ร้อยลีะ 2.66
มน่ษัยชน กัารคำานึงถุึงป้ระโยชน์แลีะความเท�าเทียม กัารไม� ขัองพีน่กังานรวม 7,016 คน)
เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ กัารใช้แรงงานอย�างเป้็นธ์รรม กัารร่กัษัาความ [412-2]
ป้ลีอดภ่ย สู่น่บสู่น่นแลีะเคารพีสู่ทิ ธ์ิทางกัารเมืองขัองพีน่กังาน ฯลีฯ - ระด่บความพี่งพีอใจำต่ำ�อกัาร
พีร้อมท่�งจำ่ดให้มีระบบกัารต่ำรวจำสู่อบต่ำิดต่ำาม ป้ระเมินผลี แลีะ ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ง านขัองพีน่ กั งาน
ทบทวน เพี่�อให้พีน่กังานท่กัคนยึดถุือแลีะป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำาม
ร่กัษัาความป้ลีอดภ่ย (รป้ภ.)
กัำาหนดระเบียบ แลีะป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำ�อแรงงานอย�างเป้็นธ์รรม โดย ร้อยลีะ 85.07
บริษั่ทฯ ไม�มีกัารจำ้างงาน ไม�มีความเกัี�ยวขั้อง แลีะไม�มีกัาร - ขั้ อ ร้ อ งเรี ย นเกัี� ย วกั่ บ กัาร
สู่น่บสู่น่นให้ ใช้แรงงานเด็กัที�อาย่ต่ำำ�ากัว�า 18 ป้ี แลีะแรงงานไม� ลีะเมิ ด สู่ิ ท ธ์ิ ม น่ ษั ยชนขัอง
เป้็นทางกัารที�ไม�ได้ร่บความค่้มครองสู่ิทธ์ิต่ำามกัฎหมาย โดย พีน่กังานร่กัษัาความป้ลีอดภ่ย
ระเบียบด่งกัลี�าวครอบคลี่มในสู่�วนขัองบริษัท่ ฯ บริษัท่ ผ่ร้ บ่ เหมา เป้็นศู่นย์
แลีะบริ ษั่ ท ผ่้ ร่ บ เหมาช� ว ง ต่ำลีอดจำนไม� มี กั ารให้ ห รื อ ไม� เ คย - พีน่กังานร่กัษัาความป้ลีอดภ่ย
สู่น่บสู่น่นให้ ใช้แรงงานเด็กัทำางานทีเ� ป้็นอ่นต่ำรายต่ำ�อสู่่ขัอนาม่ย ผ�านกัารอบรมขั่น� ต่ำอนแลีะวิธ์ี
หรืออย่�ในสู่ภาวะแวดลี้อมที�เป้็นอ่นต่ำรายต่ำ�อสู่่ขัอนาม่ยแลีะ ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ กั ารต่ำรวจำค้ น บ่ ค คลี
ความป้ลีอดภ่ย หรือเป้็นงานที�ต่ำ้องห้ามต่ำามกัฎหมาย
/ยานพีาหนะต่ำามหลี่กัสู่ิทธ์ิ
มีกัารจำ่ดต่ำ่�งคณะกัรรมกัารที�มีความเป้็นอิสู่ระแลีะเป้็นธ์รรม มน่ษัยชน 100 % แลีะมีกัาร
ในกัารสู่อบสู่วน กัรณีขัองกัารไม�ป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามนโยบาย ระเบียบ ทบทวนอย�างน้อยป้ีลีะ 1 คร่ง�
แลีะขั้อบ่งค่บที�กัำาหนดไว้ ซึ�งผ่้ถุ่กักัลี�าวหา มีสู่ิทธ์ิในกัารแกั้ขั้อ [410-1]
กัลี�าวหาให้ต่ำนเองได้
มีกัารฝึกัอบรมเกัีย� วกั่บกัระบวนกัารหรือนโยบายสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน
อาทิ พีระราชบ่ญญ่ต่ำิค่้มครองขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี (ภาคป้ฏิิบ่ต่ำิ)
แลีะพีระราชบ่ญญ่ต่ำิค่้มครองขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี (กัระบวนกัาร
แลีะแนวทางป้ฏิิบ่ต่ำิ)
มีกัารฝึกัอบรมให้ความร่กั้ บ่ พีน่กังานร่กัษัาความป้ลีอดภ่ย ใน
หลี่กัสู่่ต่ำรกัารต่ำรวจำค้นบ่คคลีแลีะยานพีาหนะต่ำามหลี่กัสู่ิทธ์ิ
มน่ษัยชน โดยมีกัารป้ระเมินผลี แลีะความพี่งพีอใจำต่ำ�อกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิงานขัองพีน่กังานร่กัษัาความป้ลีอดภ่ย (รป้ภ.) เป้็น
ป้ระจำำาท่กัเดือน ซึ�งขั้อกัำาหนดด้านกัารฝึกัอบรมมีผลีนำาไป้ใช้
กั่ บ องค์ กั รบ่ ค คลีที� สู่ ามที� ใ ห้ บ ริ กั ารเจำ้ า หน้ า ที� ร่ กั ษัาความ
ป้ลีอดภ่ย [410-1]
มีกัารจำ่ดต่ำ่ง� คณะกัรรมกัารสู่ว่สู่ดิกัาร ทีม� าจำากัต่ำ่วแทนนายจำ้าง
แลีะลี่กัจำ้าง (จำากักัารเลีือกัต่ำ่�งขัองพีน่กังาน) ต่ำามที�กัฎหมาย
กัำาหนด เพี่อ� ทำาหน้าทีใ� นกัารด่แลีป้ระเด็นทีเ� กัีย� วขั้องกั่บสู่ภาพี
กัารจำ้างงาน ซึง� พีน่กังานที�ได้รบ่ กัารด่แลีภายใต่ำ้ขัอ้ ต่ำกัลีงทีสู่� ร่ป้
จำากัที�ป้ระช่ม คิดเป้็น 100% ขัองจำำานวนพีน่กังานท่�งหมด
[102-41]
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จํานวนชั�วโมงการฝัึกอบรม [404-1]
หนวย : ชั�วโมง/คืน/ปี

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

27.41

21.45

22.62

เพีศูชาย

29.24

23.03

25.06

เพีศูหญิง

15.75

11.53

8.78

ระด่บบริหาร (AVP/VP/SVP)

2.58

2.59

6.02

ระด่บจำ่ดกัาร (ASST.DEPT.MGR. – DEPT.MGR.)

9.05

8.07

5.93

ระด่บบ่งค่บบ่ญชา (ASST.SUP. – SECTION MGR.)

20.03

16.56

14.48

ระด่บป้ฏิิบต่ำ่ กัิ าร (OFFICER)

29.86

23.13

25.08

ข้อม้ลัการฝึกอบัรมของพนักงาน
จำำานวนช่ว� โมงฝึกัอบรมเฉีลีีย�
จํานวนชั�วโมงฝัึกอบรมเฉลี�ยจําแนกตามเพศู

จํานวนชัว� โมงฝัึกอบรมเฉลีย� จําแนกตามกลุม พนักงาน

ห้มายเห้ติุ:

พีน่กังานขัองบริษัท่ ฯ ไม�รวมพีน่กังานขัองบริษัท่ ย�อย

หลักส่ตรพัฒนาบุคืลากร รวมทัง� หมด 884 หลักส่ตร ดังนี� [404-2]
จำานวันห้ลัักส้ติร

วััติถุุประสงค์

1. ด้านกัารบริหารกัารจำ่ดกัารแลีะความเป้็นผ่้นำา

18

เพี่�มท่กัษัะกัารเป้็นผ่้นำา เช�นกัารขั่บเคลีื�อนบ่คลีากัรภายในองค์กัร
ให้ป้ฏิิบ่ต่ำิงานได้อย�างสู่ำาเร็จำสู่่ลี�วงต่ำามว่ต่ำถุ่ป้ระสู่งค์

2. ด้านอาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ยแลีะด้านสู่ิง� แวดลี้อม

130

จำ่ดดำาเนินงานด้านความป้ลีอดภ่ย เพี่อ� ลีดความเสู่ีย� งจำากักัารเจำ็บป้่วย
บาดเจำ็บ หรือ เสู่ียชีวิต่ำ แลีะด่แลีค่ณภาพีชีวิต่ำขัองพีน่กังานบ่คลีากัร
ภายในองค์กัร

3. ด้านเทคนิค

718

เน้นกัารพี่ฒนาท่กัษัะ ป้ระสู่ิทธ์ิภาพีพีน่กังานด้วยกัารเรียนร่้ โดยเฉีพีาะ
ด้านวิชาชีพี เพี่�อสู่�งเสู่ริมให้พีน่กังานแสู่ดงศู่กัยภาพีได้อย�างเต่ำ็มที�

4. ด้านเทคโนโลียีแลีะวิศูกัรรม

16

เพี่�อป้ร่บองค์กัรกั้าวท่นต่ำามย่คดิจำิท่ลี จำึงต่ำ้องมีความร่้เรื�องเทคโนโลียี
นว่ต่ำกัรรมทางวิศูวกัรรม

5. ด้านกัารสู่น่บสู่น่น กัารสู่�งมอบกัารทำางานแลีะกัารเต่ำรียมพีร้อม
เกัษัียณอาย่

2

เพี่อ� เต่ำรียมความพีร้อมสู่ำาหร่บพีน่กังานทีกั� ำาลี่งจำะเกัษัียณอาย่ แลีะกัาร
สู่�งมอบงานได้อย�างราบรื�น

ประเภัทิ้ห้ลัักส้ติร*

บริษั่ทฯ มีกัารป้ระเมินผลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานขัองพีน่กังานเป้็นป้ระจำำาท่กัป้ี ป้ีลีะ 3 คร่�ง คือ เดือนเมษัายน สู่ิงหาคม แลีะธ์่นวาคม
เพี่�อให้พีน่กังานได้มีกัารพี่ฒนาแลีะป้ร่บป้ร่งกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานอย�างสู่มำ�าเสู่มอ โดยพีน่กังานท่กัคนท่กัระด่บ (ร้อยลีะ 100) จำะได้ร่บกัาร
ป้ระเมินผลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานจำากัผ่้บ่งค่บบ่ญชาต่ำ้นสู่่งกั่ด ต่ำามห่วขั้อในแบบป้ระเมินผลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานขัองบริษั่ทฯ [404-3]
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ควัามปลอด้ภัย อาชุ่วัอนามัย และสภาพีแวัด้ล้อมในการที่ำางาน
บริษั่ทฯ ให้ความสู่ำาค่ญกั่บระบบกัารจำ่ดกัารอาชีวอนาม่ยแลีะความป้ลีอดภ่ย โดยถุือเป้็นสู่�วนหนึ�งขัองกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
มีความม่ง� ม่น� ป้ร่บป้ร่งแลีะป้้องกั่นอ่นต่ำรายทีม� อี ย่ท� ง�่ หมด ซึง� รวมถุึงกัารบาดเจำ็บแลีะเจำ็บป้่วย อ่นเนือ� งมาจำากักัารทำางาน เพี่�อให้พีน่กังาน
ค่�ค้า ผ่้ร่บเหมา แลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�มีความเกัี�ยวขั้องกั่บกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานในพี่�นที�ในบริษั่ทฯ แลีะพี่�นที�ป้ฏิิบ่ต่ำิงานท่กัแห�ง โดยบริษั่ทฯ
ม่ง� ม่น� แลีะจำริงจำ่งต่ำ�อกัารยึดถุือแลีะป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามขั้อกัำาหนดด้านความป้ลีอดภ่ยแลีะอาชีวอนาม่ยในกัารทำางานอย�างเคร�งคร่ด รวมถุึงกัาร
ป้ระเมินความเสู่ี�ยงจำากักัารทำางานในท่กักัระบวนกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ ท่�งย่งป้ลี่กัฝังแลีะสู่ร้างจำิต่ำสู่ำานึกัด้านความป้ลีอดภ่ยในกัารทำางาน
ขัองพีน่กังานแลีะผ่้ที�เกัี�ยวขั้องอย�างต่ำ�อเนื�อง เพี่�อกั�อให้เกัิดว่ฒนธ์รรมแห�งความป้ลีอดภ่ยในกัารทำางาน เพี่�อป้้องกั่นแลีะลีดความ
สู่่ญเสู่ียที�อาจำเกัิดขั้�นกั่บชีวิต่ำ ทร่พีย์สู่ิน รวมถุึงผลีกัระทบที�อาจำเกัิดขั้�นกั่บช่มชนโดยรอบแลีะสู่ิ�งแวดลี้อม [103-1]
เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

- เป้็นองค์กัรทีป้� ราศูจำากัอ่บต่ำ่ เิ หต่ำ่ - กัำาหนดนโยบายด้านอาชีวอนาม่ย ความป้ลีอดภ่ย แลีะสู่ง� ิ แวดลี้อม
แลีะกัารบาดเจำ็บ (Zero Accident) สู่ำาหร่บด่แลีความป้ลีอดภ่ยอาชีวอนาม่ยแลีะสู่ภาพีแวดลี้อม
ในกัารทำางานให้กั่บผ่้ป้ฏิิบ่ต่ำิงาน ผ่้ร่บเหมา แลีะผ่้ร่บเหมาช�วง
รวมถุึงช่มชนแลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้องกั่บกัิจำกัรรมกัาร
ดำาเนินงานขัองบริษั่ทฯ รวมท่�งจำ่ดทำาค่�มือความป้ลีอดภ่ย
ในกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานแลีะกัำากั่บด่แลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานให้เป้็นไป้ต่ำาม
ค่�มือแลีะขั่�นต่ำอนกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานให้เกัิดความป้ลีอดภ่ย มีกัาร
รายงานแลีะสู่อบสู่วนอ่บ่ต่ำิเหต่ำ่แลีะอ่บ่ต่ำิกัารณ์ เพี่�อกัำาหนด
แนวทางกัารแกั้ ไขัแลีะระว่งป้้องกั่นกัารเกัิดอ่บ่ต่ำิเหต่ำ่ซำ�า โดยมี
กัารกัำาหนดบทบาทหน้าทีขั� องพีน่กังานท่กัระด่บเกัีย� วกั่บกัาร
ทำางานด้านความป้ลีอดภ่ย ซึ�งพีน่กังานสู่ามารถุป้ฏิิเสู่ธ์งาน
ที�มีความเสู่ี�ยงต่ำ�อกัารเกัิดอ่บ่ต่ำิเหต่ำ่แลีะกัารเจำ็บป้่วยแลีะต่ำ้อง
ทำากัารลีดความเสู่ีย� งกั�อนกัารป้ฏิิบต่ำ่ งิ านต่ำามขั้อกัำาหนดขัอง
มาต่ำรฐานระบบความป้ลีอดภ่ยอาชีวอนาม่ย ISO45001:2018
[403-1] [403-2] [403-7]
- กัำาหนดให้มีคณะกัรรมกัารความป้ลีอดภ่ยอาชีวอนาม่ยแลีะ
สู่ภาพีแวดลี้อมในกัารทำางาน เพี่�อให้เกัิดกัารทำางานร�วมกั่น
ระหว�างต่ำ่วแทนฝ่ายบริหารแลีะต่ำ่วแทนฝ่ายลี่กัจำ้าง ป้ระกัอบ
ด้ ว ยผ่้ แ ทนจำากัพีน่ กั งานระด่ บ ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ กั ารไม� น้ อ ยกัว� า
ร้อยลีะ 50 ขัองคณะกัรรมกัารท่�งหมด โดยต่ำ่วแทนพีน่กังาน
ระด่ บ ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ กั ารมาจำากักัารเลีื อ กัต่ำ่� ง แยกัต่ำามสู่ายงาน
ซึง� กัำาหนดให้มกัี ารป้ระช่มอย�างน้อยเดือนลีะ 1 คร่ง� เพี่อ� เป้็นเวที
ในกัารร่ บ ขั้ อ ม่ ลี จำากัพีน่ กั งานแต่ำ� ลี ะสู่ายงานผ� า นต่ำ่ ว แทน
แลีะแจำ้งขั�าวสู่ารผ�านช�องทางต่ำ�าง ๆ อาทิ เช�น ทาง E:mail แลีะ
บอร์ดป้ระชาสู่่มพี่นธ์์ ทาง Application Line พีร้อมต่ำิดต่ำาม
ความกั้าวหน้าขัองกัารดำาเนินงานแลีะแผนกัารดำาเนินงาน
ในอนาคต่ำ เป้็นต่ำ้น [403-4]
- มี บ ริ กั ารแลีะสู่น่ บ สู่น่ น ผ่้ ป้ ฏิิ บ่ ต่ำิ ง านในกัารเขั้ า ถุึ ง บริ กั าร
ทางกัารแพีทย์ เช�น กัารร่กัษัาพียาบาลีเบื�องต่ำ้นแลีะร่กัษัา
กัรณีมีเหต่ำ่ฉี่กัเฉีินที�ห้องพียาบาลีขัองบริษั่ทฯ โดยจำ่ดให้มี
พียาบาลีป้ระจำำาแลีะแพีทย์ป้ระจำำาท่กัว่นทำากัาร ให้กับ่ พีน่กังาน
แลีะผ่้ร่บเหมาโดยไม�เสู่ียค�าใช้จำ�าย แลีะบริกัารฉีีดว่คซีนไขั้หว่ด
ใหญ�แลีะว่คซีนโควิด-19 ให้กั่บพีน่กังานขัองบริษั่ทฯ เป้็นต่ำ้น
อีกัท่�งย่งให้ความสู่ำาค่ญกั่บสู่่ขัภาพีขัองบ่คคลีรอบโรงงาน
โดยมีกัารออกัหน�วยแพีทย์เคลีื�อนที�สู่่ญจำรเพี่�อต่ำรวจำสู่่ขัภาพี
ให้กั่บป้ระชาชน [403-6]
- จำ่ดให้มีกัารอบรมด้านความป้ลีอดภ่ยแลีะอาชีวอนาม่ยให้กั่บ
พีน่กังานแลีะผ่้ร่บเหมาท่กัคนกั�อนเริ�มทำางาน โดยมีท่�งหมด
8 หลี่กัสู่่ต่ำร ได้แกั� (1) ความป้ลีอดภ่ย อาชีวอนาม่ยแลีะสู่ภาพี
แวดลี้อมในกัารทำางานสู่ำาหร่บลี่กัจำ้างท่�วไป้แลีะลี่กัจำ้างใหม� (2)

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
- อ่ต่ำรากัารเสู่ียชีวต่ำิ ทีเ� กัีย� วขั้อง - ทบทวนความร่้เกัี�ยวกั่บความ
กั่บกัารทำางานเป้็นศู่นย์
ป้ลีอดภ่ ย ให้ กั่บ พีน่ กั งานแลีะ
- อ่ ต่ำ ราขัองกัารบาดเจำ็ บ ที� ผ่ร้ บ่ เหมาทีท� าำ งานอย่ใ� นบริษัท่ ฯ
เกัี� ย วขั้ อ งกั่ บ งานที� มี ผ ลี เพี่อ� ให้เกัิดความต่ำระหน่กัในกัาร
กัระทบสู่่งเป้็นศู่นย์
ป้้องกั่นกัารเกัิดอ่บต่ำ่ เิ หต่ำ่แลีะโรค
- อ่ ต่ำ ราความถุี� ขั องกัารบาด จำากักัารทำางาน
เจำ็บ(Injury Frequency Rate: - ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามกัฎหมายด้านความ
IFR) เท�ากั่บ 0.169 ซึ�งลีดลีง ป้ลีอดภ่ ย แลีะขั้ อ กัำา หนดขัอง
0.087 เมื�อเทียบกั่บป้ี 2563 มาต่ำรฐานระบบความป้ลีอดภ่ย
ที�ผ�านมา
อาชีวอนาม่ย ISO45001:2018
- อ่ต่ำรากัารเจำ็บป้่วยเนื�องจำากั อย�างเคร�งคร่ด
โรคที� เ กัิ ด จำากักัารทำา งาน
เท�ากั่บศู่นย์
- จำำา นวนช่� ว โมงทำา งานที� ไ ม� มี
อ่ บ่ ต่ำิ เ หต่ำ่ ถุึ ง ขั่� น หย่ ด งาน
20,625,147 ช่�วโมง เพี่�มขั้�น
3,705,787 ช่�วโมง เมื�อเทียบ
กั่บป้ี 2563 ที�ผ�านมา
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ความป้ลีอดภ่ยในกัารทำางานขั่บรถุฟอร์คลีิฟท์ (3) ทบทวน
ความป้ลีอดภ่ยในกัารทำางานที�อ่บอากัาศู (4) กัารด่บเพีลีิง
ขั่�นต่ำ้น (5) คณะกัรรมกัารความป้ลีอดภ่ย อาชีวอนาม่ย แลีะ
สู่ภาพีแวดลี้อมในกัารทำางาน (คป้อ.) (6) เจำ้าหน้าที�ความ
ป้ลีอดภ่ยในกัารทำางาน ระด่บบริหาร (7) เจำ้าหน้าที�ความ
ป้ลีอดภ่ยในกัารทำางาน ระด่บ ห่วหน้างาน แลีะ (8) ทบทวน
ผ่้บ่งค่บป้ั�นจำ่�น ผ่้ ให้สู่่ญญาณแกั�ผ่้บ่งค่บป้ั�นจำ่�น ผ่้ยึดเกัาะว่สู่ด่
หรือผ่้ควบค่มกัารใช้ป้ั�นจำ่�น (อย่�กั่บที�) [403-5]
จำ่ดให้มแี ผนงานกัารต่ำอบสู่นองต่ำ�อสู่ภาวะฉี่กัเฉีิน ต่ำลีอดจำนกัาร
กัำาหนดให้มีกัารซ้อมแผนกัารต่ำอบโต่ำ้ภาวะฉี่กัเฉีินเป้็นป้ระจำำา
ท่กัป้ี เช�น กัรณีเกัิดเหต่ำ่เพีลีิงไหม้ สู่ารเคมีร่�วไหลี ระเบิด
กั่มม่นต่ำภาพีร่งสู่ีรว่� ไหลี แลีะจำ่ดให้มกัี ารอบรม กัารผจำญเพีลีิง
ขั่น� สู่่ง กัารระง่บเหต่ำ่สู่ารเคมีรว่� ไหลี กัารอบรม ด้านกัารบริหาร
จำ่ดกัารสู่ถุานกัารณ์ฉี่กัเฉีิน เป้็นต่ำ้น [403-5]
มีกัารชี�บ�งป้ระเด็นอ่นต่ำรายต่ำลีอดจำนป้ระเมินความเสู่ี�ยงด้าน
ความป้ลีอดภ่ย อาชีวอนาม่ย แลีะสู่ภาพีแวดลี้อมในกัารทำางาน
ซึ� ง เป้็ น ไป้ต่ำามนโยบายกัารบริ ห ารจำ่ ด กัารความเสู่ี� ย งแลีะ
สู่อดคลี้ อ งต่ำามระบบกัารจำ่ ด กัารอาชี ว อนาม่ ย แลีะความ
ป้ลีอดภ่ย (ISO 45001:2018) โดยให้ผ่้ป้ฏิิบ่ต่ำิงานซึ�งเป้็น
เจำ้าขัองความเสู่ี�ยงทำากัารวิเคราะห์ลี่กัษัณะกัารทำางานขัอง
ต่ำนเองแลีะผ่้อื�นที�เกัี�ยวขั้อง เช�น บ่คคลีภายนอกั แลีะผ่้ร่บเหมา
ในท่กักัระบวนกัารทำางาน เพี่�อชี�บ�งอ่นต่ำรายที�อาจำเกัิดขั้�นจำากั
กัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน แลีะนำามาป้ระเมินโอกัาสู่แลีะผลีกัระทบที�อาจำ
เกัิดขั้�น เพี่�อจำ่ดลีำาด่บความสู่ำาค่ญในกัารบริหารกัารจำ่ดกัาร
ความเสู่ี�ยง โดยเริ�มต่ำ่�งแต่ำ�กัารกัำาจำ่ดความเสู่ี�ยง (Elimination)
กัารแทนที� (Substitution) กัารควบค่ ม ทางวิ ศู วกัรรม
(Engineering Control) กัารบริหารจำ่ดกัาร (Management
Control) ใช้อ่ป้กัรณ์ป้้องกั่นสู่�วนบ่คคลี (PPE) จำนถุึงงานที�มี
ความเสู่ี�ยงระด่บยอมร่บได้ ต่ำลีอดจำนให้มีกัารกัำากั่บด่แลีกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิงานให้เกัิดความป้ลีอดภ่ย แลีะต่ำิดต่ำามกัารดำาเนินกัาร
บริ ห ารกัารจำ่ ด กัารความเสู่ี� ย งให้ เ ป้็ น ไป้ต่ำามแผนงานแลีะ
เป้้าหมาย [403-1] [403-2]
มีกัารเต่ำรียมความพีร้อมในกัารต่ำอบสู่นองกัารทำางาน โดยจำ่ด
ให้ มี อ่ ป้ กัรณ์ ป้้ อ งกั่ น ความป้ลีอดภ่ ย สู่� ว นบ่ ค คลีสู่ำา หร่ บ
พีน่กังานที�ใช้ ในกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน แลีะอ่ป้กัรณ์ป้้องกั่นความ
ป้ลีอดภ่ยอืน� ต่ำามทีกั� ฎหมายกัำาหนด เพี่อ� ป้้องกั่นกัารบาดเจำ็บ
แลีะอ่บต่ำ่ เิ หต่ำ่จำากักัารทำางาน ซึง� ครอบคลี่มถุึงกัารเต่ำรียมความ
พีร้อมในกัารต่ำอบสู่นองต่ำ�อเหต่ำ่กัารณ์ฉี่กัเฉีิน รวมถุึงกัาร
บริหารจำ่ดกัารความต่ำ�อเนื�องทางธ์่รกัิจำ [403-4]
มี กั ารควบค่ ม สู่ภาพีแวดลี้ อ มในกัารทำา งานโดยให้ สู่ วมใสู่�
อ่ป้กัรณ์ป้้องกั่นความป้ลีอดภ่ยสู่�วนบ่คคลี เพี่�อป้้องกั่นกัาร
บาดเจำ็บแลีะกัารเกัิดอ่บ่ต่ำิเหต่ำ่จำากักัารทำางาน มีกัารต่ำรวจำว่ด
แลีะป้ระเมินสู่ภาพีแวดลี้อมในกัารทำางานอย�างสู่มำ�าเสู่มอต่ำาม
ที�กัฎหมายกัำาหนด เช�น กัารต่ำรวจำว่ดค่ณภาพีอากัาศู กัาร
ต่ำรวจำว่ดระด่บเสู่ียง ความเขั้มขัองแสู่งสู่ว�าง เป้็นต่ำ้น [403-2]
[403-4]
จำ่ดให้มหี อ้ งพียาบาลีโดยมีพียาบาลีแลีะแพีทย์ป้ระจำำาเพี่อ� ให้คำา
ป้ร้กัษัาเกัี�ยวกั่บกัารเจำ็บป้่วย กัารป้ฐมพียาบาลีกัรณีได้ร่บ
บาดเจำ็บแกั�พีน่กังานแลีะผ่้ร่บเหมา รวมถุึงเฝ้าระว่งความเสู่ี�ยง
ด้านสู่่ขัภาพีขัองพีน่กังาน มีกัารต่ำรวจำสู่่ขัภาพีพีน่กังานต่ำ่ง� แต่ำ�
เริม� เขั้าทำางาน กัารต่ำรวจำสู่่ขัภาพีต่ำามป้ัจำจำ่ยเสู่ีย� งทีต่ำ� อ้ งป้ฏิิบต่ำ่ งิ าน
เช� น กัารต่ำรวจำสู่มรรถุภาพีกัารได้ ยิ น แลีะกัารต่ำรวจำ
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ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

สู่มรรถุภาพีป้อด กัารต่ำรวจำคลีื�นห่วใจำ (EKG) กัรณีทำางาน
ในทีอ� บ่ อากัาศู เป้็นต่ำ้น กัารต่ำรวจำสู่่ขัภาพีป้ระจำำาป้ี ท่ง� กัารต่ำรวจำ
สู่่ขัภาพีท่ว� ไป้แลีะต่ำรวจำสู่่ขัภาพีต่ำามป้ัจำจำ่ยเสู่ีย� งด้านอาชีวอนาม่ย
โดยมีแพีทย์อาชีวเวชศูาสู่ต่ำร์แลีะน่กัอาชีวอนาม่ยขัองบริษัท่ ฯ
ร�วมกั่นกัำาหนดรายกัารต่ำรวจำสู่่ขัภาพีขัองผ่้ป้ฏิิบ่ต่ำิงานจำากั
ป้ัจำจำ่ยภายในแลีะภายนอกัสู่ถุานที�ทำางาน หากัพีน่กังานมีผลี
ต่ำรวจำสู่่ขัภาพีผิดป้กัต่ำิจำะต่ำ้องเขั้าพีบแพีทย์แลีะร่บคำาแนะนำาใน
กัารด่แลีสู่่ขัภาพีอย�างต่ำ�อเนื�อง รวมท่�งมีสู่ว่สู่ดิกัารค�าร่กัษัา
พียาบาลี (OPD) ให้กั่บพีน่กังาน บิดา มารดา ค่�สู่มรสู่ แลีะ
บ่ต่ำรที�ถุ่กัต่ำ้องต่ำามกัฎหมาย [403-3]
- กัำากั่บด่แลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน ผ่้ป้ฏิิบ่ต่ำิงาน บ่คคลีภายนอกัแลีะ
ผ่ม้ สู่ี ว� นเกัีย� วขั้องในพี่น� ทีป้� ฏิิบต่ำ่ งิ านให้ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามกัฎ ระเบียบ
แลีะขั้อบ่งค่บด้านความป้ลีอดภ่ยอย�างเคร�งคร่ด [403-1]
- สู่ือ� สู่ารนโยบายด้านความป้ลีอดภ่ย อาชีวอนาม่ย แลีะสู่ภาพี
แวดลี้อมในกัารทำางาน ป้ลี่กัฝังจำิต่ำสู่ำานึกัแลีะสู่ร้างว่ฒนธ์รรม
กัารทำา งานที� มี ค วามป้ลีอดภ่ ย พี่ ฒ นาท่ กั ษัะความร่้ แ ลีะ
จำ่ดกัิจำกัรรมในด้านกัารสู่�งเสู่ริมสู่่ขัภาพี ความป้ลีอดภ่ย อาชีว
อนาม่ย แลีะสู่ภาพีแวดลี้อมในกัารทำางานอย�างต่ำ�อเนือ� ง [403-4]

โคืรงสร้างการบริหารจัดการคืวามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล้อม [103-2]

บริษั่ทฯ ได้มีกัารต่ำ่�งคณะกัรรมกัารดำาเนินงานด้านความป้ลีอดภ่ย อาชีวอนาม่ยแลีะสู่ิ�งแวดลี้อม ป้ระกัอบด้วยผ่้บริหาร
แลีะเจำ้าหน้าที�ความป้ลีอดภ่ยในกัารทำางานระด่บวิชาชีพีขัองบริษั่ทฯ ทำาหน้าที�ในกัารบริหารจำ่ดกัารด้านความป้ลีอดภ่ย อาชีวอนาม่ย
แลีะสู่ภาพีแวดลี้ อ มในกัารทำา งานให้ เ ป้็ น ไป้ต่ำามขั้ อ กัำา หนดขัองมาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ ด กัารอาชี ว อนาม่ ย แลีะความป้ลีอดภ่ ย
(ISO 45001:2018) แลีะกัฎหมายด้านความป้ลีอดภ่ย โดยมีเป้้าหมายไม�มีอ่บ่ต่ำิเหต่ำ่จำากักัารทำางานถุึงขั่�นเสู่ียชีวิต่ำ แลีะไม�มีกัารเจำ็บป้่วย
หรือโรคจำากักัารทำางาน

นโยบายด้านคืวามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
คืณะกรรมการดําเนินงานคืวามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

พี่จำารณาแผนงาน
ด้านความป้ลีอดภ่ย

กัำากั่บด่แลีให้ทกั่ คน
ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามนโยบาย
กัฎหมายแลีะขั้อกัำาหนด
ต่ำาม ISO45001

สู่ือ� สู่ารสู่ร้างความร่้
แลีะความเขั้าใจำให้แกั�
ผ่ม้ สู่ี ว� นได้เสู่ีย

สู่อบสู่วนอ่บต่ำ่ เิ หต่ำ่แลีะ
กัำาหนดวิธ์กัี ารแกั้ไขัแลีะ
มาต่ำรกัารป้้องกั่น

ต่ำิดต่ำามป้ระเมินผลี
อย�างต่ำ�อเนือ� งเพี่อ�
พี่ฒนาระบบอย�าง
ต่ำ�อเนือ� ง

เป้าหมาย: ไมมีอุบัติเหตุถึงขั�นเสียชีวิตจากการทํางานและไมมีโรคืจากการทํางาน
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ขั�นตอนการประเมินคืวามเสี�ยงและการบริหารจัดการคืวามเสี�ยง
ด้านคืวามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน [403-2]

แรงงานที�คืรอบคืลุมโดยระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และคืวามปลอดภัยขององคืกร [403-8]
จำานวัน (คน)

ร้อยลัะ

พนักงาน แลัะลั้กจ้างสถุานประกอบัการทิ้่ถุ� ก้ ควับัคุม ห้รือดุ้แลัโดุยองค์กร
พีน่กังาน

7,030

100

ลี่กัจำ้าง
887
พนักงาน แลัะลั้กจ้างสถุานประกอบัการทิ้่ถุ� ก้ ควับัคุม ห้รือดุ้แลัโดุยองค์กร (แลัะไดุ้รบัั การติรวัจสอบัโดุยองค์กร)
พีน่กังาน

1,846

100
26.25

ลี่กัจำ้าง
194
พนักงาน แลัะลั้กจ้างสถุานประกอบัการทิ้่ถุ� ก้ ควับัคุม ห้รือดุ้แลัโดุยองค์กร (แลัะไดุ้รบัั การติรวัจสอบัโดุยองค์กรภัายนอก)

21.87

พีน่กังาน

313

4.45

ลี่กัจำ้าง

28

3.16

ห้มายเห้ติุ : พีน่กังาน หมายถุึง บ่คลีากัรขัองบริษั่ทฯ ไม�รวมบริษั่ทย�อย
ลี่กัจำ้าง หมายถุึง บ่คลีากัรขัองสู่ถุานป้ระกัอบกัารอื�นที�ถุ่กัควบค่ม หรือ ด่แลีโดยบริษั่ทฯ ภายใต่ำ้มาต่ำรฐาน ISO 45001:2018
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บัริเวัณห้ลััง แลัะกระดุ้กสันห้ลััง

(Bone fractures)

กระดุ้กห้ัก
3

0

0

แผลัไฟื้ไห้ม้
(Burns)

0

0

0

(Ear injuries (including tinnitus)

ห้้ แลัะการไดุ้ย้น
0

0

0

(Facial injuries (eye, nose, and jaw)

ใบัห้น้า (ติา, จม้ก,กราม)
1

0

0

(Loss of digits and limbs)

1

0

0

การส้ญเส่ยเส่ยน้�วั แลัะแขนขา

0

การบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังานซื้ึ�งสามารถุบัันทิ้ึกไดุ้
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

9

0

0

(Toxic exposure)

ไดุ้รับัสารพิษ
0

0

0

0

0

0

(Traumatic brain injuries (TBI)

การบัาดุเจ็บัทิ้างสมอง
0

0

0

0

0

0

จำานวันช้ั�วัโมงทิ้ำางาน
2,171,440.00

16,556,695.00

3

0

0

14

0

0

จำานวัน (คน)

0.276

0

0

0.169

0

0

การบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังานทิ้่�ม่ผลักระทิ้บัส้ง ห้มายถุึง การบัาดุเจ็บัจากการทิ้ำางานทิ้่�ส่งผลัให้้เส่ยช้่วัิติห้รือไดุ้รับับัาดุเจ็บัจากการทิ้่�คนงานไม่สามารถุ ห้รือปฏิ้บััติ้งานไม่ไดุ้ ห้รือไม่สามารถุคาดุห้มายให้้ฟื้้�นติัวัเติ็มทิ้่�
จนถุึงภัาวัะสุขภัาพก่อนไดุ้รับับัาดุเจ็บัภัายใน 6 เดุ่อน
การบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังานซื้ึ�งสามารถุบัันทิ้ึกไดุ้ ห้มายถุึง การบัาดุเจ็บัจากการทิ้ำางาน ซื้ึ�งส่งผลัให้้เก้ดุกรณ่ใดุ ๆ ติ่อไปน่�: เส่ยช้่วัิติ, กรณ่ติ้องห้ยุดุงาน, จำากัดุการทิ้ำางานห้รือย้ายไปงานอ่�น, การรักษาพยาบัาลั
นอกเห้น่อจากการปฐมพยาบัาลั, การส้ญเส่ยสติ้, การบัาดุเจ็บัทิ้่�ร้ายแรงซื้ึ�งวัิน้จฉัยโดุยแพทิ้ย์ห้รือผ้้ประกอบัวัิช้าช้่พดุ้านการแพทิ้ย์ทิ้่�ไดุ้รับัใบัอนุญาติ

0

การบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังานทิ้่�ม่ผลักระทิ้บัส้ง
(ไม่รวัมการเส่ยช้่วัิติ)

ห้มายเห้ติุ :

0

การเส่ยช้่วัิติจากการบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังาน

การเส่ยช้่วัิติแลัะการบัาดุเจ็บัของลั้กจ้างทิ้่�ไม่ใช้่พนักงานแติ่งานแลัะ/ห้รือสถุานประกอบัการของตินไดุ้รับัการควับัคุมโดุยองค์กร

0

0

การบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังานทิ้่�ม่ผลักระทิ้บัส้ง
(ไม่รวัมการเส่ยช้่วัิติ)

การบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังานซื้ึ�งสามารถุบัันทิ้ึกไดุ้

0

(Back and spine injuries)

การเส่ยช้่วัิติจากการบัาดุเจ็บัทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังาน

การเส่ยช้่วัิติแลัะการบัาดุเจ็บัของพนักงาน

ข้อม้ลัสถุ้ติ้การเส่ยช้่วัิติแลัะการบัาดุเจ็บัของพนักงานแลัะ
ลั้กจ้างทิ้่�ไม่ใช้่พนักงานแติ่งานแลัะ
/ห้รือสถุานประกอบัการถุ้กควับัคุมโดุยองค์กร

(Repetitive stress injuries)

การบัาดุเจ็บัจากควัามเครียดุ

ปัระเภทิการบาดัเจิ็บ
(Sprains, strains, and tears (soft tissue injuries)

เคลั็ดุ ขัดุยอก (การบัาดุเจ็บัของเน่�อเย่�ออ่อน)

การบาดเจ็บที�เกี�ยวข้องกับงาน [403-9]

อัติราการเส่ยช้่วัิติ/การบัาดุเจ็บั
(ถุ้กคำานวัณติาม 200,000
ช้ั�วัโมงการทิ้ำางาน)
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0

ปัญห้าสุขภัาพทิ้่�เก่�ยวัข้องกับัการทิ้ำางาน (จำานวัน)
0

0

(Musculoskeletal disorders)

ควัามผ้ดุปกติ้ของกลั้ามเน่�อ แลัะกระดุ้ก

0
0

การเส่ยช้่วัิติจากปัญห้าสุขภัาพทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังาน

ปัญห้าสุขภัาพทิ้่�เก่�ยวัข้องกับัการทิ้ำางาน (จำานวัน)
0

0

0

0

0

0

(Occupational lung disease)

โรคปอดุ

การเส่ยช้่วัิติแลัะปัญห้าสุขภัาพทิ้่�เก่�ยวัข้องกับัการทิ้ำางานของลั้กจ้างทิ้่�ไม่ใช้่พนักงานแติ่งานแลัะ/ห้รือสถุานประกอบัการของตินไดุ้รับัการควับัคุมโดุยองค์กร

0

การเส่ยช้่วัิติจากปัญห้าสุขภัาพทิ้่�เก่�ยวัข้องกับังาน

การเส่ยช้่วัิติแลัะการบัาดุเจ็บัของพนักงาน

(Stress, depression or anxiety)

โรคเครียดุ/โรคซื้ึมเศร้า
/โรควัิติกกังวัลั

ปัระเภทิขอุงปััญหาสุขภาพทิ่�เกิดัข้�น (จิำานวิน)

ปัญ่หาสุขภาพที�เกี�ยวข้องกับงาน [403-10]

0

0

0

0

จำานวัน (คน)

0

0

0

0

อัติราของการเส่ยช้่วัติิ
(ร้อยลัะ)

การจัดการการแพรระบาดของโรคืไวรัสโคืโรนา 2019 (Covid-19)
บริษัท่ ฯ มีกัารเต่ำรียมความพีร้อมร่บมือต่ำ�อกัารแพีร�ระบาดขัองโรคไวร่สู่โคโรน�า ทีสู่� ง� ผลีกัระทบอย�างร่นแรงต่ำ�อสู่่งคมแลีะกัาร
ดำาเนินงานขัองบริษั่ทฯ โดยบริษั่ทฯมีกัารทำาแผนความต่ำ�อเนื�องทางธ์่รกัิจำ (Business Continuity Plan) ซึ�งทำาให้บริษั่ทฯ ได้ร่บผลี
กัระทบต่ำ�อกัารดำาเนินธ์่รกัิจำในระด่บต่ำำ�า อย�างไรกั็ต่ำามบริษั่ทฯ มีกัารต่ำิดต่ำามสู่ถุานกัารณ์อย�างใกัลี้ชิด มีกัารบริหารความเสู่ี�ยง
อย�างเหมาะสู่ม แลีะมีมาต่ำรกัารต่ำ�างๆ รองร่บเพี่�อสู่ร้างความม่�นใจำ ด่งนี�
• บริษัท่ ฯ จำ่ดให้มกัี ารต่ำรวจำค่ดกัรองโรคโควิด-19 แบบ RT-PCR ให้แกั�พีน่กังานแลีะพีน่กังานผ่ร้ บ่ เหมาแลีะพีน่กังานทีเ� กัีย� วขั้อง
ต่ำ�าง ๆ ที�ป้ฏิิบ่ต่ำิงานในสู่ถุานที�ทำางานเดียวกั่นท่กัคน แลีะสู่ำาหร่บกัลี่�มผ่้ต่ำิดเชื�อบริษั่ทฯ ป้ระสู่านงานให้เขั้าสู่่�ระบบกัารร่กัษัา
ได้อย�างรวดเร็ว
• บริษัท่ ฯ สู่น่บสู่น่นให้พีน่กังานแลีะครอบคร่วพีน่กังานได้รบ่ กัารฉีีดว่คซีนป้้องกั่นโควิด-19 อย�างรวดเร็วแลีะครอบคลี่มให้มากั
ที�สู่่ด โดยมีกัารป้ระสู่านงานน่ดหมายฉีีดว่คซีนในโครงกัารฉีีดว่คซีน ไม�เสู่ียค�าใช้จำ�ายกั่บภาคร่ฐ สู่ำาน่กังานป้ระกั่นสู่่งคม โดย
มีกัารจำ่ดรถุร่บสู่�งในกัารเดินทางฉีีดว่คซีนขัองพีน่กังาน นอกัจำากันีย� ง่ จำ่ดซือ� ว่คซีนต่ำ่วเลีือกั “ซิโนฟาร์ม” เพี่อ� ฉีีดให้กับ่ พีน่กังาน
ทีอ� ย่ต่ำ� า� งจำ่งหว่ด ซึง� ไม�สู่ามารถุเขั้าถุึงว่คซีนได้ ให้สู่ามารถุฉีีดได้อย�างรวดเร็วแลีะครอบคลี่มจำำานวนพีน่กังาน พีน่กังานต่ำ�างชาต่ำิ
แลีะครอบคร่วพีน่กังาน ให้มากัที�สู่่ด ณ ว่นที� 31 ธ์่นวาคม 2564 อ่ต่ำรากัารฉีีดว่คซีนเขั็ม 1 ขัองพีน่กังานกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน
คิดเป้็น 99.74% ขัองพีน่กังานท่�งหมด แลีะเขั็ม 2 คิดเป้็น 99.38% ขัองพีน่กังานท่�งหมด แลีะเขั็ม 3 คิดเป้็น 56.12%
ขัองพีน่กังานท่�งหมด นอกัจำากันี�มีกัารจำ่ดซื�อช่ดต่ำรวจำ ATK ท่�งแบบใช้นำ�าลีาย แลีะแบบแหย�จำม่กั เพี่�อต่ำรวจำค่ดกัรองพีน่กังาน
ที�มีความเสู่ี�ยง แลีะผ่้มาต่ำิดต่ำ�องาน ใช้ต่ำรวจำค่ดกัรอง เพี่�อเป้็นกัารด่แลี ป้้องกั่น หากัพีบผลีเป้็นบวกั จำะสู่�งต่ำรวจำด้วยวิธ์ี
RT-PCR เพี่�อเขั้าร่บกัารด่แลีร่กัษัาในระบบต่ำ�อไป้ อีกัท่�ง ย่งสู่น่บสู่น่นให้พีน่กังานที�มีความจำำาเป้็นต่ำ้องต่ำิดต่ำ�องานกั่บบ่คคลี
ภายนอกัได้ต่ำรวจำ ATK กั�อนเขั้าพีบ เพี่�อสู่ร้างความม่�นใจำให้กั่บลี่กัค้า แลีะบ่คคลีภายนอกัด้วย เช�น พีน่กังานขัาย
พีน่กังานขันสู่�งสู่ินค้า พีน่กังานที�ต่ำ้องเขั้าพีบลี่กัค้านอกัสู่ถุานที�ต่ำ�าง ๆ
• สู่น่บสู่น่นช�วยเหลีือค�าใช้จำ�ายในกัารต่ำรวจำค่ดครองโควิด-19 ท่�งแบบ RT-PCR แลีะแบบ Rapid Antigen สู่ำาหร่บพีน่กังาน
ที�มีความเสู่ี�ยง เพี่�อช�วยให้สู่ามารถุแยกักัลี่�มผ่้ต่ำิดเชื�อออกัจำากักัลี่�มผ่้ ไม�ต่ำิดเชื�อได้อย�างถุ่กัต่ำ้องรวดเร็ว โดยผ่้ต่ำิดเชื�อสู่ามารถุ
เขั้าสู่่�ระบบกัารด่แลีร่กัษัา แลีะผ่้ ไม�ต่ำิดเชื�อสู่ามารถุป้ฏิิบ่ต่ำิงานได้อย�างป้ลีอดภ่ย
• จำ่ดเวลีาทำางานเพี่�อให้เกัิด Social Distancing โดยให้เขั้าทำางานเหลีื�อมเวลีากั่นเป้็นช�วงเวลีาเช้า กั่บ ช�วงเวลีาบ�าย
แลีะกัารจำ่ดให้เขั้าทำางานแบบกัะ เพี่�อเว้นระยะห�างระหว�างบ่คคลี ลีดกัารแออ่ดขัองพีน่กังาน ห้ามร่บป้ระทานอาหารกัลีางว่น
ร�วมกั่น ลีดกัารต่ำิดต่ำ�อสู่ื�อสู่ารระหว�างบ่คคลีโดยต่ำรงเพี่�อลีดความเสู่ี�ยงแลีะโอกัาสู่ในกัารแพีร�กัระจำายเชื�อโรค
• สู่ำาหร่บพีน่กังานที�มีที�พี่กัในพี่�นที�มีกัารระบาดร่นแรง หรือมีความเสู่ี�ยงในต่ำิดเชื�อระหว�างกัารเดินทางไป้กัลี่บกัารเดินทางโดย
รถุป้ระจำำาทาง บริษั่ทฯ ได้จำ่ดเต่ำรียมที�พี่กัสู่ำารองช่�วคราวให้พีน่กังาน ภายในบริษั่ทฯ แลีะควบค่มกัารออกันอกัสู่ถุานที�
ขัองพีน่กังาน ต่ำามหลี่กักัาร Bubble and Seal
• บริษัท่ ฯ จำ่ดซือ� ยาฟ้าทะลีายโจำรเพี่อ� สู่ำารองไว้ ให้พีน่กังานทีม� อี ากัารไขั้ ไอ เจำ็บคอ หรือต่ำิดเชือ� โควิด-19 ระยะเริม� ต่ำ้นได้รบ่ ป้ระทาน
ช�วยบรรเทาอากัารที�ไม�ร่นแรง แลีะใช้ ในผ่้ที�มีความเสู่ี�ยงต่ำำ�า เพี่�อลีดโอกัาสู่ที�เชื�อโรคจำะลี่กัลีามลีงป้อดได้
บริษัท่ ฯ ต่ำระหน่กัดีวา� บ่คลีากัรเป้็นทร่พียากัรทีม� คี า� แลีะเป้็นกัำาลี่งสู่ำาค่ญในกัารขั่บเคลีือ� นองค์กัร โดยม่ง� เน้นพี่ฒนาบ่คลีากัร
ให้เป้็นผ่้ที�มีค่ณภาพี มีค่ณธ์รรม จำริยธ์รรม ยึดม่�นในความซื�อสู่่ต่ำย์ สู่่จำริต่ำ มีความร่บผิดชอบต่ำ�อองค์กัรแลีะสู่่งคม นอกัจำากันี�บริษั่ทฯ
ย่งสู่น่บสู่น่นให้พีน่กังานมีสู่ว� นร�วมในกัารช�วยเหลีือสู่่งคม (Corporate Social Responsibility) ซึง� บริษัท่ ฯ เชือ� ว�ากัารพี่ฒนาพีน่กังาน
ให้เป้็นคนดีมีความสู่ามารถุ จำะช�วยสู่�งเสู่ริมให้องค์กัรเต่ำิบโต่ำกั้าวหน้าอย�างย่�งยืน

การม่ส่วันร่วัมพีัฒนาชุุมชุนและสังคม
บริษั่ทฯ มีเจำต่ำนารมย์ม่�งม่�นดำาเนินธ์่รกัิจำด้วยความร่บผิดชอบต่ำ�อช่มชน สู่่งคม ว่ฒนธ์รรม แลีะสู่ิ�งแวดลี้อม ท่�งในด้าน
ความป้ลีอดภ่ย ค่ณภาพีชีวิต่ำ แลีะกัารอน่ร่กัษั์ทร่พียากัรธ์รรมชาต่ำิ ต่ำลีอดจำนสู่�งเสู่ริมกัารใช้พีลี่งงานอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ให้ความ
สู่ำาค่ญกั่บกัารมีสู่ว� นร�วมพี่ฒนาช่มชนแลีะสู่่งคมอย�างต่ำ�อเนือ� ง เพี่อ� พี่ฒนาค่ณภาพีชีวต่ำิ ขัองช่มชนแลีะสู่่งคมให้มคี วามเขั้มแขั็งแลีะเต่ำิบโต่ำ
ได้อย�างย่�งยืน
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เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ร� ว มสู่ร้ า งค่ ณ ค� า แลีะยกัระด่ บ - ป้ร่บป้ร่งกัระบวนกัารผลีิต่ำขัองโรงป้่นซิเมนต่ำ์
ให้ สู่ ามารถุใช้ เ ชื�อ เพีลีิ ง ขัยะ แทนถุ� า นหิ น ได้
ค่ ณ ภาพีชี วิ ต่ำ ขัองช่ ม ชนแลีะ
30-40% โดยให้บริษัท่ ทีพีีไอ โพีลีีน เพีาเวอร์
สู่่งคม ให้เต่ำิบโต่ำอย�างย่�งยืน
จำำากั่ด (มหาชน) ร่บซื�อขัยะจำากัผ่้ผลีิต่ำท้องถุิ�น
ซึ�งทำาหน้าที�ค่ดแยกัขัยะ เพี่�อช�วยลีดป้ริมาณ
ขัยะช่มชน สู่�งเสู่ริมกัารสู่ร้างงาน สู่ร้างอาชีพี
ในระด่บช่มชน ช�วยลีดความเหลีื�อมลีำ�าทาง
เศูรษัฐกัิ จำ แลีะสู่่ ง คม เพี่� ม กัารจำ้ า งงาน
เพี่ม� ม่ลีค�าทางเศูรษัฐกัิจำ โดยดำาเนินกัารร่บซือ�
จำากัช่มชนกัว�า 16 จำ่งหว่ด ใกัลี้เคียงโรงงาน
- ดำาเนินงานด้านช่มชนสู่่มพี่นธ์์ (Community
Relations) บริษั่ทฯมีโรงงานผลีิต่ำต่ำ่�งอย่�ใน
พี่�นที�ช่มชนต่ำ�าง ๆ บริษั่ทฯ มีนโยบายเชิงร่กัให้
ท่กัหน�วยผลีิต่ำให้กัารช�วยเหลีือสู่น่บสู่น่นด้าน
สู่่ขัอนาม่ยแลีะลีดผลีกัระทบจำากักัารแพีร�ระบาด
โดยไม�ต่ำ้องรอให้ช่มชนร้องขัอ โดยได้ ให้กัาร
สู่น่บสู่น่นช่มชนรอบขั้างแลีะสู่่งคมทีสู่� าำ ค่ญ ด่งนี�
1. เสู่ริมสู่ร้างช่มชนให้มสู่ี ขั่ ภาพีดี ออกับริกัาร
หน�วยแพีทย์เคลีื�อนที�ในโครงกัารสู่่ขัภาพีดีกั่บที
พีี ไอ โพีลีีน เพี่�อเฝ้าระว่งโรคภ่ยไขั้เจำ็บ บริกัาร
ต่ำรวจำสู่่ขัภาพี ให้ความร่ด้ า้ นสู่่ขัภาพี ป้ระโยชน์ขัอง
กัารต่ำรวจำป้อด ณ ช่ ม ชนที� อ ย่� ร อบขั้ า งในเขัต่ำ
อ.แกั�งคอย อ.มวกัเหลี็กั จำ.สู่ระบ่รี
2. ความเสู่ี� ย งที� อ าจำเกัิ ด ขั้� น คื อ กัาร
แพีร�ระบาดขัองไวร่สู่โควิด-19 ในช่มชน โดยใน
กัรณีที�พีน่กังานขัองบริษั่ทฯ อาศู่ยอย่�ในช่มชน
ทีม� กัี ารต่ำิดเชือ� บริษัท่ ฯ ได้กัำาหนดมาต่ำรกัารต่ำอบ
สู่นอง เช�น สู่น่บสู่น่นอ่ป้กัรณ์ป้้องกั่นต่ำนเอง เช�น
เจำลีแอลีกัอฮอลี์ ลี้ า งมื อ ให้ กั่ บ ช่ ม ชมใกัลี้ เ คี ย ง
หน� ว ยงานภาคร่ ฐ แลีะโรงพียาบาลีในพี่� น ที�
จำ.สู่ระบ่รี
3. สู่น่บสู่น่นป้้ายป้ระชาสู่่มพี่นธ์์ป้้องกั่น
ไวร่สู่ โควิด-19 เพี่อ� ป้ระชาสู่่มพี่นธ์์ ขั้อม่ลีขั�าวสู่าร
รวมถุึงมีมาต่ำรกัาร เพี่�อป้้องกั่นแลีะเฝ้าระว่งกัาร
แพีร�เชือ� ไวร่สู่ โควิด-19 ต่ำลีอดจำนแนะนำาขั้อป้ฏิิบต่ำ่ ิ
กัารใช้พี่�นที�ในต่ำลีาดหรือพี่�นที�สู่าธ์ารณะให้แกั�
ช่มชนเจำริญพีร อ.แกั�งคอย จำ.สู่ระบ่รี
4. ร� ว มสู่น่ บ สู่น่ น โครงกัารป้ร่ บ ป้ร่ ง
ซ�อมแซมที�อย่�อาศู่ย โดยร�วมกั่บกัองท่นพี่ฒนา
ค่ณภาพีชีวต่ำิ อำาเภอแกั�งคอย ดำาเนินกัารช�วยเหลีือ
ป้ระชาชน ซ�อม/สู่ร้างบ้านให้กั่บผ่้ด้วยโอกัาสู่ ผ่้
พี่กัาร ผ่้เจำ็บป้่วยเรื�อร่ง ที�ขัาดแคลีนทีอ� ย่อ� าศู่ยใน
พี่น� ทีท� ว�ี า� กัารอำาเภอแกั�งคอย จำ.สู่ระบ่รี ฯลีฯ
- ดำาเนินงานด้านความร่บผิดชอบต่ำ�อสู่่งคมใน
ระด่บองค์กัร (Corporate CSR)
จำากัผลีกัารสู่ำารวจำความพี่งพีอใจำขัอง
ช่มชนในป้ี 2564 พีบว�ากัิจำกัรรม CSR ขัองกัลี่�ม
บริษั่ททีพีีไอโพีลีีน ที�ช่มชนร่้จำ่กัแลีะพี่งพีอใจำมากั
ได้ แ กั� โครงกัารท่ น กัารศูึ กั ษัา โดยกัลี่�ม บริษั่ท
ทีพีี ไอโพีลีีนได้ดำาเนินโครงกัารโอกัาสู่ทางกัาร
ศูึ กั ษัาให้ กั่ บ เยาวชนที� เ รี ย นดี ป้ระพีฤต่ำิ ดี แต่ำ�
ขัาดท่นทร่พีย์ เพี่�อแบ�งเบาภาระขัองผ่้ป้กัครอง
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ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ
ในปี 2564 [103-3]

แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

- ป้ริมาณขัยะท่กัป้ระเภทจำำานวน 2.19 ลี้านต่ำ่น
ที�นำามาใช้ทดแทนถุ�านหิน
- ซ�อม/สู่ร้างบ้านให้กั่บผ่้ด้วยโอกัาสู่ ผ่้พี่กัาร
ผ่้เ จำ็บ ป้่ว ยเรื�อ ร่ง ที�ขั าดแคลีนที�อ ย่�อ าศู่ย
จำำานวน 20 หลี่ง ในพี่�นที�ที�ว�ากัารอำาเภอ
แกั�งคอย จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี ฯลีฯ
- ผลีกัารสู่ำา รวจำความพี่ ง พีอใจำขัองช่ ม ชน
ในป้ี 2564 พีบว�า โครงกัารท่นกัารศูึกัษัา
เป้็นกัิจำกัรรม CSR ขัองกัลี่ม� บริษัท่ ฯ ทีช� ม่ ชน
ร่้จำ่กัแลีะพี่งพีอใจำมากั
- กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ได้รวมพีลี่งบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แกั�สู่่งคม ช่มชน แลีะพีน่กังาน
จำากัป้ั ญ หากัารแพีร� ร ะบาดขัองเชื� อ โรค
โควิด-19 ในป้ี 2564 แลีะโครงกัารช�วยเหลีือ
สู่่งคมด้านอื�นๆ เป้็นค�าใช้จำ�ายรวมท่�งสู่ิ�น
ป้ระมาณ 153.51 ลี้านบาท สู่ร่ป้ได้ ด่งนี�
1. บริจำาคงบป้ระมาณเพี่อ� จำ่ดซือ� เครือ� ง
มือ แลีะอ่ป้กัรณ์ทางกัารแพีทย์,ผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่่ขั
อนาม่ยชีวภาพี, ว่สู่ด่กั�อสู่ร้างขัองกัลี่�มทีพีีไอ
โพีลีีน แลีะสู่ิ�งขัองอื�น ๆ รวมท่�งสู่ิ�น 94.54 ลี้าน
บาท ให้แกั� โรงพียาบาลี แลีะ หน�วยงานองค์กัร
ต่ำ� า ง ๆ เพี่� อ ช� ว ยเหลีื อ กัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ง านขัอง
บ่คลีากัรทางกัารแพีทยสู่าธ์ารณสู่่ขั,เจำ้าหน้าที�
ด� า นหน้ า ในกัารควบค่ ม สู่ถุานกัารณ์ กั าร
ระบาดขัองโควิด-19 รวมถุึงช�วยเหลีือผ่ต่ำ้ ดิ เชือ�
โควิด-19 อาทิเช�น
- สู่น่บสู่น่นโครงกัารต่ำ�อลีมหายใจำ สู่ำาหร่บ
จำ่ ด ซื� อ “เครื� อ งไฮโฟลีว์ ” ให้ กั่ บ ศูิ ริ ร าช
ม่ลีนิธ์,ิ สู่น่บสู่น่นรถุเอ็กัซ์เรย์เคลีือ� นที� ให้กับ่ โรง
พียาบาลีจำะนะ จำ่งหว่ดสู่งขัลีา เขั้าไป้ต่ำามหม่บ� า้ น
ต่ำ� า งๆขัองภาคใต่ำ้ , เครื� อ งให้ อ อกัซิ เ จำนด้ ว ย
อ่ ต่ำ รากัารไหลีสู่่ ง ,อ่ ป้ กัรณ์ ป้ กัป้้ อ งทางเดิ น
หายใจำแบบจำ�ายอากัาศูบริสู่่ทธ์ิ� (PAPR) , เป้ลี
แรงด่นลีบ ISOLATOR ฯลีฯ ให้แกั�สู่าธ์ารณะสู่ขั่
จำ่งหว่ดสู่งขัลีา เพี่อ� นำาไป้ใช้ ใน 6 โรงพียาบาลี ได้แกั�
รพี.จำะนะ/รพี.สู่มเด็จำ ณ นาทวี/รพี.เทพีา/
รพี.สู่ะบ้าย้อย/ รพี.สู่ะเดา/รพี.ป้าด่งเป้ซาร์ แลีะ
สู่น่บสู่น่นรถุต่ำรวจำเคลีือ� นทีค� รบวงจำร (Excellent Mobile Vehicle) ให้กั่บโรงพียาบาลี
สู่งขัลีานครินทร์ คณะแพีทยศูาสู่ต่ำร์ ม.สู่งขัลีานครินทร์
- มอบผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่่ขัอนาม่ยชีวภาพีขัองกัลี่�ม
ทีพีีไอโพีลีีน ให้กับ่ บ่คลีากัรทางกัารแพีทย์/เจำ้า
หน้าทีด� า� นหน้า แลีะผ่ป้้ ว่ ยโควิด-19 อาทิเช�น โรง
พียาบาลีศูิริราช โรงพียาบาลี แลีะโรงพียาบาลี
สู่นามในจำ่งหว่ดสู่ระบ่รี รวมจำำานวน 14 แห�ง โรง
พียาบาลีต่ำำารวจำ สู่น่บสู่น่นบอร์ดทีพีีไอ เพี่อ� กั่น�
ห้องอาบนำ�า ให้แกั�โรงพียาบาลีสู่นามบ่ษัราค่ม
(เมืองทองธ์านี) สู่น่บสู่น่นกัารสู่ร้างโรงพียาบาลี
สู่นามขัองโรงพียาบาลีเลีิดสู่ิน แลีะสู่น่บสู่น่นขั้าว
กัลี�องให้กั่บบ่คลีากัรทางกัารแพีทย์ จำำานวน
31,000 กัลี�อง ณ ศู่นย์บริกัารฉีีดว่คซีนกัลีาง
บางซื�อ รวมถุึงมอบขั้าวสู่าร อาหารแห้ง แลีะ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่่ขัอนาม่ยชีวภาพีขัองกัลี่�มทีพีี ไอ
โพีลีีน ให้แกั�องค์กัารบริหารสู่�วนจำ่งหว่ดสู่งขัลีา
แลีะป้ระชาชนในพี่�นที� นาท่บ ต่ำลีิ�งช่น สู่ะกัอม
แลีะ จำะนะ จำ่งหว่ดสู่งขัลีา

ดำาเนินกัารสู่านสู่่มพี่นธ์์กั่บช่มชน
อย�างต่ำ�อเนือ� ง เพี่อ� ร่บฟังความคิด
เห็น ความคาดหว่ง แลีะขั้อเสู่นอแนะ
แลีะนำามาป้ร่บป้ร่งกัารดำาเนินงาน
ขัองบริษัท่ ฯ รวมถุึงบริษัท่ ในเครือ
ต่ำลีอดจำนขัยายผลีขัองกัารพี่ฒนา
ช่มชนแลีะสู่่งคมให้มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
พี่ฒนาค่ณภาพีชีวิต่ำที�ดี สู่�งเสู่ริม
ให้ ช่ ม ชนแลีะสู่่ ง คมเต่ำิ บ โต่ำได้
อย�างย่ง� ยืน

เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]
โดยมอบท่นกัารศูึกัษัาต่ำ�อเนือ� งต่ำ่ง� แต่ำ�ระด่บอน่บาลี
จำนถุึงระด่บป้ริญญาต่ำรี เริ�มต่ำ่�งแต่ำ�ป้ี 2554 โดย
มอบท่ น ให้ แ กั� เ ด็ กั น่ กั เรี ย นในช่ ม ชนเขัต่ำพี่� น ที�
ที�ต่ำิดกั่บโรงงานจำ่งหว่ดสู่ระบ่รี แลีะเมื�อเรียนจำบ
กั็ ร่ บ เขั้ า มาทำา งานในกัลี่� ม บริ ษั่ ท ที พีี ไ อโพีลีี น
เป้็นกัารสู่ร้างความผ่กัพี่นที�แน�นแฟ้นกั่บช่มชน
ในพี่�นที�เสู่มือนหนึ�งเป้็นครอบคร่วเดียวกั่น

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ
ในปี 2564 [103-3]

แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

2. บริจำาคงบป้ระมาณแลีะว่สู่ด่กัอ� สู่ร้าง
ขัองกัลี่�มทีพีีไอ โพีลีีน สู่ำาหร่บสู่ร้าง ป้ร่บป้ร่ง
ซ�อมแซม อาคารแลีะสู่ถุานทีต่ำ� า� ง ๆ ให้แกั� ว่ด
โรงเรียนท่ว� ป้ระเทศู รวมถุึงม่ลีนิธ์ิฯ แลีะองค์กัร
ต่ำ�าง ๆ ที�ทำาป้ระโยชน์เพี่�อสู่่งคม รวมเป้็นเงิน
ท่�งสู่ิ�น 46.50 ลี้านบาท
3. บริ จำ าคท่ น กัารศูึ กั ษัา แลีะว่ สู่ ด่
กั� อ สู่ร้ า งในกัลี่� ม ทีพีีไอ โพีลีีนให้แกั�โรงเรียน,
สู่ถุาบ่นกัารศูึกัษัา รวมท่�งสู่น� ิ ป้ระมาณ 12.46
ลี้านบาทนอกัจำากันี� กัลี่� มทีพีีไอ โพีลีีน ย่ ง ได้
จำ่ดหาอ่ป้กัรณ์ RT-PCR Swab แลีะอ่ป้กัรณ์
ต่ำรวจำหาเชื�อโควิด-19 เพี่�อให้พีน่กังานท่กัคน
ต่ำรวจำหาเชือ� โควิด-19 รวมถุึงกัารจำ่ดหาว่คซีน
ป้้องกั่นเชือ� ไวร่สู่โคโรนา ให้กับ่ พีน่กังานท่กัคน
แลีะมอบช่ดผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่่ขัอนาม่ยชีวภาพีขัอง
ทีพีไี อโพีลีีน ได้แกั�เครือ� งดืม� โป้รไวต่ำ้า Bio Knox,
Micromknox Solution นำ�า ยาบ้ ว นป้ากั
เจำลีแอลีกัอฮอลี์ เป้็นต่ำ้น ให้แกั�ท่�งพีน่กังานแลีะ
ครอบคร่ ว พีน่ กั งานอย� า งต่ำ� อ เนื� อ ง เพี่� อ ให้
พี น่ กัง านแลีะ ค รอบค ร่ วมี สู่่ ขัภาพี ที� ดี
มีภ่มิต่ำ้านทานเชื�อโควิด-19

กั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำอย่่�งมีธุริริม�ภิิบ�ลี
ผลการดําเนินงานด้านธุรรมาภิบาล ปี 2564
สู่่ดสู่�วนกัรรมกัารอิสู่ระ
35.71%(1)

สู่่ดสู่�วนกัรรมกัารผ่้หญิง
21.43%(1)

ไม�มีกัารร้องเรียนกัารลีะเมิด
ขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี(1)

ค้าร่บทราบถุึงหลี่กั
จำรรยาบรรณขัองลี่กัค้า
88.45%(1)
ไม�มีขั้อร้องเรียนกัาร
เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ(1)

ห้มายเห้ติุ: (1) เฉีพีาะขัองบริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

73

การกำากับัดู้แลกิจการ และการต่่อต่้านทีุ่จริต่
บริษั่ทฯ ต่ำระหน่กัถุึงความสู่ำาค่ญในกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารขัององค์กัร เพี่�อนำาไป้สู่่�กัารพี่ฒนาอย�างย่�งยืน โดยบริษั่ทฯ มีกัาร
กัำาหนดนโยบายกัำากั่บด่แลีกัิจำกัาร (Corporate Governance) แลีะจำรรณยาบรรณธ์่รกัิจำ (Code of Conduct) ขัองบริษัท่ ฯ เพี่อ� สู่�งเสู่ริม
กัารป้ฏิิบ่ต่ำิงานที�โป้ร�งใสู่ มีค่ณธ์รรม แลีะร่บผิดชอบต่ำ�อผ่้ถุือห่้น ลี่กัค้า พีน่กังาน สู่่งคม แลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียอื�น ๆ เป้็นองค์กัร
ที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี ภายใต่ำ้กัารบริหารที�สู่อดคลี้องกั่บหลี่กัธ์รรมาภิบาลีแลีะอ่ดมกัารณ์ “ป้ระเทศูไทยใสู่สู่ะอาด ป้ระชาชนอย่�เย็นเป้็นสู่่ขั”
ซึง� คณะกัรรมกัารบริษัท่ ฯ ได้กัำาหนดแลีะป้ระกัาศูแนวทางกัารป้ฏิิบต่ำ่ ไิ ว้เป้็นลีายลี่กัษัณ์อกั่ ษัรอย�างช่ดเจำนสู่ำาหร่บเป้็นแนวทางกัารดำาเนิน
งานที�ดีเพี่�อให้ กัรรมกัาร ผ่้บริหาร แลีะพีน่กังานขัองบริษั่ทฯ ท่กัคนยึดถุือเป้็นแนวทางในกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน
กัารดำาเนินงานให้สู่อดคลี้องกั่บกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารทีด� ี แลีะมีจำริยธ์รรมในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ ต่ำลีอดจำนพี่ฒนามาต่ำรฐานกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิงานให้อย่�ในระด่บสู่ากัลี บริษั่ทฯ มีกัารต่ำิดต่ำามป้ระเมินผลีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน เพี่�อให้มน�่ ใจำได้วา� มีกัารนำาไป้ใช้อย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
ซึง� ครอบคลี่มถุึงกัารลีงท่น มีกัารวางแผนร�วมกั่น กัำาหนดแผนงานทีช� ด่ เจำน มีกัารต่ำิดต่ำามผลี รายงานความกั้าวหน้าขัองกัารดำาเนินงานเป้็น
ป้ระจำำา รวมท่�งกัำาหนดกัลีย่ทธ์์แลีะเป้้าหมายระยะยาวด้านกัารพี่ฒนากัารเต่ำิบโต่ำอย�างย่�งยืน โดยคณะกัรรมกัาร บริษั่ทฯ ต่ำระหน่กัถุึง
บทบาทในฐานะผ่้ นำา ขัององค์ กั ร แลีะมี ค วามเขั้ า ใจำถุึ ง ป้ระโยชน์ แ ลีะกัารนำา หลี่ กั ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ กั ารกัำา กั่ บ ด่ แ ลีกัิ จำ กัารที� ดี ไ ป้ใช้ ใ นองค์ กั ร
อย�างต่ำ�อเนื�อง เพี่�อให้เป้็นที�ยอมร่บในระด่บสู่ากัลี [103-1]
นโยบายการกํากับด่แลกิจการที�ดี [102-16]
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corporate-governance-th

จรรยาบรรณบริษัทฯ [102-16]
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th

คื่มือพนักงาน
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/employeehandbook

นอกัจำากันี� บริษั่ทฯ ย่งได้มีกัารกัำาหนดนโยบายต่ำ�อต่ำ้านกัารคอร์รป้่ ช่น แลีะจำรรยาบรรณค่ค� า้ ด้านกัารจำ่ดซือ� จำ่ดหา ว�าจำ้าง
(Supplier Code of Conduct) เพี่�อสู่�งเสู่ริมความโป้ร�งใสู่ ป้้องกั่นกัารท่จำริต่ำแลีะกัารขั่ดแย้งทางผลีป้ระโยชน์ เพี่�อให้กัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
ขัองกัลี่�มบริษั่ทฯ เป้็นไป้อย�างโป้ร�งใสู่ เป้็นธ์รรม คำานึงถุึงความเสู่มอภาคแลีะความซื�อสู่่ต่ำย์ ในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ ต่ำลีอดจำนเสู่ริมสู่ร้าง
ความสู่่มพี่นธ์์ที�ดีกั่บค่�ค้าแลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้อง สู่อดคลี้องกั่บหลี่กักัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารทีด� ี จำรรยาบรรณขัองบริษั่ทฯ ระเบียบ
ขั้อกัำาหนดแลีะกัฎหมายที�เกัี�ยวขั้องเพี่�อพี่ฒนาไป้สู่่�องค์กัรแห�งความย่�งยืนต่ำ�อไป้ [103-1]
นโยบายตอต้านการคือรรัปชัน [102-16]
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corruption-policy

นโยบายคืุ้มคืรองข้อม่ลสวนบุคืคืล [102-16]
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/pdpda
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จรรยาบรรณคื่คื้าด้านการจัดซิื�อ จัดหา วาจ้าง [102-16]
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/supplier-code-of-conduct-th

นโยบายสิทธุิมนุษยชนสากล [102-16]
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th

เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ[103-2]

- ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ ามหลี่ กั กัารกัำา กั่ บ - กัำาหนดหลี่กัสู่ำาค่ญในกัารดำาเนินงานที�ดีเพี่�อให้กัรรมกัาร
ด่แลีกัิจำกัารทีด� ี โดยป้ราศูจำากั
ผ่บ้ ริหาร แลีะพีน่กังานขัองบริษัท่ ฯ ท่กัคนยึดถุือเป้็นแนวทาง
กัารท่จำริต่ำคอร์ร่ป้ช่น
ในกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน โดยมีแนวทางที�สู่ำาค่ญ เช�น กัารยึดแนว
- พีน่กังานจำะได้ร่บกัารอบรม
ป้ฏิิบ่ต่ำิด้านบรรษั่ทภิบาลีที�เป้็นสู่ากัลีแลีะม่�งม่�นพี่ฒนากัาร
หลี่กัสู่่ต่ำรกัารต่ำ�อต่ำ้านท่จำริต่ำ
กัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดีต่ำามมาต่ำรฐานสู่ากัลีให้สู่่งขั้�นอย�าง
อย�างต่ำ�อเนื�องท่กัป้ี
ต่ำ�อเนือ� ง กัารนำาหลี่กักัาร Creation Shared Value, Respon
- ค่� ค้ า ทางธ์่ ร กัิ จำ ร่ บ ทราบ
sibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency
นโยบายแลีะแนวป้ฎิบ่ต่ำิเกัี�ยว
แลีะ Ethics (CREATE) มาใช้เป้็นแนวทางในกัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
กั่ บ กัารต่ำ� อ ต่ำ้ า นท่ จำ ริ ต่ำ ขัอง
ต่ำลีอดจำนเคร� ง คร่ ด ต่ำ� อ กัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ห น้ า ที� ใ ห้ เ ป้็ น ไป้ต่ำาม
องค์กัรเพี่�มขั้�นอย�างต่ำ�อเนื�อง
กัฎหมายแลีะขั้ อ กัำา หนดในท่ กั ป้ระเทศูที� เ ขั้ า ไป้ลีงท่ น
ท่กัป้ี
กัารต่ำิดต่ำาม/ว่ดผลีกัารดำาเนินงานแลีะบริหารความเสู่ี�ยง
อย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี มีความเป้็นอิสู่ระ แลีะร่บผิดชอบต่ำ�อผลี
ขัองกัารป้ฏิิบ่ต่ำิหน้าที�ขัองต่ำนต่ำามหลี่กัสู่ำาค่ญในกัารดำาเนิน
งานที�ดี เป้็นต่ำ้น
- กัำาหนดหน้าที�ความร่บผิดชอบ เพี่�อให้กัารดำาเนินธ์่รกัิจำ
ขัองบริษั่ทฯ เป้็นไป้อย�างโป้ร�งใสู่ มีค่ณธ์รรมแลีะร่บผิดชอบ
ต่ำ�อผ่้ถุือห่้น ลี่กัค้า พีน่กังาน สู่่งคมแลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียอื�น ๆ
สู่อดคลี้องกั่บนโยบาย แลีะกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารขัองบริษัท่ ฯ
โดยกัำาหนดให้
• คณะกัรรมกัารขัององค์กัร มีหน้าที�แลีะร่บผิดชอบในกัาร
กัำาหนดนโยบายแลีะกัำากั่บด่แลีให้มีระบบที�สู่น่บสู่น่นกัาร
ต่ำ�อต่ำ้านกัารคอร์ร่ป้ช่นที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี เพี่�อให้ม�่นใจำว�า
ฝ่ายบริหารได้ต่ำระหน่กัแลีะให้ความสู่ำาค่ญกั่บกัารต่ำ�อต่ำ้าน
กัารคอร์ร่ป้ช่นแลีะป้ลี่กัฝังจำนเป้็นว่ฒนธ์รรมขัององค์กัร
• ป้ระธ์านเจำ้าหน้าทีบ� ริหารแลีะคณะกัรรมกัารบริหาร มีหน้าที�
แลีะร่บผิดชอบในกัารกัำาหนดให้มีระบบสู่�งเสู่ริมแลีะสู่น่บสู่น่น
นโยบายต่ำ�อต่ำ้านกัารคอร์ร่ป้ช่น เพี่�อสู่ื�อสู่ารไป้ย่งพีน่กังาน
แลีะผ่เ้ กัีย� วขั้อง รวมท่ง� ทบทวนให้มคี วามเหมาะสู่ม สู่อดคลี้อง
กั่บสู่ถุานกัารณ์ต่ำ�างๆ ที�เป้ลีี�ยนแป้ลีงไป้ ได้แกั� สู่ภาพีธ์่รกัิจำ
ระเบียบ ขั้อบ่งค่บแลีะขั้อกัำาหนดขัองกัฎหมายต่ำ�างๆ เป้็นต่ำ้น
• คณะกัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบ มีหน้าทีสู่� อบทานระบบรายงาน
ทางกัารเงินแลีะบ่ญชี ระบบควบค่มภายใน ระบบต่ำรวจำสู่อบ
ภายในแลีะระบบบริหารความเสู่ี�ยงให้ม่�นใจำว�าเป้็นไป้ต่ำาม
มาต่ำรฐานสู่ากัลี มี ค วามร่ ด กั่ ม เหมาะสู่ม ท่ น สู่ม่ ย
แลีะมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี
• ห่วหน้างานฝ่ายต่ำรวจำสู่อบภายใน มีหน้าทีแ� ลีะร่บผิดชอบ
ในกัารต่ำรวจำสู่อบแลีะสู่อบทานกัารป้ฏิิบต่ำ่ งิ านว�าเป้็นไป้อย�าง
ถุ่กัต่ำ้อง ต่ำรงต่ำามนโยบาย แนวป้ฏิิบต่ำ่ ิ อำานาจำกัารดำาเนินกัาร
ระเบียบป้ฏิิบต่ำ่ แิ ลีะกัฎหมาย ขั้อกัำาหนดขัองหน�วยงานกัำากั่บด่แลี
เพี่อ� ให้มน่� ใจำว�ามีระบบควบค่มทีม� คี วามเหมาะสู่มแลีะเพีียงพีอ
ต่ำ� อ ความเสู่ี� ย งด้ า นคอร์ ร่ ป้ ช่ น ที� อ าจำเกัิ ด ขั้� น แลีะรายงาน
ต่ำ�อคณะกัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบ
- กัำาหนดให้ท่กัหน�วยงานในองค์กัร มีกัารป้ระเมินความเสู่ี�ยง
ด้ า นกัารท่ จำ ริ ต่ำ คอร์ ร่ ป้ ช่� น โดยพี่ จำ ารณาจำากั หลี่ กั กัาร
ป้ระเมินความเสู่ี�ยงขัอง COSO-ERM ซึ�งบริษั่ทฯ ได้ระบ่
ความเสู่ี�ยงด้านกัารท่จำริต่ำที�มีน่ยสู่ำาค่ญ ได้แกั� ความเสู่ี�ยง
เกัี�ยวกั่บกัารท่จำริต่ำ คอร์ร่ป้ช่�นด้านกัารจำ่ดซื�อ จำากักัารที�
เจำ้าหน้าทีจำ� ด่ ซือ� เรียกัร่บสู่ินบน หรือ ค�า commission จำากัผ่ขั้ าย
เป้็นต่ำ้น โดยผลีจำากัป้ระเมินความเสู่ี�ยงที�เกัิดขั้�นจำะถุ่กันำามา
พี่ ฒ นาแลีะป้ร่ บ ป้ร่ ง แนวทางกัารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ที� เ กัี� ย วขั้ อ ง
แลีะมาต่ำรกัารกัารควบค่มภายในขัองบริษั่ทฯ [205-1]
- กัำา หนดแนวป้ฏิิ บ่ ต่ำิ กั ารต่ำ� อ ต่ำ้ า นกัารคอร์ ร่ ป้ ช่ น สู่ำา หร่ บ
พีน่กังาน รวมถุึงมาต่ำรกัารกัารป้ฏิิบต่ำ่ กัิ ารต่ำ�อต่ำ้านท่จำริต่ำแลีะ
คอร์ร่ป้ช่น (กัารต่ำิดต่ำ�อธ์่รกัิจำกั่บห่้นสู่�วนแลีะบ่คคลีภายนอกั)

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
- กัำาหนดให้ท่กัหน�วยงาน โดย - จำ่ดบรรยายพี่เศูษัโดยวิทยากัร
เฉีพีาะหน�วยงานที�ต่ำิดต่ำ�อกั่บ
ผ่ท้ รงค่ณว่ฒดิ า้ นกัารต่ำ�อต่ำ้าน
บ่ ค คลีภายนอกั มี กั าร
ท่จำริต่ำคอร์รป้่ ช่น� ผ�านห้องเรียน
ป้ระเมินความเสู่ีย� งทีเ� ชือ� มโยง
ออนไลีน์
กั่ บ กัารท่ จำ ริ ต่ำ แลีะ/หรื อ - จำ่ ด กัิ จำ กัรรมต่ำ� อ ต่ำ้ า นท่ จำ ริ ต่ำ
คอร์ร่ป้ช่�น โดยมีหน�วยงาน
ค อ ร์ ร่ ป้ ช่� น ผ� า น สู่� ื อ อิ เ ลี็ กั ที� ไ ด้ ร่ บ กัารป้ระเมิ น ความ
ทรอนิกัสู่์ เป้็นต่ำ้น
เสู่ีย� งทีเ� ชือ� มโยงกั่บกัารท่จำริต่ำ - ทบทวนกัารป้ระเมินความเสู่ีย� ง
จำำานวน 75 หน�วยงาน คิดเป้็น
ด้านกัารท่จำริต่ำขัองท่กัหน�วยงาน
100% [205-1]
อย�างสู่มำ�าเสู่มอท่กัป้ี ท่�งกัาร
- สู่่ดสู่�วนขัองพีน่กังานที�ได้ร่บ
กัำาหนดว่ต่ำถุ่ป้ระสู่งค์ (Objective
กัารอบรมหลี่ กั สู่่ ต่ำ รกัาร
Setting) กัารระบ่ความเสู่ี�ยง
ต่ำ�อต่ำ้านท่จำริต่ำ อย่�ที� 6.31%
(Identify Risk) กัารป้ระเมิน
ขัองพีน่กังานรวม 7,016 คน
ความเสู่ีย� ง (Risk Assessment)
โดยพีน่ กั งาน 7,016 คน
แลีะกัารโต่ำ้ต่ำอบต่ำ�อความเสู่ี�ยง
ร่บทราบนโยบายกัารต่ำ�อต่ำ้าน
(Risk Response) ที�อาจำเกัิด
ท่จำริต่ำ 100%
ขั้�นใหม� จำากัเหต่ำ่กัารณ์/ป้ัจำจำ่ย
- สู่่ดสู่�วนค่�ค้าทางธ์่รกัิจำขัอง
ที�เป้ลีี�ยนแป้ลีงไป้
บริษัท่ ฯ ร่บทราบนโยบายแลีะ
แนวป้ฏิิ บ่ ต่ำิ เกัี� ย วกั่ บ กัาร
ต่ำ้านท่จำริต่ำขัององค์กัร อย่�ที�
ร้ อ ยลีะ 88.45 ขัองค่� ค้ า
รวม 1,394 ราย
- ไม�มคี ดีความทีอ� งค์กัรถุ่กัฟ้อง
ร้องจำากักัารท่จำริต่ำ แลีะไม�มี
เหต่ำ่กัารณ์ทจำ่ ริต่ำทีเ� กัิดขั้น� กั่บ
ค่�ค้า ผ่้สู่�งมอบ หรือ ค่�ความ
ร�ว มมือ รวมถุึงเหต่ำ่กั ารณ์
ท่จำริต่ำทีเ� กัิดขั้น� ภายในองค์กัร
[205-3]
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เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ[103-2]
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อย�างช่ดเจำน เพี่�อให้พีน่กังานท่กัคนยึดถุือแลีะป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำาม
อย�างเคร�งคร่ด
กัำาหนดให้ฝา่ ยจำ่ดซือ� หรือฝ่ายทีเ� กัีย� วขั้องทำากัารเป้รียบเทียบ
ราคา หรือ กัารป้ระม่ลี (แลี้วแต่ำ�กัรณี) ในกัรณีมกัี ารจำ่ดซือ� จำ่ดจำ้าง
กัำาหนดให้มีช�องทางต่ำ�าง ๆ ในกัารแจำ้งเบาะแสู่แลีะร้องเรียน
กัรณีเกัิดกัารกัระทำาทีท� จำ่ ริต่ำ คอร์รป้่ ช่น ทีเ� กัีย� วขั้องกั่บองค์กัร
ท่�งโดยทางต่ำรงแลีะทางอ้อม รวมถุึงกัารกัระทำาที�ผิดขั่�นต่ำอน
ต่ำามระเบียบป้ฏิิบ่ต่ำิขัององค์กัร หรือมีผลีต่ำ�อกัารควบค่ม
ภายในขัององค์กัร จำนทำาให้สู่งสู่่ยได้วา� อาจำจำะเป้็นช�องทางใน
กัารท่จำริต่ำแลีะกัารกัระทำาทีผ� ดิ กัฎหมาย ผิดศูีลีธ์รรม จำรรยาบรรณ
ทางธ์่รกัิจำ อาทิ รายงานเรื�องราวไป้ย่งบ่คคลี/หน�วยงาน
ทีร� บ่ ผิดชอบ แสู่ดงความคิดเห็นต่ำ�อห่วหน้างานฝ่ายต่ำรวจำสู่อบ
ภายใน ห่วหน้างานฝ่ายกัฎหมาย ห่วหน้างานฝ่ายบ่คคลี
(สู่ำาน่ กั งานใหญ� ) หรื อ ห่ ว หน้ างานฝ่ายบ่คคลีแลีะธ์่รกัาร
(โรงงาน) ท่� ง นี� มี กั ลี� อ งร่ บ ความคิ ด เห็ น แลีะจำดหมาย
อิเลี็กัทรอนิกัสู่์ (E-mail : orapin@tpipolene.co.th)
กัำาหนดแนวทางกัารต่ำรวจำสู่อบท่จำริต่ำอย�างเป้็นระบบ โดยเมือ�
ได้ร่บกัารแจำ้งเบาะแสู่ กัรรมกัารบริหาร ผ่้บริหาร แลีะคณะ
กัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบจำะเป้็นผ่้กัลี่�นกัรอง สู่ืบสู่วนขั้อเท็จำจำริง
ระหว�างกัารสู่ืบสู่วนขั้อเท็จำจำริง กัรรมกัารบริหาร ผ่้บริหาร
แลีะคณะกัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบ อาจำจำะมอบหมายให้ต่ำ่วแทน
(ผ่้บริหาร) แจำ้งผลีความคืบหน้าเป้็นระยะให้ผ่้แจำ้งเบาะแสู่
หรือร้องเรียนได้ทราบ หากักัารสู่ืบสู่วนขั้อเท็จำจำริงแลี้วพีบว�า
ขั้อม่ลีหรือหลี่กัฐานทีม� ี มีเหต่ำ่อน่ ควรเชือ� ได้วา� ผ่ท้ ถุ�ี กั่ กัลี�าวหาว�า
ได้กัระทำากัารท่จำริต่ำคอร์ร่ป้ช่น หรือท่จำริต่ำจำริง บริษั่ทฯ จำะให้
สู่ิทธ์ิผ่้ถุ่กักัลี�าวหา ได้ร่บทราบขั้อกัลี�าวหา แลีะให้สู่ิทธ์ิผ่้ถุ่กั
กัลี�าวหาพี่สู่จำ่ น์ต่ำนเอง โดยกัารหาขั้อม่ลีหรือหลี่กัฐานเพี่ม� เต่ำิม
ทีแ� สู่ดงให้เห็นว�าต่ำนเองไม�มสู่ี ว� นเกัีย� วขั้องกั่บกัารกัระทำาอ่นท่จำริต่ำ
ต่ำามทีไ� ด้ถุกั่ กัลี�าวหา หากัผ่ถุ้ กั่ ร้องเรียน ได้กัระทำากัารท่จำริต่ำจำริง
กัารท่ จำ ริ ต่ำ น่� น ถุื อ ว� า เป้็ น กัารกัระทำา ผิ ด นโยบายต่ำ� อ ต่ำ้ า น
กัารท่จำริต่ำคอร์รป้่ ช่น จำะต่ำ้องได้รบ่ กัารพี่จำารณาโทษัทางวินย่
ต่ำามระเบียบที�บริษั่ทฯ กัำาหนดไว้ แลีะหากักัารกัระทำาท่จำริต่ำ
น่�นผิด กัฎหมาย ผ่้ กัระทำาความผิดอาจำจำะต่ำ้องได้ร่บโทษั
ทางกัฎหมาย โดยโทษัทางวิน่ยต่ำามระเบียบขัองบริษั่ทฯ
คำาต่ำ่ดสู่ินขัองคณะกัรรมกัาร (ผ่้บริหาร) ถุือเป้็นอ่นสู่ิ�นสู่่ด
กัำาหนดให้มีกัารค่้มครองผ่้ร้องเรียนแลีะกัารร่กัษัาความลี่บ
โดยผ่้ร้องเรียน ผ่้ ให้ถุ้อยคำา ให้ขั้อม่ลี ให้ขั้อเท็จำจำริง หรือให้
พียานหลี่กัฐาน เมื�อกัระทำาโดยสู่่จำริต่ำใจำ แม้จำะเป้็นเหต่ำ่ให้เกัิด
ขั้อย่�งยากั กั็ย�อมได้ร่บกัารป้ระกั่น กัารค่้มครองว�าจำะไม�
เป้็นเหต่ำ่หรือถุือเป้็นเหต่ำ่ทจำี� ะเลีิกัจำ้าง ลีงโทษัหรือดำาเนินกัารใด
ที�เกัิดผลีร้ายแรงต่ำ�อพีน่กังานด่งกัลี�าว สู่ำาหร่บกัารป้ิดบ่งชื�อ
แลีะกัารเกั็ บ ร่ กั ษัาความลี่ บ พีน่ กั งานหรื อ ผ่้ ร้ อ งเรี ย น
จำากัภายนอกั อาจำจำะเลีือกัไม�เป้ิดเผยชื�อเมื�อรายงานกัาร
กัระทำาความผิดขัองพีน่กังานอื�นได้ อย�างไรกั็ต่ำามบริษั่ทฯ
สู่น่บสู่น่นให้พีน่กังานระบ่ต่ำ่วต่ำนเมื�อทำากัารรายงานเพี่�อให้
ง�ายต่ำ�อกัารต่ำิดต่ำ�อแลีะสู่อบสู่วน เมือ� พีน่กังานหรือผ่ร้ อ้ งเรียน
จำากัภายนอกัทำากัารรายงานแลี้ว บริษั่ทฯ จำะดำาเนินกัาร
ป้กัป้้ อ งค่้ ม ครองแลีะป้้ อ งกั่ น อย� า งเหมาะสู่ม เพี่� อ ให้ กั าร
สู่อบสู่วนมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีแลีะป้้องกั่นกัารกัลี่�นแกัลี้งหรือกัาร
ป้ฏิิบต่ำ่ ทิ ไ�ี ม�เป้็นธ์รรมกั่บพีน่กังานหรือผ่ร้ อ้ งเรียนจำากัภายนอกั
กัำาหนดมาต่ำรกัารสู่�งเสู่ริมความโป้ร�งใสู่แลีะป้้องกั่นกัารท่จำริต่ำ
ภายในองค์กัร อาทิ มาต่ำรกัารเผยแพีร�ขั้อม่ลีสู่าธ์ารณะ
มาต่ำรกัารจำ่ดกัารเรือ� งร้องเรียนกัารท่จำริต่ำ มาต่ำรกัารป้้องกั่น
กัารร่บสู่ินบน มาต่ำรกัารป้้องกั่นกัารขั่ดแย้งกั่นระหว�างผลี
ป้ระโยชน์สู่ว� นต่ำนกั่บผลีป้ระโยชน์สู่ว� นรวม เผยแพีร�ให้เกัิดกัาร
ป้ฏิิบ่ต่ำิท่�วท่�งองค์กัร
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ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

ข้อม่ลของคืณะกรรมการ พนักงาน และพันธุมิตรทางธุุรกิจที� ได้รับการสื�อสาร
นโยบาย และแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับการตอต้านทุจริต [205-2]
ร้อยลัะ
ประเภัทิ้
1. คณะกรรมการบัริษัทิ้ฯ

จำานวันผ้้ ไดุ้รับัการส่�อสารนโยบัาย
แลัะแนวัปฏิ้บััติ้เก่�ยวักับั
การติ้านทิุ้จริติขององค์กร (คน)

ร้อยลัะ

14

100

- ผ่้บริหารระด่บสู่่ง (TOP EXECUTIVE)

3

100

- ระด่บบริหาร (AVP/VP/SVP)

52

100

- ระด่บจำ่ดกัาร (ASST.DEPT.MGR. – DEPT.MGR.)

331

100

- ระด่บบ่งค่บบ่ญชา (ASST.SUP. – SECTION MGR.)

1,077

100

- ระด่บป้ฏิิบ่ต่ำิกัาร (OFFICER)

5,553

100

7,016

100

- สู่ำาน่กังานใหญ�

1,392

100

- โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี

4,233

100

- โรงงานกัระเบื�องคอนกัรีต่ำ แลีะไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ (FCB) จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี

812

100

- โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั (LDPE) จำ่งหว่ดระยอง
รวัม

579

100

7,016

100

1,394

88.45

2. พนักงานของบัริษัทิ้ฯ ไม่รวัมบัริษัทิ้ย่อย
จำาแนกติามกลัุ่มพนักงาน

รวัม
จำาแนกติามสถุานทิ้่�ดุำาเน้นงาน

3. พันธิม้ติรทิ้างธิุรก้จของบัริษัทิ้ฯ
- ค่�ค้า/ค่�ความร�วมมือ

ข้อม่ลของคืณะกรรมการ และพนักงาน ที� ได้รับการฝัึกอบรม
หลักส่ตรเกี�ยวกับการตอต้านทุจริต [205-2]
ประเภัทิ้
1. คณะกรรมการบัริษัทิ้ฯ

จำานวันผ้้ทิ้่�ไดุ้รับัการฝึกอบัรม
ห้ลัักส้ติรทิ้่�เก่�ยวัข้องกับัการติ้านทิุ้จริติ (คน)

สัดุส่วันร้อยลัะ

14

100

ระด่บบริหาร (AVP/VP/SVP)

6

0.09

ระด่บจำ่ดกัาร (ASST.DEPT.MGR. – DEPT.MGR.)

55

0.78

ระด่บบ่งค่บบ่ญชา (ASST.SUP. – SECTION MGR.)

312

4.44

ระด่บป้ฏิิบ่ต่ำิกัาร (OFFICER)

70

1.00

443

6.31

พนักงานของบัริษัทิ้ฯ (7,016 คน) ไม่รวัมบัริษัทิ้ย่อย
จำาแนกติามกลัุ่มพนักงาน

รวัม
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จำาแนกติามสถุานทิ้่�ดุำาเน้นงาน
สู่ำาน่กังานใหญ�

157

2.24

โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี

114

1.62

โรงงานกัระเบื�องคอนกัรีต่ำ แลีะไฟเบอร์ซีเมนต่ำ์ (FCB) จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี

123

1.75

โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั (LDPE) จำ่งหว่ดระยอง
รวัม

49

0.70

443

6.31

ห้มายเห้ติุ : ผ่้ที�ได้ร่บกัารฝึกัอบรมหลี่กัสู่่ต่ำรเกัี�ยวกั่บกัารต่ำ�อต่ำ้านท่จำริต่ำ ถุ่กัค่ดเลีือกัต่ำามบทบาทหน้าที�ซึ�งสู่ำาค่ญต่ำ�อกัารบริหารจำ่ดกัาร แลีะ ต่ำรวจำสู่อบกัารดำาเนินงาน
ที�เกัี�ยวขั้องกั่บความเสู่ี�ยงหรือเหต่ำ่กัรณีกัารท่จำริต่ำขัององค์กัร

การรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส [103-2]

ที พีี ไ อโพีลีี น ได้ เ ผยแพีร� น โยบายกัารจำ่ ด กัารขั้ อ ร้ อ งเรี ย น แลีะขั้ อ เสู่นอแนะผ� า นทางจำดหมายอิ เ ลี็ กั ทรอนิ กั สู่์
เว็ป้ไซต่ำ์บริษั่ทฯ รายงานป้ระจำำาป้ี เป้็นต่ำ้น เพี่�อให้ค่�ค้า ลี่กัค้า แลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ีย ร่บทราบ แลีะม่�นใจำได้ว�า ท่กัขั้อร้องเรียน แลีะขั้อเสู่นอแนะ
จำะได้รบ่ กัารจำ่ดกัารอย�างเป้็นระเบียบแบบแผนต่ำามกัระบวนกัารทีช� ด่ เจำน ผ�านช�องทางทีจำ� ด่ ไว้อย�างครอบคลี่มป้ระเด็นทีอ� าจำไป้สู่่กั� ารต่ำ�อ
ต่ำ้านท่จำริต่ำคอร์ร่ป้ช่น โดยเรื�องที�ร่บแจำ้งเบาะแสู่ หรือขั้อร้องเรียน มีด่งนี�
1. กัารกัระทำาที�ท่จำริต่ำคอร์ร่ป้ช่นที�เกัี�ยวขั้องกั่บองค์กัรโดยทางต่ำรง หรือทางอ้อม
2. กัารกัระทำา ที� ผิ ด ขั่� น ต่ำอนต่ำามระเบี ย บป้ฏิิ บ่ ต่ำิ ขั องบริ ษั่ ท ฯ หรื อ มี ผ ลีต่ำ� อ ระบบกัารควบค่ ม ภายในขัองบริ ษั่ ท ฯ
จำนทำาให้สู่งสู่่ยได้ว�าอาจำจำะเป้็นช�องทางในกัารท่จำริต่ำ
3. กัารกัระทำาที�ทำาให้บริษั่ทฯ เสู่ียผลีป้ระโยชน์ กัระทบต่ำ�อชื�อเสู่ียงขัองบริษั่ทฯ
4. กัารกัระทำาที�ผิดกัฎหมาย ผิดศูีลีธ์รรม จำรรยาบรรณทางธ์่รกัิจำ

ชองทางการรับเรื�องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการรับฟังเสียงของล่กคื้า

พีน่กังานท่กัคนมีหน้าที�ต่ำ้องรายงานเรื�องราวไป้ย่งบ่คคลี แลีะ/หรือหน�วยงานด่งต่ำ�อไป้นี�เมื�อพีบเห็นกัารท่จำริต่ำคอร์ร่ป้ช่นที�
เกัี�ยวขั้องกั่บกัิจำกัรรมขัองบริษั่ทฯ ที�ลีะเมิดนโยบายนี� โดยใช้ช�องทางใดช�องทางหนึ�ง สู่�วนกัลีไกักัารแสู่ดงความคิดเห็นจำากัภายนอกั
(ผ่้ร้องท่กัขั์จำากัภายนอกั) สู่ามารถุต่ำิดต่ำ�อรายลีะเอียด ด่งนี�
1. จำดหมาย ต่ำิดต่ำ�อค่ณอรพี่น เลีีย� วไพีร่ต่ำน์ (กัรรมกัารรองผ่จำ้ ด่ กัารใหญ�อาว่โสู่) บริษัท่ ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) 26/56
ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร กัร่งเทพีฯ 10120
2. กัลี�องจำดหมายอิเลี็กัทรอนิกัสู่์ (E-mail: orapinr@tpipolene.co.th)
3. จำดหมาย ต่ำิดต่ำ�อค่ณะกัรรมกัารต่ำรวจำสู่อบ บริษัท่ ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำด่ ใหม� แขัวงท่ง� มหาเมฆ่
เขัต่ำสู่าทร กัร่งเทพีฯ 10120
4. โทรศู่พีท์ 02-285-5090 หรือ 02-213-1039 ต่ำ�อ 12962 / 12963 ฝ่ายต่ำรวจำสู่อบภายใน
คืวามรับผิดชอบตอสังคืม
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th

ผู้ลการด้ำาเนินงานเชุิงเศรษัฐกิจ
จำากัสู่ถุานกัารณ์แพีร�ระบาดโควิด-19 ซึง� สู่�งผลีกัระทบต่ำ�อภาคธ์่รกัิจำเป้็นวงกัว้าง รวมท่ง� มีผลีต่ำ�อกัารดำาเนินธ์่รกัิจำขัองบริษัท่ ฯ
อย�างหลีีกัเลีี�ยงไม�ได้ ท่�งในด้านอ่ป้ทานแลีะอ่ป้สู่งค์ที�อย่�อาศู่ยที�มีกัารป้ร่บต่ำ่วลีดลีง ต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำ ต่ำลีอดจำนพีฤต่ำิกัรรมขัองผ่้บริโภค
ซึง� เน้นความป้ลีอดภ่ยในกัารดำารงชีวต่ำิ ต่ำ้องกัารเขั้าถุึงสู่ินค้าได้รวดเร็วแลีะสู่ะดวกัมากัขั้น� บริษัท่ ฯ จำึงต่ำ้องมีกัารป้ร่บต่ำ่ว พี่ฒนาองค์กัร
ให้พีร้อมร่บต่ำ�อสู่ถุานกัารณ์ แลีะเพี่�มขัีดความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่น เพี่�อสู่ร้างม่ลีค�าให้กั่บธ์่รกัิจำ รวมท่�งสู่�งมอบค่ณค�าให้กั่บผ่้มีสู่�วน
ได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้องท่กักัลี่�มอย�างต่ำ�อเนื�องแลีะเต่ำิบโต่ำไป้พีร้อมกั่นได้อย�างย่�งยืน [103-1]
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รายไดุ้รวัม
41,279 ลั้านบัาทิ้

เป้าห้มาย [103-2]

ค่าจ้างแลัะผลัประโยช้น์พนักงาน
6,346 ลั้านบัาทิ้

ภัาษ่จา่ ย

กำาไรสุทิ้ธิ้

เงินปันผลัติ่อหุ้้น

177.90 ลั้านบัาทิ้

6,918 ลั้านบัาทิ้

0.09 บัาทิ้/หุ้้น

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

- สู่ร้างศู่กัยภาพีในกัารเต่ำิบโต่ำ - ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามนโยบายกัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารทีด� ี แลีะจำรรยาบรรณ
ธ์่ ร กัิ จำ ขัองกัลี่� ม บริ ษั่ ท ฯ ต่ำลีอดจำนสู่� ง เสู่ริ ม ว่ ฒ นธ์รรม
แลีะผลีต่ำอบแทนที� ดี ให้ แ กั�
กัารกัำากั่บด่แลีกัิจำกัารที�ดี ด่แลีร่บผิดชอบ ผ่้มีสู่�วนได้เสู่ีย
องค์กัรในระยะยาว แลีะสู่�งมอบ
ที� เ กัี� ย วขั้ อ ง แลีะสู่� ง เสู่ริ ม ให้ มี กั ารป้ฏิิ บ่ ต่ำิ แ ลีะดำา เนิ น ธ์่ ร กัิ จำ
ค่ ณ ค� า ให้ แ กั� ผ่้ ถุื อ ห่้ น แลีะผ่้ มี
โดยคำานึงถุึงหลี่กัสู่ิทธ์ิมน่ษัยชน สู่ิทธ์ิผ้่บริโภค แลีะกัารใช้
สู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้องอย�าง
แรงงานอย�างเป้็นธ์รรม
ต่ำ�อเนือ� งภายใต่ำ้กัารกัำากั่บด่แลี
- ม่ง� เน้นกัารพี่ฒนาต่ำ�อยอดนว่ต่ำกัรรม นำาเทคโนโลียีมาป้ระย่กัต่ำ์
กัิจำกัารที�ดี
ใช้เพี่�อเพี่�มม่ลีค�าผลีิต่ำภ่ณฑ์์ โดยมีทีมงานวิจำ่ยแลีะพี่ฒนา
ขัองกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีนเอง
- ม่�งเน้นกัารบริหารจำ่ดกัารองค์กัรต่ำามนโยบาย BCG ในท่กั
ขั่�นต่ำอนขัองห�วงโซ�ค่ณค�า เพี่�อให้เกัิดกัารใช้ทร่พียากัรอย�าง
มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี แลีะเพี่ม� ความได้เป้รียบในด้านต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำ
- พี่ฒนาโครงกัารต่ำ�อเนือ� งในกัารนำาเชือ� เพีลีิงขัยะมาใช้ทดแทน
ถุ�านหินในโรงป้่นซิเมนต่ำ์ท่�ง 4 สู่ายกัารผลีิต่ำ เพี่�อลีดต่ำ้นท่น
กัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์ แลีะเพี่�มความสู่ามารถุในกัารแขั�งขั่น
- ม่�งให้ความสู่ำาค่ญกั่บต่ำลีาดเฉีพีาะกัลี่�ม (Niche market)
สู่ำาหร่บผลีิต่ำภ่ณฑ์์เม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั EVA ซึ�งมีอ่ต่ำรากัำาไรสู่่ง
แลีะเพี่�มกัำาลี่งกัารผลีิต่ำกัาวนำ�าแลีะกัาวผง
- พี่ฒนากัระบวนกัารผลีิต่ำท่ง� ว่ต่ำถุ่ดบิ เพี่อ� ผลีิต่ำสู่ินค้าค่ณภาพี
ด้วยเทคโนโลียีที�ท่นสู่ม่ย ขัยายสู่ายผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ใหม� ๆ ด้วย
กัารออกัแบบที�แต่ำกัต่ำ�างอย�างมีค่ณค�าในราคาที�แขั�งขั่นได้
พีร้ อ มจำ่ ด ระบบกัารขันสู่� ง แลีะสู่� ง มอบสู่ิ น ค้ า ให้ ลี่ กั ค้ า ได้
ต่ำามต่ำ้องกัารแลีะถุ่กัต่ำ้อง
- ต่ำิดต่ำ่�งเครื�องจำ่กัรในสู่�วนเต่ำาเผาป้่นซิเมนต่ำ์ เพี่�อลีดกัารใช้
ความร้อน (Heat Consumption) ลีดค�าซ�อมแซม สู่�งผลีให้
สู่ามารถุลีดต่ำ้นท่นกัารผลีิต่ำป้่นซิเมนต่ำ์
- เพี่�มความหลีากัหลีายขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์ป้่นสู่ำาเร็จำร่ป้ ไฟเบอร์
ซีเมนต่ำ์ กัระเบื�องคอนกัรีต่ำ แลีะอิฐมวลีเบา ที�สู่อดคลี้อง
กั่บความต่ำ้องกัารขัองต่ำลีาด
- ขัยายช� อ งทางกัารจำำา หน� า ยในร้ า นค้ า ป้ลีี กั แบบสู่ม่ ย ใหม�
(Modern Trade) ท่�งในกัร่งเทพีมหานครแลีะป้ริมณฑ์ลี
แลีะห่ ว เมื อ งหลี่ กั รวมถุึ งเพี่� ม ช�อ งทางจำำาหน�ายในร่ป้แบบ
ร้านค้าป้ลีีกัที�เหมาะกั่บวิถุีป้กัต่ำิใหม� (New Normal) แลีะ
ช�องทางขัายแบบ Online เพี่�อให้ลี่กัค้าสู่ามารถุสู่่�งซื�อสู่ินค้า
ได้อย�างสู่ะดวกัมากัขั้�น
- จำ่ ด ระบบกัารจำ่ ด สู่� ง สู่ิ น ค้ า (Logistic) เพี่� อ สู่� ง มอบสู่ิ น ค้ า
แลีะบริกัารที�มีค่ณภาพีได้มาต่ำรฐานภายใต่ำ้ต่ำ้นท่นที�แขั�งขั่นได้
เพี่� อ ต่ำอบสู่นองความต่ำ้ อ งกัารขัองลี่ กั ค้ า ได้ อ ย� า งมี
ป้ระสู่ิทธ์ิภาพีแลีะรวดเร็ว

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
- เป้็ น ผ่้ ผ ลีิ ต่ำ คอนกัรี ต่ำ ผสู่ม - พี่ฒ นาผลีิต่ำ ภ่ณฑ์์แ ลีะบริ กัาร
เสู่ร็จำขัองไทยรายแรกัที�ได้กัาร รวมท่�ง ผลีิ ต่ำ สู่ิ น ค้ า ให้ สู่ อดร่ บ
ร่บรองผลีิต่ำภ่ณฑ์์ Made in กั่ บ ความต่ำ้ อ งกัารขัองต่ำลีาด
Thailand (MiT) โดยสู่ภา ซึ�ง มีแนวโน้มความต่ำ้องกัารใน
อ่ต่ำสู่าหกัรรมแห�งป้ระเทศูไทย กัารใช้ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองบริษั่ทฯ
- เ ป้็ น ผ่้ ผ ลีิ ต่ำ ร า ย เ ดี ย ว ใ น ในป้ระเทศูจำะขัยายต่ำ่ ว เพี่�ม ขั้�น
ป้ระเทศูไทยที�สู่ามารถุผลีิต่ำ เ นื� อ ง จำ า กั ป้ั จำ จำ่ ย แ ว ด ลี้ อ ม
แลีะจำำาหน�ายกัาวนำ�าแลีะกัาว จำากัสู่ถุานกัารณ์ โ ควิ ด -19
ผงออกัสู่่ต่ำ� ลีาดภายใต่ำ้แบรนด์ ที�สู่ามารถุควบค่มได้ ในหลีาย
Polene®
พี่� น ที� รวมถุึ ง กัารสู่� ง ออกัที�
- บริษัท่ ฯ มีรายได้จำากักัารขัาย คาดว�ามีความต่ำ้องกัารเพี่ม� สู่ง่ ขั้น�
38,920 ลี้านบาท โดยเพี่ม� ขั้น�
อีกัท่ง� ป้ัจำจำ่ยหน่นด้านกัารลีงท่น
4,644 ลี้านบาท ร้อยลีะ13.55 ในกัารกั�อสู่ร้างระบบสู่าธ์ารเนื� อ งจำากัรายได้ ขั องธ์่ ร กัิ จำ ณ่ป้โภค ระบบขันสู่� ง มวลีชน
ป้ิโต่ำรเคมีแลีะเคมีภ่ณฑ์์สู่่งขั้�น แลีะระบบโครงขั�ายกัารคมนาคม
จำากัราคาขัายขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ในสู่� ว นกัลีางแลีะสู่� ว นภ่ มิภ าค
ป้ร่บต่ำ่วสู่่งขั้�น
ขัองภาคร่ ฐ แลีะภาคเอกัชน
- ต่ำ้นท่นขัายขัองบริษั่ทฯ อย่�ที� เพี่� อ รองร่ บ กัารเต่ำิ บ โต่ำขัอง
26,391 ลี้านบาท โดยเพี่ม� ขั้น�
ป้ระเทศู แลีะกัารเขั้าสู่่� ASEAN
1,454 ลี้านบาท ร้อยลีะ 5.83 Economics Community (AEC)
เนื�องจำากัราคาว่ต่ำถุ่ดิบขัอง รวมถุึงนโยบายที�เป้็นป้ระโยชน์
ธ์่รกัิจำป้ิโต่ำรเคมีแลีะเคมีภ่ณฑ์์ โดยต่ำรงต่ำ�อ ผ่้พี่ฒ นาอสู่่ง หาป้ร่บต่ำ่วสู่่งขั้�น
ริมทร่พีย์ อาทิ นโยบายผ�อน
- บริษั่ทฯ มีกัำาไรสู่่ทธ์ิจำากักัาร คลีายเพีดาน LTV (อ่ต่ำราสู่�วนสู่ิน
ดำา เนิ น ธ์่ ร กัิ จำ ป้กัต่ำิ (ไม� ร วม เชื�อต่ำ�อราคาบ้าน) เป้็น 100%
กัำาไร (ขัาดท่น) จำากัอ่ต่ำราแลีกั สู่ำาหร่บสู่ินเชือ� เพี่อ� ทีอ� ย่อ� าศู่ยใหม�
เป้ลีีย� นแลีะภาษัีเงินได้นต่ำิ บิ ค่ คลี) กัารรีไฟแนนซ์แลีะสู่ินเชือ� เพี่ม� เต่ำิม
7,067 ลี้านบาท โดยเพี่�มขั้�น ซึง� เป้็นกัารกัระต่ำ่น้ ความต่ำ้องกัาร
4,379 ลี้ า นบาท ร้ อ ยลีะ ซือ� ภายในป้ระเทศูให้มกัี ารฟ้น� ต่ำ่ว
61.39 จำากัป้ี 2563
- ดำาเนินโครงกัารต่ำิดต่ำ่ง� สู่ายพีาน
- ในป้ี 2564 ไม�มีเหต่ำ่กัรณีถุ่กั แลีะกั�อสู่ร้าง CDE Plant (Site C)
ฟ้องดำาเนินคดี เสู่ียค�าป้ร่บ เพี่�อ นำา หิ น คลี่ กั มา Recycle
หรือได้ร่บโทษัอื�น รวมถุึงไม�มี เพี่�อ เพี่�ม รายได้ แ ลีะกัำา ไรให้ แ กั�
กัรณีพีพี
่ าททีต่ำ� อ้ งดำาเนินกัาร ธ์่รกัิจำป้่นซิเมนต่ำ์
ผ�านกัลีไกักัารระง่บขั้อพี่พีาท
อ่นเกัิดจำากักัารไม�ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ าม
กัฎหมายหรือระเบียบอื�น ๆ
ด้ า นเศูรษัฐกัิ จำ แลีะสู่่ ง คม
[419-1]
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ปี 2564 บริษัทฯ มีการกระจายม่ลคืาเศูรษฐกิจทางตรงไปยังผ่้มีสวนได้เสียกลุมตางๆ กอให้เกิด
ม่ลคืาเชิงเศูรษฐกิจสะสมจํานวน 9,497 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี�
ม้ลัค่าเช้้งเศรษฐก้จทิ้างติรงทิ้่�สร้างข้�นแลัะทิ้่�แจกจ่าย
(Direct Economic Value Generated and Distributed) [102-7] [201-1]

ปี 2564 *
(ลั้านบัาทิ้)

1. ม้ลัค่าเช้้งเศรษฐก้จทิ้างติรงทิ้่ส� ร้างข้น� (Direct Economic Value Generated)
รายไดุ้ (Revenues)

30,635

2. ม้ลัค่าเช้้งเศรษฐก้จทิ้่�แจกจ่าย (Economic Value Distributed)
ติ้นทิุ้นการดุำาเน้นงาน (Operating Costs)

12,864

ค่าจ้างแลัะผลัประโยช้น์พนักงาน (Employee Wages and Benefits)

4,874

เงินทิ้่�ช้ำาระแก่เจ้าของเงินทิุ้น (Payments to Providers of Capital)

3,035

เงินทิ้่�ช้ำาระให้้แก่รัฐบัาลั (Payments to Government)

338

การลังทิุ้นในชุ้มช้น (Community Investment)

27

รวัม

21,138
9,497

ม้ลัค่าทิ้างเศรษฐก้จสะสม (1) – (2) (Economic Value Retained)
ห้มายเห้ติุ : * จำากังบกัารเงินเฉีพีาะกัิจำกัารขัองบริษั่ท

การรักษัาควัามปลอด้ภัยข้องข้้อมูล
บริษั่ทฯ ต่ำระหน่กัดีว�าขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลีมีความสู่ำาค่ญ เพี่�อให้ขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลีขัองลี่กัค้า (Customer) ค่�ค้า (Supplier)
ขัองพีน่กังาน (Employee) แลีะหรือขัองผ่้เกัี�ยวขั้อง (Visitor or All concerned ) กั่บธ์่รกัิจำขัองกัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ได้ร่บกัารเกั็บรวบรวม
กัารเป้ิดเผยขั้อม่ลีอย�างป้ลีอดภ่ย ใช้งานต่ำามว่ต่ำถุ่ป้ระสู่งค์ทเี� จำ้าขัองขั้อม่ลียินยอมแลีะเพี่อ� ให้เป้็นไป้ต่ำามพีระราชบ่ญญ่ต่ำคิ ม่้ ครองขั้อม่ลี
สู่�วนบ่คคลี พี.ศู. 2562 บริษั่ทฯ จำึงกัำาหนดนโยบายกัารค่้มครองขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี ซึ�งสู่ามารถุศูึกัษัารายลีะเอียดเพี่�มเต่ำิมได้ที�เว็บไซต่ำ์
ขัองบริษั่ท ที� www.tpipolene.co.th [103-1]
โดยในสู่�วนขั้อม่ลีขัองลี่กัค้า บริษัท่ ฯต่ำระหน่กัถุึงความสู่ำาค่ญขัองกัารค่ม้ ครองขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลีขัองลี่กัค้า ที�ได้ทำากัารจำ่ดเกั็บ
รวบรวมแลีะนำาไป้ใช้ โดยมีจำุดม่�งหมายเพี่�อนำาเสู่นอสู่ินค้าแลีะบริกัารให้ต่ำรงกั่บความต่ำ้องกัารขัองลี่กัค้าอย�างมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีสู่่งสู่่ด
ท่�งนี� ในป้ี 2564 ที�ผ�านมา กัลี่�มทีพีีไอโพีลีีน ไม�ได้ร่บกัารร้องเรียนเรื�องกัารลีะเมิดขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
นโยบายการคืุม้ คืรองข้อม่ลสวนบุคืคืล
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/pdpda

เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

ป้้ อ งกั่ น กัารร่� ว ไหลีขัองขั้ อ ม่ ลี - ดำา เนิ น กัารต่ำามนโยบายกัารค่้ ม ครองขั้ อ ม่ ลี สู่� ว นบ่ ค คลี - ในป้ี 2564 ไม�ได้รบ่ กัารร้องเรียน
ให้เป้็นไป้อย�างถุ่กัต่ำ้องแลีะมีป้ระสู่ิทธ์ิภาพี โดยจำ่ดต่ำ่�งคณะ เรื� อ งกัารลีะเมิ ด ขั้ อ ม่ ลี สู่� ว น
ทางกัารค้า ลี่กัค้า ค่ค� า้ พีน่กังาน
ทำางานจำ่ดทำาระบบกัารจำ่ดกัารขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี เพี่�อบริหาร บ่คคลี รวมถุึงกัารร้องเรียน
แลีะ/หรือขัองผ่เ้ กัีย� วขั้อง ซึง� จำะสู่�ง
จำ่ ด กัารขั้ อ ม่ ลี สู่� ว นบ่ ค คลีขัองผ่้ ที� เ กัี� ย วขั้ อ งให้ เ ป้็ น ไป้ต่ำาม จำากับ่ ค คลีภายนอกั แลีะ
ผลีกัระทบต่ำ�อกัลีย่ทธ์์ทางกัารค้า
นโยบายกัารค่้ ม ครองขั้ อ ม่ ลี สู่� ว นบ่ ค คลีขัองบริ ษั่ท ฯ แลีะ หน� ว ยงานกัำา กั่ บ ด่ แ ลีที� เ กัิ ด
แลีะผ่้มีสู่�วนได้เสู่ียที�เกัี�ยวขั้องขัอง
บทบ่ญญ่ต่ำขัิ องกัฎหมาย
จำากักัารร่� ว ไหลี กัารขัโมย
บริษั่ทฯ แลีะบริษั่ทในเครือ
- จำ่ดอบรมให้ความร่้กั่บผ่้บริหาร แลีะพีน่กังานท่กัคน รวมท่�ง หรือกัารสู่่ญหายขัองขั้อม่ลี
สู่ือ� สู่ารผ�านช�องทางต่ำ�าง ๆ อาทิ อีเมลี เว็บไซต่ำ์ ให้พีน่กังานทราบ ลี่ กั ค้ า แลีะขั้ อ ม่ ลี สู่ำา ค่ ญ
เพี่�อสู่ร้างความร่้แลีะความเขั้าใจำ ต่ำลีอดจำนต่ำระหน่กัถุึงความ ขัององค์กัร
สู่ำาค่ญขัองกัารร่กัษัาความป้ลีอดภ่ยขัองขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี
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- จำ่ดอบรมให้พีน่กังานมีความร่้
แลีะความเขั้าใจำให้มากัขั้�นกัว�า
ป้ัจำจำุบน่
- จำ่ดหาโป้รแกัรมหรือเครื�องมือ
เพี่� ม เต่ำิ ม ในกัารควบค่ ม แลีะ
ป้้องกั่นกัารเขั้าถุึงขั้อม่ลี
- เพี่ม� อ่ป้กัรณ์รกั่ ษัาความป้ลีอดภ่ย
ทางด้านระบบสู่ารสู่นเทศู
- ว�าจำ้างผ่้เชี�ยวชาญในกัารร่กัษัา
ความป้ลีอดภ่ยด้านสู่ารสู่นเทศู

เป้าห้มาย [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ในปี 2564 [103-3]
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]

แลีะมีกัารวางแผนกัารดำาเนินงานร�วมกั่บหน�วยงานอื�น ๆ เพี่ม� เต่ำิม แลีะมีกัารทำา IT Security
ที�เกัี�ยวขั้องเพี่�อบริหารจำ่ดกัารขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลีขัองบริษั่ทฯ Assessment สู่มำา� เสู่มอ เพี่อ� ทำา
- จำ่ ด หาอ่ ป้ กัรณ์ ป้้ อ งกั่ น ความป้ลีอดภ่ ย ระบบสู่ารสู่นเทศู Preventive IT Security Protection
แลีะมี กั ารสู่อบทานระบบสู่ารสู่นเทศูจำากัผ่้ ต่ำ รวจำสู่อบ
ภายนอกัท่กัป้ี
- กัำาหนดช�องทางสู่ำาหร่บสู่อบถุามรายลีะเอียดเพี่ม� เต่ำิมในกัรณี
ทีม� ขัี อ้ สู่งสู่่ยเกัีย� วกั่บกัารค่ม้ ครองขั้อม่ลีสู่�วนบ่คคลี กัารเกั็บ
รวบรวม ใช้ หรือเป้ิดเผยขั้อม่ลี กัารใช้สู่ทิ ธ์ิ หรือมีขัอ้ ร้องเรียน
ใด ๆ โดยต่ำิดต่ำ�อฝ่ายบ่คคลี ช่�น 8 อาคารทีพีี ไอทาวเวอร์
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร
กัร่ ง เทพีฯ 10120 โทรศู่ พี ท์ +66 (0) 2213-1039,
2285-5090 email: DPO@tpipolene.net

การพีัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์และบัริการอย่างรับัผู้ิด้ชุอบั
กัารวิจำ่ย พี่ฒนาแลีะป้ร่บป้ร่งผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารขัองบริษั่ทฯ ถุือเป้็นกัระบวนกัารที�มีความสู่ำาค่ญอย�างยิ�ง โดยกัารวิจำ่ย
พี่ฒนาแลีะป้ร่บป้ร่งผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารในแต่ำ�ลีะคร่�ง บริษั่ทฯ จำะต่ำ้องทำาความเขั้าใจำถุึงความต่ำ้องกัารหรือความพี่งพีอใจำขัองผ่้บริโภค
ที�มีต่ำ�อผลีิต่ำภ่ณฑ์์อย�างแท้จำริง เช�น กัารสู่ำารวจำความต่ำ้องกัารขัองผ่้บริโภคในป้ัจำจำุบ่น งบป้ระมาณที�ใช้ ระยะเวลีา แลีะกัารนำาเทคโนโลียี
หรือนว่ต่ำกัรรมใหม� ๆ เขั้ามาป้ร่บใช้ ในกัระบวนกัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัาร อีกัท่�งกัระบวนกัารผลีิต่ำสู่ินค้าแลีะบริกัารขัองบริษั่ทฯ
จำะต่ำ้องมีกัารควบค่มในท่กักัระบวนกัาร ให้เป้็นไป้ต่ำามมาต่ำรฐาน เช�น มาต่ำรฐานระบบบริหารงานค่ณภาพี (ISO 9001:2015) มาต่ำรฐาน
ระบบกัารจำ่ ด กัารด้ า นสู่ิ� ง แวดลี้ อ ม (ISO 14001:2015) มาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ ด กัารด้ า นอาชี ว อนาม่ ย แลีะความป้ลีอดภ่ ย
(ISO 45001:2018) แลีะมาต่ำรฐานระบบกัารจำ่ดกัารพีลี่งงาน (ISO50001:2011) เป้็นต่ำ้น เพี่�อให้ผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารขัองบริษั่ทฯ
มีคณ
่ ภาพี มีความป้ลีอดภ่ย มีมาต่ำรฐาน ผ�านขับวนกัารผลีิต่ำทีท� น่ สู่ม่ย เป้็นมิต่ำรต่ำ�อสู่ิง� แวดลี้อม แลีะมีความหลีากัหลีายเพี่อ� ต่ำอบสู่นอง
กัลี่�มผ่้บริโภคได้อย�างต่ำรงต่ำามความต่ำ้องกัาร [103-1]
นโยบายคืุณภาพ
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/about-tpi/policy
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- เสู่าะหารวบรวมองค์ความร่้ - จำ่ดให้มฝี า่ ยวิจำย่ แลีะพี่ฒนาดำาเนินกัิจำกัรรมด้าน - จำำา นวนโครงกัารพี่ ฒ นาด้ า นเทคโนโลียี
กัารวิจำ่ยขั่�นพี่�นฐานขัองกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนา
นว่ต่ำกัรรมแลีะบริกัาร ซึ�งสู่ำาเร็จำแลีะสู่ามารถุ
ที� เ ป้็ น ป้ระโยชน์ ต่ำ� อ องค์ กั ร
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ เพี่อ� เป้็นทีมงานหลี่กัในกัารพี่ฒนา
ออกัจำำา หน� า ยได้ ใ นช� ว ง ป้ี 2562-2564
ท่ง� ด้านผลีิต่ำภ่ณฑ์์ บริกัาร แลีะ
องค์กัรท่ง� ด้านความร่้ กัารวิจำย่ ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ใหม�
มีจำำานวน 14 ผลีิต่ำภ่ณฑ์์;
วิธ์ีกัารป้ฏิิบ่ต่ำิงาน
กัารป้ร่บป้ร่งผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะกัารแสู่วงหาองค์
• ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ใหม� สู่ำาหร่บป้ี 2562 ได้แกั�
- วิจำย่ ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ใหม�ให้แลี้วเสู่ร็จำ
ความร่้ใหม� ๆ เพี่อ� นำามาใช้ในกัารพี่ฒนาองค์กัร
ได้แกั�ป้่นป้ั�นสู่ำาเร็จำร่ป้ ทีพีี ไอ (M900),
หรือป้ร่บป้ร่งค่ณภาพีผลีิต่ำ
สู่ี น าโน ซ่ เ ป้อร์ อาร์ เ มอร์ ที พีี ไ อ
ภ่ ณ ฑ์์ สู่ำา เร็ จำ ได้ อ ย� า งน้ อ ย - ป้ร่บป้ร่งผลีิต่ำภ่ณฑ์์เดิมให้ต่ำอบสู่นองความ
ต่ำ้องกัารขัองลี่กัค้าแลีะกัารนำาไป้ใช้งานได้ดีขั้�น
(NP110), ป้่นสู่ำาเร็จำร่ป้ สู่ำาหร่บงานฉีาบ
5 ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ภายใน 3 ป้ี
โดยคำา นึ ง ถุึ ง ความเป้็ น มิ ต่ำ รต่ำ� อ สู่ิ� ง แวดลี้ อ ม
(M103), ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ฉีาบขั่ดม่นสู่ำาเร็จำร่ป้
- วิ จำ่ ย แลีะพี่ ฒ นาเทคโนโลียี
แลีะความป้ลีอดภ่ยต่ำ�อผ่้ ใช้งาน
สู่่ต่ำรพีร้อมใช้ (NP103) แลีะเครื�องดื�ม
แลีะนว่ ต่ำ กัรรมได้ อ ย� า งน้ อ ย
- พี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ใหม� ๆ ซึ�งเป้็นนว่ต่ำกัรรม
Pro Vita
5 โครงกัาร ภายใน 3 ป้ี
ที�หลีากัหลีายออกัสู่่�ท้องต่ำลีาด เพี่�อเพี่�มทาง
• ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ ใหม� สู่ำาหร่บป้ี 2563 ได้แกั�
- ลี่ กั ค้ า มี ค วามพี่ ง พีอใจำต่ำ� อ
เลีื อ กัแลีะต่ำอบสู่นองกัารนำา ไป้ใช้ ง านให้ เ กัิ ด
สู่ีทีพีีไอ ออลีซีซ่น (NP104)
บริษั่ทฯ ในท่กั ๆ ด้านสู่่งสู่่ด

แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]
ในป้ี 2565 มีโครงกัารทีจำ� ะทำากัาร
วิจำ่ย คือ สู่ีสู่ะท้อนความร้อนจำากั
แสู่งอาทิต่ำย์ ซึ�งมีขั้อดีในด้านกัาร
ป้ระหย่ ด พีลี่ ง งาน เนื�อ งจำากัสู่ี
ทาบ้านชนิดนี�เมื�อทาแลี้วจำะช�วย
ป้้องกั่นแลีะสู่ะท้อนความร้อนจำากั
ภายนอกัไม�ให้เขั้ามาในอาคาร ทำาให้
อ่ณหภ่มภิ ายในอาคารไม�สู่ง่ สู่�งผลี
ให้เครื�องใช้ ไฟฟ้า เช�น เครื�องป้ร่บ
อ า กั า ศู ไ ม� ต่ำ้ อ ง ทำา ง า น ห น่ กั
ช�วยป้ระหย่ดพีลี่งงานแลีะค�าไฟได้

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

81

เป้าห้มาย [103-2]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]
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แลีะระด่ บ ความพี่ ง พีอใจำ
ต่ำ้องไม�ต่ำำ�ากัว�า 4.10 จำากั
คะแนนเต่ำ็ม 5 คะแนน
- ระด่ บ ความพี่ ง พีอใจำขัอง
ลี่กัค้าในกัารแกั้ ไขัป้ัญหาขัอ
งบริษั่ทฯ ไม�ต่ำำ�ากัว�า 82%

ป้ระโยชน์สู่่งสู่่ดแกั�ผ่้บริโภค
- วิจำ่ยแลีะพี่ฒนาว่ต่ำถุ่ดิบทดแทน (Alternative
Raw Material) รวมถุึงกัารนำาขัองเสู่ียที�เกัิด
จำากักัระบวนกัารผลีิ ต่ำ นำา กัลี่ บ มาใช้ ใ หม�
เพี่�อ ลีดกัารใช้ ว่ต่ำ ถุ่ ดิบ ซึ�ง เป้็ น ทร่ พี ยากัร
ธ์รรมชาต่ำิ
- นำาระบบบริหารงานต่ำามมาต่ำรฐานต่ำ�าง ๆ
มาป้ระย่กัต่ำ์ใช้แลีะยึดถุือป้ฏิิบต่ำ่ อิ ย�างต่ำ�อเนือ� ง
เช�น ระบบบริหารค่ณภาพี (ISO 9001:2008,
API Specification Q1) ระบบบริหารด้าน
สู่ิ�งแวดลี้อม (ISO 14001:2004) กัารจำ่ดกัาร
ด้ า นอาชี ว อนาม่ ย แลีะความป้ลีอดภ่ ย
(ISO 45001:2018) รวมท่�งระบบบริหาร
ค่ ณ ภาพีว� า ด้ ว ยความสู่ามารถุขัองห้ อ ง
ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ กั ารทดสู่อบ มาต่ำรฐาน ISO/IEC
17025:2005 เป้็นต่ำ้น
- ท่กัผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองบริษั่ทฯ ได้ร่บกัารวิจำ่ยแลีะ
พี่ฒนาภายใต่ำ้กัารควบค่มด้วยระบบบริหาร
ค่ณภาพี ISO 9001:2015, API Specification
Q1, API Specification 10A แลีะ ISO/IEC
17025:2005 รวมท่ง� มีกัารจำ่ดทำาแลีะทบทวน
ว่ต่ำถุ่ป้ระสู่งค์ เป้้าหมาย ด้านค่ณภาพีขัอง
บริษั่ทฯ อย�างน้อยป้ีลีะ 1 คร่�ง
- บริ ห ารจำ่ ด กัารต่ำามนโยบายขัองบริ ษั่ ท ฯ
ภายใต่ำ้ ห ลี่ กั จำริ ย ธ์รรมแลีะกัารกัำา กั่ บ ด่ แ ลี
กัิจำกัารที�ดี เพี่�อด่แลีลี่กัค้าหรือผ่้บริโภคที�ซื�อ
สู่ิ น ค้ า แลีะบริ กั ารจำากับริ ษั่ ท ฯ ให้ ได้ ร่ บ
ป้ระโยชน์แลีะความพี่งพีอใจำสู่่งสู่่ดต่ำ�อสู่ินค้า
แลีะบริกัาร โดยผลีิต่ำแลีะจำำาหน�ายสู่ินค้าด้วย
ราคาเป้็ น ธ์รรม มี ค่ ณ ภาพี แลีะความร่ บ
ผิดชอบต่ำ�อลี่กัค้าแลีะผ่้บริโภค ด้วยบริกัาร
ที�รวดเร็ว ไม�เลีือกัป้ฏิิบ่ต่ำิ ต่ำลีอดจำนร่กัษัา
สู่่มพี่นธ์ภาพีที�ย่�งยืน โดยยึดหลี่กัป้ฏิิบ่ต่ำิ คือ
1. ม่� ง ม่� น พี่ ฒ นาสู่ิ น ค้ า ให้ มี ค่ ณ ภาพีแลีะ
บริ กั ารที� ค รบวงจำร สู่� ง มอบสู่ิ น ค้ า ให้ ร วดเร็ ว
มีค่ณภาพี เพี่�อต่ำอบสู่นองความต่ำ้องกัารขัอง
ลี่กัค้าแลีะผ่้บริโภคอย�างต่ำ�อเนื�อง
2. ต่ำ้องไม�กัระทำากัารใด ๆ อ่นเป้็นกัารหลีอกัลีวง
หรื อ ทำา กัารให้ ห ลีงเชื� อ ในค่ ณ ภาพีสู่ิ น ค้ า
โดยสู่�งมอบผลีิต่ำภ่ณฑ์์แลีะบริกัารที�ป้ลีอดภ่ย
ไว้วางใจำได้ ไม�เป้็นอ่นต่ำรายต่ำ�อสู่่ขัภาพีขัองผ่้
บริ โ ภค กัำา หนดให้ มี ป้้ า ยเต่ำื อ นภ่ ย ในฉีลีากั
หรื อ เอกัสู่ารกัำา กั่ บ สู่ิ น ค้ า ต่ำามระบบบริ ห าร
ค่ณภาพีมาต่ำรฐานสู่ากัลี
3. จำ่ดเกั็บขั้อม่ลีขัองลี่กัค้าอย�างเป้็นระบบ
ป้ลีอดภ่ย แลีะไม�นำาขั้อม่ลีไป้ใช้ ในทางที�ไม�ถุกั่ ต่ำ้อง
4. จำ่ ด ให้ มี ห น� ว ยงานร่ บ ผิ ด ชอบในกัารให้
ขั้อเสู่นอแนะ ให้ความร่ค้ วามเขั้าใจำเกัีย� วกั่บสู่ินค้า
แลีะบริกัารขัองบริษั่ทฯ
- รวบรวมขั้ อ ม่ ลี จำากัลี่ กั ค้ า ที� มี ย อดซื� อ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ขัองบริษั่ทฯ เพี่�อป้ระเมินระด่บ
ความพี่ ง พีอใจำลี่ กั ค้ า ในด้ า นต่ำ� า ง ๆ ได้ แ กั�

• ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ใหม� สู่ำาหร่บป้ี 2564 ได้แกั� ป้่น
สู่ำา เร็ จำ ร่ ป้ คอนกัรี ต่ำ แห้ ง มารี น ทนซ่ ลี เฟต่ำ
ทีพีี ไอ (M401S, M402S, M403S แลีะ
M404S), สู่ีทารองพี่�นพี่เศูษั (NP301P แลีะ
N P 3 0 4 ) , ผ ลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ เ สู่ ริ ม อ า ห า ร
แคลีเซียม&วิต่ำามินซี (Bio Knox) แลีะสู่าร
ป้ร่บป้ร่งดิน Soil Booster
- จำำานวนโครงกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์
ที�แลี้วเสู่ร็จำในช�วง ป้ี 2562-2564 มีจำำานวน
5 โครงกัาร;
• สู่ำา หร่ บ ป้ี 2562 ได้ แ กั� กัารค่ ด เลีื อ กั
เชื�อจำุลีินทรีย์ โพีรไบโอต่ำิกัสู่ำาหร่บกัาร
ผลีิต่ำโพีรไบโอต่ำิกัชนิดผง
• สู่ำา หร่ บ ป้ี 2563 ได้ แ กั� กัารวิ จำ่ ย สู่าร
สู่กั่ด AHA จำากัแบคทีเรียกัรดแลีคต่ำิกั
สู่ำาหร่บเป้็นสู่�วนผสู่มในเครือ� งสู่ำาอางแลีะ
งานวิจำ่ยแลีะพี่ฒนาสู่ารป้ร่บป้ร่งบำาร่ง
ดินจำากัว่ต่ำถุ่ดบิ ทีเ� หลีือใช้ ในกัระบวนกัาร
ผลีิต่ำโดโลีมิต่ำิกัสู่์ ไลีม์สู่โต่ำน
• สู่ำาหร่บป้ี 2564 ได้แกั� กัารศูึกัษัาเพี่�อนำา
เสู่้นใยเหลี็กัที�เป้็นผลีิต่ำภ่ณฑ์์พีลีอยได้
จำากักัระบวนกัารผลีิต่ำเชื�อเพีลีิงทดแทน
มาใช้ ในกัารผลีิต่ำคอนกัรีต่ำ แลีะโครงกัาร
ศูึกัษัาป้ระสู่ิทธ์ิภาพีขัองสู่บ่เ� หลีวลี้างมือ
ผสู่มสู่ารสู่กั่ ด สู่ม่ น ไพีรในกัารย่ บ ย่� ง
แบคทีเรียกั�อโรค
- จำำา นวนยอดรายจำ� า ยรวมในกัารวิ จำ่ ย แลีะ
พี่ฒนา ในป้ี 2564 จำำานวน 19,461,389 บาท
- จำำา นวนยอดรายจำ� า ยรวมในกัารพี่ ฒ นา
เทคโนโลียี นว่ ต่ำ กัรรม แลีะกัารบริ กั าร
ในป้ี 2564 จำำานวน 46,708,411.66 บาท
- ภาพีรวมความพี่ ง พีอใจำในผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์
TPI เฉีลีี�ย 4.33 คะแนน จำากัคะแนนเต่ำ็ม
5 คะแนน
- ภาพีรวมความพี่งพีอใจำในบริกัารกั�อนกัาร
ขัายเฉีลีี�ย 4.31 คะแนน จำากัคะแนนเต่ำ็ม
5 คะแนน
- ภาพีรวมความพี่งพีอใจำในบริกัารระหว�าง
กัารขัายเฉีลีี�ย 4.31 คะแนน จำากัคะแนนเต่ำ็ม
5 คะแนน
- ภาพีรวมความพี่งพีอใจำในบริกัารหลี่งกัาร
ขัายเฉีลีี�ย 4.33 คะแนน จำากัคะแนนเต่ำ็ม
5 คะแนน
- ภาพีรวมความพี่ ง พีอใจำต่ำ� อ กัารสู่ื� อ สู่าร
ขัองบริษั่ทฯเฉีลีี�ย 4.31คะแนน จำากัคะแนน
เต่ำ็ม 5 คะแนน
- ภาพีรวมความพี่งพีอใจำต่ำ�อบริกัารสู่น่บสู่น่น
กัารขัายเฉีลีี�ย 4.30 คะแนน จำากัคะแนนเต่ำ็ม
5 คะแนน
- ความพี่งพีอใจำในด้านต่ำ�าง ๆ ในภาพีรวม
เฉีลีีย� 4.32 คะแนน จำากัคะแนนเต่ำ็ม 5 คะแนน
หรือเท�ากั่บ 86.40%
- ระด่บความพี่งพีอใจำในกัารแกั้ ไขัป้ัญหาขัอง
ลี่กัค้า อย่�ที� 95.40%
- ไม�พีบเหต่ำ่กัรณีกัารไม�ป้ฏิิบต่ำ่ ต่ำิ ามกัฎระเบียบ
ขั้อบ่งค่บที�เกัี�ยวกั่บผลีกัระทบทางสู่่ขัภาพี
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แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

เป้าห้มาย [103-2]

ผลัการดุำาเน้นงานทิ้่�สำาคัญ
ในปี 2564 [103-3]

การบัริห้ารจัดุการ [103-2]
ความพี่ ง พีอใจำในผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ TPIPL
ความพี่งพีอใจำในบริกัารกั�อนกัารขัาย ความพี่ง
พีอใจำในบริกัารระหว�างกัารขัาย ความพี่งพีอใจำ
ในบริกัารหลี่งกัารขัาย ความพี่งพีอใจำต่ำ�อกัาร
สู่ื�อสู่ารขัองบริษั่ทฯ ความพี่งพีอใจำต่ำ�อบริกัาร
สู่น่บสู่น่นกัารขัาย แลีะความพี่งพีอใจำในด้าน
ต่ำ� า ง ๆ ในภาพีรวมโดยมี กั ารดำา เนิ น กัาร
ป้ีลีะ 2 คร่�ง มีระยะห�างกั่น 6 เดือน จำากักัลี่�ม
เป้้าหมาย ได้แกั� ต่ำ่วแทนจำำาหน�ายจำดทะเบียน แลีะ
ผ่้ ใช้ งานผลีิ ต่ำ ภ่ ณฑ์์ จำ ดทะเบี ยน โดยกัารเกั็บ
ขั้อม่ลีคร่�งที� 1 ขัองป้ี จำะใช้ขั้อม่ลีลี่กัค้าที�มียอด
ซื� อ สู่ิ น ค้ า ในเดื อ นธ์่ น วาคมป้ี กั� อ นหน้ า ขัองป้ี
ที� ทำา กัารป้ระเมิ น สู่ำา หร่ บ กัารป้ระเมิ น ในช� ว ง
6 เดือนแรกัขัองป้ี แลีะกัารเกั็บขั้อม่ลีคร่�งที� 2
ขัองป้ี จำะใช้ ขั้ อ ม่ ลี ลี่ กั ค้ า ที� มี ย อดซื� อ สู่ิ น ค้ า
ในเดือนมิถุน่ ายนขัองป้ีทที� ำากัารป้ระเมิน สู่ำาหร่บ
กัารป้ระเมินในช�วง 6 เดือนหลี่งขัองป้ี โดยนำา
ผลีป้ระเมินความพี่งพีอใจำขัองป้ีน่�น ๆ (จำากัค�า
เฉีลีี� ย รวมขัองกัารป้ระเมิ น ท่� ง 2 คร่�ง ) เขั้ า สู่่�
กัระบวนกัารพี่จำารณาต่ำามระบบ ISO:9001
แลีะกัำาหนดแนวทางป้ฏิิบ่ต่ำิต่ำามขั้อเสู่นอแนะที�มี
น่ ย สู่ำา ค่ ญ ให้ แ กั� ห น� ว ยงานที� เ กัี� ย วขั้ อ งนำา ไป้
ป้ฏิิบ่ต่ำิ

แนวัทิ้างสำาห้รับัปรับัปรุงการ
ดุำาเน้นงานในอนาคติ [103-3]

แลีะความป้ลีอดภ่ ย ขัองผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ แ ลีะ
บริกัาร [416-2]
- ไม� พี บเหต่ำ่ กั รณี กั ารไม� ป้ ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ ามกัฎ
ระเบียบขั้อบ่งค่บแลีะ/หรือกัฎระเบียบพี่งป้ฏิิบต่ำ่ ิ
เกัี�ยวกั่บ ขั้อ ม่ลี ผลีิต่ำ ภ่ณฑ์์แ ลีะบริกั ารแลีะ
กัารต่ำิดฉีลีากั [417-2]
- ไ ม� พี บ เ ห ต่ำ่ กั ร ณี กั า ร ไ ม� ป้ ฏิิ บ่ ต่ำิ ต่ำ า ม
กัฎระเบียบขั้อบ่งค่บแลีะ/หรือกัฎระเบียบพี่ง
ป้ฏิิ บ่ ต่ำิ เ กัี� ย วกั่ บ กัารสู่ื� อ สู่ารกัารต่ำลีาด
[417-3]

โคืรงการวิจัยและพัฒนาที�ดําเนินการอย่ในปี 2564 รวมม่ลคืา 19,461,389 บาท ดังนี� [103-2]
โครงการวัิจัยแลัะพัฒนา

รายลัะเอ่ยดุ

ม้ลัค่าเงินลังทิุ้น

กัารศูึ กั ษัาเพี่� อ นำา เสู่้ น ใยเหลี็ กั ที� เ ป้็ น
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์พีลีอยได้จำากักัระบวนกัาร
ผลีิต่ำเชือ� เพีลีิงทดแทน มาใช้ ในกัารผลีิต่ำ
คอนกัรีต่ำ

กัารพี่ฒนาค่ณสู่มบ่ต่ำขัิ องมอร์ต่ำาร์ แลีะคอนกัรีต่ำในกัารร่บแรงดึงแลีะแรงด่ดโดยใช้เสู่้นใยเหลี็กัที�ได้
จำากัยางรถุยนต่ำ์ ผลีิต่ำภ่ณฑ์์พีลีอยได้จำากักัารผลีิต่ำเชือ� เพีลีิงทดแทน ผ�านกัารป้ร่บแต่ำ�งแลีะค่ดเลีือกั
ขันาดที�เหมาะสู่ม เทียบกั่บเสู่้นใยเหลี็กัชนิดงอ ป้ลีายขันาด 0.75 x 60 มิลีลีิเมต่ำร โดยศูึกัษัา
ค่ณสู่มบ่ต่ำใิ นด้านกัำาลี่งร่บแรงดึง แลีะแรงด่ดขัองมอร์ต่ำาร์แลีะคอนกัรีต่ำทีม� อี ต่ำ่ ราสู่�วนผสู่ม ขัองเสู่้น
ใหญ�เหลี็กัที�แต่ำกัต่ำ�างกั่น

5,960,673 บัาทิ้

กัารศูึกัษัาวิธ์ีกัารลีดกัารป้ลีดป้ลี�อย
ขัองกั๊าซ CO2 ที�เกัิดจำากัคว่นท�อไอเสู่ีย
รถุบรรท่กั โดยกัารด่ดซ่บมาใช้ผสู่ม
ในคอนกัรีต่ำผสู่มเสู่ร็จำ

กัารลีดกัารป้ลีดป้ลี�อยขัองกั๊าซ CO2 ที�เกัิดจำากัคว่นท�อไอเสู่ียรถุบรรท่กั ซึ�งเป้็นขัองเสู่ียที�
ไม�มีป้ระโยชน์ แลีะเป้็นกั๊าซที�กั�อให้เกัิดมลีภาวะเป้็นพี่ษั โดยกัารด่ดซ่บมาใช้ผสู่มในคอนกัรีต่ำ
ผสู่มเสู่ร็จำ ซึ�งจำากัผลีกัารทดลีองพีบว�า กั๊าซ CO2 ด่งกัลี�าวสู่ามารถุนำามาผสู่มในคอนกัรีต่ำได้
ค�ากัำาลี่งอ่ดที�เกัิดขั้�นไม�ด้อยกัว�าเดิม

3,420,716 บัาทิ้

กัารวิจำ่ยสู่ารสู่กั่ด AHA จำากัแบคทีเรีย AHA สู่ารป้ระกัอบที�มีฤทธ์ิ�เป้็นกัรด เป้็นสู่ารที�สู่กั่ดจำากัธ์รรมชาต่ำิ เช�น กัรดซิต่ำริกัจำากัมะนาว
กัรดแลีคต่ำิ กั สู่ำา หร่ บ เป้็ น สู่� ว นผสู่ม สู่้ม แลีะสู่้มโอ กัรดมาลีิกัจำากัแอป้เป้ิลี� กัรดไกัลีโคลีิกัจำากัอ้อย กัรดแลีคต่ำิกัจำากันมเป้รีย� ว กัรดทาร์ทาลีิกั
จำากัมะขัาม ซึ�งกัรดเหลี�านี�นิยมใช้กั่นมากัในวงกัารแพีทย์ผิวหน่ง เพี่�อใช้ร่กัษัาสู่ิว ฝ้า รอยด�างดำา
ในเครื�องสู่ำาอาง
ริ�วรอยเหี�ยวย�น แลีะต่ำิ�งเนื�อเลี็กั ๆ บริเวณใบหน้าแลีะลีำาคอ โดยมีบทบาทในกัารช�วยผลี่ดเซลีลี์ผิว
เกั�าให้หลี่ดออกัไป้เร็วขั้�น โครงกัารนี�จำึงศูึกัษัาสู่ารสู่กั่ด AHA จำากัว่ต่ำถุ่ดิบธ์รรมชาต่ำิคือ นำ�าอ้อย
นำ�ามะขัาม แลีะอาหารเลีีย� งเชือ� Lactobacillus spp. ทีเ� หลีือจำากักัารเกั็บเกัีย� วเซลีลี์เพี่อ� เป้รียบเทียบ
ป้ระสู่ิทธ์ิภาพีกัารใช้งาน แลีะป้ริมาณที� ได้จำากักัารสู่กั่ด แลีะทำาให้เป้็นสู่�วนผสู่มขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์
เครื�องสู่ำาอาง (ครีมทาผิว)

2,280,000 บัาทิ้
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โครงกัารวิจำ่ยแลีะพี่ฒนาสู่ารป้ร่บป้ร่ง ดินเป้็นป้ัจำจำ่ยขั่น� พี่น� ฐานทีสู่� ำาค่ญป้ัจำจำ่ยหนึง� ต่ำ�อกัารผลีิต่ำในภาคเกัษัต่ำรกัรรม กัารป้ลี่กัพี่ชต่ำ้องอาศู่ย
บำา ร่ ง ดิ น จำากัว่ ต่ำ ถุ่ ดิ บ ที� เ หลีื อ ใช้ ใน ดินที�มีความอ่ดมสู่มบ่รณ์มีแร�ธ์าต่ำ่อาหารเพีียงพีอสู่ำาหร่บพี่ช ซึ�งจำะสู่�งผลีให้พี่ชเจำริญเต่ำิบโต่ำได้ดี
กัระบวนกัารผลีิต่ำโดโลีมิต่ำิกัสู่์ ไลีม์สู่โต่ำน ได้ผลีผลีิต่ำทีสู่� ง่ แลีะมีคณ
่ ภาพีดี แต่ำ�สู่ภาพีป้ัญหาทีพี
� บในป้ัจำจำุบน่ พี่น� ทีกั� ารเกัษัต่ำรสู่�วนใหญ�ดนิ ขัาด
ความอ่ดมสู่มบ่รณ์ เนื�องจำากักัารใช้พี่�นที�ทางกัารเกัษัต่ำรต่ำิดต่ำ�อกั่นเป้็นเวลีานาน แลีะมีกัารใช้ป้่�ย
เคมีเพีียงอย�างเดียวจำึงกั�อให้เกัิดป้ัญหาดินเสู่ื�อมโทรมต่ำามมา เช�น กัารเกัิดดินกัรด จำึงได้พี่ฒนา
สู่ารป้ร่บป้ร่งบำาร่งดินจำากัว่ต่ำถุ่ดิบที�เหลีือใช้ ในกัระบวนกัารผลีิต่ำโดโลีมิต่ำิกัไลีม์สู่โต่ำน (Dolomitic
Limestone) ซึ�งช�วยแกั้ป้ัญหาดินเสู่ื�อมโทรมป้ร่บป้ร่งดินเพี่�อยกัระด่บ pH ดิน ให้สู่่งขั้�น เพี่�มความ
สู่มด่ลีขัองธ์าต่ำ่อาหารต่ำ�างๆป้ร่บให้ดินมีความอ่ดมสู่มบ่รณ์เหมาะแกั�กัารป้ลี่กัพี่ช

1,820,000 บัาทิ้

โครงกัารศูึกัษัาป้ระสู่ิท ธ์ิ ภาพีขัองสู่บ่� จำากักัารแพีร� ร ะบาดขัองเชื� อ ไวร่ สู่ COVID-19 สู่� ง ผลีให้ ผ่้ บ ริ โ ภคป้ร่ บ เป้ลีี� ย นวิ ถุี ชี วิ ต่ำ เป้็ น
เหลีวลี้ า งมื อ ผสู่มสู่ารสู่กั่ ด สู่ม่ น ไพีร NEW NORMAL ที�ให้ความใสู่�ใจำกั่บสู่่ขัอนาม่ยขัองต่ำน (Personal Hygiene) กั่นมากัขั้�น เพี่�อลีด
ในกัารย่บย่�งแบคทีเรียกั�อโรค
กัารแพีร�ระบาดให้ป้ลีอดภ่ยจำากัเชื�อไวร่สู่ COVID-19 แลีะพีร้อมท่�งด่แลีผิว ด่งน่�นในงานวิจำ่ยนี�
จำึงได้มีกัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่บ่�เหลีวลี้างมือลีดกัารสู่ะสู่มขัองแบคทีเรียเพี่�อช�วยลีดกัารแพีร�
กัระจำายขัองเชื�อกั�อโรคที�เป้็นอ่นต่ำราย

3,500,000 บัาทิ้

กัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ทำาความสู่ะอาด
ผ่กั แลีะผลีไม้ชนิดผง ต่ำามขั้อกัำาหนด
ขั อ ง กั ร ะ ท ร ว ง สู่ า ธ์ า ร ณ สู่่ ขั เ รื� อ ง
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ทำาความสู่ะอาดหรือฆ่�าเชื�อ
ที�ใช้สู่ำาหร่บอาหาร

2,480,000 บัาทิ้

จำากักัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ทำาความสู่ะอาดผ่กัแลีะผลีไม้ ทีพีีไอ กัรีน อ่ลีคาไลีน์ วอช ทีอ� ย่ใ� นร่ป้แบบ
ขัองเหลีว ซึ�งมีความสู่ามารถุในกัารทำาความสู่ะอาดสู่ิ�งสู่กัป้รกัแลีะสู่ารเคมีทางกัารเกัษัต่ำรที�
ป้นเป้้�อนในผ่กัแลีะผลีไม้ แต่ำ�ด้วยลี่กัษัณะผลีิต่ำภ่ณฑ์์ที�เป้็นขัองเหลีวไม�สู่ะดวกัต่ำ�อกัารขันสู่�งแลีะ
จำ่ดเกั็บ จำึงพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์ทำาความสู่ะอาดผ่กัแลีะผลีไม้ที�มีค่ณสู่มบ่ต่ำิในกัารฆ่�าเชื�อจำุลีินทรีย์
กั�อโรคในอาหาร แลีะย่งคงความสู่ามารถุในกัารกัำาจำ่ดสู่ิง� สู่กัป้รกัแลีะสู่ารเคมีต่ำกัค้างทางกัารเกัษัต่ำร
ได้ โดยเป้็นลี่กัษัณะผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ำาเร็จำร่ป้ที�อย่�ในร่ป้แบบผงสู่ำาหร่บผสู่มนำ�าต่ำามอ่ต่ำราสู่�วนที�กัำาหนด
แลี้วนำาผ่กัผลีไม้ลีงแช�
รวม

19,461,389 บัาทิ้

โคืรงการพัฒนาด้านเทคืโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที�ดําเนินการอย่ในปี 2564
รวมม่ลคืา 46,708,411.66 บาท ดังนี� [103-2]
โครงการพัฒนาดุ้านเทิ้คโนโลัย่
นวััติกรรม แลัะการบัริการ

รายลัะเอ่ยดุ

ม้ลัค่าเงินลังทิุ้น

กัารพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ี Road Marking นว่ต่ำกัรรมขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ีสู่ำาหร่บงานจำราจำร แบบพีร้อมใช้ ไม�พี่�งพีาความร้อนในกัารอ่�นหลีอมสู่ี
Paint ป้ระเภท Solvent free พีร้อมใช้ กั� อ นกัารใช้ สู่ ามารถุใช้ ร� ว มกั่ บ อ่ ป้ กัรณ์ ท า เช� น แป้รงทาสู่ี ลี่ กั กัลีิ� ง ทาสู่ี หรื อ เครื� อ งพี� น ได้
มีความสู่ะดวกัต่ำ�อผ่้ ใช้งานแลีะไม�ต่ำอ้ งผสู่มสู่ารลีะลีายอืน� แลีะศูึกัษัาเพี่อ� พี่ฒนาป้ร่บป้ร่งผลีิต่ำภ่ณฑ์์
สู่ีจำราจำรให้มีค่ณสู่มบ่ต่ำิที�ดีขั้�น สู่ามารถุยึดเกัาะได้ดีหลีากัหลีายสู่ภาพีพี่�นผิว มีความคงทน
แลีะทนทานต่ำ�อกัารเสู่ียดสู่ีขัองลี้อยานพีาหนะ (Abrasion Resistance) ไม�ลีอกัลี�อนได้ง�าย มีอาย่
กัารใช้งานนาน สู่ามารถุทนสู่ภาวะแวดลี้อมที�ดี อาทิ ทนความร้อน ทนแสู่งแดด ทนฝน ร�วมไป้ถุึง
สู่ภาพีภ่มิอากัาศูอื�น แลีะพี่ฒนาเป้็นผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่ีที�สู่ามารถุทำาความสู่ะอาดง�าย (Self-Cleaning)
แลีะมีสู่มรรถุภาพีในกัารป้้องกั่นกัารลีืน� ทีด� ี (Skid Resistance) ช�วยลีด/ป้้องกั่น กัารเกัิดอ่นต่ำราย
จำากักัารสู่่ญจำรได้

5,960,673 บัาทิ้

กัารพี่ ฒ นาผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ ค อนกัรี ต่ำ แห้ ง โครงงานนี�เป้็นนว่ต่ำกัรรมใหม�ขัองผลีิต่ำภ่ณฑ์์คอนกัรีต่ำสู่ำาเร็จำร่ป้แลีะคอนกัรีต่ำแห้งสู่ำาเร็จำร่ป้สู่ำาหร่บ
สู่ำา เร็ จำ ร่ ป้ แลีะคอนกัรี ต่ำ แห้ ง สู่ำา เร็ จำ ร่ ป้ สู่ภาพีแวดลี้ อ มทางทะเลี โดยใช้ เ ถุ้ า ลีอยจำากัถุ� า นหิ น ซึ� ง เป้็ น ผลีพีลีอยได้ จำ ากัโรงไฟฟ้ า
สู่ำาหร่บสู่ภาพีแวดลี้อมทางทะเลี
ที พีี ไ อพีาวเวอร์ นำา มาใช้ เ ป้็ น ว่ สู่ ด่ ผ สู่มคอนกัรี ต่ำ เพี่� อ ให้ มี ค่ ณ ภาพีสู่อดคลี้ อ งกั่ บ มาต่ำรฐาน
อ่ต่ำสู่าหกัรรมในกัารยืน� ขัอร่บใบอน่ญาต่ำ มอกั อีกัท่ง� ย่งเป้็นกัารลีดขัองเสู่ียทีเ� กัิดจำากัอ่ต่ำสู่าหกัรรม
กัารผลีิต่ำไฟฟ้า แลีะลีดมลีภาวะที�สู่�งผลีกัระทบต่ำ�อสู่ิ�งแวดลี้อม

4,010,640.61 บัาทิ้

กัารวิจำย่ แลีะพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์สู่อี มิ ลี่ ช่น นว่ต่ำกัรรมสู่ีอิม่ลีช่นลีดความร้อนจำากัแสู่งอาทิต่ำย์สู่าำ หร่บสู่ีทาภายนอกัที�มีป้ระสู่ิทธ์ิภาพีในกัาร
ลีดความร้อนจำากัแสู่งอาทิต่ำย์
สู่ะท้อนความร้อนที�ดี ทนต่ำ�อแสู่ง UV ได้ แลีะย่งคงค่ณสู่มบ่ต่ำิด้านกัารยึดเกัาะป้กัป้ิดพี่�นผิวที�ดี
สู่ามารถุใช้งานได้หลีากัหลีายท่�งสู่ภาพีพี่�นผิวท่�งผน่งป้่นเกั�าแลีะใหม� ได้แกั� ผน่งป้่น แผ�นไฟเบอร์
ซีเมนต่ำ์ แลีะดาดฟ้า ทำาให้บ้านเย็นสู่บาย คงสู่ีสู่่นสู่ดใสู่แลีะมีอาย่กัารใช้งานยาวนาน นอกัจำากันี�
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์ที�ได้จำากักัารวิจำ่ยคร่�งนี�ต่ำ้องผ�านต่ำามมาต่ำรฐานผลีิต่ำภ่ณฑ์์อ่ต่ำสู่าหกัรรม สู่ีอิม่ลีช่นลีด
ความร้อนจำากัแสู่งอาทิต่ำย์ต่ำาม มอกั.2514-2553

3,264,711.85 บัาทิ้

84

รายงานความย่�งยืน 2564 บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)

โครงการพัฒนาดุ้านเทิ้คโนโลัย่
นวััติกรรม แลัะการบัริการ

รายลัะเอ่ยดุ

ม้ลัค่าเงินลังทิุ้น

กัารวิจำ่ยพี่ฒนาผลีิต่ำภ่ณฑ์์จำากัแร�ธ์าต่ำ่ ป้ัจำจำุบ่นจำากัสู่ถุานกัารณ์กัารแพีร�ระบาดขัองเชื�อไวร่สู่ COVID-19 ทำาให้กัารใช้ชีวิต่ำขัองคน
ธ์ ร ร ม ช า ต่ำิ สู่ำา ห ร่ บ พี่ ช ไ ม้ กั ร ะ ถุ า ง มีกัารเป้ลีี�ยนแป้ลีงทำาให้ต่ำ้องอย่�บ้าน หรือห้องพี่กันานขั้�นจำึงมีคนจำำานวนมากัห่นมาป้ลี่กัพี่ช
(Soil Booster)
ท่�งไม้ดอกัไม้ป้ระด่บ หรือพี่ชผ่กัสู่วนคร่ว แต่ำ�ด้วยเป้็นมือใหม�ในกัารป้ลี่กัความร่้ความเขั้าใจำในกัาร
ใช้ป้่�ยจำึงย่งไม�มี รวมท่�งป้ัจำจำุบ่นนี� ป้่�ย ดินป้ลี่กั หรือสู่ารเสู่ริมต่ำ�าง ๆ ที�ช�วยในกัารป้ลี่กัพี่ชลี้วน
มีคณ
่ สู่มบ่ต่ำทิ แี� ต่ำกัต่ำ�างกั่นเพี่อ� ความสู่ะดวกัสู่ำาหร่บผ่ต่ำ้ อ้ งกัารป้ลี่กัพี่ชมือใหม� หรือมืออาชีพี บริษัท่ ฯ
จำึงได้ศูึกัษัาวิจำ่ยผลีิต่ำภ่ณฑ์์ Soil Booster ซึ�งเป้็นสู่ารเสู่ริมค่ณภาพีดิน มีองค์ป้ระกัอบขัองว่สู่ด่
ทำาให้ความเป้็นร่พีร่นสู่่ง ช�วยอ่้มนำ�า เกั็บกั่กัความชื�นแลีะสู่ารอาหารสู่ำาหร่บพี่ช

2,750,000.00 บัาทิ้

ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เครือ� งดืม� โป้รไวต่ำ้า เป้็นเครือ� ง
ดืม� นำา� ผลีไม้รวม 20% (นำา� อง่น� ขัาว 18%
แลีะนำา� สู่้ม 2%) จำากันำา� อง่น� ขัาวเขั้มขั้นแลีะ
นำา� สู่้มเขั้มขั้ม ผสู่มวิต่ำามินรวม (วิต่ำามิน
บี3, บี5, บี6 แลีะวิต่ำามินซี ) แลีะโพีรไบโอต่ำิกั

ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เครื�องดื�มโป้รไวต่ำ้า เป้็นเครื�องดื�มนำ�าผลีไม้รวม 20% (นำ�าอง่�นขัาว 18% แลีะนำ�าสู่้ม 2%) 4,602,234.06 บัาทิ้บัาทิ้
จำากันำ�าอง่�นขัาวเขั้มขั้นแลีะนำ�าสู่้มเขั้มขั้น ผสู่มวิต่ำามินรวม (วิต่ำามิน บี3, บี5, บี6 แลีะวิต่ำามินซี)
แลีะโพีรไบโอต่ำิกั ซึ�งเป้็นเชื�อจำุลีินทรีย์ แลีคโต่ำบาซิลีลี่สู่ พีาราคาเซอิ ที�ผ�านกัารต่ำร้งเซลีลี์ ให้อย่�ในร่ป้
แคป้ซ่ลี Microencapsulated bead ด้วยเทคนิคไมโครเอนแคป้ซ่เลีช่น� ทำาให้สู่ามารถุเกั็บผลีิต่ำภ่ณฑ์์
โป้รไวต่ำ้าฯ ได้ที�อ่ณหภ่มิห้องโดยไม�ต่ำ้องแช�ต่ำ่้เย็น เป้็นเวลีาถุึง 3 เดือน

ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เครือ� งดืม� โป้รไวต่ำ้า เป้็นเครือ� ง
ดืม� นำา� ผลีไม้รวม 20% (นำา� อง่น� ขัาว 18%
แลีะนำา� สู่้ม 2%) จำากันำา� อง่น� ขัาวเขั้มขั้นแลีะ
นำา� สู่้มเขั้มขั้ม ผสู่มวิต่ำามินรวม (วิต่ำามิน
บี3, บี5, บี6 แลีะวิต่ำามินซี ) แลีะโพีรไบโอต่ำิกั

ผลีิต่ำภ่ณฑ์์เครื�องดื�มโป้รไวต่ำ้า เป้็นเครื�องดื�มนำ�าผลีไม้รวม 20% (นำ�าอง่�นขัาว 18% แลีะนำ�าสู่้ม 2%) 4,602,234.06 บัาทิ้บัาทิ้
จำากันำ�าอง่�นขัาวเขั้มขั้นแลีะนำ�าสู่้มเขั้มขั้น ผสู่มวิต่ำามินรวม (วิต่ำามิน บี3, บี5, บี6 แลีะวิต่ำามินซี )
แลีะโพีรไบโอต่ำิกั ซึ�งเป้็นเชื�อจำุลีินทรีย์ แลีคโต่ำบาซิลีลี่สู่ พีาราคาเซอิ ที�ผ�านกัารต่ำร้งเซลีลี์ ให้อย่�ใน
ร่ป้แคป้ซ่ลี Microencapsulated bead ด้วยเทคนิคไมโครเอนแคป้ซ่เลีช่�น ทำาให้สู่ามารถุเกั็บ
ผลีิต่ำภ่ณฑ์์โป้รไวต่ำ้าฯ ได้ที�อ่ณหภ่มิห้องโดยไม�ต่ำ้องแช�ต่ำ่้เย็น เป้็นเวลีาถุึง 3 เดือน

กัารพี่ ฒ นาผลีิ ต่ำ ภ่ ณ ฑ์์ อ าหารเสู่ริ ม แคลีเซียมแลีะวิต่ำามิน C เป้็นแร�ธ์าต่ำ่ที�จำำาเป้็นต่ำ�อร�างกัาย ในแต่ำ�ลีะว่นร�างกัายจำำาเป้็นต่ำ้องได้ร่บ
แคลีเซียมแลีะวิต่ำามินซี ชนิดผง
แคลีเซียมแลีะวิต่ำามิน C ในป้ริมาณที�เหมาะสู่มเพี่�อใช้ ในกัารเสู่ริมสู่ร้างกัระด่กัแลีะฟัน ท่�งย่งช�วย
เสู่ริมสู่ร้างภ่มคิ ม่้ กั่นขัองร�างกัาย แต่ำ�จำากักัารบริโภคเนือ� สู่่ต่ำว์ ผ่กัแลีะผลีไม้ อาจำมีป้ริมาณแคลีเซียม
แลีะวิต่ำามิน C ไม�เพีียงพีอต่ำ�อความต่ำ้องกัารขัองร�างกัายแลีะในสู่ถุานกัารณ์ป้ัจำจำุบ่นร�างกัายเรา
ย่งต่ำ้องเผชิญกั่บเชื�อกั�อโรคต่ำ�าง ๆ มากัมายซึ�งอาจำป้ะป้นมากั่บสู่ิ�งที�เราร่บป้ระทานเขั้าไป้

2,350,000.00 บัาทิ้

กัารใช้ว่สู่ด่เหลีือใช้ ในผลีิต่ำภ่ณฑ์์ Fiber นำาเศูษัว่สู่ด่ (Scrap) ที�เป้็นขัองเสู่ียจำากักัารผลีิต่ำ นำามาบดแลีะใช้เป้็นสู่�วนผสู่มในกัารผลีิต่ำ แลีะ
Cement
นำา เถุ้ า ลีอยที� เ ป้็ น ผลีพีลีอยได้ จำ ากัโรงไฟฟ้ า มาใช้ เ ป้็ น ว่ ต่ำ ถุ่ ดิ บ ในกัารผลีิ ต่ำ ไฟเบอร์ ซี เ มนต่ำ์
(Fiber Cement)

2,000,000.00 บัาทิ้

โครงกัาร Lightweight Fiber-Reinforce นำา Scrap จำากักัารผลีิต่ำเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกัมาสู่รรสู่ร้างว่สู่ด่ผสู่ม(Composite) ชนิดใหม� เพี่�อให้มี
Cement Material
ค่ณสู่มบ่ต่ำิใกัลี้เคียงว่สู่ด่ที�ใช้ผลีิต่ำเฟอร์นิเจำอร์ แต่ำ�มีความคงทนต่ำ�อนำ�า ทนไฟ กั่นป้ลีวกัแลีะแมลีง
กั่นเชือ� รา แลีะไม�มสู่ี ารระเหย เป้็นมิต่ำรกั่บสู่ิง� แวดลี้อมแลีะผ่้ ใช้งาน เป้็นสู่ินค้านว่ต่ำกัรรมทีอ� ย่ร� ะหว�าง
กัารดำาเนินกัารขัอสู่ิทธ์ิบ่ต่ำรกัารป้ระดิษัฐ์ท่�งในแลีะต่ำ�างป้ระเทศู

5,000,000.00 บัาทิ้

ใช้เทคโนโลียีต่ำรวจำสู่อบค่ณภาพีสู่ินค้าแบบ ต่ำิดต่ำ่�งกัลี้องเพี่�อต่ำรวจำจำ่บสู่ิ�งป้นเป้้�อนบนผิวหน้า Fiber Cement ในขัณะผลีิต่ำที� sheet machine
ในสู่ายกัารผลีิต่ำ (In-line) ทีเ� ครือ� งรีดแผ�น เพี่อ� ควบค่มค่ณภาพีรวมท่�งลีดขัองเสู่ียจำากักัารผลีิต่ำ
ว่สู่ด่ (Sheet Machice)

15,000,000.00 บัาทิ้

รวม

46,708,411.66 บาท
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ระดับคืวามพึงพอใจของล่กคื้าในด้านตาง ๆ ประจําปี 2564 (คืะแนนเต็ม 5 คืะแนน)
ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจในผลั้ติภััณฑ์์

4.33

ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจในบัริการก่อนการขาย

4.31

ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจในบัริการระห้วั่างการขาย

4.31

ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจในบัริการห้ลัังการขาย

4.33

ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจติ่อการส่อ� สารของบัริษทิ้ั ฯ
ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจติ่อบัริการสนับัสนุนการขาย
ภัาพรวัมควัามพึง� พอใจในดุ้านติ่าง ๆ ในภัาพรวัม

4.31
4.30
4.32

หมายเหตุ : ผลีป้ระเมินระด่บความพี่งพีอใจำลี่กัค้า จำากัคะแนนเต่ำ็ม 5 คะแนน โดยแสู่ดงค�าเฉีลีี�ยรวมขัองกัารป้ระเมินท่�ง 2 คร่�ง โดยกัารเกั็บขั้อม่ลีคร่�งที� 1 จำะใช้ขั้อม่ลีลี่กัค้า
ที�มียอดซื�อสู่ินค้าในเดือนธ์่นวาคมป้ีกั�อนหน้าขัองป้ีที�ทำากัารป้ระเมินสู่ำาหร่บกัารป้ระเมินในช�วง 6 เดือนแรกัขัองป้ี แลีะกัารเกั็บขั้อม่ลีคร่�งที� 2 ขัองป้ี จำะใช้ขั้อม่ลี
ลี่กัค้าที�มียอดซื�อสู่ินค้าในเดือนมิถุ่นายนขัองป้ีที�ทำากัารป้ระเมิน สู่ำาหร่บกัารป้ระเมินในช�วง 6 เดือนหลี่งขัองป้ี โดยเกัณฑ์์มาต่ำรฐานระด่บความพี่งพีอใจำขัอง
กัารป้ระเมินแต่ำ�ลีะคร่�งต่ำ้องไม�ต่ำำ�ากัว�า 4.1 จำากัคะแนนเต่ำ็ม 5 คะแนน
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เก่�ยวักับัรายงานฉบัับัน่�
ที่่�มาข้องรายงาน [102-48]
รายงานความย่�งยืนป้ระจำำาป้ี 2564 ขัอง บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน) ฉีบ่บนี�น่บเป้็นรายงานฉีบ่บแรกั [102-51]
ที�บริษั่ทฯ จำ่ดทำาขั้�นต่ำามมาต่ำรฐานกัารรายงานสู่ากัลี GRI Standards เพี่�อเป้ิดเผยผลีกัารดำาเนินงานป้ระจำำาป้ีขัองบริษั่ทฯ ในด้าน
เศูรษัฐกัิจำ สู่่งคม แลีะสู่ิง� แวดลี้อม รวมถุึงธ์รรมาภิบาลี โดยมีรอบกัารรายงานแบบรายป้ี [102-52] ต่ำ่ง� แต่ำ�วน่ ที� 1 มกัราคม ถุึง 31 ธ์่นวาคม
2564 [102-50] โดยใช้แนวทางกัารรายงานต่ำาม GRI Standards สู่ำาหร่บกัลี่ม� ธ์่รกัิจำอสู่่งหาริมทร่พีย์แลีะกั�อสู่ร้าง (Construction and
Real Estate) ขัององค์กัารแห�งความริเริ�มว�าด้วยกัารรายงานสู่ากัลี (Global Reporting Initiative: GRI) ต่ำามเกัณฑ์์ระด่บกัารเป้ิดเผย
ขั้อม่ลีแบบหลี่กั (Core Option) [102-54]
นอกัจำากันี� เพี่�อแสู่ดงถุึงความม่�งม่�นในกัารพี่ฒนาที�ย่�งยืน บริษั่ทฯ ได้เชื�อมโยงผลีกัารดำาเนินงานแลีะเป้้าหมายกัารพี่ฒนา
ที�ย่�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขัองบริษั่ทฯ ให้สู่อดคลี้องกั่บเป้้าหมายขัององค์กัารสู่หป้ระชาชาต่ำิ (United
Nations: UN) ต่ำามที�ได้แสู่ดงไว้ ในรายงานฉีบ่บนี�ด้วย

ข้อบัเข้ต่ข้องรายงาน [102-45]
กัารเป้ิดเผยขั้อม่ลีในรายงานฉีบ่บนี� เป้็นกัารนำาเสู่นอขั้อม่ลีผลีกัารดำาเนินงานในป้ี 2564 ขัอง บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด
(มหาชน) โดยมีขัอบเขัต่ำกัารรายงานครอบคลี่มท่ง� สู่ำาน่กังานใหญ� โรงงานป้่นซิเมนต่ำ์ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี โรงงานกัระเบือ� งคอนกัรีต่ำ แลีะไฟเบอร์
ซีเมนต่ำ์ จำ่งหว่ดสู่ระบ่รี โรงงานเม็ดพีลีาสู่ต่ำิกั จำ่งหว่ดระยอง รวมถุึงผ่้มีสู่�วนได้สู่�วนเสู่ียที�เกัี�ยวขั้อง

การให้ควัามเชุื�อมั�นต่่อรายงาน [102-56]

คณะกัรรมกัารพี่ฒนาความย่ง� ยืน (ESG Committee) แลีะผ่บ้ ริหารระด่บสู่่งขัองบริษัท่ ฯ มีบทบาทในกัารต่ำิดต่ำาม ให้คำาแนะนำา
พีร้อมท่�งให้ความเห็นชอบแลีะต่ำรวจำสู่อบความถุ่กัต่ำ้องขัองขั้อม่ลีที�สู่ำาค่ญในรายงานฉีบ่บนี� เพี่อ� ให้เนือ� หาขัองรายงานมีความครบถุ้วน
สู่มบ่รณ์ ถุ่กัต่ำ้อง เชือ� ถุือได้ แลีะครอบคลี่มกัารต่ำอบสู่นองต่ำ�อผ่ม้ สู่ี ว� นได้สู่ว� นเสู่ียทีเ� กัีย� วขั้อง แลีะสู่อดคลี้องกั่บแนวทางกัารรายงานสู่ากัลีขัอง GRI

การยกระด้ับัคุณภาพีข้องการจัด้ที่ำารายงาน
บริษั่ทฯ เป้ิดโอกัาสู่ให้ผ่้มีสู่�วนได้สู่�วนเสู่ียท่กักัลี่�มสู่ามารถุแสู่ดงความคิดเห็นเกัี�ยวกั่บรายงานความย่�งยืนป้ระจำำาป้ีได้
ผ�านทางแบบสู่ำารวจำความคิดเห็นผ่้อ�าน (เอกัสู่ารแนบท้ายเลี�มรายงาน) โดยความคิดเห็นด่งกัลี�าว บริษั่ทฯ จำะนำามาใช้เป้็นขั้อม่ลีในกัาร
พี่ฒนาแลีะยกัระด่บกัารจำ่ดทำารายงานความย่�งยืนขัองบริษั่ทฯ ฉีบ่บถุ่ดไป้ เพี่�อให้สู่อดคลี้องกั่บความต่ำ้องกัารแลีะความคาดหว่ง
ขัองผ่้มีสู่�วนได้สู่�วนเสู่ียที�เกัี�ยวขั้องต่ำ�อไป้

สอบัถามข้้อมูลเพี่�มเต่ิมเก่�ยวักับัรายงาน [102-53]

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่�มเติม กรุณาติดตอ
1. นางสู่าวอรท่ย เจำียระน่ย
ต่ำำาแหน�ง ผ่้ช�วยรองผ่้จำ่ดกัารใหญ�
2. นายชย่ต่ำ สู่่พีโป้ฎกั
ต่ำำาแหน�ง ผ่้จำ่ดกัารฝ่าย

ฝ่ายบริหารกัารเงิน
ฝ่ายบริหารกัารเงิน

บัริษััที่ ที่่พีี ไอ โพีล่น จำากัด้ (มหาชุน)
เลีขัที� 26/56 ถุนนจำ่นทน์ต่ำ่ดใหม� แขัวงท่�งมหาเมฆ่ เขัต่ำสู่าทร กัร่งเทพีมหานคร 10120
โทรศู่พีท์ : +66 (0) 2213-1039, 2285-5090 ต่ำ�อ 12982 / 12159
E-mail : orataij@tpipolene.co.th, chayutd@tpipolene.co.th

รายงานความย่�งยืนป้ี 2564
บนเว็บไซต่ำ์ บริษั่ท ทีพีีไอ โพีลีีน จำำากั่ด (มหาชน)
www.tpipolene.co.th

ห้รือ http://www.tpipolene.co.th/th/investment/sustainability
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GRI Content Index [102-55]

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. [102-54]
GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
GRI 102 :
General
Disclosures
2016

102-1 Name of the
organization

18, 22

102-2 Activities,
brands, products,
and services

18

102-3 Location of
headquarters

19, 22

102-4 Location of
operations

19-20

102-5 Ownership
and legal form

22

102-6 Markets served
102-7 Scale of
organization

18-20
19-20, 22-23, 80

102-8 Information
on employees and
other workers

23

102-9 Supply chain

25-27

102-10 Significant
changes to the
organization and
its supply chain

19-20, 22

102-11 Precautionary
principle or approach

42

102-12 External
initiatives

29-31

102-13 Membership of
associations

29-30

102-14 Statement
from senior
decision-maker
102-16 Values,
principles, standards,
and norms of behavior

6-8

23-24, 29-31, 74

102-18 Governance
structure

88

SDG 8, SDG 10
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28

SDG 16

GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

102-40 List of
stakeholder groups

34-37

102-41 Collective
bargaining
agreements

63

102-42 Identifying
and selecting
stakeholders

33

102-43 Approach
to stakeholder
engagement

34-37

102-44 Key topics and
concerns raised

34-37

102-45 Entities
included in the
consolidated
financial statements

87

102-46 Defining report
content and topic
boundaries

37, 40

102-47 List of material
topics

40

102-48 Restatements
of information

(This report is the first
sustainability report)

102-49 Changes in
reporting

(This report is the first
sustainability report)

102-50 Reporting
period

87

102-51 Date of most
recent report

87

102-52 Reporting
cycle

87

102-53 Contact point
for questions regarding
the report

87

102-54 Claims of
reporting in
accordance with
the GRI Standards

87-88

102-55 GRI content
index

88-98

102-56 External
assurance

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

SDG 8
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Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

78

GRI Standard

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

Material Topics
Economic Performance
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
The management
approach and its
components
103-3 Evaluation of
the management
approach

72-73, 78-79

72-73, 79

GRI 201 : Economic 201-1 Direct
value
Performance 2016 economic
generated and

80

SDG 8, SDG 9

distributed

Anti-Corruption
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 205:
Anti-Corruption
2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

74

103-2 The management approach and
its components

75-76, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

75

205-1 Operations
assessed for risks
related to corruption

75

SDG 16

205-2 Communication
and training about
anti-corruption
policies and
procedures

77

SDG 16

205-3 Confirmed
incidents of corruption
and actions taken

75

SDG 16

Materials
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation
of the material topic
and its boundary
103-2
The management
approach and its
components

90

42, 44

42-44, 78
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GRI Standard

GRI 301:
Materials
2016

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

103-3 Evaluation of
the management
approach

44

301-1 Materials used
by weight or volume

45

SDG 8, SDG 12

301-2 Recycled input
materials used

45

SDG 8, SDG 12

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 47

Energy
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 302:
Energy 2016

103-2
The management
approach and its
components

42-44, 47-48, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

47-48

302-1 Energy
consumption with in
the organization

47-48

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

302-3 Energy
intensity

49

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

302-4 Reduction of
energy consumption

49

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 50

Water and Effluents
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 303:
Water and
Effluents 2018

103-2
The management
approach and its
components

42-44, 50, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

50

303-1 Interactions
with water as a
shared resource

50

SDG 6, SDG 12

303-2 Management
of water dischargerelated impacts

50

SDG 6
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GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

303-3 Water
withdrawal

50-53

SDG 6

303-4 Water
discharge

50, 52-54

SDG 6

303-5 Water
consumption

54

SDG 6

Emissions
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 305:
Emissions 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 55

103-2
The management
approach and
its components

42-44, 55-56, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

55

305-1 Direct (Scope 1)
GHG emissions

56

SDG 3, SDG 12,
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-2 Energy indirect
(Scope 2) GHG
emissions

56

SDG 3, SDG 12,
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-3 Other indirect
(Scope 3) GHG
emissions

56

SDG 3, SDG 12,
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-4 GHG
emissions intensity

56

SDG 3, SDG 12,
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

Waste
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 306:
Waste 2020

92

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 58

103-2
The management
approach and its
components

42-44, 58-59, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

58

306-1 Waste
generation and
significant wasterelated impacts

58
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SDG 3, SDG 6,
SDG 11, SDG 12

GRI Standard

Omission

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

306-2 Management
of significant wasterelated impacts

58-59

SDG 3, SDG 6,
SDG 8, SDG 11,
SDG 12

306-3 Waste
generated

59-60

SDG 3, SDG 6,
SDG 11, SDG 12,
SDG 15

306-4 Waste diverted
from disposal

59-60

SDG 3, SDG 11,
SDG 12

306-5 Waste directed
to disposal

59-60

SDG 3, SDG 6,
SDG 11, SDG 12,
SDG 15

Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

Environmental Compliance
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 307:
Environmental
Compliance 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42

103-2
The management
approach and
its components

42-44, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

44

307-1 Non-compliance
with environmental laws
and regulations

44

SDG 16

Occupational Health and Safety
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 403:
Occupational
Health and Safety
2018

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

65

103-2
The management
approach and its
components

65-68, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

65

403-1 Occupational
health and safety
management system

65-67

SDG 8

403-2 Hazard
identification, risk
assessment, and
incident investigation

65-66, 68

SDG 3, SDG 8
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Omission

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

403-3 Occupational
health services

66-67

SDG 3, SDG 8

403-4 Worker
participation,
consultation, and
communication on
occupational health
and safety

65-67

SDG 8, SDG 16

403-5 Worker training
on occupational health
and safety

66

SDG 8

403-6 Promotion of
worker health

65

SDG 3

403-7 Prevention and
mitigation of
occupational health
and safety impacts
directly linked by
business relationships

65

SDG 8

403-8 Workers
covered by an
occupational health and
safety management
system

68

SDG 8

403-9 Work-related
injuries

69

SDG 3, SDG 8,
SDG 16

403-10 Work-related
ill health

70

SDG 3, SDG 8,
SDG 16

GRI Standard

Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

Training and Education
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 404:
Training and
Education 2016

94

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

62

103-2
The management
approach and
its components

62-63, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

62-63

404-1 Average hours
of training per year per
employee

62, 64
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SDG 4, SDG 5,
SDG 8, SDG 10

GRI Standard

Omission

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

404-2 Programs for
upgrading employee
skills and transition
assistance programs

64

SDG 8

404-3 Percentage of
employees receiving
regular performance
and career development reviews

64

SDG 5, SDG
8, SDG 10

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

62

103-2 The management approach and its
components

62-63, 78

Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

Non-discrimination
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-3 Evaluation of
the management
approach

GRI 406:
406-1 Incidents of
Non-discrimination discrimination and
corrective actions
2016

62-63

62

SDG 5, SDG 8

taken

Child Labor
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 408: Child
Labor 2016

103-1 Explanation
of the material topic
and its boundary

62

103-2 The management approach and
its components

62-63, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

62-63

408-1 Operations and
suppliers at significant
risk for incidents of
child labor

62

SDG 5, SDG
8, SDG 16

Forced or Compulsory Labor
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

62

103-2 The management approach and its
components

62-63, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

62-63
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GRI Standard
GRI 409:
Forced or
Compulsory
Labor 2016

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

409-1 Operations and
suppliers at significant
risk for incidents of
forced or compulsory
labor

62

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

62

103-2 The management approach and
its components

62-63, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

62-63

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

SDG 5, SDG 8

Seurity Practices
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 410: Security
Practices 2016

410-1 Security
personnel trained in
human rights policies
or procedures

63

Human Rights Assessment
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 412:
Human Rights
Assessment 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

62

103-2 The management approach and
its components

62-63, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

62-63

412-2 Employee
training on human
rights policies or
procedures

62-63

Customer Health and Safety
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

81

103-2 The management approach and its
components

78, 81-83

103-3 Evaluation of
the management
approach

96
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81-83

SDG 16

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

416-2 Incidents of
non-compliance
concerning the health
and safety impacts of
products and services

82

GRI Standard
GRI 416:
Customer Health
and Safety 2016

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

SDG 16

Marketing and Labeling
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 417:
Marketing and
labeling 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

81

103-2 The management approach and its
components

78, 81-83

103-3 Evaluation of
the management
approach

81-83

417-2 Incidents of
non-compliance
concerning product
and service
information and
labeling

83

SDG 16

417-3 Incidents
of non-compliance
concerning marketing
communications

83

SDG 16

Socioeconomic Compliance
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 419:
Socioeconomic
Compliance 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

78

103-2 The management approach and
its components

78-79

103-3 Evaluation of
the management
approach

79

419-1 Non-compliance with laws and
regulations in the
social and economic
area

79

SDG 16

Innovative Technology and Service
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 81
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GRI Standard

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

103-2 The management approach and
its components

42-44, 78, 81-85

103-3 Evaluation of
the management
approach

81-82

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

Research and Development
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 81

103-2 The management approach and its
components

42-44, 78, 81-84

103-3 Evaluation of the
management approach

82

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

42, 46

Transport
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
The management
approach and its
components

42-44, 46, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

46

Land Degradation, Contamination and Remediation
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary
103-2
The management
approach and its
components

Construction and
Real Estate
(CRE)-Specific
Information
Disclosure of
Construction and
Real Estate Sector
according to GRI

98

42, 58

42-44, 58, 78

103-3 Evaluation of
the management
approach

58

CRE5 Land
remediated and in
need of
remediation for the
existing or intended
land use, according
to applicable legal
designations

58
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SDG 3, SDG 6,
SDG 12, SDG
14, SDG 15

Disclosure

Page Number (s)
And/or URL (s)

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

81

GRI Standard

Omission
Identified Reason (s) for Explanation for
Omission (s) Omission (s) Omission (s)

SDG Linkage to
Disclosure

Customer Satisfaction
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2 The management approach and
its components

78, 81-83

103-3 Evaluation of the
management approach

81-83, 86

Products and Services
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

81

103-2 The management approach and
its components

78, 81-85

103-3 Evaluation of the
management approach

81-83

Information Security
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

80

103-2 The management approach and
its components

78,80-81

103-3 Evaluation of the
management approach

80-81
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แบับัสำารวัจควัามคิด้เห็นผูู้้อ่าน
ขอควัามร่วัมม่อจากทิ้่านในการติอบัแบับัสำารวัจควัามค้ดุเห้็นผ้้อ่านห้รือส่งแบับัสำารวัจฯ น่�
กลัับัมายัง บัริษัทิ้ ทิ้่พีไอ โพลั่น จำากัดุ (มห้าช้น) ติามทิ้่�อย้่ทิ้่�ปรากฏิทิ้้ายเลั่ม
ห้รืออ่เมลั orataij@tpipolene.co.th / chayutd@tpipolene.co.th
1. ข้อม่ลพื�นฐานสวนบุคืคืล
เพศ
ช้าย
ห้ญ้ง
อายุ
ติำ�ากวั่า 30 ปี
30-50 ปี
มากกวั่า 50 ปี
อาช้่พ กรุณาระบัุ ............................................................................................................................
2. ในฐานะผ่้อาน/ผ่้ใช้ข้อม่ล กรุณาระบุวาทานอาน/เกี�ยวข้องกับการใช้ประโยชนข้อม่ล จากมุมมองไหน
ลั้กค้า
พนักงาน
ห้น่วัยงานกำากับัดุ้แลั
สถุาบัันการศึกษา/ห้น่วัยงานวัิจัย
ประช้าช้นทิ้ั�วัไป
ผ้้ประกอบัการ ห้น่วัยงานราช้การ สถุาบัันการเงิน
อ่�น ๆ กรุณาระบัุ....................
3. ทานได้รับ/อานรายงานคืวามยั�งยืนของบริษัทฯ จากที�ใดบ้าง
เวั็บัไซื้ติ์ www.tpipolene.co.th
พนักงานบัริษัทิ้ ทิ้่พีไอ โพลั่น จำากัดุ (มห้าช้น)
สำานักงาน/โรงงาน/บัริษัทิ้ในเครือฯ
อ่�น ๆ กรุณาระบัุ ...........................................................
4. วัตถุประสงคื ในการอานรายงานคืวามยั�งยืนของบริษัทฯ ฉบับนี�
เพ่�อทิ้ำาควัามร้้จักบัริษัทิ้ฯ
เพ่�อห้าข้อม้ลัประกอบัการติัดุส้นใจใช้้ผลั้ติภััณฑ์์/บัริการของบัริษัทิ้ฯ
เพ่�อศึกษาโครงการทิ้่�เป็นประโยช้น์ติ่อสังคมแลัะส้�งแวัดุลั้อม
เพ่�อการวัิจัยแลัะศึกษาแนวัทิ้างการดุำาเน้นงานดุ้านควัามยั�งย่น
อ่�น ๆ กรุณาระบัุ.....................................................................................................................................................
5. ทานคืิดอยางไรกับรายงานคืวามยั�งยืนของ บริษัท ทีพี ไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ฉบับนี�
ควัามสมบั้รณ์ของเน่�อห้ารายงานฯ ครอบัคลัุมประเดุ็นสำาคัญทิ้่�ทิ้่านให้้ควัามสนใจ
มาก
ปานกลัาง
น้อย
ควัามสวัยงามของการออกแบับัร้ปเลั่ม
มาก
ปานกลัาง
น้อย
ควัามน่าสนใจของเน่�อห้ารายงานแลัะร้ปแบับัการนำาเสนอ
มาก
ปานกลัาง
น้อย
ควัามช้ัดุเจนของเน่�อห้า เข้าใจง่าย ไม่สับัสน
มาก
ปานกลัาง
น้อย
ควัามพึงพอใจติ่อการรายงานในภัาพรวัม
มาก
ปานกลัาง
น้อย
6. ทานคืิดวาเนื�อหาของรายงานคืวามยั�งยืนเรื�องใด ที�ทานให้คืวามสนใจมากที�สุด
เก่�ยวักับั ทิ้่พีไอ โพลั่น
ทิ้่พีไอ โพลั่นกับัควัามยั�งย่น
การบัริห้ารจัดุการผลักระทิ้บัดุ้านส้�งแวัดุลั้อม
การพัฒนาชุ้มช้นแลัะสังคม
การดุำาเน้นธิุรก้จอย่างม่ธิรรมาภั้บัาลั
7. ทานคืิดวาเนื�อหาของรายงานฯ ฉบับนี� ได้กลาวถึงประเด็นที�อย่ในคืวามสนใจของทานคืรบถ้วนหรือไม
ครบัถุ้วัน
ไม่ครบัถุ้วัน ติ้องการให้้เพิ�มเติ้ม
(โปรดุระบัุประเดุ็นทิ้่�ทิ้่านให้้ควัามสนใจ แลัะติ้องการให้้นำาเสนอเพิ�มเติ้มในรายงานควัามยั�งย่นของบัริษัทิ้ฯ ฉบัับัถุัดุไป)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
8. ทานคืิดวา บริษัท ทีพี ไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) คืวรพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานด้านคืวามยั�งยืนในเรื�องใดเพ่�มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
9. ข้อคืิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่�มเติมอื�น ๆ เพื�อนําไปพัฒนาการรายงานคืวามยั�งยืนของบริษัทฯ ตอไป
..................................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................................

บัริษัทิ้ ทิ้่พีไอ โพลั่น จำากัดุ (มห้าช้น) ขอขอบัคุณสำาห้รับัควัามร่วัมม่อของทิ้่านเป็นอย่างส้ง
ข้อม้ลัจากแบับัสำารวัจควัามค้ดุเห้็นของทิ้่านทิ้่�ม่ติ่อรายงานควัามยั�งย่นฉบัับัน่�
จะนำามาใช้้ในการปรับัปรุงแลัะพัฒนาการจัดุทิ้ำารายงานควัามยั�งย่นของบัริษัทิ้ฯ ให้้ดุ่ย้�งข้�นติ่อไป
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บริษัท ทีพี ไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
TPI POLENE Public Company Limited
26/56 ถนนจันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
26/56 Chan Tat Mai Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
0-2285-5090, 0-2213-1039

0-2213-1035

wmasters@tpipolene.co.th

http://www.tpipolene.co.th

