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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)





 2 / สารจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

 8 / รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 11 / การพัฒนาความย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 12 / ความย่ังยืนด้านธุรกิจ

   · การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

   · จรรยาบรรณของบริษัท

   · การบริหารความเส่ียง

   · การพัฒนาพนักงาน

 14 / ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ

 15 / ความย่ังยืนด้านสังคม

   · ด้านสังคม

   · ด้านการศึกษา

   · ด้านสาธารณสุข

   · ด้านศิลปวัฒนธรรม

   · ด้านกีฬา

 28 / ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  
   · การจัดการนํ้า

   · การจัดการคุณภาพอากาศ

   · การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก

   · การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน
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สารจากกรรมการผู ้อ ํานวยการใหญ่



สารจาก
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน นับเป็นส่ิงท่ีช่วยให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอันย่ังยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไทยเบฟ

จึงมุ่งม่ันพัฒนาธุรกิจโดยการขยายธุรกิจท้ังภายในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการมุ่งพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดล้อมให้มีคณุภาพ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและมอบผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

จากความต้ังใจของไทยเบฟท่ีจะเป็น “บริษัทท่ีเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม” มากกว่าการหวังเพียงผลกําไรระยะส้ัน

เราจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีตอบแทนสังคม ผ่านโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม

โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมในระยะยาว เช่น โครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว” ซ่ึงดําเนินมาเป็นปีที่ 13 การให้ความสําคัญ

ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยเน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงงานเพ่ือให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP ISO 9001

และ ISO 14001 ซ่ึงเป็นระบบจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้บริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน เป็นต้น

นอกจากน้ี ผมเช่ือว่า การท่ีองค์กรจะสามารถพัฒนาอย่างย่ังยืนได้นั้น จําเป็นต้องมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง บุคลากร

จึงเป็นส่วนสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้ไทยเบฟก้าวไปข้างหน้า เรามุ่งเน้นการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานรวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และส่งเสริมให้พนักงานมีจรยิธรรมด้วยการยึดม่ันในค่านิยมท่ีเหมาะสมด้วยคุณค่าองค์กร “ThaiBev Core Values” 

เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริโภค ผู้ถือหุ้นและสังคมได้อย่างต่อเน่ือง

ด้วยความมุ่งม่ันในการสร้างรากฐานทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ ควบคู่ไปกับแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผมม่ันใจว่าไทยเบฟพร้อมท่ีจะรับความท้าทายใหม่ๆ

ที่จะเกิดข้ึนในภูมิภาค อีกท้ังความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานของเราจะช่วยสร้างให้ธุรกิจของไทยเบฟเติบโตต่อไป รวมท้ังพัฒนาส่ิงท่ีทําอยู่แล้ว

ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าที่ดีในระยะยาวให้แก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านผู้ถือหุ้น

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ความสุข
จากการใส่ใจ

การสร้างความสําเร็จให้องค์กรมิใช่เป็นเพียงแต่มุ่งหน้าสร้างผลประกอบการที่ดีเลิศเท่านั้น แต่ยังต้องหมายถึง การใส่ใจและ
พลังความคิด ความสามารถในการนําส่ิงท่ีดีสู่สังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เราจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงถือเป็น “ความสุข” ร่วมกันของคนและธรรมชาติ    

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ความสุข
จากการให้

The Circle of Happiness

สังคมที่เปี่ยมสุข คือ สังคมที่เต็มไปด้วยความอาทรเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกันอย่างไร้ข้อแม้

ช่วยคลายร้อน ผ่อนหนาว ด้วยการ “ให้” เมื่อเราได้คลายทุกข์และหยิบยื่นโอกาสให้ใคร เราจะเพิ่มสุข

เป็นทวีคูณ เพราะสุขได้ทั้งคนให้และคนรับ... สังคมแห่งการให้โอกาส สังคมแห่งการสานฝัน เพื่อสร้าง

“ความสุข” ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ

ธุรกิจของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้เติบโตและขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ท้ังการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

จึงมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ทําให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงมากมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมมีการแข่งขันเพ่ิมมากย่ิงขึ้น อีกท้ังบริษัทเองได้ขยายธุรกิจก้าวสู่ระดับสากล 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในทุกส่วนได้พัฒนาเพื่อให้มีรากฐาน

ที่มั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมรับการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลง อันจะนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของธุรกิจ ท้ังยังมอบส่ิงดีๆ คืนแก่สังคม และส่ิงแวดล้อม

ด้วยพันธกิจในการประสานสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้าน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ

ผู้แทนจําหน่าย และสังคม ไทยเบฟรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตัดสินใจดําเนินการตามนโยบายที่ได้

ตกลงร่วมกัน มีหน่วยงานต่างๆ และกําหนดหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กร สร้างคุณค่าด้านสินค้าและบริการ รวมท้ังแบบธุรกิจใหม่ๆ

เพื่อตอบสนองผู้บริโภค และเพ่ือการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนขององค์กร

จากปณิธานในการสร้างธุรกิจให้เติบโตที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทําให้บริษัทได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจต่อ

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจากองค์กรช้ันนํา ดังนี้

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น The Prime Minister's Industry Award.

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2555 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 

 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ปี 2554 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากัด

 บริษัท อธิมาตร จํากัด 

ปี 2553 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน 

 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากัด

ปี 2553 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ปี 2552 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน 

 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

เป็นรางวัลท่ีคัดเลือกบริษัทท่ีมีความคิดริเร่ิมและความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยบริษัทได้รางวัลอย่างต่อเน่ือง

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียน

ที่ไม่เช่ือมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) 

โดยกระทรวงพลังงาน 

ปี 2555 บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

 สําหรับโครงการกักเก็บและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพจากนํ้ากากส่า

ปี 2552 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

 สําหรับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย

รางวัลน้ีมอบให้กับบริษัทท่ีมีผลงานดีเด่นด้านพลังงาน 
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รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ปี 2555 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด

บริษัท อธิมาตร จํากัด

รางวัลน้ีมอบให้กับบริษัทท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กร

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ปี 2555 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

บริษัท ธนภักดี จํากัด

บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

รางวัลน้ีมอบให้กับบริษัทท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กร

รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานท่ีดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) ปี 2555 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด 

บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด 

บริษัท มงคลสมัย จํากัด 

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด 

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด 

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี จํากัด

รางวัลน้ีมอบให้โรงงานท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับกากอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน

รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด 

(Zero Waste to Landfi ll Achievement Award)   ปี 2555 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด 

บริษัท มงคลสมัย จํากัด 

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด 

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด 

รางวัลน้ีมอบให้โรงงานท่ีมีการนําของเสียมาใช้ประโยชน์ทั้งภายใน และภายนอกโรงงาน

โดยไม่มีการกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ ปี 2555 

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด

บริษัท อธิมาตร จํากัด

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด

บริษัท นทีชัย จํากัด

บริษัท มงคลสมัย จํากัด

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด 

บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

มอบให้โรงงานท่ีมีการดําเนินด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ

รางวัลเกียรติคุณสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ

ในการลดการใช้น้ําดีเด่น ปี 2555 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด 

มอบให้บริษัทท่ีมีการลดปริมาณการใช้น้ําดีเด่น

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ ปี 2555

โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เบียร์ช้างคลาสสิค ขนาด 640 ลบ.ซม เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์รายแรกท่ีได้รับเคร่ืองหมาย

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงใส่ใจในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์ในทุกข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ

มาตรฐานการผลิตจาก NSF International 

โดยสถาบัน National Sanitation Foundation “NSF”

ผลิตภัณฑ์นํ้าด่ืมตราช้างและนํ้าด่ืมคริสตัล เป็นนํ้าด่ืมสองรายในประเทศท่ีได้รับการรับรองมาตราฐาน

การผลิต “NSF” จากประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีก่อต้ังมานานถึง 69 ปี

เป็นสถาบันซ่ึงได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นผู้ดูแลมาตรฐานนํ้าด่ืม

และการผลิตนํ้าด่ืมท่ัวโลก เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ดื่มนํ้าที่สะอาดตามมาตรฐาน
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การพัฒนาความย่ังยืน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนนั้น นอกจากองค์ประกอบด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเติบโตอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน

ของความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี

ไทยเบฟเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2549 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผูกพันบริษัท

กับมาตรฐานการทําธุรกิจระดับสากล ไทยเบฟจึงดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด รวมทั้ง

ยึดมั่นการปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมอบผลตอบแทน

ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมกับผู้ถือหุ้น ท้ังผู้ถือหุ้นรายย่อย 

และผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัท

ไทยเบฟเช่ือม่ันว่าบุคลากรเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน บริษัทจึงใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีหลักปฎิบัติ

และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า

ด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางานและสร้างโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาด้านความรู้

ความสามารถเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจริยธรรม ยึดม่ันในค่านิยมท่ีเหมาะสม ด้วยคุณค่าองค์กร ThaiBev Core 

Values ท้ัง 7 ประการ อันได้แก่

T Team Spirit สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว B be Best, Be Bold, Be Bright กล้าที่จะคิด

H Heart มุ่งมั่นทั้งกายใจ  คิดอย่างชาญฉลาด และทําให้ได้ดีที่สุด

A Accountability รับผิดชอบในหน้าที่ E Effi cient ต้ังม่ันในความเป็นเลิศ

I Initiative ริเริ่มสร้างสรรค์ V Virtue ยึดม่ันในคุณธรรมความดี

เพื่อให้ผู้บริโภคมี "ความสุข" ที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าของไทยเบฟ บริษัทจึงให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการผลิตที่เริ่มตั้งแต่

การคัดสรรวัตถุดิบช้ันดี ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก สะอาดปลอดภัยอีกท้ังมีความโดดเด่น

ด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทุกข้ันตอนมุ่งให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับผู้บริโภค

ไทยเบฟดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างสุจริตและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทําธุรกิจของ

ผู้แทนจําหน่าย โดยให้ข้อมูล คําปรึกษา และจัดอบรมอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้บริการและสนับสนุนท้ังด้านเทคโนโลยี การขนส่ง

เพ่ือให้ธุรกิจของผู้แทนจําหน่ายก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทได้ทํางานร่วมกับเอเย่นต์เพ่ือติดต้ังระบบข้อมูลออนไลน์

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Agent Development ของไทยเบฟ ภายใต้ชื่อ “ThaiBev Family” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เอเย่นต์

มีระบบของตนเองในการวางแผนการกระจายสินค้าและบริหารธุรกิจได้ดีขึ้น โดยนําระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Personal 

Digital Assistant (PDA) มาช่วยในการบริหารงานของเอเย่นต์อย่างเป็นระบบ สามารถบริหารสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานขายเอเย่นต์ และสําคัญท่ีสุดเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจได้มากข้ึนอีกด้วย

ส่ิงท่ีนอกเหนือจากเร่ืองธุรกิจ คือการมอบส่ิงท่ีดีให้แก่ชุมชนและสังคม บริษัทให้ความสําคัญต่อกระบวนการผลิตและการดําเนินงาน

เพ่ือลดและควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่เป็นเครื่องรับประกันถึงความตั้งใจของบริษัท อีกทั้งยังได้

ดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) มากมาย นอกจากน้ี ไทยเบฟให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

อย่างเคร่งครัด รวมถึงคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยการจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามกฎเกณฑ์

และระเบียบท่ีภาครัฐกําหนดมาโดยตลอด และให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีภาครัฐริเร่ิมเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 

พนักงาน

คู่ค้า

และผู้แทน

จําหน่าย

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

สังคม

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ความย่ังยืน
ด้านธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ต้ังใจและมุ่งม่ันในการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ดีควบคู่กับการดําเนินงานด้วยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทไม่เพียงแต่ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทเท่าน้ัน แต่ยังมี

เป้าหมายในการเป็นบริษัทท่ีเป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และดําเนินธุรกิจด้วย

หลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

รายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในฉบับน้ี อธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการของบริษัท การเปิดเผย

ข้อมูลบรรษัทภิบาล ผลประกอบการ รวมทั้งโอกาสในอนาคตและแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน รวมท้ังให้ความสําคัญในการมุ่งม่ันสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคํานึงถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนด้วย ท้ังน้ี รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2555

ในการท่ีธุรกิจจะเติบโต มีความม่ันคงก้าวหน้า และย่ังยืน รวมถึงเป็นท่ียอมรับของสังคมได้นั้น สิ่งท่ีเป็น

รากฐานสําคัญประการหนึ่งคือ การดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ บริษัทได้กําหนดจรรยาบรรณ

เครือไทยเบฟเวอเรจไว้ โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ จรรยาบรรณ

ของบริษัท จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน

จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ ยึดหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วน

ของบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม ตลาดหลักทรัพย์ และการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

ชอบธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการให้ การเสนอว่าจะให้ การเรียกร้อง รวมท้ังการรับ หรือ

ตกลงว่าจะรับสินบน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

ไทยเบฟมีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ศีลธรรม และ

จริยธรรม มีขั้นตอนการทํางานท่ีโปร่งใส ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมและดําเนินการต่างๆ ภายใต้

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจให้บุคลากร

ทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

รวมถึงรักษามาตรฐานของจรรยาบรรณไว้เสมอ

การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

จรรยาบรรณ
ของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด้วยแนวคิดท่ีรอบคอบ เพ่ือความย่ังยืน

ของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเส่ียง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมท้ังความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน และจากปัจจัยภายนอก 

ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและการควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อม อันมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืนของไทยเบฟ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยในรายงาน

ประจําปีทุกปี

การที่องค์กรจะสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

มีความพร้อมสําหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ

เพื่อจะนําพาความสําเร็จมาสู่องค์กร บุคลากรคือส่วนสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า

ไทยเบฟและบริษัทย่อย จึงให้ความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและ

การพัฒนาบุคลากร

 

บริษัทใส่ใจในทุกขั้นตอนของงานบริหารบุคลากร นับตั้งแต่การสรรหาและว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากร

ที่เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร มีการพิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม

รวมทั้งได้พัฒนาระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม 

ในปีท่ีผ่านๆ มาไทยเบฟพยายามเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าขององค์กร ThaiBev Core Values

เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันท่ีสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว สําหรับปี 2555 ถือเป็นปีแห่งการเพ่ิม

ประสิทธิภาพองค์กร (2012 Year of Efficiency) ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าองค์กรของไทยเบฟ

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการทํางานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังริเร่ิมโครงการ

ประกวดผลงานในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานนําแนวคิดที่เป็น

ประโยชน์ไปต่อยอดในการทํางาน

นอกจากนี้ ไทยเบฟ มีปณิธานที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ คู่ไปกับการ

ปลูกจิตสํานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างโอกาสในการก้าวหน้า โดยดําเนินการพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเน่ือง ด้วยหลักสูตรท่ีสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และยังริเร่ิมโครงการ

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ทําให้องค์กรพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมดีๆ สําหรับพนักงาน เพื่อสร้างความสุขและสร้างความสมดุล

ในการทํางานอีกด้วย

การบริหาร
ความเสี่ยง

การพัฒนา
พนักงาน

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ความย่ังยืน
ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของการสร้างความเติบโตของบริษัทคือการขยายการลงทุนท้ังในและ

ต่างประเทศควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตของไทยเบฟอย่างย่ังยืน ในปี 2555 บริษัทได้เข้าลงทุน

ซื้อหุ้นในเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัทช้ันนําของประเทศสิงคโปร์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ที่มี

ชื่อเสียงมากมาย อีกท้ังเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมขนาดใหญ่ของภูมิภาค บริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในคร้ังนี้สามารถส่งเสริม

ธุรกิจเคร่ืองดื่มของบริษัทตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 นั้น ไทยเบฟมีรายได้จากการขายรวมจํานวน 161,044 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.8 และ

กําไรสุทธิจํานวน 28,760 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 140.3 เม่ือเทียบกับปี 2554 ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ

เป็นผู้นําในธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศ ท่ีมีความพร้อมท้ังฐานการผลิตและเครือข่ายการกระจายสินค้าท่ีครอบคลุมมากย่ิงขึ้น รวมท้ังมีศักยภาพท่ี

จะขยายไปสู่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมในระดับภูมิภาค

(ปรับปรุงใหม่)(ปรับปรุงใหม่)

2554 25532555
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ / ค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย 161,044 132,186  120,472 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,146 5,317 4,146

กําไรสุทธิ 28,760 11,967 10,659

สินทรัพย์ / หนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท)    

สินทรัพย์รวม 207,686 99,362 77,033

หน้ีสินรวม 122,714 36,159 20,153

เงินปันผลจ่าย (หน่วย: ล้านบาท)    

เงินปันผลจ่าย 10,546 9,291 8,789

ความยั ่งยืนด้านเศรษฐกิจ



ความย่ังยืน
ด้านสังคม

ไทยเบฟได้ชูแนวคิดของการเป็นบริษัทที่มีการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวมทั้งหยิบยื่นโอกาสให้แก่สังคมมากกว่าการหวังเพียงผลกําไรเพียงอย่างเดียว ทุกคนในองค์กร

ต่างช่วยกันวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

และกระจายเป็นแผนปฏิบัติงานท่ีทุกส่วนได้นํามาดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการหลักดังนี้

โครงการชุมชนดีมีรอยย้ิม 

ไทยเบฟให้การสนับสนุนผ่านการดําเนินงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยสมาคมจะนําเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไปจัดต้ังธนาคาร

ชุมชน ให้คําแนะนําแก่สมาชิกในชุมชนเก่ียวกับการสร้างอาชีพ และให้กู้ยืมเงินเพ่ือไปประกอบอาชีพ

เมื่อสมาชิกในชุมชนมีรายได้จะนําเงินมาใช้คืนกองทุน การดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านมี

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ นอกจากนี้ โครงการยังช่วยปลูกจิต

สํานึกชุมชนให้ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และไม่สร้างภาระหนี้สิน

โดยไม่จําเป็น โดยบริษัทให้การสนับสนุนหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านสําโรง อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ และ บ้านลานหมู่ 5 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และยังมุ่งมั่นที่ขยายผลเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอื่นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ ช้างป่า...บ้านพ่อ  

ไทยเบฟ ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และช่วยเหลือช้างซ่ึงเป็นสัตว์ประจําชาติมาโดยตลอด 

บริษัทเล็งเห็นว่าในพ้ืนท่ีป่าตะวันตกต้ังแต่ จังหวัดกาญจนบุรี ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นพ้ืนท่ี

ที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผืนป่ากุยบุรีที่มีจํานวนช้างป่าหนาแน่นท่ีสุดในประเทศ

ในอดีตพ้ืนท่ีดังกล่าวเคยมีปัญหาในเร่ืองของพ้ืนท่ีทํากินของมนุษย์ที่รุกคืบไปในพ้ืนท่ีอาหารของช้าง

จนเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ซ่ึงนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงได้มีรับส่ังให้นําผืนป่ากลับคืนมาจนเป็นโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และต่อมาได้ขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

บริษัทได้น้อมนําพระราชดํารัสมาปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินงาน

เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับสู่ผืนป่าที่มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ไทยเบฟจึงได้ร่วมกับภาครัฐ

ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ัง กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

(World Wildlife Fund: WWF) ก่อตั้งมูลนิธิ ช้างป่า...บ้านพ่อ ขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและสร้าง

แหล่งอาหาร แหล่งนํ้าให้แก่ช้างป่าในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแนวทาง

ที่ยั่งยืน โดยมีการวางแผนท่ีจะดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในส่วนของบริษัทและชุมชน องค์กรท้องถ่ิน 

ตลอดจนภาคีสมาชิกของมูลนิธิช้างป่า...บ้านพ่อ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ด้านสังคม

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555

15

ความยั ่งยืนด้านสังคม



โครงการขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟ

ไทยเบฟในฐานะบริษัทจําหน่ายเครื่องดื่ม ได้พยายามผลักดันโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

การรณรงค์ขับข่ีอย่างปลอดภัยและการด่ืมอย่างรับผิดชอบ 

ในปี 2547 บริษัทริเริ่ม “โครงการขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟ” ข้ึนเพ่ือรณรงค์และกระตุ้นจิตสํานึกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ และเพ่ือ

การขับข่ียานพาหนะอย่างปลอดภัยบนท้องถนน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐ ได้แก่ สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมการขนส่งทางบก ทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ (TFRD) และ

สื่อพันธมิตร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้แบ่งปันความห่วงใยไปสู่เพ่ือนร่วมทางและผู้ใช้รถใช้ถนน ในปี 2554 จึงมีการกําหนดแนวคิด “ขับข่ีปลอดภัย

ใส่ใจคนรอบข้าง” ข้ึน ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวได้ดําเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมหลักที่เน้น คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งกับบุคลากรภายในบริษัท และบุคคลทั่วไป

ผ่านรายการวิทยุ จส. 100 ป้ายโฆษณาท้ายรถแท็กซี่ และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมแจกคู่มือขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟอย่างสม่ําเสมอ

โดยเน้นในช่วงเทศกาลสําคัญ 

บริษัทยังคงสานต่อโครงการขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟ เพ่ือปลูกจิตสํานึกและพฤติกรรมการด่ืม และสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ตามกฎหมายของภาครัฐ โดยเตรียมการและวางแผนกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ืองต่อไป

ภาพที่ 1

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สานต่อ 

โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ ประจําปี 2555” 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ภาพที่ 2

ไทยเบฟ ขยายผลการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในหมู่พนักงานขับรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) 

ภาพที่ 3 - 5

“ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว 13 ปี บนเส้นทางที่

ไทยเบฟมอบความอบอุ่น” นําคาราวานผ้าห่ม

มุ่งหน้าแบ่งปันไออุ่นสู่พี่น้องผู้ขาดแคลน

 

 

1 2
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โครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน โครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว” ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องผู้ขาดแคลน

ทางภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในชนบทท่ีเป็นพ้ืนท่ีป่าเขา ทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึง โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย ข้าราชการในพ้ืนท่ี และส่ือมวลชนทุกภาคส่วน ในการสํารวจพ้ืนท่ีประสบภัยหนาวเพ่ือเตรียมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือล่วงหน้าทุกปี และเตรียมการผลิตผ้าห่มคุณภาพดี เพ่ือลําเลียงสู่มือของผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ีเป้าหมายให้ได้มีผ้าห่มไว้กันหนาว

ทันเวลาท่ีอากาศหนาวจะมาเยือน 

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 13 ปี บริษัท ได้มอบผ้าห่มไปแล้วกว่า 2,600,000 ผืน แต่ละปีครอบคลุมพื้นที่กว่า 571 อําเภอ 41 จังหวัดในเขต

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขตท่ีได้รับผลกระทบจากภัยหนาวทุกปี นอกเหนือจากการส่งมอบผ้าห่ม บริษัทยังเตรียมอาหารเพ่ือ

มอบให้กบัชาวบ้านท่ีมารับผ้าห่ม อีกท้ังมอบทุนการศึกษา ทุนสําหรับโรงเรียน ได้แก่ ทุนอาหารกลางวัน ทุนสร้างห้องสมุด มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์

การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ และร่วมทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับชาวบ้านและเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีเพื่อสานต่อความช่วยเหลือท่ีส่งมอบให้พี่น้อง

คนไทยได้รับความอบอุ่นท้ังกายและใจ เป็นการตอกยํ้าปณิธาน “คนไทยให้กันได้” ท่ีบริษัท ยึดม่ันมาโดยตลอด

3 4

5

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555

17

ความยั ่งยืนด้านสังคม



โครงการปลูกฝังจิตสาธารณะคนไทย

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2555 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน

หลักในโครงการ ”ธรรมดีท่ีพ่อทํา” โดยเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้ทําความดีให้มากข้ึนเพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภายใต้แนวคิด ‘รักพ่อภาคปฏิบัติ’ โดยนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจจากเร่ืองราวราชธรรมของพระองค์

นํามาสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตามแนวทางของตน โดยออกอากาศในสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

นอกจากน้ี บริษัทยังเป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่อเน่ือง “รวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลท่ี ๙” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโดยเดินทางไปยังพ้ืนท่ี

ต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและรณรงค์ให้ประชาชนแสดงการเป็นหน่ึงในคนไทยในแผ่นดินรัชกาลท่ี ๙ โดยมีกิจกรรมย่อยหลากหลาย 

อาทิเช่น นิทรรศการภาพถ่ายท่ีได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน โครงการศิลปกรรมช้างเผือก การจําหน่าย

เสื้อยืดเพ่ือหารายได้สมทบทุนมูลนิธิธรรมดี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการร่วมลงนามถวายพระพรผ่าน Social 

Network และการทํากิจกรรมบนส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กว่า 5,000 คน และปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดกว่า 28,000 ราย

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการส่งเสริมการนําธรรมดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติดีและทบทวนหน้าที่ของ

การเป็นคนไทยในแผ่นดินรัชกาลท่ี ๙ ว่าได้ปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือมุ่งปลูกจิตสํานึกคนไทยให้ลงมือทําตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทต่อไป

ภาพที่ 1 - 3

ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี

และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ 4

บรรยากาศปิดโครงการฝึกงาน

ภาคฤดูร้อน

ภาพที่ 5 - 6

บรรยากาศน้องๆ 

ในโครงการฝึกงานท่ี โออิชิ

1

2
3
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โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (ß Young Entrepreneur)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ได้ร่วมกับสภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดต้ัง “โครงการสร้าง

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสังคม” ภายใต้หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงในการประกอบธุรกิจระดับประเทศหรือไปจนถึงระดับต่างประเทศ อีกท้ังเป็นการปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้ว บริษัท ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตรดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เช่น ทัศนศึกษาดูงาน การให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษบรรยายถึงประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจ และการปฏิบัติจริง

โดยการฝึกงานในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนไปจนถึงการเป็นเจ้าของกิจการจริง โดยการจัดต้ังบริษัทจําลองเพ่ือสังคม “โซไซต้ี” เพ่ือให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่การเร่ิมกิจการไปจนถึงการบริหารงานและดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการเปิดมุมมองและประสบการณ์ทางธุรกิจ

สําหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทจะคอยให้คําแนะนําการจัดโครงสร้างบริษัท การดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงจัดหา

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจมาคอยให้คําปรึกษา นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสําคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาคํานึงถึงสังคม โดยให้

เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษัทจัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ปัจจุบันมีนักศึกษาในโครงการดังกล่าวจํานวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จํานวน 33 คน และรุ่นที่ 2 ปัจจุบันกําลังศึกษา

อยู่ชั้นปีที่ 1 จํานวน 42 คน

ด้านการศึกษา
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โครงการทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยเกือบทุกบริษัทได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานต้ังแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน ซ่ึงในปี 2555 เป็นการให้โดย

ไม่จํากัดสาขาวิชาท่ีเรียน หลักเกณฑ์ในการให้ทุนและการคัดเลือกเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาบุตรพนักงานกําหนด โดยแบ่งทุน

การศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนการศึกษากรณีทั่วไป 

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของ

พนักงานท่ีมีผลการเรียนดี โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษา (ป.1-ป.6), มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3), มัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.4-ม.6) / (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส./ปวท.) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

2. ทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) 

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้

แก่บุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ โดยให้การสนับสนุนต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป ท้ังนี้ เม่ือบุตรของพนักงานได้รับทุนการศึกษา

กรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ไม่ว่าปีใดปีหน่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาและประสงค์จะเข้าทํางานกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

บริษทัจะพิจารณารับบุตรของพนักงานเข้าทํางานเป็นกรณีพิเศษ

โครงการ ทุนการศึกษาบุตร

ของพนักงานประจําปี 2555

ศกึษาบตุร

จาํปี 2555
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บริษัท ใส่ใจในเร่ืองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยท่ีขาดทุนทรัพย์ จึงได้ให้

การสนับสนุนงบประมาณและอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ

• สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อให้

 บริการการรักษาโรคเฉพาะทางท่ีซับซ้อนในเด็ก โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 4 ศูนย์ และ

 คลินิกเฉพาะทางมากกว่า 20 คลินิก นอกจากน้ี ยังเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยอบรมแพทย์เฉพาะทาง

 โรคเด็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

• สบทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่านโครงการหาทุนในกิจกรรม “เดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา”

 เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ส่วนหนึ่งในการสมทบให้กับมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552 ในการก่อสร้าง 

 และจัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อรองรับ

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การฟ้ืนฟูและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ

 การเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเวชาศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแล

 และให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาโรค ซ่ึงคาดว่าโรงพยาบาล

 ผู้สูงอายุจะแล้วเสร็จในปี 2556 

• มอบรายได้ส่วนหน่ึงจากการขายนํ้าด่ืมช้าง เพื่อสบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือใช้ประโยชน์

 ในงานสาธาณสุขต่างๆ 

• โครงการ ให้...โลหิต ให้...ชีวิต อีกหน่ึงกิจกรรมภายในองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีจัดข้ึนเป็น 

 ประจํารายไตรมาส เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันทําความดีถวายเป็นพระราชกุศล

 แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยด้วยการประสานความร่วมมือกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 

 สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลในพ้ืนที่

 แต่ละภูมิภาคให้เข้ามารับบริการบริจาคโลหิตและอวัยวะภายในสถานท่ีทํางาน ท้ังนี้ จํานวนโลหิต

 ท่ีได้รับในแต่ละคร้ังจะถูกนําไปเก็บไว้ท่ี ธนาคารเลือดสําหรับนําไปช่วยชีวิตผู้ป่วยถวายเป็นพระราชกุศล

 ต่อไป โดยบริษัท ได้รณรงค์มาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2553 และจะยังคงดําเนินอย่างต่อเน่ือง

ไทยเบฟ มีความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยร่วมกับพันธมิตรใน

วงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยจัดให้มีเวทีสําหรับศิลปินในการสร้างสรรค์แสดงผลงาน ซ่ึง

นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการเปิดให้ศิลปินใหม่ๆ ได้มีโอกาสแสดงฝีมืออีกด้วย 

ที่ผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการผ่านการสนับสนุนหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เพ่ือร่วมจัด

โครงการพิเศษด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมข้ึน ได้แก่
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

ด้านสาธารณสุข

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก 

เป็นโครงการที่ไทยเบฟได้เริ ่มจัดประกวดในปี 2554 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เป้าหมายหลักของโครงการคือ เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินได้เผยแพร่

ความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง และได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะผ่านผลงานท้ังใน

รูปแบบเชิงเสมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งเปิดรับท้ังด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและ

ทรงคุณวุฒิรวมท้ังศิลปินแห่งชาติพิจารณาตัดสินผลงานท่ีส่งเข้ามาน้ันไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงมุมมองท่ีงดงามของศิลปินแต่ละท่านท่ีบรรจง

สร้างสรรค์ขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยท่ีเกิดมา

ใต้ร่มพระบารมี 

บริษัทยังคงจัดโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจและเป็นเวทีให้ศิลปินผู้รักงานศิลปะ

ในแนวทางแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง อีกท้ังยังเป็นการสร้างคุณค่าต่อวงการศิลปะท้ังในเมืองไทยและระดับนานาชาติ

ภาพที่ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดนิทรรศการ 

“โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 1” 

ภาพที่ 2

ผลงานจิตรกรรม “พรุ่งน้ี”

โดย นายชัยรัตน์ แสงทอง 

ผู้ชนะรางวัลช้างเผือก

ภาพที่ 3

ผลงานจิตรกรรม “พระผู้เป็นแรงใจ” 

โดย นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ 

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพที่ 4

ผลงานที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภาพ “เพียงพอก็พอเพียง” 

ของ นายคันธ์ชิต สิทธิผล 

ได้รับแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพจากแนว

ความคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปรัชญาที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัส

แนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทย

32

1
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โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน 

การดําเนินโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินจัดข้ึนต่อเน่ืองจากความสําเร็จของโครงการท่ีริเร่ิมข้ึนในปี 2550 และต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจําในทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รักการถ่ายภาพ ท้ังช่างภาพมืออาชีพ

และสมัครเล่นส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจํานวนมากและท่ีสําคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพชนะเลิศประจําปี 2554-2555 ด้วยพระองค์เอง ท้ังนี้ คณะผู้จัดงานยังมีเจตนารมณ์ร่วมกันสานต่อโครงการภาพถ่าย

แห่งแผ่นดินให้เป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปินผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2555 ผู้ดําเนินโครงการได้กําหนดหัวข้อการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “เพ่ือประโยชน์สุข” อันมีที่มาจากพระปฐมบรมราชโองการของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ท่ีได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 

4
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โครงการ การสนับสนุนจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพฯ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 

ตั้งแต่ปี 2550 

วันที่ 5 มกราคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินการทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

“อุปบัติ ณ โลกี” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จํานวน 190 ภาพ ที่ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี

2553-2554 ซ่ึงทรงถ่ายจากการเดินทางไปต่างประเทศและในประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นถึงโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนหลายชาติ หลากภาษา 

ต่างวัฒนธรรม ชีวิตของสัตว์โลก และพันธ์ุพืชนานาพันธ์ุ รวมถึงสถานท่ีและส่ิงท่ีทรงสนพระราชหฤทัย ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจ 

โครงการประกวด “ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเทสต์” คร้ังท่ี 1 

เพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพย่ิงขึ้น และเพ่ือให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทยก้าวข้ึน

สู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน บริษัทจึงได้ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดโครงการนี้ขึ้นเป็น

คร้ังแรกในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักถ่ายภาพท่ีมีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ ซ่ึงเน้นเร่ืองของแนวคิด และแสดงออก

ถึงจินตนาการอย่างกว้างไกล 

โครงการ การสนับสนุนทางดนตรี ร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิอาจารย์สุกรี 

การสนับสนุนความสามารถของเด็กไทยด้านดนตรี ถือเป็นอีกหน่ึงความสําคัญท่ีบริษัทเล็งเห็น ทั้งน้ี เพื่อให้เยาวชนของไทยได้ไปแสดงความสามารถ

บนเวทีต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้สนับสนุนกิจกรรมดังน้ี 

มูลนิธิอาจารย์ สุกรี เจริญสุข ร่วมกับ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้จัดคอนเสิร์ตคุณธรรมนําปัญญา ครั้งที่ 4
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1. วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 

วงออร์เคสตร้าท่ีได้ก่อต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีวงซิมโฟนิค มืออาชีพข้ึนในประเทศไทย เพ่ือใช้บรรเลง

รับในงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติ นักดนตรีของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก

แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักดนตรีที่มีความสามารถจากภายนอกเข้าร่วมด้วย 

2. มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข  

การดําเนินงานของอาจารย์สุกรี มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจาก

ประชาชนท่ีสนใจให้ทุนการศึกษากับเด็กท่ีสนใจจะเรียนดนตรีที่ขาดทุนทรัพย์ เพ่ือท่ีจะจัดกิจกรรมดนตรี

ที่ด ีให้ประโยชน์ทางการศึกษา ให้ทุนกับครูดนตรีที่มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อเพ่ือกลับมาช่วย

พัฒนาการศึกษาดนตรีในประเทศไทย และวิจัยเร่ืองพรสวรรค์ศึกษา

3. การมอบทุนการศึกษา / ทุนการแข่งขัน / ทุนการแสดงในต่างประเทศ 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยท่ีเปิดสอนวิชา

เกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ต้ังแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี จนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียว

ในประเทศท่ีเปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชํานาญในเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดโดย

เฉพาะและเป็นสถาบันเดียวในประเทศท่ีเปิดสอนท้ังด้านแนวเพลงไทยและแนวเพลงสากล โดยแบ่งเป็น

ทุนการศึกษา 3 ประเภท ตามแต่ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสามารถของเด็กนักเรยีน ได้แก่ 

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล ทุนสนับสนุนเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาติ และทุนสนับสนุนเพ่ือการแสดงท่ีได้รับการคัดเลือก หรือรับเชิญจากต่างประเทศ ในระดับชาติ

และนานาชาติ

ไทยเบฟ ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านเงินทุน คําปรึกษา

และการดําเนินการ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาคร้ังสําคัญ อีกท้ังยังให้การสนับสนุนการฝึกสอนในระดับ

เยาวชนเพ่ือพัฒนาและปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนสนใจและรักกีฬา ด้วยบริษัทเล็งเห็นว่า การกีฬาจะช่วย

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตท่ีดีและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์

นับเป็นเวลากว่า 6 ปีที่โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ (ThaiBev Thai Talent) ได้ให้การสนับสนุน

ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยท่ีมีพรสวรรค์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา วัฒนธรรม ดนตรี 

และการศึกษา ซ่ึงแนวคิดหลักของโครงการ คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่เยาวชนและสังคม และส่งเสริมความสามารถของเด็กไทยให้ก้าวสู่มืออาชีพจนถึงระดับสากล 

สนับสนุนให้เกิดการสร้างทักษะความชํานาญ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายได้อย่าง

เต็มภาคภูมิ โดยบริษัทมีความเช่ือม่ันว่า “คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” หากมีความมุ่งม่ัน ย่อมสามารถ

ก้าวไปทัดเทียมหรือมีความโดดเด่นระดับนานาชาติได้ 

ด้านกีฬา

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ภาพที่ 1 - 2

บรรยากาศการทํากิจกรรม

ร่วมกับสโมสร เอฟเวอร์ตัน

ภาพที่ 3

นายกัญจน์ เจริญกุล 

ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตร

ของพีจีเอทัวร์อคาเดมี่

ภาพที่ 4 - 5

ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

5

3

4

2

1
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โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ มีความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมเยาวชนในสังคมให้ได้รับการสนับสนุนในทางท่ี

ถูกต้อง ซ่ึงบทพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนคือ เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกล

ยาเสพติด ท่ีผ่านมาโครงการได้รับกระแสตอบรับตลอดจนคําชื่นชมและความไว้วางใจจากสังคมในด้านท่ี

เป็นองค์กรท่ีมุ่งม่ันทําประโยชน์ต่อสังคม 

กิจกรรมหลักท่ีโครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ให้การสนับสนุนมีมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น

1. ฟุตบอล

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้แก่เยาวชนอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 โดยได้ร่วมมือกับสโมสร

ฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน แห่งพรีเมียร์ชิพ อังกฤษ สร้างโอกาสให้เยาวชนผู้มีความฝันจะก้าวไปสู่เส้นทางการ

เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ โดยเปิดโครงการ “ช้างเอฟเวอร์ตัน ฟุตบอล คลินิก 2011” ซ่ึงได้โค้ชจาก

สโมสรเอฟเวอร์ตัน ฟุตบอล อะคาเดม่ี มาฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลในรูปแบบของเอฟเวอร์ตันท่ี

เรียกว่าหลักสูตร “Everton Way” ให้กับนักฟุตบอลเยาวชนของ “ช้าง จูเนียร์” และเยาวชนท่ีร่วม

ในโครงการ “ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดม่ี” หรือ TBFA กว่า 400 คน เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพ

ด้านกีฬาฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

2. กอล์ฟ

ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ได้เปิดคลินิกกอล์ฟเยาวชน “Chang Junior PGA Golf Clinic” เป็นปีที่ 3 โดย

ได้โค้ชระดับโลกจากพีจีเอทัวร์อะคาเดม่ีสหรัฐอเมริกา (PGA Tour Golf Academy, USA) มาถ่ายทอด

ทักษะและเทคนิคการเล่นกอล์ฟระดับโลกแก่นักกอล์ฟเยาวชนไทยท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมตาม

เจตนารมณ์ของไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ที่มุ่งสานฝันให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยไม่ว่าในระดับไหนได้เรียนรู้

เทคนิคกอล์ฟในระดับสากลอย่างเต็มท่ีเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการก้าวสู่เส้นทางสายนักกอล์ฟอาชีพต่อไป

ในปี 2555 เราได้คัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนจํานวน 30 คนจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ

เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในกลุ่มของนักกอล์ฟอาชีพที่ทําการแข่งขันอยู่ในพีจีเอทัวร์ การจัดคลินิกกอล์ฟ

เยาวชน ท่ีผ่านมาถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจอย่างย่ิงเม่ือนักกอล์ฟท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรน้ีได้เป็นตัวแทน

ทีมชาติและบางคนประสบความสําเร็จในการแข่งขันรายการอาชีพ อย่างเช่น นายกัญจน์ เจริญกุล ท่ีผ่าน

การอบรมจากหลักสูตรของพีจีเอทัวร์อคาเดม่ีและได้นําเทคนิคต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับการเล่นของตนเอง

จนสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเย่ียมอย่างต่อเน่ืองจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันรายการมืออาชีพระดับ

สากลหลายรายการ

3. วอลเลย์บอล

บริษัทในกลุ่มไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี และได้เห็น

พัฒนาการและศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีถูกพัฒนาอย่างมีระบบ มีรูปแบบท่ีชัดเจน และเห็น

ความสามารถของผู้ฝึกสอนไทยท่ีเป็นเบ้ืองหลังของความสําเร็จ รวมถึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงทําให้ทีมวอลเลย์บอลไทยไม่ว่าจะเป็น วอลเลย์บอลในร่ม

และชายหาดต่างก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จในเวทีระดับโลก โดยเฉพาะสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิง

ทีมชาติไทย ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียมาครอง ในปี 2552 และปี 2555 ในการแข่งขัน

วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2012 รวมท้ังการคว้าแชมป์จากการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเช่ียนคัพ

หรือ AVC CUP คร้ังท่ี 3 ที่ประเทศคาซัคสถาน

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ความย่ังยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ความสําคัญในการพัฒนาอย่างย่ังยืนของไทยเบฟ ไม่ใช่เพียงการต้ังเป้าหมายในด้านผลประกอบการเชิงธุรกิจ แต่ยังมองไปถึงความเป็นเลิศ

ทางด้านสังคมด้วย พร้อมสร้างสรรค์และจรรโลงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะนําพลังความคิดและ

ความสามารถมาดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์คืนสิ่งที่ดีสู่สังคมทําให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสุข

และเกื้อกูลกัน ไทยเบฟมีโรงงานผลิตสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไม่เคย

ละเลยต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management) เป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสําคัญ มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูและ

สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ท้ังการฟ้ืนฟูป่า การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ลดการสูญเสียทรัพยากร โดยแนวคิดน้ีจะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาโครงการด้านส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นกัน

นอกจากน้ี ไทยเบฟยังให้ความสําคัญและยึดถือหลักปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการ

กําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการติดตามข้อกําหนดกฏหมาย และจัดทําเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายโรงงานและส่ิงแวดล้อมท่ีมี

การบัญญัติใช้อยู่ในขณะน้ัน รวมถึงมีการจัดต้ังคณะตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกโรงงาน เพ่ือให้

เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานและส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

ทรัพยากรน้ําเป็นสิ่งที่ไทยเบฟและบริษัทในเครือให้ความสําคัญอย่างมาก น้ําเป็นปัจจัยสําคัญใน

กระบวนการผลิตและเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของทุกคน การออกแบบและการคัดสรร

เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทได้ตระหนักถึงการพัฒนาการใช้ทรัพยากรนํ้าและพลังงาน

อย่างประหยัด การนํากลับมาใช้ (recovery system) และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลด

การใช้น้ําอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี สําหรับนํ้าที่ผ่านกระบวนการผลิตท่ีต้องได้รับการบําบดั บริษัทได้

นําระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีความทันสมัย ได้มาตรฐาน มาใช้ในการบําบัดนํ้าเสียจนได้มาตรฐานหรือดีกว่า

เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดก่อนจะปล่อยกลับสู่แหล่งน้ําธรรมชาติต่อไป

จากการให้ความสําคัญกับการบําบัดนํ้าเสียน้ี ไทยเบฟถือเป็นรายแรกท่ีได้นําวิธีการจัดการนํ้าเสียแบบ

เบ็ดเสร็จ (Zero Discharging) มาใช้ที่โรงงานสุราบางย่ีขัน ซ่ึงน้ําเสียท่ีได้จากกระบวนการกล่ันสุรา 

เรียกว่า “นํ้ากากส่า” จะถูกกําจัดโดยใช้วิธีเผา ทําให้ไม่มีบ่อเก็บนํ้ากากส่าและไม่มีการขนนํ้ากากส่า

ออกนอกโรงงาน ซ่ึงเป็นการประหยัดพ้ืนท่ีและค่าขนส่ง ส่วนผลพลอยได้จากกระบวนการเผานํ้ากากส่า

คือ พลังงานความร้อนในรูปของไอนํ้า ท่ีโรงงานได้นํากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตสุรา ส่งผลให้ประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเช้ือเพลิงน้ํามันเตาท่ีใช้สําหรับผลิตไอนํ้าได้ประมาณปีละ 50% หรือปีละประมาณ 

14,000,000 ลิตร ซ่ึงการกําจัดโดยวิธีนี้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด นอกจากน้ี ข้ีเถ้าที่

เกิดจากการเผาสามารถขายให้กับผู้ผลิตปุ๋ยได้ทั้งหมด นับว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท

ส่วนโรงงานสุราอีก 5 แห่ง ได้ใช้ระบบการบําบัดนํ้ากากส่า แบบชีวภาพ (Low-Rate ADI-BVF Reactor)

โดยนํ้ากากส่าจะถูกส่งเข้าไปในบ่อบําบัดท่ีมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายนํ้ากากส่าให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ 

การจัดการนํ้า
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ซ่ึงก๊าชชีวภาพท่ีได้จะถูกใช้ทดแทนนํ้ามันเตาได้กว่า 90 % สามารถประหยัดนํ้ามันเตาได้ปีละประมาณ 15,000,000 ลิตร อย่างไรก็ตาม วิธีการบําบัด

แบบน้ีใช้เนื้อท่ีในการก่อสร้างระบบบําบัดแบบชีวภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ํากากส่าในบ่อบําบัดออกนอกโรงงาน ดังน้ัน บริษัทมีโครงการท่ีจะ

นําเทคโนโลยีการบําบัดนํ้ากากส่าแบบเบ็ดเสร็จ (Zero Discharging) ท่ีใช้วิธีเผาไปใช้กับโรงงานสุราแห่งอื่นเพ่ือเป็นแนวทางสู่การเป็นโรงงานสีเขยีว 

(Green Factory) ท่ียั่งยืนต่อไป

นอกจากน้ีบริษัทได้คัดสรรระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานมาใช้ตามความเหมาะสมดังน้ี 

1) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic) มีการใช้ระบบ Activated Sludge ซ่ึงมีประสิทธิภาพการบําบัดสูงกว่า 99.5% ซ่ึงเหมาะสําหรับ

น้ําเสียประเภทเจือจาง (ความเข้มข้นของซีโอดี น้อยกว่า 1,000 mg/l) เช่น น้ําที่ใช้ในกระบวนการล้างขวด นํ้าอุปโภคในโรงงาน

2) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic) มีการใช้ระบบ Up-fl ow Anaerobic Sludge Blanket  (UASB) และ Internal Circulation 

Reactor (IC Reactor) ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบําบัดมากกว่า 90% ซ่ึงเหมาะสําหรับนํ้าเสียประเภทเข้มข้น เช่น น้ํากากส่าที่เกิดจากกระบวนการ

กล่ันสุรา นํ้าล้างจากระบบโรงต้มเบียร์ ท้ังน้ีผลผลิตพลอยได้จากการบําบัดในระบบไม่ใช้อากาศน้ีจะได้ก๊าซชีวมวล (Biogas) เพ่ือนําไปใช้เป็นพลังงาน

ทางเลือกทดแทนการใช้น้ํามันเตาท่ีเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า (Boiler) และเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่า 30,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี น้ําท่ีผ่านการบําบัดจากระบบไม่ใช้อากาศจะถูกนําไปบําบัดผ่านระบบการบําบัดแบบใช้อากาศอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

น้ําท่ีผ่านกระบวนการบําบัดแล้วได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีกําหนดและดีกว่ามาตรฐานควบคุมจากภาครัฐ

โดยระบบบําบัดนํ้าเสียดังกล่าวจะมีการควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัดเป็น

ประจําโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของโรงงานท่ีขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกท้ังยังมีการติดต้ังเคร่ืองมือ COD/BOD Online ท่ีจะรายงานข้อมูลคุณภาพนํ้าท้ิงไป

ยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง และด้วยการควบคุมมาตรฐานอย่างเคร่งครัด จึงทําให้น้ําท้ิงท่ีปล่อยออกจากโรงงาน

มีค่าความสะอาดดีกว่ามาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

บริษัทมีแนวคิดการใช้น้ําให้เกดิประโยชน์สูงสุดด้วยการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่แทนการปล่อยสู่แหล่งนํ้า เช่น การนํานํ้าท่ีบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้

หรือใช้เป็นนํ้าเพาะปลูกสําหรับพ้ืนท่ีการเกษตรข้างเคียง ทําให้ลดการใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ สําหรับนํ้าเสียประเภทเข้มข้น เช่น น้ํากากส่า

เมื่อบําบัดแล้วจะได้น้ําที่มีคุณค่าในการปรับปรุงคุณภาพดิน ทางบริษัทได้นําไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในชุมชนเพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี หรือส่งไปให้

บริษัทในเครือเพ่ือผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากน้ี ในปี 2556 ไทยเบฟยังมีโครงการท่ีจะเข้าร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ เพ่ือศึกษาวิจัยและลงพ้ืนท่ีปฏิบัติ

เพื่อเก็บนํ้าไว้ใต้ดินเพ่ือการเกษตร

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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ไทยเบฟให้ความสําคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศสามารถ

ส่งผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง โดยบริษัทได้มีนโยบายและดําเนินการควบคุมป้องกันมลพิษเพื่อให้

สอดคล้องตามท่ีกฏหมายกําหนด นอกจากน้ีบริษัทได้จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีได้

มาตรฐาน เพ่ือให้แน่ใจว่าอากาศท่ีปล่อยออกจากโรงงาน จะไม่ก่อผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ รวมถึง

มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานเป็นประจํา โดยผลการตรวจสอบพบว่า

ปริมาณมลสารต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองรวม ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ที่กําเนิดมาจากโรงงานมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้ใส่ใจต่อการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยจัดทําโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งเป็นฉลากที่ทําขึ้นเพื่อแสดงข้อมูล

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิต

(Life Cycle Assessment หรือ LCA) ต้ังแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิตจนถึง

ผู้บริโภค ปี 2554 โรงงานผลิตเบียร์ของไทยเบฟได้ริเร่ิมจัดทําโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์เพื่อเป็น

การกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึ้น และผู้บริโภค

ได้ตระหนักถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการบริโภค อันจะนําไปสู่ความคิดท่ีจะปรับเปล่ียน

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปี 2555 โครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์ได้ดําเนินการสําเร็จเป็นท่ีเรียบร้อย ทําให้ปัจจุบันเบียร์ช้างคลาสสิค

บรรจุขวดแก้ว ขนาด 640 มิลลิลิตร เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ

การรับรองและอนุมัติโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ใช้เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ลําดับท่ี 116 

ผลการวิเคราะห์จากโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทําให้สามารถจําแนกประเด็นปัญหาหลัก และลําดับ

ความสําคัญส่ิงท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง รวมท้ังออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ โครงการน้ีจะเป็นโครงการนําร่อง สําหรับการขยายผลไปกับผลิตภัณฑ์อื่นของไทยเบฟ 

โดยมีความมุ่งม่ันท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปในอนาคต

ไทยเบฟได้เล็งเห็นถึงปัญหาทรัพยากรเช้ือเพลิงท่ีมีจํากัด ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

โดยเฉพาะต้นทุนพลังงานจากนํ้ามันเตา ซ่ึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีสําคัญในกระบวนการผลิตสินค้า 

บริษัทจึงสนับสนุนโครงการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทางเลือก เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ด้วยความสนับสนุนดังกล่าว ในปี 2555 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ได้นําระบบเคร่ืองจักร

ผลิตไอน้ําแบบผสมผสาน (Thermal Hybridization) มาใช้ที่โรงงานผลิตเบียร์ โดยระบบดังกล่าว

สามารถปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น ก๊าซชีวภาพ น้ํามันเตา เชื้อเพลิง C2+ และเชื้อเพลิง 

Bituminous มาใช้ผลิตไอน้ําได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้กว่า

60 ล้านบาทต่อปี นับเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

การประหยัด 
 พลังงาน
 และใช้พลังงาน

ทางเลือก
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ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับโรงงานที่ใช้ไอน้ําในการให้ความร้อนในกระบวนการผลิต

ในอนาคตบริษัทมีแผนงานที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนําระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอื่น

นอกเหนือไปจากกระบวนการผลิตแล้ว การขนส่งนับเป็นอีกหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากร

เช้ือเพลิงค่อนข้างมาก ไทยเบฟและ บริษัท เสริมสุขจํากัด (มหาชน) “เสริมสุข” จึงได้นําระบบการขนส่ง

ทางน้ํามาใช้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า ลดการใช้พลังงาน และยังมีส่วนช่วยลดปัญหา

จราจรและปัญหามลพิษบนท้องถนน โดยเสริมสุขได้ริเร่ิมการขนส่งทางนํ้ามาต้ังแต่ปี 2523 มีการนํา

เรือมาลากจูงสินค้าแทนการใช้รถบรรทุก ส่งผลให้การขนสินค้าทางเรือ 1 เท่ียว เท่ากับการขนส่งโดย

รถบรรทุกถึง 20 เที่ยว ส่งผลให้เสริมสุขลดการใช้น้ํามันได้ประมาณ 240,000 ลิตรต่อปี

ไทยเบฟให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน เพราะเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่าง

จํากัด และเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตและการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงได้นําเอาหลัก 3R มาใช้

ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

• Reduce: การลดการใช้ทรัพยากร โดยเร่ิมตั้งแต่การลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

โดยโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชินับว่าเป็นรายแรกท่ีนําเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือ

(Cold Aseptic Filling) ท่ีทันสมัยจากประเทศญ่ีปุ่นมาใช้ในการผลิต โดยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลด

การใช้พลาสติกในการผลิตขวดถึงร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling)

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง จัดเก็บ (Handling) จากการขนส่ง

ที่พัฒนาเป็นการขนส่งทั้งพาเลทมากข้ึน ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไม่ต้องรับแรงกระแทกท่ีมาก ทําให้

สามารถลดนํ้าหนักขวดให้เหมาะสมโดยไม่มีผลกระทบด้านคุณภาพได้ การพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยตามสถานการณ์การพัฒนาของตลาดสากลที่มีการส่งเสริมการลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กระดาษ, อลูมิเนียม โดยคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการ

ของบริษัทสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เช่นกัน 

• Reuse: การนํากลับมาใช้ใหม่ บรรจุภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปขวดแก้วที่สามารถนํากลับมา

ใช้ได้อีก อาทิเช่น ขวดเบียร์สามารถนํากลับมาใช้ได้ประมาณ 5-10 คร้ัง/ปี ขวดสุราสามารถนํากลับมา

ใช้ได้ประมาณ 10-12 คร้ัง/ปี เครื่องด่ืมนํ้าอัดลมแบบคืนขวดของเสริมสุขสามารถนํากลับมาใช้ได้

ประมาณ 40 คร้ัง/ปี ปี 2555 โออิชิได้ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิแบบคืนขวด ซ่ึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์

หน่ึงท่ีสามารถนําบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ได้ นับเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจของ

ไทยเบฟ

• Recycle: การนําวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นวัสดุชิ้นใหม่ บริษัทได้มีการคัดแยกวัสดุที่สามารถแปรรูป

เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ อาทิเช่น การนําเศษขวดแก้วเก่าส่งไปโรงงานท่ีผลิตขวดเพ่ือหลอมทําเป็นขวดแก้ว

ใหม่ นอกจากน้ีบริษัทมีการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดการสร้างมลพิษ

ต่อส่ิงแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น

การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 2555
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• การลดการใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ เช่น ลดการใช้น้ําล้างขวดท่ีเกินความจําเป็น หรือการปรับ

 วาล์วควบคุมสําหรับลมเป่ากระป๋องเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

• การลดการใช้พลังงานในการต้มน้ําเพื่อผลิตไอน้ํา โดยการใช้น้ําร้อนที่อยู่ก้นหอของกระบวนการกล่ัน

 มาแลกเปล่ียนความร้อนให้น้ําที่จะนําไปต้มเพื่อผลิตไอน้ํามีอุณหภูมิสูงก่อนต้ม

• การใช้ก๊าซชีวภาพที่ได้มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํากากส่าที่เกิดจากการผลิตสุรา มาใช้  

 ทดแทนน้ํามันเตาในระบบผลิตไอน้ําของกระบวนการผลิต

• การนําความร้อนท่ีท้ิงออกสู่บรรยากาศกลับมาใช้ประโยชน์ ลดการใช้เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตไอนํ้า

• การนําน้ําหล่อเย็นของ condenser หมุนเวียนกลับมาใช้

• โครงการปรับปรุงระบบหม้อไอน้ําเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง

• โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 

• การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน 

• การรณรงค์การใช้น้ําอย่างคุ้มค่า 

• โครงการ The Biggest Saver Contest 2012 ท่ีเปิดให้พนักงานได้นําเสนอความคิดสร้างสรรค์

 มาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

• การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเตาด้วยเทคโนโลยีอิมัลชัน เพื่อลดปริมาณเขม่ามลพิษและลดการใช้

 พลังงานโดยไม่จําเป็น

• โรงงานโออิชิ มีการใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System ท่ีใช้ผนังเบาเพ่ือลด

 การดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% รวมถึง

 มีการใช้แสงจากธรรมชาติภายในตัวอาคารให้มากท่ีสุด เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

การดําเนินการและโครงการเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้บุคลากรทุกส่วนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรได้อย่างมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน

และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน รวมท้ังเป็นแนวทาง

ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อกันไป
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