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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)





สารบญั

2 สารจากกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

10 รางวัลแห่งความยั่งยืน

14 การพัฒนาความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16 ความยั่งยืนด้านธุรกิจ

  -  การกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร  

  -  จรรยาบรรณของบริษัท และการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  -  การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริต

  -  การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

19 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

21 ความยั่งยืนด้านสังคม

  - ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  - ด้านการศึกษา

  - ด้านสาธารณสุข

  - ด้านศิลปวัฒนธรรม

  - ด้านกีฬา

38 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  - การจัดการน้ำา

  - การจัดการคุณภาพอากาศ

  - การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก

  - การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

43 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
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เรียนท่�นผู้ถือหุ้น

แนวท�งก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ เน้นก�รรวมกลุ่มท�งเศรษฐกิจระหว่�งประเทศเพื่อเสริมสร้�งคว�มร่วมมือและรักษ�
ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจร่วมกัน โดยในกลุ่มประเทศอ�เซียนนั้นได้มีก�รรวมตัวและเตรียมพร้อมในก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดก�รรวมตัวเป็นตล�ดที่มีเสถียรภ�พ มีคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน และมีก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจอย่�งเท่�เทียมกัน ซึ่งก�รรวมตัวดังกล่�วนี้ต้องก�รคว�มร่วมมือทั้งท�งด้�น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระยะย�ว ไทยเบฟเวอเรจเริ่มก�รสนับสนุนอย่�งจริงจัง
ม�กขึ้นในก�รสร้�งพื้นฐ�นคว�มเป็นเลิศและแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ท�งด้�นธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประช�คมอ�เซียน 
เพื่อสร้�งก�รเรียนรู้ สร้�งเครือข่�ยนักธุรกิจรุ่นใหม่ และสร้�งเวทีแห่งก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์คว�มรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่

นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนท�งเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�ค ไทยเบฟเวอเรจยังคงยึดมั่นในก�รสร้�งสรรค์สิ่งที่ดี 
เพื่อตอบแทนสังคม ผ่�นโครงก�รต่�งๆ ด้�นก�รศึกษ� กีฬ� ส�ธ�รณสุข ศิลปวัฒนธรรม และสังคม อย่�งต่อเนื่อง
เพื่อก�รพัฒน�ในระยะย�ว อ�ทิเช่น โครงก�ร “ไทยเบฟรวมใจต้�นภัยหน�ว” ซึ่งดำ�เนินม�ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 

ไทยเบฟเวอเรจให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อมและก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนท�งเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�ค ไทยเบฟเวอเรจยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�ง
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในด้�นอื่นๆ โดยในปี 2556 บริษัทได้คิดค้นแนวท�งพัฒน�บรรจุภัณฑ์ซึ่งเน้นก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อ�ทิ ก�รลดก�รใช้วัสดุสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องอลูมิเนียม โดยลดคว�มหน�และขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งของตัวกระป๋อง
และฝ�กระป๋อง และก�รลดขน�ดป�กขวดนำ้�ดื่มให้บ�งลงเพื่อลดก�รใช้พล�สติก นอกจ�กนี้ ไทยเบฟเวอเรจยังคงดำ�เนินโครงก�ร
ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�ระบบบำ�บัดนำ้� ก�รประหยัดพลังง�น รวมไปถึงก�รส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน จ�กคว�ม
มุ่งมั่นดังกล่�วนี้ ส่งผลให้ ไทยเบฟเวอเรจได้รับร�งวัลด้�นก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ ร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียว
ระดับ 4 โดยกระทรวงอุตส�หกรรม ร�งวัลก�รจัดก�รของเสียภ�ยในโรงง�นที่ดีต�มหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 
โดยกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และค�ร์บอนฟุตพริ้นท์โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รสร้�งร�กฐ�นท�งธุรกิจที่มีศักยภ�พบนพื้นฐ�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมที่จะดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมทั้งจ�กก�รประส�นคว�มร่วมมือของบุคล�กรภ�ยในองค์กรและจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภ�คส่วน อนัเป็นปัจจัยสำ�คญัทีจ่ะนำ�พ�ธรุกจิและสังคมให้มคีว�มแขง็แกร่ง ก้�วหน้�และนำ�ไปสูค่ว�มยัง่ยนืในระยะย�วได้ในทีส่ดุ 

ฐ�ปน สิริวัฒนภักดี
กรรมก�รผู้อ�นวยก�รใหญ่

สารจาก
กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่
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อยู่เคียงข้างคุณ...
ด้วยหัวใจ
ทุกฤดูกาล ทุกถิ่นที่ หากมีความยากแค้นเกิดขึ้นที่ใด จิตใจของคนไทยจะเชื่อมต่อและส่งผ่านถึงกันเสมอ

ไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหน่ึงในสายใยแห่งความผูกพันของคนไทย ในฐานะท่ีเป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย เราให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังร่วมมือ
และประสานงานกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่างทันท่วงที

เพื่อให้คนไทยทุกคนบนแผ่นดินไทยอยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจ และได้รับความอบอุ่นในอ้อมกอด
ของความปรารถนาดีต่อกันตลอดไป 

ด.ญ. มธุรดา เลาว้าง (อาจัว)-ผู้กล่าววลี “ขอบคุณเจ๊า” 
ในหนังโฆษณาโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 5

จากเด็กหญิงอายุ 4 ขวบในวันนั้น 
วันนี้น้องอาจัวกลับมาแบ่งปันความประทับใจและความอบอุ่น 
ที่คาราวานผ้าห่มของไทยเบฟได้นำผ้าห่มไปมอบให้
พ่อแม่พี่น้องของเธอบนดอยปุย จ.เชียงใหม่ 
ถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยการแบ่งปันมาโดยตลอด

และวันนี้น้องอาจัวกลับมาอีกครั้งในภาพยนต์โฆษณาของ
โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 14
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อยู่กับคุณ...เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ ให้สังคม
ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ คืนแก่สังคม พร้อมทั้งสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ
โดยเราได้ให้การสนับสนุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือวงทีพีโอ พร้อมกับโครงการอื่นๆ 
ท่ีมุ่งส่งเสริมความสามารถของศิลปินในประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท

และเราจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไป ด้วยความหวังว่า ชาวไทยและผู้คนทั่วโลก จะได้มีโอกาสชื่นชม
ศิลปะแขนงต่างๆ จากประเทศไทย ในขณะที่ศิลปินของเราซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถระดับโลก
ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด บริษัทให้การสนับสนุน
งานด้านดนตรีในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุน
วงดนตรีคลาสสิค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข
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วงดนตรีคลาสสิค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข
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ไทยเบฟให้ความสำคัญและเข้าร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมกีฬาประเภทต่างๆ ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลที่บริษัทในกลุ่มไทยเบฟร่วมให้การสนับสนุน
มานานกว่า 27 ปี

อยู่กับคุณ...
ทุกความภาคภูมิใจ
เสียงเพลงชาติไทยที่ดังกึกก้องในสนามแข่งขัน
ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในเวทีระดับโลก
ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

ไทยเบฟมีความเชื่อและศรัทธาอย่างแรงกล้า กับคำว่า 
“คนไทย... ถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก” 
จึงขอสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในทุกแง่มุม ท่ีจะทำให้คำๆ น้ีเป็นจริง 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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หนึ่งในคว�มภ�คภูมิใจของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ในวันนี้ คือก�รได้รับก�รยอมรับและยกย่องจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งในประเทศและ
ต่�งประเทศ  ดังจะเห็นได้จ�กผลก�รดำ�เนินง�นด้วยร�งวัลแห่งคว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมิใจตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� อันแสดงให้เห็นถึงเจตจำ�นงอย่�ง
มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน  ทำ�ให้ไทยเบฟส�ม�รถเติบโต และขย�ยโอก�สท�งธุรกิจไปสู่ระดับน�น�ช�ติ  ควบคู่ไปกับก�รให้
คว�มสำ�คัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศช�ติ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ภ�คส่วน ทั้งลูกค้� คู่ค้� ผู้แทนจำ�หน่�ย ผู้ถือหุ้น และพนักง�น 
นับเป็นก�รสร้�งร�กฐ�นอันแข็งแกร่งและมั่นคง พร้อมที่จะตอบรับต่อสภ�วะก�รแข่งขันและคว�มเปลี่ยนแปลงอันอ�จเกิดขึ้นต่อไปในอน�คต

จ�กปณิธ�นสู่คว�มมุ่งมั่น  ส่งผลให้ ไทยเบฟ และบริษัทย่อย ได้รับก�รรับรองผลก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�งๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนในทุกๆ ด้�น และทุกภ�คส่วนของสังคม พิสูจน์ได้จ�กร�งวัลที่ได้รับในปี 2556

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ปี 2556
โดย กระทรวงอุตส�หกรรม 

บริษัท สุร�บ�งยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธ�นี (ระดับ 4)
บริษัท แสงโสม จำ�กัด / จังหวัดนครปฐม (ระดับ 3)

บริษัทยึดมั่นในก�รประกอบกิจก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�และปรับปรุงกระบวนก�รผลิต และ  
ก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs 
(3Rs Award) ปี 2556 
โดย  กรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

บริษัท สีม�ธุรกิจ จำ�กัด / จังหวัดนครสวรรค์
บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มห�ชน) / จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ผ่�นเกณฑ์ก�รตรวจประเมินก�รจัดก�รของเสียภ�ยในโรงง�นที่ดีต�มหลัก 3Rs 
รวมถึงก�รจัดก�รของเสียในภ�คอุตส�หกรรม ส่งเสริมก�รหมุนเวียนก�รใช้
ประโยชน์ของเสีย และลดปริม�ณของเสียต้องกำ�จัด

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ในการทำางานระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 2556
โดย กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น

บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์ (7 ปีติดต่อกัน)
บริษัท สุร�บ�งยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธ�นี  (6 ปีติดต่อกัน)
บริษัท หลักชัยค้�สุร� จำ�กัด / จังหวัดร�ชบุรี (6 ปีติดต่อกัน)
บริษัท นทีชัย จำ�กัด / จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี (6 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองค�ย  (4 ปีติดต่อกัน)
บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น (3 ปีติดต่อกัน)
บริษัท อธิม�ตร จำ�กัด / จังหวัดบุรีรัมย์  (2 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เอส.เอส. ก�รสุร� จำ�กัด / จังหวัดอุบลร�ชธ�นี (2 ปีติดต่อกัน)
บริษัท ก�ญจนสิงขร จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี (ปีแรก)  
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มห�ชน) / จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�น ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นในสถ�นประกอบกิจก�ร

รางวลั
แห่งความยัง่ยนื
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รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ปี 2556
โดย องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) 
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนก�รผลิต 
เพื่อช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกอันส่งผลต่อสภ�วะโลกร้อนได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ  โดยผลิตภัณฑ์ “เบียร์ช้�งคล�สสิค” บรรจุขวดแก้ว ขน�ด  
640 ลบ.ซม. เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์ร�ยแรกและร�ยเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ 
ก�รอนุมัติให้ใช้เครื่องหม�ยค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

รางวัลสถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี 
มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace) ระดับดีมาก ปี 2556 
โดย  กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข 

บริษัท สีม�ธุรกิจ จำ�กัด  / จังหวัดนครสวรรค์

ให้คว�มสำ�คัญและใส่ใจต่อก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้เอื้อต่อก�รมี
สุขภ�พดี รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พให้พนักง�นมีคว�มสุขก�ยสบ�ยใจ 
ในก�รทำ�ง�น 

รางวัลกลุ่มต้นแบบระดับเงิน ในสถานประกอบการ ประเภทกลุ่มมาตรฐาน 
พร้อมเป็นต้นแบบเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำาปี 2556 
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น
บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมรณรงค์ส่งเสริม ป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญห�ย�เสพติด ตลอดจน
ร่วมปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งกระแสนิยมที่เอื้อต่อก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�
ย�เสพติดในสถ�นประกอบก�ร

เกียรติบัตรองค์กรที่ดำาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดย ศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์

บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์   

ดำ�เนินง�นด้�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด และมีผลง�นเป็นท่ีประจักษ์ 
ตลอดจนร่วมปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งกระแสนิยมที่เอื้อต่อก�รป้องกันและแก้ไข
ปัญห�ย�เสพติดในสถ�นประกอบก�ร เป็นต้นแบบที่ดีแก่เย�วชนและประช�ชน
ในชุมชน 

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ 
โดย กองสวัสดิก�รแรงง�น กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�นจังหวัด

บริษัท เอส.เอส.ก�รสุร� จำ�กัด / จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 
บริษัท อธิม�ตร จำ�กัด / จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองค�ย
บริษัท สุร�พิเศษทิพร�ช จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี

มอบให้โรงง�นที่มีก�รตรวจสอบและประก�ศแสดงตนเองว่�เป็นสถ�นประกอบ 
กิจก�รที่ปฏิบัติสอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบ
กิจการ ASO-T Thailand ระดับเงิน
โดย กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น 
และกรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข

บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่

มอบให้โรงง�นที่ส�ม�รถป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของเอชไอวีและลดปัญห� 
ก�รเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีควบคู่กันไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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โล่ และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์  
โดย กรมโรงง�นอุตส�หกรรม

บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด  / จังหวัดอุตรดิตถ์ (ขั้นที่ 1)
บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่ (ขั้นที่ 2)

มอบให้โรงง�นที่มีระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยร่วมมือกับชุมชน 
ในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี

โล่การเข้าร่วมพัฒนาต่อยอดการดำาเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมาย
ประเทศไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001
โดย กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น

บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่ 

มอบให้โรงง�นตัวอย่�งที่มีก�รฝึกอบรม ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�บุคล�กร 
ภ�คปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี 2556 
โดย  วุฒิสภ� 

1.  โครงก�ร “เครื่องเทียบสุร�ลงพ�เลท (Palletizer)”  
 บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์
2.  โครงก�ร “ก�รนำ�น้ำ�ทิ้งจ�กกระบวนก�รผลิตสุร�กลับม�ใช้ซ้ำ�
 ในกระบวนก�รหมักส่�”  
 บริษัท สุร�บ�งยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธ�นี
3.  โครงก�ร “เครื่องต้นแบบสำ�หรับยกลังเปล่� แบบชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่  

(Fixed Robot)”         
 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำ�กัด / จังหวัดปร�จีนบุรี

มอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐ�นะเป็นผู้ที่มีผลง�นในก�รนำ�คว�มรู้ท�ง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้�งสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่�งเป็นรูปธรรม
เป็นที่ประจักษ์ 

รางวัลความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำาเป็นอย่างดี ปี 2556 
โดย  กระทรวงอุตส�หกรรม 

บริษัท ก�ญจนสิงขร จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี
บริษัท แสงโสม จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี
บริษัท แสงโสม จำ�กัด / จังหวัดกนครปฐม

มอบให้โรงง�นที่มีคว�มร่วมมือในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ� ร่วมกับชุมชน 
ในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำาใน
โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำาปีี 2556
โดย กลุ่มจังหวัดภ�คกล�งตอนบน 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธย� นนทบุรี 
ปทุมธ�นี และสระบุรี)

บริษัท สุร�บ�งยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธ�นี

มอบให้โรงง�นที่ลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�และลดปริม�ณน้ำ�ทิ้ง  รักษ�คุณภ�พน้ำ�ทิ้ง
ให้ได้ม�ตรฐ�นของกระทรวงอุตส�หกรรม มีก�รนำ�น้ำ�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บัดกลับม�
ใช้ใหม่

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำาปี 2556
โดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองค�ย

มอบให้แก่สถ�นประกอบธุรกิจก�รค้�ด้วยหลักบรรษัทภิบ�ล ในส่วนของ
ก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มโปร่งใสส�ม�รถตรวจสอบได้ และรักษ�คว�มสุจริต

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
โดย สภ�อุตส�หกรรม จังหวัดก�ญจนบุรี

บริษัท ก�ญจนสิงขร จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี

มอบให้โรงง�นที่เข้�ร่วมกิจกรรมธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
คว�มร่วมมือจ�กชุมชนเป็นอย่�งดี

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 
โดย กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด  / จังหวัดขอนแก่น (7 ปีติดต่อกัน)
บริษัท สุร�บ�งยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธ�นี (5 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เอส.เอส.ก�รสุร� จำ�กัด / จังหวัดอุบลร�ชธ�นี (5 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองค�ย (5 ปีติดต่อกัน)
บริษัท สุร�พิเศษทิพร�ช จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี (ปีแรก)

มอบให้สถ�นประกอบก�รที่ส่งเสริมพัฒน�พนักง�นในองค์กร ให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถอย่�งเป็นระบบและอย่�งต่อเนื่อง 
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เกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556  
โดย ประช�คมรักษ์ลุ่มน้ำ�พอง 

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น

มอบให้สถ�นประกอบก�รที่ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�นวันสิ่งแวดล้อมโลก 

เกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้สนับสนุนโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม  
เพื่อจัดทำาขาเทียมพระราชทาน ประจำาปี  2556  
โดย กรมควบคุมมลพิษ 

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น

มอบให้สถ�นประกอบก�รที่สนับสนุนโครงก�รเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม
เพื่อจัดทำ�ข�เทียมพระร�ชท�น

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2556 
โดย  กระทรวงแรงง�น

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
บริษัท อธิม�ตร จำ�กัด / จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท สุร�พิเศษทิพร�ช จำ�กัด / จังหวัดก�ญจนบุรี

มอบให้สถ�นประกอบก�รที่ส่งเสริมพัฒน�พนักง�นในองค์กร ให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถอย่�งเป็นระบบและอย่�งต่อเนื่อง 

โล่แสดงความขอบคุณในฐานะเป็นผู้สนับสนุนงานวันเกษตรภาคอีสาน
ประจำาปี  2556 
โดย  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น

มอบให้สถ�นประกอบก�รที่สนับสนุนง�นวันเกษตรภ�คอีส�น

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2556 
โดย กระทรวงแรงง�น  

บริษัท สุร�บ�งยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธ�นี

มอบให้สถ�นประกอบก�รที่ส่งเสริมพัฒน�พนักง�นในองค์กร ให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถอย่�งเป็นระบบและอย่�งต่อเนื่อง 
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ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่�ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้มีคว�มยั่งยืนนั้น นอกเหนือไปจ�กองค์ประกอบด้�นธุรกิจ อุตส�หกรรม และเศรษฐกิจแล้ว ก�รคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรเป็นเรื่องสำ�คัญ  จึงมุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มเติบโตอย่�งยั่งยืนบนพื้นฐ�นของหลักธรรม�ภิบ�ล
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ และสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนอย่�งแท้จริง  กล่�วโดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่ ไทยเบฟ เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
ในเดือน พ.ค. ปี 2549  ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย
คว�มโปร่งใส และมีธรรม�ภิบ�ลม�โดยตลอด รวมทั้งยึดมั่นก�รปฏิบัติ
ต�มกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยง�นกำ�กับดูแลต่�งๆ ท้ังในประเทศไทย 
และในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมอบผลตอบแทน
ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่�งต่อเนื่อง ไทยเบฟเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น
ได้แสดงคว�มคิดเห็นผ่�นก�รประชุมกับผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นร�ยย่อย 
และผู้ถือหุ้นสถ�บัน รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลของไทยเบฟในร�ยง�นประจำ�ปี 
ผ่�นตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเว็บไซต์ของบริษัทม�อย่�งต่อเนื่อง

พนักงาน

ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่�พนักง�น เป็นทรัพย�กรบุคคลที่เป็นหัวใจสำ�คัญต่อ
ก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน จึงให้คว�มเอ�ใจใส่ต่อ
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของพนักง�น  และดำ�เนินก�รต�มหลักปฏิบัติ
ของระบบก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลบนพื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรม 
ก�รส่งเสริมและพัฒน�พนักง�นด้วยก�รเติมเต็มคว�มรู้ ควบคู่กับ
ก�รพัฒน�ทักษะและคว�มส�ม�รถร�ยบุคคล รวมถึงก�รเปิดโอก�ส
ให้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
จ�กก�รปฏิบัติจริงระหว่�งบุคคล ทีมง�น และหน่วยง�น ซึ่งนอกจ�ก
จะเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นที่รับผิดชอบและเกิดผลลัพธ์
ที่ดีต่อองค์กรแล้ว ยังเป็นก�รช่วยสร้�งโอก�สในก�รเติบโตและก้�วหน้�
ในส�ยอ�ชีพอีกด้วย

อย่�งไรก็ดี ไทยเบฟ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ให้แก่
พนักง�นเท่�นั้น  ยังส่งเสริมให้พนักง�นมีจริยธรรมยึดมั่นในค่�นิยม 
ที่เหม�ะสม ด้วยคุณค่�องค์กร ThaiBev Core Values ทั้ง 7 ตัวอักษร 
9 คำ� 9 คว�มหม�ย ได้แก่ 

T Team Spirit ส�มัคคีเป็นหนึ่งเดียว
H  Heart มุ่งมั่นทั้งก�ยใจ คิดอย่�งช�ญฉล�ด และทำ�ให้ได้ดีที่สุด
A  Accountability รับผิดชอบในหน้�ที่
I  Initiative ริเริ่มสร้�งสรรค์ 
B be Best - be Bold - be Bright กล้�ที่จะคิด
E  Efficient ตั้งมั่นในคว�มเป็นเลิศ
V  Virtue ยึดมั่นในคุณธรรมคว�มดี

การพฒันาความยัง่ยนื
กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
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ลูกค้า

ด้วยเจตจำ�นงที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
และคว�มพึงพอใจอย่�งสูงสุด ไทยเบฟ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รคิดค้น
และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่�นกระบวนก�รผลิตที่เริ่มตั้งแต่ก�รคัดสรร
วัตถุดิบชั้นดี ผลิตสินค้�ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ม�ตรฐ�นระดับโลก 
คำ�นึงถึงคว�มสะอ�ดปลอดภัย อีกทั้งมีคว�มโดดเด่นด้�นก�รประหยัด
พลังง�น และคำ�นึงถึงผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนมุ่งให้
ได้ม�ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภค

คู่ค้าและผู้แทนจำาหน่าย

ไทยเบฟ ดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้�ด้วยคว�มสุจริตและเป็นธรรม รวมถึง 
ให้คว�มสำ�คัญด้�นก�รส่งเสริมศักยภ�พในก�รทำ�ธุรกิจของผู้แทน
จำ�หน่�ย ด้วยก�รร่วมให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ข้อมูลต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อก�รทำ�ธุรกิจ เพิ่มศักยภ�พด้�นเทคโนโลยีอันทันสมัย  และเติมเต็ม
คว�มรู้อย่�งสม่ำ�เสมอ ในหลักสูตร ThaiBev Family Business 
Program ภ�ยใต้โครงก�ร “ThaiBev Family” ด้วยเป้�หม�ยเพื่อเพิ่ม
ศักยภ�พให้แก่ผู้สืบทอดธุรกิจของผู้แทนจำ�หน่�ย ในก�รบริห�รจัดก�ร
ธุรกิจเครื่องดื่มอย่�งมีประสิทธิภ�พ อันจะส่งผลให้ก�รทำ�ธุรกิจมีคว�ม
ยั่งยืนสู่รุ่นต่อๆ ไป 

สังคม

ไทยเบฟ รับผิดชอบและคำ�นึงถึงก�รตอบแทนและแบ่งปันสู่สังคม 
โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งประโยชน์และคุณค่�ในแนวท�งสร้�งสรรค์และ
เน้นก�รต่อยอดและขย�ยผลทั้งในเชิงกว้�งและเชิงลึก ภ�ยใต้แนวท�ง
ก�รพัฒน�และร่วมมือเพื่อนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนในสังคม ทั้งในด้�นคว�ม
ยั่งยืนในสัมม�อ�ชีพ คว�มยั่งยืนในก�รได้รับก�รศึกษ� และคว�มยั่งยืน
ด้�นสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันเป็นคว�มยั่งยืนที่จะสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดี
ให้กับ ชุมชน และสังคมให้มีคว�มสุข มีรอยยิ้มอย่�งแท้จริง และดำ�รงอยู่
ได้ด้วยตนเองในระยะย�ว โดยว�งแผนและดำ�เนินก�รต�มแผนในด้�น
ก�รพัฒน�ชุมชน (Social Development) ด้�นก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบ
ต่อก�รดื่ม (Social Aspect) ด้�นก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Arts 
and Cultural Promotion) และด้�นสิ่งแวดล้อมและก�รบรรเท�
ส�ธ�รณภัย 
 
ทั้งนี้ มุ่งเน้นในก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมของชุมชน พนักง�น คู่ค้�
และผู้แทนจำ�หน่�ย พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบจนเป็น “ต้นแบบ” 
(Prototype) เพื่อใช้ในก�รเผยแพร่ไปยังสังคมหรือชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
ภ�ยใต้โครงก�รสร้�งต้นแบบ
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การกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

ไทยเบฟ ตั้งใจและมุ่งมั่นในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�มหลักบรรษัทภิบ�ล
ที่ดีควบคู่กับก�รดำ�เนินง�นด้วยระบบก�รบริห�รที่มีประสิทธิภ�พ 
มีคว�มโปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่�วคือไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจ
ภ�ยใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบเท่�นั้น แต่ยังมีเป้�หม�ยในก�รเป็น
แบบอย่�งที่ดีในด้�นคว�มเป็นมืออ�ชีพ คว�มโปร่งใส และดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยหลักบรรษัทภิบ�ล เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
พนักง�น ลูกค้� ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556  แสดงข้อมูลร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ที่อธิบ�ยถึงโครงสร้�งและกระบวนก�รของไทยเบฟ ในก�รเปิดเผยข้อมูล
บรรษัทภิบ�ล ผลประกอบก�ร รวมทั้งโอก�สก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต 
และแสดงแนวท�งในก�รพัฒน�เพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนในองค์กร ระหว่�ง
คณะกรรมก�ร ฝ่�ยจัดก�ร และผู้ถือหุ้นของบริษัท  เพื่อสร้�งคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญในก�รมุ่งมั่น  สนับสนุน 
และพัฒน�ศักยภ�พท�งธุรกิจให้แก่ลูกค้� เพื่อสร้�งคว�มเจริญเติบโต
อย่�งยั่งยืนและต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มมูลค่�ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะย�ว
โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรด้วย

จรรยาบรรณของบริษัท และการประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม 

ก�รที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตก้�วหน้� มีคว�มมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่
ยอมรับของสังคมได้นั้น สิ่งสำ�คัญประก�รหนึ่งคือ ก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งมีจรรย�บรรณ และขั้นตอนหนึ่งในก�รส่งเสริมจรรย�บรรณของ
องค์กร คือ ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นท�งจรรย�บรรณ และประก�ศให้
บุคล�กรทุกระดับของบริษัททร�บ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดย
เคร่งครัด และรักษ�ม�ตรฐ�นท�งจรรย�บรรณนั้นไว้ตลอดไป โดย 
“จรรย�บรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” (Business Ethics of Thai 
Beverage Group) นั้นประกอบด้วย 4 ส่วนสำ�คัญและมีคว�มสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ได้แก่ จรรย�บรรณของบริษัท จรรย�บรรณของกรรมก�ร 
จรรย�บรรณของผู้บริห�ร และจรรย�บรรณของพนักง�น

“จรรย�บรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” ยึดถือต�มหลักคว�มรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ บริษัท ผู้ถือหุ้น 
ตล�ดหลักทรัพย์ ลูกค้� คู่ค้� ผู้บริห�ร พนักง�นและเพื่อนพนักง�น 
รวมถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศช�ติ ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งถูกต้อง ชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดก�รให้ 
ก�รเสนอว่�จะให้ก�รเรียกร้อง รวมทั้งก�รรับ หรือตกลงว่�จะรับสินบน 
ไม่ว่�ในรูปแบบใดๆ 

ไทยเบฟ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง
ต�มกฎหม�ย ศีลธรรม และจริยธรรม มีขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่โปร่งใส 
ยึดถือคว�มถูกต้องชอบธรรมและดำ�เนินก�รต่�งๆ ภ�ยใต้นโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้ประก�ศจรรย�บรรณเครือ 
ไทยเบฟ ให้บุคล�กรทุกระดับ ทั้งกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น
ทุกคนทร�บและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงรักษ�
ม�ตรฐ�นของจรรย�บรรณไว้เสมอ

ความยัง่ยนื
ด้านธรุกจิ

16
17



พนักง�นไทยเบฟร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภ�พและรวมพลังต่อต้�นคอรัปชัน

การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริต  

ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวคิด
ที่รอบคอบ เพื่อคว�มยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมก�รบริษัทจึงมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้เป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ด้วยก�รพิจ�รณ�ประเด็นคว�มเสี่ยง
ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กปัจจัยภ�ยใน และจ�กปัจจัยภ�ยนอก ก�รประเมินและ
ติดต�มสถ�นก�รณ์ รวมทั้งกำ�หนดแนวท�งบริห�รคว�มเสี่ยงให้
เหม�ะสมและทันต่อเหตุก�รณ์เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทไม่หยุด
ชะงัก ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มระเบียบกฎหม�ยและ
ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม อันมีส่วนสำ�คัญต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
ของบริษัท โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้จัดทำ�ร�ยง�น
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 2556

• กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ต้านโกง รวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
ไทยเบฟ นำ�คณะพนักง�นที่รักสุขภ�พและใส่ใจกับก�รออกกำ�ลังก�ย 
กว่� 130 คน ไปร่วมกิจกรรมเดิน-ว่ิง ในง�น “มหกรรมก�รเดิน-ว่ิง-ป่ัน  
ต้�นโกง Walk Run Fun Bike Anti Corruption 2013” เป็นระยะท�ง 
5-10 กิโลเมตร ณ บริเวณท้องสน�มหลวง โดยมีนักศึกษ�โครงก�ร 
Beta Young Entrepreneur จ�กมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย เข้�ร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คว�มสำ�เร็จของไทยเบฟ  ส่วนหนึ่งม�จ�กคว�มทุ่มเท คว�มอุตส�หะ 
และก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถของบุคล�กรทุกคน ซึ่งถือเป็น 
พื้นฐ�นที่แข็งแกร่งที่จะนำ�พ�องค์กรให้เจริญก้�วหน้�และพัฒน�ต่อไป
อย่�งยั่งยืน  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยท�ง
เศรษฐกิจและสังคมครั้งสำ�คัญ นั่นคือ ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียนในระยะเวล�อันใกล้นี้ ก�รส�นต่อปณิธ�นอันแน่วแน่ในส่วนของ
ก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นให้มีคว�มส�ม�รถที่จะแข่งขันได้ 
ในระดับส�กลจึงเป็นสิ่งที่ไทยเบฟและบริษัทย่อยไม่อ�จจะมองข้�มไปได้  
รวมถึงก�รให้คว�มใส่ใจกับคุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�น เพื่อให้ได้ผลง�น
ที่ดีเลิศยิ่งๆ ขึ้นไป

ในรอบปีที่ผ่�นม� ไทยเบฟ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รบริห�รง�น
บุคคล ให้เกิดคว�มรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พ และตอบสนองต่อคว�ม
ต้องก�รขององค์กร ควบคู่ไปกับก�รคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมในด้�น
ต่�งๆ ด้วยก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในคุณค่�ขององค์กร 
ThaiBev Core Values อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มมุ่งมั่น
ที่จะทำ�ให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งก�รเพิ่มประสิทธิภ�พองค์กร” อย่�ง
แท้จริง ด้วยก�รจัดให้มีก�รประกวดในโครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร
ทำ�ง�นที่ให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ ส่งเสริมก�รทำ�ง�น
เป็นทีม และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติง�น ครอบคลุม 
ถึงก�รเผยแพร่แนวคิดและนวัตกรรมให้ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้กับหน่วยง�น 
ต่�งๆ ภ�ยในองค์กรต่อไป
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นอกจ�กนี้ ไทยเบฟ ยังคงยึดมั่นที่จะพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถอันเป็นเลิศควบคู่ไปกับก�รปลูกจิตสำ�นึกให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้วยระบบก�รประเมินผลก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรมและชัดเจน 
เปิดโอก�สให้พนักง�นมีคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพด้วยก�รจัดหลักสูตร
ก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและ
รองรับก�รเปลี่ยนแปลงอน�คต  รวมทั้งก�รส�นต่อโครงก�รจัดก�ร
องค์คว�มรู้ ก�รพัฒน�วิทย�กรภ�ยใน และก�รเตรียมพัฒน�บุคล�กร
เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจในภูมิภ�คอ�เซียนในอน�คตอีกด้วย  

•  โครงการทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ประจำาปี 2556 
ด้วยเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รร่วมให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริมด้�น
ก�รศึกษ�ของบุตรของพนักง�นของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มห�ชน) และบริษัทย่อย ที่มีผลก�รเรียนดีอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงอันจะ
เป็นก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยของพนักง�นต่อก�รศึกษ�ของบุตร 
จึงได้พิจ�รณ�คัดเลือกพนักง�นที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดี ควบคู่กับบุตร
ของพนักง�นที่มีผลก�รเรียนดีให้ได้รับทุนสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�อย่�ง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีหลักเกณฑ์ในก�รให้ทุนและก�รคัดเลือกเป็น
ไปต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รทุนก�รศึกษ�บุตรพนักง�นกำ�หนด โดย
ไม่จำ�กัดส�ข�วิช�ที่เรียน ทั้งนี้แบ่งทุนก�รศึกษ�ออกเป็น 2 ประเภท คือ

-  ทุนการศึกษากรณีทั่วไป 
แบ่งเป็น 5 ระดับก�รศึกษ� ได้แก่ ประถมศึกษ� (ป.1-ป.6) 
มัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
(ม.4-ม.6) / (ปวช.) ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส./ปวท.) 
และอุดมศึกษ� (ปริญญ�ตรี)  

-  ทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)  
สำ�หรับบุตรของพนักง�นที่มีผลก�รเรียนดีเป็นพิเศษ และกำ�ลัง
ศึกษ�อยู่ในระดับอุดมศึกษ� ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�ที่ 2 เป็นต้นไป 
และเมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� ห�กมีคว�มประสงค์จะเข้�ร่วมทำ�ง�นกับ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) หรือบริษัทย่อย จะได้รับก�ร
พิจ�รณ�เข้�ร่วมง�นกับบริษัทเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

• การพัฒนาฝีมือแรงงานสำาหรับบุคลากรในโรงงาน 
ก�รส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
ของบุคล�กรในองค์กร อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและพึ่งพ�
ตนเองได้นั้น นอกจ�กจะส่งผลให้เกิดก�รประหยัดต้นทุนขององค์กรแล้ว 
ก�รออกแบบเครื่องจักร และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงผลง�นอันเกิดจ�กก�ร
สร้�งสรรค์นั้นๆ จะได้รับก�รจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ต่อไป 
อ�ทิ

-  ผลง�นก�รสร้�งเครื่องจักรขึ้นรูปกล่อง (Carton Erector)  
เครื่องปิดฝ�กล่อง (Carton Sealer) เครื่องบรรจุขวดลงกล่อง 
(Carton Packer) โดย บุคล�กรของโรงง�นผลิตเบียร์ และสุร�  
เพื่อใช้เป็นเครื่องจักรแทนแรงง�นคน ลดก�รพึ่งพ�เทคโนโลยีที่จะ
ต้องจัดซื้อจ�กต่�งประเทศ

-  ผลง�นก�รพัฒน�เครื่องเรียงขวดถ�ดลงบนพ�เลท (Palletizer) 
เครื่องยกขวดใหม่ (Bulk Glasses Depalletizer) เครื่องยกกล่อง
ลงพ�เลท (Palletizer) หุ่นยนต์ยกลัง 

-  ผลง�นก�รพัฒน�ระบบควบคุมสมองกล (PLC) เพื่อก�รพัฒน�
ระบบก�รควบคุมที่เป็นแบบคว�มต้องก�รใช้ง�นเฉพ�ะของบริษัทเอง 
(Customization)

-  ผลง�นก�รพัฒน�คิดค้นก�รผลิตส�รเคมี เพื่อตอบสนองต่อคว�ม
ต้องก�รในก�รใช้ง�น (Customize) เช่น น้ำ�ย�หล่อลื่นส�ยพ�น 
(conveyor lubricant) น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดในระบบล้�งท่อ หรือถัง 
เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ไทยเบฟ ยังให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริมง�นด้�นก�รวิจัย
และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ได้รับ
ก�รรับรองจ�ก คณะกรรมก�รรับรองโครงก�รวิจัยและพัฒน� 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ให้เป็นผู้รับทำ�ง�น
วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี โดยมีผลง�นวิจัยอีกหล�ยๆ ผลง�นได้รับก�ร
รับรองจ�กหน่วยง�นนี้เช่นกัน 
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รด้�นเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองต่อเป้�หม�ยหลัก 
ของก�รสร้�งคว�มเติบโตของบริษัทคือก�รขย�ยก�รลงทุนทั้งในและ 
ต่�งประเทศควบคู่ไปกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้�งคุณค่�ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยอย่�งสมดุลและเพื่อสร้�ง
ก�รเติบโตของไทยเบฟอย่�งยั่งยืน 

ในปี 2555 บริษัทได้เข้�ลงทุนในหุ้นเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัทช้ันนำ�ของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีประวัติศ�สตร์อันย�วน�น 
มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงม�กม�ย อีกทั้งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ย
เครื่องดื่มขน�ดใหญ่ของภูมิภ�ค บริษัทเล็งเห็นว่�ก�รลงทุนในครั้งนี้
ส�ม�รถส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทในก�รขย�ยธุรกิจไปยัง

ตล�ดใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นประเทศในแถบอ�เซียนที่มีคว�มเจริญเติบโต
ท�งเศรษฐกิจ ต�มกลยุทธ์ระยะย�วของบริษัทได้เป็นอย่�งดี

สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2556 นั้น ไทยเบฟมีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม
จำ�นวน 155,771 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 3.3 และกำ�ไรก่อนกำ�ไรจ�กก�ร
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 19,002 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 
เมื่อเทียบกับปี 2555 กำ�ไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กคว�มเป็น
ผู้นำ�ในธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ ที่มีคว�มพร้อมทั้งฐ�นก�รผลิตและ
เครือข่�ยก�รกระจ�ยสินค้�ที่ครอบคลุม รวมทั้งมีศักยภ�พที่จะขย�ยไป
สู่ธุรกิจเครื่องดื่มในระดับภูมิภ�ค

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน (หน่วย: ล้�นบ�ท)
2556 2555 2554

รายได้ / ค่าใช้จ่าย
ร�ยได้จ�กก�รข�ย 155,771 161,044 132,186

กำ�ไรก่อนกำ�ไรจ�กก�รซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 19,002 28,760 11,967

สินทรัพย์ / หนี้สิน
สินทรัพย์รวม 183,329 207,686 99,362

หนี้สินรวม 85,336 122,714 36,159

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่�ย 11,048 10,546 9,291

ความยัง่ยนืด้านเศรษฐกจิ
และความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค
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•	 ศูนย์ C asean 
จ�กก�รจัดทำ�ปฏิญญ�อ�เซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
แล้วตั้งแต่เดือนธันว�คม ปี 2552 และจ�กนโยบ�ยก�รยกระดับ 
คว�มร่วมมือของอ�เซียนเพื่อเข้�สู่มิติใหม่ในก�รสร้�งประช�คมให้
แข็งแกร่งท�งกฎหม�ยและว�งแผนจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่� ประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) 
รองรับก�รดำ�เนินก�รเพื่อเข้�สู่เป้�หม�ยดังกล่�วภ�ยในปี 2558 ทั้งนี้ 
เพื่อให้อ�เซียนมีก�รเคลื่อนย้�ยสินค้� บริก�ร ก�รลงทุน แรงง�นฝีมือ 
และเงินทุนได้อย่�งเสรี ต�มพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน (AEC Blueprint) 

ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญดังกล่�ว เนื่องจ�กคว�มร่วมมือท�ง
ด้�นเศรษฐกิจจะช่วยพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของประช�ชนอ�เซียนให้ดีขึ้น 
และนำ�ไปสู่คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ อย่�งยั่งยืน  ไทยเบฟ
จึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ C asean ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 โดยมี
เจตน�รมณ์ที่แสดงไว้ในพันธกิจหลักของศูนย์ C asean คือ
1. สร้�งศูนย์กล�งองค์คว�มรู้ที่มุ่งเน้นด้�น ก�รเริ่มต้นธุรกิจ ศิลปะ 
 และวัฒนธรรมของภูมิภ�คอ�เซียน
2. สร้�งก�รเชื่อมโยงที่ทรงประสิทธิภ�พแก่ประช�คมอ�เซียน
3. สร้�งเวทีสำ�หรับผู้ประกอบก�รและคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงศักยภ�พทั้ง 
 ท�งด้�นธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยจะชักชวนภ�คธุรกิจเอกชน 
 ในตล�ดอ�เซียนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

ไทยเบฟ ในฐ�นะบริษัทผู้จำ�หน่�ยเคร่ืองด่ืมครบวงจร มีคว�มมุ่งม่ันในก�ร 
กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำ�นึกในก�รดื่มอย่�งรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือ
กับมูลนิธิแก้ไขปัญห�ก�รดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for 
Responsible Drinking, TFRD) ในก�รจัดโครงก�รฝึกอบรม 
(Training Program) ให้แก่พนักง�นภ�ยในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีโครงก�รและกิจกรรมต่�งๆ

•  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไทยเบฟ
ไทยเบฟ ให้คว�มสำ�คัญกับเสียงสะท้อนจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ�ยใน
และภ�ยนอกองค์กรอย่�งทั่วถึง โดยก�รจัดให้มีศูนย์บริก�รลูกค้�
สัมพันธ์ ไทยเบฟ โทร 02-617-6500  ให้บริก�รรับคำ�แนะนำ� ติชม 
สอบถ�ม และรับปัญห�ข้อร้องเรียนต่�งๆ จ�กผู้บริโภคตลอด 24 ช่ัวโมง  
ตลอดทั้ง 7 วัน เพื่อตอบข้อซักถ�มและช่วยเหลือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ในเครือบริษัทในทุกกรณี โดยมีจุดมุ่งหม�ยหลักเพื่อให้ทุกท่�นได้รับ
คว�มพึงพอใจสูงสุดจ�กสินค้�และบริก�ร ด้วยก�รทำ�ง�นอย่�งมี
ประสิทธิภ�พจ�กหน่วยง�นที่รับผิดชอบอีกทั้งยังมีระบบเพื่อติดต�ม 
และตั้งเตือนอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญห�และทุกคำ�ถ�มภ�ยในเวล�
อันรวดเร็ว พร้อมกับมีก�รตรวจสอบจ�กหน่วยง�นภ�ยในอย่�งสม่ำ�เสมอ
และต่อเนื่องด้วยคว�มสำ�นึกในก�รใส่ใจดูแลผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรกับผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ

ศูนย์บริก�รลูกค้�สัมพันธ์ไทยเบฟให้บริก�รตลอด 24 ชม. ตลอด 7 วัน
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ไทยเบฟมอบรถโมบ�ยคลีนิค “ช้�งช่วยช้�ง” ให้กับศูนย์ก�รศึกษ�และวิจัยช้�ง คณะสัตวแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นพ�หนะหน่วยเคลื่อนที่เร็วรักษ�ช้�งในกรณีฉุกเฉินไทยเบฟเป็นส่วนหนึ่งในก�รอนุรักษ์ช้�งป่�กุยบุรีอย่�งยั่งยืน 

ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตก้�วหน้�  ควบคู่ไปกับก�รมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนคืนสู่ประเทศช�ติ  จึงเป็นจุด
กำ�เนิดของโครงก�รต่�งๆ โดยมีแกนหลักในก�รดำ�เนินง�นด้วยแนวคิด
ของก�รสร้�งต้นแบบด้�นก�รพัฒน�ให้เหม�ะสมสอดคล้องกับชุมชน
และสังคมเป้�หม�ย พร้อมกับส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในก�ร
พัฒน� อันจะเป็นแนวท�งในก�รร่วมกันสร้�งและขับเคลื่อนชุมชน สังคม
ให้เข้มแข็ง ส�ม�รถประกอบสัมม�ชีพและพึ่งพ�ตัวเองได้อย่�งยั่งยืน 
รวมถึงดำ�รงอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นๆ ได้อย่�งมีคว�มสุข 

โครงก�ร “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” จึงเกิดขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่�และ
คว�มสำ�คัญของก�รส่งมอบโอก�สที่ดีในด้�นต่�งๆ ให้แก่เย�วชน และ
กลุ่มคนที่อ�ศัยอยู่ในชุมชน โดยเฉพ�ะในพื้นที่โดยรอบรัศมีของบริษัท
ย่อยในกลุ่มไทยเบฟทั่วประเทศ ทั้งในด้�นก�รศึกษ� ด้�นส�ธ�รณสุข 
ด้�นศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬ� รวมถึงด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งนับเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญต่อก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดี อันนำ�ไปสู่คว�ม
ยั่งยืนด้�นสังคม ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทก�รดำ�เนินง�นในโครงก�รและ
กิจกรรมต่�งๆ ดังนี้

• โครงการ “ช้างช่วยช้าง”  
ส่งเสริมให้คนในชุมชนและช้�ง ส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งยั่งยืน 
จึงร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน อ�ทิ กองทุนสัตว์ป่�โลกส�กล 
(World Wildlife Fund: WWF) อุทย�นแห่งช�ติกุยบุรี และ
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ดำ�เนินก�รค้นคว้�วิจัยและพัฒน�แนวท�ง
ในก�รช่วยเหลือช้�งป่�และช้�งเลี้ยง พัฒน�แหล่งน้ำ� แหล่งอ�ห�ร 
และก�รอนุรักษ์ช้�ง ในรูปแบบต่�งๆ ดังนี้

“ช้�งป่�”: ร่วมกับ มูลนิธิช้�งป่�บ้�นพ่อ อ.กุยบุรี ดำ�เนินโครงก�ร
เพื่ออนุรักษ์ช้�งในเขตพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติกุยบุรี 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

“ช้�งบ้�น”: ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
ดำ�เนินง�นให้ก�รสนับสนุนของหน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�วิจัยช้�ง ด้วย
ก�รมอบ “รถโมบ�ยคลีนิค ช้�งช่วยช้�ง” เพื่อช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก
ให้แก่อ�ส�สมัครให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และลงพื้นที่ช่วยเหลือช้�ง
ที่ได้รับก�รบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมถึงสนับสนุนง�นด้�นก�รศึกษ�วิจัย
ให้ขย�ยผลไปยังสถ�บันก�รศึกษ�และสถ�บันวิจัยอื่นๆ ที่ดำ�เนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับก�รอนุรักษ์ช้�งและแหล่งอ�ห�รช้�งป่�ในเขตพื้นที่
ภ�คเหนือด้วย
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•  “ปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์ช้าง” 
ดำ�เนินกิจกรรม “ปลูกจิตสำ�นึกก�รอนุรักษ์ช้�งอย่�งยั่งยืน” ร่วมกับ 
ผู้นำ�ชุมชน และเย�วชนของโรงเรียนป่�เด็งวิทย� อำ�เภอแก่งกระจ�น 
จังหวัดเพชรบุรี  ณ คลินิกสุขภ�พช้�งและสัตว์ป่�ของหน่วยสัตว์ป่� 
โรงพย�บ�ลสัตว์มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  ซึ่งได้ให้คว�มรู้และปลูกจิตสำ�นึกในด้�นต่�งๆ ที่จำ�เป็น
ต่อก�รดำ�รงชีพของช้�ง อ�ทิ ก�รดูแลและรักษ�ช้�งที่บ�ดเจ็บจ�กก�ร
ถูกพร�นล่� ก�รผสมเทียมช้�ง คว�มรู้ในก�รสร้�งแหล่งน้ำ� แหล่ง
อ�ห�ร และก�รเห็นคว�มสำ�คัญต่อชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของชุมชนที่
ต้องอยู่ร่วมกันกับช้�งป่�ในพื้นที่เป้�หม�ยด้วย

•  จัดคอนเสิร์ตหารายได้ “ช้างช่วยช้าง”
หนึ่งในกิจกรรมของโครงก�ร “ช้�งช่วยช้�ง” คือ ก�รห�ร�ยได้เพื่อนำ�ไป
สมทบกองทุนส่งเสริมก�รแก้ไขปัญห�ก�รอยู่ร่วมกันระหว่�งคนกับช้�ง 
ไทยเบฟ จึงร่วมมือกับ จังหวัดเพชรบุรี จัดคอนเสิร์ตก�รกุศลค�ร�บ�ว 
“ช้�งช่วยช้�ง” โดยนำ�ร�ยได้หลังหักค่�ใช้จ่�ยมอบให้แก่ กองทุน 
“ช้�งช่วยช้�ง” จังหวัดเพชรบุรี สำ�หรับนำ�ไปจัดสรรเป็นงบประม�ณใน
ก�รจัดก�รดูแลและแก้ไขปัญห�ช้�งป่�ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึง
ร่วมสร้�งคุณภ�พชีวิตของร�ษฎรในพื้นที่ให้ส�ม�รถใช้ชีวิตร่วมกับช้�ง
ได้อย่�งสันติสุข  

• โครงการ “School Bird” 
ไทยเบฟ กับ สม�คมพัฒน�ประช�กรและชุมชน (The Population & 
Community Development Association, PDA) มีเจตจำ�นงร่วมกัน
ม�ย�วน�นเกือบ 10 ปี ใน “โครงก�รร่วมพัฒน�หมู่บ้�น” (Village 
Development Partnership, VDP) ด้วยเป้�หม�ยที่จะช่วยยกระดับ
และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�กรในชุมชนให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่�งยั่งยืน

ในปี 2556  ได้ร่วมกันว�งแผนจัดทำ� “โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต” 
โดยว�งเป้�หม�ยให้โรงเรียนหรือสถ�บันก�รศกึษ�ในพืน้ทีเ่ป็นศนูยก์ล�ง
ของชุมชน (School Bird) มีบทบ�ทในก�รสร้�งกระบวนก�รพัฒน�
ชุมชนทั้งระบบ ร่วมกับหน่วยง�นปกครองท้องถิ่น  หน่วยง�นอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง บุคล�กรด้�นก�รศึกษ� เด็ก เย�วชน ตลอดจนช�วบ้�น 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ส�ม�รถขับเคลื่อนเป็นชุมชนต้นแบบและขย�ยผล
ไปยังหมู่บ้�นและตำ�บลข้�งเคียง ให้ส�ม�รถนำ�รูปแบบดังกล่�วไปปรับใช้ 
ได้เหม�ะสมกับพื้นที่ของตนเอง อันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้�งชุมชน
ให้เข้มแข็งได้อย่�งยั่งยืน

“โครงก�ร School Bird” ได้ดำ�เนินก�รนำ�ร่องในพื้นที่ของโรงเรียน 
บ้�นท่�ตูม จังหวัดปร�จีนบุรี โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กคนในชุมชน 
ช่วยกันว�งแผนแนวท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในด้�นต่�งๆ อ�ทิ 
แนวท�งก�รทำ�ก�รเกษตรนอกฤดูก�ล แนวท�งก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน 
แนวท�งก�รฝึกอ�ชีพที่ก่อให้เกิดร�ยได้  เป็นต้น 

เด็กและเย�วชนไทยหัวใจอนุรักษ์ พร้อมผู้นำ�ชุมชนบ้�นป่�เด็ง 
อ.แก่งกระจ�น จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรม “ปลูกจิตสำ�นึกก�รอนุรักษ์ช้�งอย่�งยั่งยืน” 

“แอ๊ด” นำ�ทีม “ค�ร�บ�ว” ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต 
“ช้�งช่วยช้�ง” ห�ร�ยได้อนุรักษ์ช้�งไทย
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•  โครงการ “ตำาบลสัมมาชีพ” 
ไทยเบฟ ร่วมมือกับ มูลนิธิสัมม�ชีพ ลงพื้นที่ค้นห�ตำ�บลเข้มแข็ง ในก�ร
ร่วมกันพัฒน�ศักยภ�พด้�นบริห�รจัดก�รต�มแผนแม่บทชุมชนให้ได้
รับคว�มสำ�เร็จ บนพื้นฐ�นแนวคิดก�รสร้�งเศรษฐกิจพอเพียง และให้
สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละพื้นที่รวมถึงทรัพย�กรธรรมช�ติของ
ท้องถิ่นนั้นๆ 

โครงก�รฯ ดังกล่�ว ได้รับคว�มร่วมมือจ�กพันธมิตรหล�ยกลุ่ม อ�ทิ 
นักพัฒน� เจ้�หน้�ที่มูลนิธิ นักธุรกิจ นักวิช�ก�ร นักก�รตล�ด ที่มี 
จิตอ�ส� ร่วมกันจุดประก�ยให้เกิดแนวคิดและร่วมช้ีแนะแนวท�งก�รแก้ไข
ปัญห�ในด้�นต่�งๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ชุมชนในปัจจุบัน
ให้ได้รับคว�มสำ�เร็จ โดยนำ�ร่องพื้นที่ใน 3 ภูมิภ�ค ได้แก่ ตำ�บลเข�ถ่�น 
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ตำ�บลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ  และตำ�บลบัวใหญ่ 
จังหวัดน่�น  ให้ส�ม�รถขับเคลื่อนแผนแม่บทของตนเองที่จัดทำ�ขึ้นได้
ประสบคว�มสำ�เร็จ โดยมีหัวใจหลักของก�รดำ�เนินโครงก�ร คือ ช�วบ้�น 
และชุมชนเป้�หม�ย ให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืน ตลอดจน
เป็นต้นแบบในก�รพัฒน�ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

•  โครงการ “ไทยเบฟ ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” 
ไทยเบฟ  เล็งเห็นถึงคุณค่� และคว�มสำ�คัญของเด็กและเย�วชนไทย
ซึ่งจะเป็นอน�คตของประเทศช�ติต่อไปในวันข้�งหน้� โดยเฉพ�ะเย�วชน
ในพื้นที่ที่ห่�งไกลทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ  จึงได้จัดทำ� “ไทยเบฟ 
ร่วมสร้�งชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนำ�คณะวิทย�กรที่มี
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และม�กประสบก�รณ์ รวมถึงผู้ฝึกสอนมืออ�ชีพ
ในศ�สตร์และศิลป์ 3 ด้�น ได้แก่ ดนตรี กีฬ� และศิลปวัฒนธรรม 
ลงพื้นที่ชุมชนเป้�หม�ย 12 แห่ง เพื่อร่วมแบ่งปันประสบก�รณ์ 
พัฒน�ทักษะ และส่งเสริมก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งนอกจ�กจะสร้�ง
รอยยิ้มแล้ว ยังได้ช่วยจุดประก�ยให้กับเด็กและเย�วชนในพื้นที่เป้�หม�ย
ให้มีแรงบันด�ลใจสำ�หรับอน�คตอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ใน “โครงก�รชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ที่ได้ให้ก�ร
สนับสนุนและเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และจะยังคง
มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รต่อไปให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทย 
ด้วยหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้�ง “รอยยิ้ม” ให้เกิดขึ้นในชุมชน
ตลอดไป

ภ�พที่ 1-2
มูลนิธิสัมม�ชีพและไทยเบฟลงพื้นที่นำ�ร่องโครงก�ร 
“1 ตำ�บลสัมม�ชีพ 1 บริษัท “

ภ�พที่ 3-4
กิจกรรม ก�รลงพื้นที่เพื่อเติมเต็มและสร้�งรอยยิ้มให้แก่เด็กและเย�วชนภ�ยใต้ 
โครงก�ร “ไทยเบฟ ร่วมสร้�ง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ปีที่ 2
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•  โครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ
ไทยเบฟ ริเริ่ม โครงก�ร “ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ” ขึ้นในปี 2547 
เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำ�นึกให้เกิดวินัยและคว�มรับผิดชอบ 
ในก�รใช้รถใช้ถนน โดยร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ
องค์กรต่�งๆ ได้แก่ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ กรมก�รขนส่งท�งบก 
ง่วงอย่�ขับฯ มูลนิธิเม�ไม่ขับ และสื่อมวลชนพันธมิตร ได้แก่ จ.ส. 100 
และได้ดำ�เนินโครงก�รนี้ม�อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

•  โครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว” 
เดินท�งม�ถึงปีที่ 14 แล้ว สำ�หรับเส้นท�งแห่งก�รแบ่งปันไออุ่นกับ 
โครงก�ร “ไทยเบฟรวมใจ ต้�นภัยหน�ว”  ที่ได้ร่วมมือกับกรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย กระทรวงมห�ดไทย ส่งมอบผ้�ห่มผืนเขียว
บรรเท�คว�มเหน็บหน�วให้แก่พี่น้องช�วไทยในพื้นที่ประสบภัยหน�ว
ทั่วประเทศ จนเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำ�ให้ไทยเบฟเป็นที่
ถูกกล่�วข�นถึงจ�กคนไทยทั้งประเทศ  ด้วยปณิธ�นที่ยึดมั่น “คนไทย
ให้กันได้” โครงก�รนี้จึงได้ดำ�เนินม�อย่�งต่อเนื่อง และจนถึงปัจจุบัน
ได้ส่งมอบผ้�ห่มผืนเขียวดังกล่�วไปแล้วถึง 2 ล้�น 8 แสนผืน คิดเป็น
มูลค่�รวมกว่� 500 ล้�นบ�ท ห�กเปรียบเทียบเป็นระยะท�งจะมีคว�มย�ว
เท่�กับ 5,690 กิโลเมตร หรือระยะท�งไปกลับกรุงเทพ-แม่ส�ย 3 รอบ  
“ไทยเบฟรวมใจ ต้�นภัยหน�ว” จะยังคงมุ่งมั่นส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่น 
และเดินหน้�สร้�งสรรค์ส่ิงดีๆ ตอบแทนสู่สังคมไทย และประเทศช�ติต่อไป

ด้านการศึกษา  

ไทยเบฟ เช่ือม่ันว่� ก�รศึกษ� เป็นร�กฐ�นท่ีสำ�คัญประก�รหน่ึงท่ีจะส่งผล 
ต่อคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินชีวิตในอน�คต ผู้ที่มีคว�มตั้งใจศึกษ�และ
ใฝ่ห�คว�มรู้จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเพิ่มพูนคว�มรู้  คว�มส�ม�รถ 
พัฒน�ทักษะฝีมืออยู่เสมอ จึงจะได้รับสำ�เร็จ  ไทยเบฟเล็งเห็นคว�มสำ�คัญ 
ในก�รให้ก�รสนับสนุนส่งเสริมและพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�ผ่�นโครงก�ร
และกิจกรรมสำ�คัญๆ ในหล�กหล�ยรูปแบบ อันจะช่วยส่งเสริมพัฒน�ให้
เกิดก�รเรียนรู้ด้�นก�รเรียนก�รสอนรวมตลอดจนถึงก�รให้คำ�ปรึกษ�
แนะนำ�เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒน�ศักยภ�พที่มีอยู่ให้ได้รับ 
คว�มสำ�เร็จ บริษัทให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�ผ่�นมูลนิธิต่�งๆ ดังนี้ 

• “สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสังคม” 
(ß Young Entrepreneur) 
ไทยเบฟผ่�น มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับ สภ�หอก�รค้�ไทย 
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย  ร่วมกันจัดต้ัง “โครงก�รสร้�งผู้ประกอบก�ร 
รุ่นใหม่เพื่อสังคม (ß Young Entrepreneur)” ภ�ยใต้หลักสูตร
ปริญญ�ตรี คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�ผู้ประกอบก�ร มห�วิทย�ลัย
หอก�รค้�ไทย เพ่ือสร้�งผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภ�พในก�รประกอบ 
ธุรกิจทั้งในและต่�งประเทศ รวมถึงปลูกจิตสำ�นึกให้ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ภ�พที่ 1-2
โครงก�ร”ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟประจำ�ปี 2556”

ภ�พที่ 3-4
ไทยเบฟรวมใจต้�นภัยหน�ว ส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่น ปีที่ 14
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นักศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�ร “สร้�งผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่เพื่อสังคม” 
(ß Young Entrepreneur) จะได้รับโอก�สในก�รพัฒน�ทักษะก�ร
เป็นผู้ประกอบก�ร รวมถึงได้มีโอก�สเรียนรู้ และได้รับก�รถ่�ยทอด 
คว�มรู้จ�กประสบก�รณ์จริงของนักธุรกิจชั้นนำ�ระดับประเทศที่จะม�เป็น
วิทย�กรพิเศษ และเติมเต็มคว�มรู้ในก�รทำ�ธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบ
คว�มสำ�เร็จ นอกจ�กนี้ ยังได้มีโอก�สไปทัศนศึกษ�ดูง�น ฝึกปฏิบัติง�น
จริงเมื่อปิดภ�คก�รศึกษ� (ภ�คฤดูร้อน) และเข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทที่จัดขึ้นอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โครงก�ร “สร้�งผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (ß Young 
Entrepreneur) ปัจจุบันมีนักศึกษ�รวม 3 รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 ปัจจุบันศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 34 คน  
รุ่นที่ 2 ปัจจุบันศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 42 คน  
รุ่นที่ 3 ปัจจุบันศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 38 คน

• มอบ “อาคาร 96 ปี พระธรรมปัญญาบดี” 
บริษัทเล็งเห็นคว�มสำ�คัญด้�นก�รศึกษ�แก่เย�วชนในระดับชุมชน 
จึงมอบทุนสนับสนุนผ่�นมูลนิธิสิริวัฒนภักดีจำ�นวนเงิน 10 ล้�นบ�ท
เพื่อจัดสร้�ง “อ�ค�ร 96 ปี พระธรรมปัญญ�บดี” พร้อมอุปกรณ์
ที่จำ�เป็นต่อก�รเรียนก�รสอน อ�ทิ ตู้หนังสือ โต๊ะ เก้�อี้ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มอบให้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดตร�ชู ตำ�บลบ้�นหม้อ 
อำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

• มอบ “อาคารโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก” 
ยังคงไว้ซึ่งเจตน�รมย์อย่�งต่อเนื่อง ไทยเบฟ จึงได้สนับสนุนให้มีก�ร
จัดสร้�ง “อ�ค�รโรงเรียนเสน�รักษ์ กรมแพทย์ทห�รบก” ผ่�นมูลนิธิ
สิริวัฒนภักดี เพ่ือใช้เป็นสถ�นท่ีจัดให้มีก�รเรียนก�รสอน เพ่ิมพูนคว�มรู้ 
ทักษะ และคว�มส�ม�รถทั้งด้�นวิช�ชีพ และก�รทห�ร ให้แก่กำ�ลังพล

เหล่�แพทย์ และเหล่�ทห�รหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องต�มนโยบ�ย
ของกองทัพบก ซึ่งมีปีละไม่น้อยกว่� 16 หลักสูตร 

“อ�ค�รโรงเรียนเสน�รักษ์ กรมแพทย์ทห�รบก” เป็นอ�ค�รขน�ดใหญ่ 
6 ชั้น นอกจ�กจะใช้พื้นที่เป็นห้องเรียน ห้องทำ�ง�น ห้องปฏิบัติก�ร 
ห้องสมุด ห้องรับประท�นอ�ห�ร และอื่นๆ ชั้นบนสุดของอ�ค�ร ยังได้
จัดสรรพื้นที่ให้เป็นหอพักนักเรียนทห�ร ขน�ด 100 เตียงด้วย

• “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” 
นอกเหนือไปจ�กก�รร่วมให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริมโอก�สก�รเรียนรู้
ในด้�นต่�งๆ แก่ผู้เรียนแล้ว ไทยเบฟ ยังเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ “ครู”  
ผู้ที่ได้ชื่อว่�เป็นผู้ที่มุ่งมั่น เสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�ม
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่�นโครงก�รพระเมตต�สมเด็จย่� 
“ร�งวัลครูเจ้�ฟ้�กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์” ที่ได้มอบร�งวัลให้แก่
ครูดีเด่นที่ผ่�นก�รคัดเลือกจ�กครูอ�ส�สมัคร ครูจ�กศูนย์ก�รเรียนรู้
ชุมชนช�วไทยภูเข� ครูตำ�รวจตระเวนช�ยแดน ครูในสังกัดสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ครูที่ปฏิบัติหน้�ที่ในพื้นที่ทุรกันด�ร
บนพื้นที่สูง (9 จังหวัดภ�คเหนือ) และ 3 จังหวัดช�ยแดนใต้ 

 “ร�งวัลครูเจ้�ฟ้�กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์” นี้ นอกจ�กจะ
เป็นก�รประก�ศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ เผยแพร่ผลง�น
คุณง�มคว�มดีของครูผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่�งที่ดีให้ปร�กฏแก่ครู 
นักเรียน และประช�ชนทั่วไปแล้ว ยังได้ร่วมสร้�งขวัญและกำ�ลังใจในก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ของ “ครู” ดีเด่นดังกล่�ว ในก�รสร้�งสรรค์ประโยชน์สู่
ประเทศช�ติต่อไป

จ�ก “ปณิธ�น” สู่ “ก�รให้” จึงทำ�ให้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้�
ให้ก�รสนับสนุนในโครงก�รต่�งๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่�ง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
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ด้านสาธารณสุข 

ไทยเบฟ  เชื่อมั่นว่�ก�รมี “สุขภ�พดี” นับเป็น “ต้นทุนที่ดีที่สุด” ที่จะ 
ส่งผลให้มนุษย์เร�ส�ม�รถกระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม ประเทศช�ติ  และส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมี 
คว�มสุข จึงเห็นถึงคว�มจำ�เป็นและคว�มสำ�คัญในก�รร่วมให้ก�ร
สนับสนุนส่งเสริมด้�นก�รส�ธ�รณสุขในรูปแบบต่�งๆ ของหน่วยง�น 
ทั้งภ�ครัฐและเอกชน  ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รดูแล รักษ� ศึกษ� ค้นคว้� 
วิจัย และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นท�งก�รแพทย์ ให้ได้รับผลสำ�เร็จ
ในด้�นก�รให้ก�รรักษ�ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยด้อยโอก�ส และผู้ป่วยที่
ข�ดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง ไทยเบฟให้ก�ร
สนับสนุนส่งเสริมด้�นส�ธ�รณสุขผ่�นมูลนิธิ โรงพย�บ�ล และโครงก�ร
ต่�งๆ ตลอดปี 2556 ดังนี้

•	 จัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศล “โรงพยาบาลสถาบันโรคไต 
ภูมิราชนครินทร์” สถาบันดูแล รักษาผู้ป่วยโรคไตชั้นนำาของ
เอเชีย
ไทยเบฟ ผ่�นมูลนิธิสิริวัฒนภักดีร่วมให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณในก�ร
ดำ�เนินก�รจัดสร้�ง โรงพย�บ�ล “สถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์” รวมถึง 
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล
เนื่องในโอก�สปีมห�มงคลที่ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ทรงครอง
สิริร�ชสมบัติครบรอบ 60 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 2549 รวมใช้ระยะเวล�ในก�ร
ก่อสร้�ง 2 ปีเศษ เริ่มเปิดให้บริก�รผู้ป่วยนอก เมื่อเดือนสิงห�คม 
พ.ศ.2555 โดย สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นช่ือโรงพย�บ�ล “สถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์” 
เมื่อวันที่ 18 สิงห�คม 2550 ซึ่งมีที่ม�จ�กพระน�มของ 2 พระองค์ คือ 
พระปรม�ภิไธยของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และพระน�มของสมเด็จ
พระพี่น�งเธอเจ้�ฟ้�กัลย�นิวัฒน� กรมหลวงสงขล�ร�ชนครินทร์ ซึ่งมี
พระกรุณ�ธิคุณอันใหญ่หลวงต่อผู้ป่วยโรคไตม�ช้�น�น และมีจำ�นวน

เพิ่มม�กขึ้นทุกๆ ปี  ต่อม�เมื่อวันที่ 28 กันย�ยน 2550 ทรงรับเป็น
องค์ประธ�นมูลนิธิ และจดทะเบียน“มูลนิธิสถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์”  
และเปิดให้บริก�รอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่ 10 พฤษภ�คม 2556   

โรงพย�บ�ล “สถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์” เป็นอ�ค�ร 9 ชั้น ตั้งอยู่
บนหัวมุมถนนพญ�ไท และถนนโยธี บนพื้นที่ 19 ไร่ ประกอบด้วย 
อ�ค�รห้องพักผู้ป่วยใน 128 เตียง ห้องผ่�ตัด 6 ห้อง ห้องฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง ห้องปฏิบัติง�นวิจัยวิเคร�ะห์  รวมถึงระบบฐ�นข้อมูล
และง�นส�รสนเทศ  รวมถึงหอพัก 1 อ�ค�ร เพื่อเป็นสถ�นที่พักของ
แพทย์ พย�บ�ล และเจ้�หน้�ที่ ได้เตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติหน้�ที่
และให้บริก�รผู้ป่วยท่ีจะม�ใช้บริก�รฟอกไตอย่�งต่อเน่ือง ฯลฯ นอกจ�กน้ี 
ยังครบครันด้วยอุปกรณ์ต่�งๆ ที่จำ�เป็นท�งด้�นก�รแพทย์ อ�ทิ 
เคร่ืองไตเทียม 50 เคร่ือง เคร่ืองเอ็กซเรย์ เคร่ืองตรวจคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้�  
เครื่อง CT Scan เครื่องอัลตร้�ซ�วด์ เป็นต้น  

ด้วยเล็งเห็นถึงคว�มจำ�เป็นที่จะส่งเสริมให้ “โรงพย�บ�ลสถ�บันโรคไต
ภูมิร�ชนครินทร์” เป็นม�กกว่�โรงพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง ในก�รที่จะร่วม
ให้ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคไตอย่�งครบวงจร จึงได้มอบทุนสนับสนุน
สำ�หรับศึกษ�ค้นคว้�เพิ่มเติมให้เกิดองค์คว�มรู้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ
และน�งพย�บ�ลด้�นอ�ยุรศ�สตร์โรคไต ได้นำ�ไปศึกษ� วิจัย ค้นคว้�
แนวท�งก�รป้องกัน ก�รดูแลรักษ� และให้คว�มรู้แก่ประช�ชน รวมทั้ง
ส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยน และถ่�ยทอดให้แก่บุคล�กร
ผู้เชี่ยวช�ญในวงก�รแพทย์ในหน่วยง�นอื่นๆ อ�ทิ โรงพย�บ�ล
จุฬ�ลงกรณ์ โรงพย�บ�ลศิริร�ช และโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี เป็นต้น  
ในอันทีจ่ะขย�ยคว�มรว่มมอืและรว่มชว่ยเหลอืผู้ปว่ยโรคไตในประเทศไทย
อย่�งจริงจัง  

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ในฐ�นะองค์ประธ�นมูลนิธิสถ�บันโรคไต
ภูมิร�ชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมชม รพ. สถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์

“โรงพย�บ�ลสถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์” โรงพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง
ในก�รรักษ�และศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย
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• ฟื้นฟูวิกฤติหลังน้ำาลด ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไทยเบฟ  เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมให้คว�มช่วยเหลือ 
ก�รดำ�เนินก�รฟื้นฟูภ�ยหลังประสบวิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554 ของ
โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  
ศูนย์รังสิต ด้วยก�รมอบทุนสนับสนุนสำ�หรับนำ�ไปจัดซื้อครุภัณฑ์
ท�งก�รแพทย์ และปรับปรุงหอผู้ป่วย ในก�รนี้ สมเด็จพระเทพรัตน
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิดอ�ค�ร
กิตติวัฒน� ระยะที่ 2 และศูนย์ผ่�ตัดผ่�นกล้องพร้อมระบบถ่�ยทอด
ท�งไกลบัวหลวง (BELTEC) โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ศูนย์รังสิต 

•	 ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช”
เป็นระยะเวล�กว่� 2 ปีแล้วที่  ไทยเบฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รให้ก�ร
สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ “มูลนิธิโรงพย�บ�ลศิริร�ช” อย่�งต่อเนื่อง 
ด้วยก�รมอบร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ย “น้ำ�ดื่มช้�ง” แก่มูลนิธิฯ เพื่อให้
ส�ม�รถนำ�ไปรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยย�กไร้ของโรงพย�บ�ลศิริร�ช รวมถึง 
เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์ ได้มีโอก�สศึกษ� 
ค้นคว้�และวิจัยด้�นก�รแพทย์ส�ธ�รณสุขของคณะแพทยศ�สตร์ 
ศิริร�ชพย�บ�ล

•		ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ”
ขณะเดียวกัน  ไทยเบฟ ยังได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รร่วมให้คว�ม
ช่วยเหลือแก่พระภิกษุ-ส�มเณรอ�พ�ธ รวมถึงประช�ชนทั่วไปที่พิก�ร 
ทุพพลภ�พ ชร�ภ�พ และข�ดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้ร่วมสมทบทุนเพื่อ
ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ “มูลนิธิโรงพย�บ�ล 50 พรรษ� 
มห�วชิร�ลงกรณ” ในพระสังฆร�ชูปถัมภ์ กระทรวงส�ธ�รณสุข  
ใน “โครงก�รผ่�ตัดข้อเข่�ข้อสะโพก  เพื่อพระภิกษุส�มเณร นักบวช
ในศ�สน�ต่�งๆ และผู้ย�กไร้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวฯ ในมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 86 พรรษ�” 

•	 สนับสนุนสร้าง “อาคารบริการทางการแพทย์” 
โรงพยาบาลตำารวจ     
ไทยเบฟ ผ่�นมูลนิธิสิริวัฒนภักดีร่วมให้ก�รสนับสนุนก�รจัดสร้�ง 
“อ�ค�รบริก�รท�งก�รแพทย์” โรงพย�บ�ลตำ�รวจ ซึ่งเป็นอ�ค�รสูง
20 ชั้น สร้�งขึ้นใหม่ทดแทนอ�ค�รเดิม เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รรองรับ
ก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์ที่มีผู้ป่วยและประช�ชนทั่วไปเข้�ม�ใช้บริก�ร
ทั้งในปัจจุบันและอน�คต และมีแนวโน้มเพิ่มจำ�นวนสูงขึ้น

• สนับสนุนกิจกรรม “Singapore Exchange Bull 
Charge” (The Bull Charge) 
ไทยเบฟ ในฐ�นะหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
(“SGX”) เข้�ร่วมกิจกรรมวิ่งก�รกุศล “Singapore Exchange Bull 
Charge (The Bull Charge) นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันอย่�ง
ต่อเนื่องปีที่ 7  กิจกรรมนี้เป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง SGX กับองค์กร
ในภ�คธุรกิจก�รเงิน และบริษัทจดทะเบียนจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
ในบริเวณย่�นธุรกิจของประเทศสิงคโปร์  โดยกิจกรรมวิ่งก�รกุศลนี้
เป็นก�รระดมทุนเพื่อห�ร�ยได้ เพื่อนำ�ไปบริจ�คช่วยเหลือเด็ก คนชร�  
ผู้ย�กไร้ ผู้พิก�ร และด้�นก�รส�ธ�รณสุขในประเทศสิงคโปร์ ผ่�น
องค์กรก�รกุศล อ�ทิ Asian Woman’s Welfare Association, 
Fei Yue Community Services, Autism Association (Singapore) 
และ Shared Services for Charities รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมใน
รูปแบบต่�งๆ ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนท�งด้�นสังคมของประเทศ
สิงคโปร์

ในปี 2556  ไทยเบฟ สนับสนุนกิจกรรมดังกล่�วในฐ�นะ Diamond 
Sponsor และสนับสนุนเสื้อสำ�หรับนักวิ่งทุกคนได้สวมใส่ รวมถึง
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำ�หรับจำ�หน่�ยในง�น โดยมอบร�ยได้
จ�กก�รจำ�หน่�ยทั้งหมด เพื่อก�รกุศลแก่องค์กรและมูลนิธิต่�งๆ ใน
ประเทศสิงคโปร์

น้ำ�ดื่มช้�ง มอบเงินสมทบทุน
มูลนิธิโรงพย�บ�ลศิริร�ช

ไทยเบฟเข้�ร่วมกิจกรรมวิ่งก�รกุศล 
“The Bull Charge” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
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ด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทยเบฟ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม อนุรักษ์และสืบส�นศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยร่วมกับพันธมิตรในวงก�รศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย 
จัดให้มีเวทีสำ�หรับศิลปินในก�รสร้�งสรรค์แสดงผลง�น ซึ่งนอกจ�กก�ร
ดำ�เนินก�รต�มคว�มมุ่งมั่นที่กล่�วแล้ว ยังเป็นก�รเปิดโอก�สให้ศิลปิน
หน้�ใหม่ได้มีช่องท�งในก�รแสดงฝีมือ ที่ผ่�นม� ไทยเบฟดำ�เนินก�ร
ผ่�นก�รสนับสนุนหน่วยง�นด้�นศิลปวัฒนธรรมแขนงต่�งๆ เพื่อร่วม
จัดโครงก�รพิเศษด้�นก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

• โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก  
ไทยเบฟ ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รประกวดศิลปกรรมช้�งเผือกม�อย่�ง
ต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ภ�ยใต้แนวคิด “น้ำ�แห่งชีวิต” ทั้งนี้
โครงก�รดังกล่�วมุ่งส่งเสริมให้เกิดก�รอนุรักษ์แนวท�งศิลปะในเชิง
เสมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ และเฟ้นห�สุดยอดผลง�นช้�งเผือก
ในแต่ละปี โดยคัดเลือกจ�กผลง�นจิตรกรรม ประติม�กรรม ภ�พพิมพ์ 
และสิ่งผสม ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รสนับสนุนและสร้�งแรงบันด�ลใจให้แก่
ศิลปินที่มีคว�มถนัดในแนวเสมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ 

ภ�พที่ 1 
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
ทรงว�ดภ�พฝีพระหัตถ์พระร�ชท�นในโอก�สเสด็จ
พระร�ชดำ�เนินทรงเปิดนิทรรศก�รศิลปกรรมช้�งเผือก 
ประจำ�ปี 2556 “น้ำ�แห่งชีวิต”

ภ�พท่ี 2 
ผู้ได้รับร�งวัลในโครงก�รประกวดศิลปกรรมช้�งเผือก 
ประจำ�ปี 2556

ภ�พที่ 3 
ภ�พร�งวัลช้�งเผือก 
ศิลปิน: น�ยชัชว�ลย์  วรรณโพธิ์ 
ชื่อผลง�น: น้ำ� ชีวิต ธรรมช�ติ 
เทคนิค: สีน้ำ�มันบนผ้�ใบ 

ภ�พที่ 4 
ภ�พร�งวัลชนะเลิศ 
ศิลปิน: น�ยศรชัย  คงวุ่น 
ชื่อผลง�น: ถึงบ้�น
เทคนิค: สีอะครีลิค
 
ภ�พที่ 5 
ภ�พร�งวัลรองชนะเลิศ 
ศิลปิน: น�ยชัยรัตน์  แสงทอง 
ชื่อผลง�น: พลังแห่งชีวิต
เทคนิค: สีอะครีลิคบนผ้�ใบ

1

2 4

3 5

28
29



1

2

3

4

5

6

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินพระร�ชท�นถ้วยร�งวัล
และเปิดนิทรรศก�รภ�พถ่�ยแห่งแผ่นดิน ประจำ�ปี 2556 (ก�รประกวดภ�พถ่�ยทั่วประเทศ 
ชิงถ้วยพระร�ชท�นครั้งที่ 26) ในแนวคิด “มุมมองที่สร้�งสรรค์” 

•	โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำาปี 2556 
ไทยเบฟ ดำ�เนินโครงก�รภ�พถ่�ยแห่งแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นจ�กคว�ม
สำ�เร็จของโครงก�รที่ริเริ่มขึ้นในปี 2550 และต่อเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน 
เป็นครั้งที่ 5  โดยในปีนี้ ผู้ดำ�เนินโครงก�รได้กำ�หนดหัวข้อก�รประกวด
ภ�พถ่�ย ภ�ยใต้แนวคิด “มุมมองท่ีสร้�งสรรค์” เพ่ือชิงถ้วยพระร�ชท�น 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ 
สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร สมเด็จพระเทพรัตน 
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� 
สิริวัฒน�พรรณวดี โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรม
ร�ชกุม�รี ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นหัวข้อในก�รประกวด
ภ�พถ่�ยเพ่ือชิงถ้วยพระร�ชท�นท้ัง 6 ร�งวัล นับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณ 
เป็นล้นพ้นอย่�งห�ที่เปรียบมิได้ โดยพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ทรง
พระร�ชท�นพระบรมร�ชวินิจฉัยคัดเลือกภ�พชนะเลิศ ประจำ�ปี 2556 
ด้วยพระองค์เอง

ภ�พที่ 1
ภ�พถ่�ยชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�น
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
หัวข้อ “เสียง” 
ศิลปิน: อุทัย หวังพัชรพล
ชื่อผลง�น: เสียงคลื่น  

ภ�พที่ 2
ภ�พถ่�ยชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�น
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ
หัวข้อ “องค์ประกอบสี” 
ศิลปิน: เทพฤทธิ์ ชัยกิจ 
ชื่อผลง�น: สีสันที่ธรรมช�ติสรรสร้�ง

ภ�พที่ 3
ภ�พถ่�ยชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ
พระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 
หัวข้อ “สะพ�น”
ศิลปิน: ภ�สิณี อมรขจรยศ
ชื่อผลง�น: ข้�มม�เพื่อพบกัน

ภ�พที่ 4 
ภ�พถ่�ยชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
หัวข้อ “ผจญภัย”
ศิลปิน: สมช�ย หงวนเสงี่ยม
ชื่อผลง�น: รอดอุโมงค์น้ำ� 

ภ�พที่ 5
ภ�พถ่�ยชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ
พระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครร�ชกุม�รี 
หัวข้อ “อร่อย”
ศิลปิน: นพมณี สงวนพงศ์
ชื่อผลง�น: อืมมม…ชื่นใจ… 

ภ�พที่ 6 
ภ�พถ่�ยชนะเลิศถ้วยประท�นทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี 
หัวข้อ “สนุก” 
ศิลปิน: วิรัช สวัสดี
ชื่อผลง�น: สนุกแบบไทยๆ
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•		 โครงการนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไทยเบฟ ให้ก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ด้วยเล็งเห็นว่�
นิทรรศก�รดังกล่�วเปิดโอก�สให้ประช�ชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชม 
พระอัจฉริยภ�พด้�นก�รถ่�ยภ�พในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี ซึ่งสะท้อนให้เห็นพระร�ชกรณียกิจและพระจริยวัตร
ในก�รเสด็จเยือนสถ�นที่หรือประเทศต่�งๆ โดยในปี 2556 
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงมีพระกรุณ�
โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นชื่อนิทรรศก�รภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ “รูปย�ตร� 
ภ�พทัศน�จร: Traveling Photos, Photos Traveling” และเสด็จเปิด
นิทรรศก�รในวันที่ 10 ธันว�คม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมห�นคร ซึ่งจัดแสดงภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ จำ�นวน 173 ภ�พ 
ที่ทรงบันทึกไว้ในระหว่�งปี 2555-2556  โดยเปิดให้ประช�ชนทั่วไป
ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภ�พได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันว�คม 2556 
ถึงวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2557

•		 โครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้ คอนเทสต์ ครั้งที่ 2 
ไทยเบฟ ให้คว�มสนใจต่อก�รส่งเสริมวงก�รถ่�ยภ�พในรูปแบบที่
หล�กหล�ย และมีแนวคิดที่เปิดกว้�งสำ�หรับก�รแสดงออกในก�รตีคว�ม 
“หัวข้อ” ที่กำ�หนดขึ้นสำ�หรับก�รประกวด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดคว�มคิด
สร้�งสรรค์ท่ีทันสมัย และก้�วเข้�สู่คว�มเป็นส�กลม�กข้ึน โดยแต่ละภ�พชุด 
ที่ส่งเข้�ประกวดต้องสื่อคว�มหม�ยที่ทุกช�ติทุกภ�ษ�ส�ม�รถเข้�ถึงได้
ม�กที่สุด

ร�งวัลชนะเลิศ
ศิลปิน: Samane Gholamnejad, Iran
ชื่อผลง�น: The four generation

นิทรรศก�รภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ 
“รูปย�ตร� ภ�พทัศน�จร” 
ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี 2555-2556
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•  โครงการสนับสนุนด้านดนตรี 
ไทยเบฟ สนับสนุนง�นด้�นดนตรีในหล�กหล�ยรูปแบบ ได้แก่ 
ก�รมอบทุนก�รศึกษ� ทุนสนับสนุนเพื่อก�รแข่งขันในระดับช�ติ
และน�น�ช�ติ และทุนสนับสนุนเพื่อก�รแสดงที่ได้รับก�รคัดเลือก 
หรือรับเชิญจ�กต่�งประเทศในระดับช�ติและน�น�ช�ติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศักยภ�พเป็นหมู่คณะ และก�รส่งเสริมพรสวรรค์ด้�นดนตรี 
โดยได้สนับสนุนกิจกรรมดังนี้ 

- ก�รสนับสนุนวงดุริย�งค์ฟีลฮ�ร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
 (Thailand Philharmonic Orchestra: TPO) 
- ก�รสนับสนุนมูลนิธิอ�จ�รย์สุกรี เจริญสุข
- ก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียน/นักศึกษ� 
 วิทย�ลัยดุริย�งคศิลป์ มห�วิทย�ลัยมหิดล
- ก�รสนับสนุนทุนเพื่อก�รแข่งขันให้แก่คณะนักร้องประส�นเสียง  
 สวนพลู 

ภ�พที่ 1
ไทยเบฟสนับสนุนวงดุริย�งค์ฟีลฮ�ร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO)

ภ�พที่ 2
ไทยเบฟสนับสนุนทุนเพื่อก�รแข่งขันให้แก่คณะนักร้องประส�นเสียงสวนพลู

ภ�พที่ 3
มูลนิธิอ�จ�รย์ สุกรี เจริญสุข ร่วมกับวิทย�ลัยดุริย�งคศิลป์ 
มห�วิทย�ลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตคุณธรรมนำ�ปัญญ� ครั้งที่ 5 

ภ�พที่ 4
ไทยเบฟสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียน/นักศึกษ� วิทย�ลัยดุริย�งคศิลป์ 
มห�วิทย�ลัยมหิดล

1 3
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ด้านกีฬา

ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่� “กีฬ�” เป็นปัจจัยสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งในก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีของคนในสังคม จึงได้ให้คว�มสำ�คัญและ
เข้�ร่วมให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสม�คมกีฬ�ประเภทต่�งๆ 
ในประเทศม�อย่�งต่อเน่ืองและย�วน�น ท้ังด้�นทุน งบประม�ณสนับสนุน 
ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� ตลอดจนเข้�ร่วมดำ�เนินก�รเป็นส่วนหนึ่งในก�ร
สนับสนุนก�รแข่งขันกีฬ�ครั้งสำ�คัญๆ ระดับอ�ชีพทั้งในและต่�งประเทศ 
อันนำ�ม�ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจของประช�ชนช�วไทยและชื่อเสียงของ
ประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ส�ยต�ของน�น�ประเทศ

นอกจ�กนี้  ไทยเบฟ ยังได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�ทักษะ และ
ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ในทักษะกีฬ�ประเภทต่�งๆ ระดับ
เย�วชน ด้วยเชื่อมั่นว่�จะเป็นก�รปลูกจิตสำ�นึกให้เย�วชนไทยหันม�ให้
คว�มสนใจและรักก�รออกกำ�ลังก�ยผ่�นประเภทกีฬ�ต�มคว�มส�ม�รถ 
คว�มถนัด และรู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศช�ติ ในรูปแบบกิจกรรมต่�งๆ อันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืน ภ�ยใต้โครงก�ร ไทยเบฟ ไทยท�เล้นท์  

•		 ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬาฟุตบอล”
-  ThaiBev Football Academy (TBFA)

ไทยเบฟ  ริเริ่มดำ�เนินก�รโครงก�รฝึกอบรมทักษะก�รเล่นฟุตบอล
ระดับม�ตรฐ�นส�กลต�มแนวท�ง Everton Way เป็นระยะเวล�เกือบ 
10 ปี นับต้ังแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังเพ่ือจะปลูกฝัง 
ให้เย�วชนที่มีอ�ยุระหว่�ง 5 -18 ปี ที่ชื่นชอบและมีคว�มส�ม�รถ
ด้�นกีฬ�ฟุตบอล เข้�ร่วมเป็นสม�ชิก เพื่อจะได้มีโอก�สได้รับ 
ก�รฝึกฝนทักษะก�รเล่นฟุตบอลกับสต๊�ฟโค้ชระดับ A-C License
เป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์ (เส�ร์-อ�ทิตย์) ณ สน�มฟุตบอล ThaiBev 
Football Academy (TBFA) ซึ่งครบครันไปด้วยอุปกรณ์ต่�งๆ 
ที่จำ�เป็นต่อก�รฝึกซ้อม เสื้อผ้�สำ�หรับนักกีฬ� อ�ห�ร และน้ำ�ดื่ม  
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆทั้งสิ้น ปัจจุบันมีเย�วชนให้คว�มสนใจ และ 
เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกในโครงก�ร TBFA เป็นจำ�นวนม�กกว่� 25,000 คน 
จ�กทั่วประเทศ

ThaiBev Football Academy 
(TBFA) เปิดโอก�สให้เย�วชน
ผู้มีใจรักกีฬ�ฟุตบอลได้มีโอก�ส
เรียนรู้ก�รเล่นฟุตบอลอย่�ง
ถูกต้องโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
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-  Chang Junior Football Club
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้�ง” ได้ขย�ยโอก�สในก�รเพิ่ม
ศักยภ�พก�รเล่นกีฬ�ฟุตบอลไปยังกลุ่มเย�วชนที่มีทักษะที่ดีจ�ก
โครงก�ร TBFA และมีอ�ยุระหว่�ง 10 –14 ปี จำ�นวนปีละไม่เกิน 
50 คน ด้วยก�รส่งเสริมและพัฒน�ฝีเท้�ก�รฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูง
อย่�งจริงจัง เพ่ือให้ส�ม�รถมีโอก�สเข้�ร่วมก�รแข่งขันในแมทช์ต่�งๆ 
ระดับประเทศ จนสู่ระดับส�กล

-  Chang Mobile Football Unit
ก้�วเข้�สู่ปีที่ 3 สำ�หรับ โครงก�ร Chang Mobile Football Unit ที่
สัญจรไปพบกับเย�วชนในพื้นที่ต่�งๆ ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทย
ม�กกว่� 25 แห่ง ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้�ง” ร่วมขย�ย
โอก�สให้แก่เย�วชนที่ต้องก�รฝึกทักษะในกีฬ�ฟุตบอลในภูมิภ�ค
ต่�งๆ ของประเทศไทยที่ไม่ส�ม�รถเข้�ม�รับก�รฝึกฝนได้ที่ TBFA 
ให้ได้รับโอก�สอย่�งทัดเทียมกันด้�นก�รเล่นอย่�งถูกต้องต�มหลัก
ม�ตรฐ�นส�กล โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬ�  

ชุดนักกีฬ� และอุปกรณ์ต่�งๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รฝึกซ้อมกีฬ�
ฟุตบอลให้แก่ทุกๆ ชุมชน ทุกๆ พื้นที่ ที่โครงก�ร Chang Mobile 
Football Unit เดินท�งไป

-  Chang Advanced Football Camp
ส�นต่อโครงก�รฯ ดังกล่�วข้�งต้น บริษัทจัดให้มีโครงก�ร Chang 
Advanced Football Camp ด้วยก�รคัดเลือกเย�วชนท่ีมีคว�มมุ่งม่ัน 
จ�กทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศที่ Chang Mobile Football Unit  
ได้เคยสัญจรไปลงพ้ืนท่ี กลุ่มละไม่เกิน 20 คน นำ�ม�เข้�ค่�ยฝึกอบรม 
ทักษะก�รเล่นกีฬ�ฟุตบอลอย่�งเข้มข้นปีละครั้ง ณ สน�มฟุตบอล 
ThaiBev Football Academy (TBFA) กรุงเทพฯ  ให้เป็นสถ�นที่
เก็บตัวและทำ�กิจกรรมต่�งๆ ร่วมกัน  รวมถึงปลูกฝังคว�มรู้และ
ทัศนคติที่ดีในด้�นต่�งๆ  ที่เป็นประโยชน์ และร่วมสร้�งแรงบันด�ลใจ 
ด้วยก�รเปิดโอก�สให้ได้พบปะกับ “นักฟุตบอลทีมช�ติ” ท่ีเป็นไอดอล 
เพื่อเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่เย�วชนด้วย

เย�วชนเข้�ค่�ยฝึกอบรมทักษะก�รเล่นฟุตบอลอย่�งเข้มข้น
ณ สม�คม TBFA กรุงเทพฯ
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-  Chang – Everton Football Clinic   
จัดให้มี “คลินิคฝึกสอนทักษะก�รเล่นกีฬ�ฟุตบอลทั่วไป” ในกลุ่ม
เย�วชนที่ม�ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะกีฬ�ฟุตบอล ณ สน�มฟุตบอล 
ThaiBev Football Academy (TBFA) กรุงเทพฯ โดยประส�น
คว�มร่วมมือกับ สต๊�ฟโค้ช ของ เอฟเวอร์ตัน เอฟ ซี ที่เดินท�ง 
ม�ร่วมให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� ร่วมฝึกฝนทักษะแก่เย�วชนทั่วไป
อย่�งน้อยปีละครั้ง 

-  Chang – Everton C-License Coaching  
ประส�นคว�มร่วมมือกับ Everton FC จัดให้มีก�รอบรมเพิ่มพูน
คว�มรู้ให้แก่สต๊�ฟโค้ชระดับ C / B License อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดย Everton FC ได้จัดส่งวิทย�กรม�ร่วมให้คว�มรู้และทักษะ
ทั้งภ�คทฤษฎี (หลักสูตรฟุตบอล) และภ�คปฏิบัติ (ในสน�ม) 
ต�มม�ตรฐ�น Everton Ways โดยได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 
สหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 

-  Chang – Everton Junior Cup 2013
จ�กคว�มมุ่งมั่น ผลักดันสู่ก�รส่งเสริมและสนับสนุนในก�รที่จะ
ร่วมพัฒน�วงก�รกีฬ�ฟุตบอลไทยให้ก้�วหน้�ทัดเทียมน�น�ประเทศ  
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้�ง” ร่วมมือกับ สโมสรฟุตบอล
เอฟเวอร์ตัน ประเทศอังกฤษ จัดโครงก�ร  Chang – Everton 
Junior Football 2013 เพื่อเฟ้นห�ทีมฟุตบอลระดับเย�วชนอ�ยุ 
ไม่เกิน 13 ปี โดยทำ�ก�รแข่งขันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด 
ไปร่วมเปิดประสบก�รณ์ และพัฒน�ทักษะก�รเล่นฟุตบอล ณ ฟินซ์ 
ฟ�ร์ม อะค�เดมี่ ของ Everton FC ซึ่งเป็นหนึ่งในอะค�เดมี่ฟุตบอล
ที่ดีที่สุดในโลก ณ ประเทศอังกฤษ  

ปี 2556 โครงก�ร Chang–Everton Junior Cup 2013 ได้รับ
คว�มสนใจ จ�กทีมฟุตบอลเย�วชนไทยกว่� 150 ทีม จ�กท่ัวทุกภูมิภ�ค 
ของประเทศ รวม 6 ภูมิภ�ค เข้�ร่วมก�รแข่งขันในทัวร์น�เม้นท์ดังกล่�ว 
และ“ทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรี” ครองตำ�แหน่งแชมป์  ซึ่งได้รับโอก�ส
ไปเปิดประสบก�รณ์ ฝึกอบรมทักษะ และเข้�ร่วมก�รแข่งขันฟุตบอล 
กับ 4 ทีมฟุตบอลเย�วชนของประเทศอังกฤษ อ�ทิ Everton FC, 
West Ham United FC, Wigan FC และ Leicester City FC 
นอกจ�กนี้ยังได้เดินท�งไปเยี่ยมชมสน�ม กูดิสัน พ�ร์ค ซึ่งเป็นสน�ม
แข่งขันฟุตบอลของสโมสรเอฟเวอร์ตัน  รวมทั้งได้มีโอก�สกระทบไหล่
ผู้ฝึกสอน และนักเตะชื่อดังของ Everton FC นำ�โดยผู้จัดก�รทีม 
Roberto Martinez และนักเตะ อ�ทิ Romelu Lukaku, Gareth 
Barry และ Gerard Deulofeu 

•  ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬากอล์ฟ”
-  Chang Junior PGA Golf Clinic 

ผส�นคว�มร่วมมือกันอย่�งต่อเน่ือง ระหว่�ง ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ 
“เครื่องดื่มตร�ช้�ง” กับก�รแข่งขันกอล์ฟร�ยก�ร CIMB Asia 
Pacific Classic ประเทศม�เลเซีย ไทยเบฟ จึงริเริ่มจัดทำ�โครงก�ร 
Chang Junior PGA Golf Clinic ต้ังแต่เม่ือปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 
ในรูปแบบ “คลินิคกอล์ฟเย�วชน” ที่มีโค้ชระดับโลกจ�ก PGA ทัวร์ 
อะค�เดมี่ ประเทศสหรัฐอเมริก� ม�ถ่�ยทอดทักษะก�รเล่นระดับโลก
แก่นักกอล์ฟเย�วชน เพื่อพัฒน�ทักษะและต่อยอดเทคนิคก�รเล่น
กีฬ�กอล์ฟในด้�นต่�งๆ อันเป็นก�รเพิ่มพูนทักษะและพัฒน�ฝีมือ 
ให้แก่เย�วชนด้วย

- Short Games Technique Training
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “เคร่ืองด่ืมตร�ช้�ง” เร่ิมดำ�เนินโครงก�รฯ น้ี 
ในปี 2556 เป็นปีแรก โดยพัฒน�รูปแบบจ�ก “คลินิคกอล์ฟ” 

ไทยเบฟร่วมมือกับสโมสรเอฟเวอร์ตันจัดโครงก�ร Chang - Everton Junior Football 2013 กิจกรรมสร้�งอน�คตฟุตบอลไทยในระดับเย�วชน
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ที่นำ�โค้ชจ�ก PGA ทัวร์ อะค�เดมี่ ม�ฝึกสอนเทคนิคส่วนบุคคล
ให้กับนักกอล์ฟเย�วชนในโครงก�ร “ไทยเบฟ ไทยท�เล้นท์” เพื่อให้
ส�ม�รถพัฒน�ทักษะ และนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปถ่�ยทอดแก่เย�วชนที่
ผ่�นก�รคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รฯ จำ�นวน 30 คนต่อไป

-  กอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ 
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มตร�ช้�ง” ร่วมกับ กองทัพ
อ�ก�ศ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังให้เย�วชนไทย
หันม�เล่นกีฬ� ห่�งไกลย�เสพติด ด้วยก�รเปิดโอก�สให้เย�วชนไทย
ที่มีอ�ยุระหว่�ง 8-18 ปี ได้เข้�ม�ฝึกทักษะพัฒน�กีฬ�กอล์ฟแบบ
รอบทิศท�ง เริ่มตั้งแต่ทักษะว�งแผนก�รเล่น และเทคนิคกอล์ฟ
ในด้�นต่�งๆ ที่เย�วชนผู้เข้�ร่วมโครงก�รฯ ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�
ต่อยอดได้ในอน�คต

•  ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬาเทนนิส”
-  ช้าง สร้างเทนนิสไทย 

ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้�ง” ประส�นคว�มร่วมมือกับ
พันธมิตรผู้เชี่ยวช�ญในวงก�รเทนนิสไทย Game Set Match 
Magazine จัดทำ�โครงก�ร “ช้�ง สร้�งเทนนิสไทย” เพื่อร่วมกัน
พัฒน�ทักษะฝีมือของนักเทนนิสทั้งระดับเย�วชน และระดับอ�ชีพ 
รวมถึงประช�ชนทั่วไปที่สนใจในกีฬ�กอล์ฟ ให้มีโอก�สฝึกซ้อม
และพัฒน�ทักษะก�รเล่นเทนนิสอย่�งมีเป้�หม�ย และยกระดับ
ม�ตรฐ�นก�รเล่นเทนนิส ก่อนก้�วสู่ก�รเป็นนักเทนนิสอ�ชีพ 
ด้วยก�รจัดให้มีก�รแข่งขันเทนนิสในแมทช์ต่�งๆ ภ�ยใต้โครงก�ร 
“ช้�ง สร้�งเทนนิสไทย” ดังนี้

-  Chang Championships 
จัดให้มีก�รแข่งขันเทนนิสระดับอ�ชีพ ปีละไม่น้อยกว่� 3 ร�ยก�ร 
เพื่อเปิดโอก�สให้นักเทนนิสไทยได้พัฒน�ทักษะฝีมือ ในก�รก้�วไปสู่
ก�รเป็นนักเทนนิสอ�ชีพระดับน�น�ช�ติ  

-  Chang Junior Championships 
จัดให้มีก�รแข่งขันเทนนิสระดับเย�วชน อ�ยุไม่เกิน 18 ปี โดยมี
เป้�หม�ยร่วมพัฒน�ทักษะฝีมือก�รเล่นเทนนิส เพื่อเตรียม
คว�มพร้อมสำ�หรับก้�วสู่ก�รเป็นนักเทนนิสระดับมืออ�ชีพต่อไป

-  Chang Cup  
ก้�วเข้�สู่ปีที่ 3 แล้วกับก�รจัดให้มีก�รแข่งขันเทนนิสระดับสโมสร 
7 รุ่นอ�ยุ เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งนักกีฬ�เทนนิส รวมถึง
กระตุ้นคว�มสนใจไปยังบุคคลทั่วไปหันม�ให้คว�มสนใจในกีฬ�
เทนนิสม�กขึ้น ปัจจุบันมีสโมสรที่เข้�ร่วม Chang Cup แล้ว
จำ�นวน 12 สโมสร 

-  ช้าง - ลอนเทนนิส  
ไทยเบฟ โดย “น้ำ�ดื่มช้�ง” จับมือกับ ลอนเทนนิสสม�คม 
ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในก�รแข่งขันร�ยก�รต่�งๆ 
ของวงก�รกีฬ�เทนนิสด้วยคว�มมุ่งมั่นในอันที่จะร่วมพัฒน�
วงก�รเทนนิสไทยให้ทัดเทียมน�น�ประเทศในร�ยก�ร 
“ช้�ง ลอนฯ” ประเภทต่�งๆ

ภ�พที่ 1
เย�วชนจ�กโครงก�ร Chang Junior PGA 
Golf Clinic ร่วมถ่�ยภ�พกับ Tiger Wood 
ในร�ยก�รแข่งขันกอล์ฟ CIMB Asia 
Pacific Classic ประเทศม�เลเซีย

ภ�พที่ 2-3
ให้ก�รสนับสนุนให้มีก�รแข่งขันเทนนิสในแมทช์ต่�งๆ 
ภ�ยใต้โครงก�ร “ช้�ง สร้�งเทนนิสไทย” 
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ตั้งแต่ระดับทีมเย�วชน สู่ระดับทีมช�ติไทย ทั้งประเภทกีฬ�วอลเลย์บอล
ในร่ม และวอลเลย์บอลช�ยห�ด ทีมช�ยและทีมหญิง 

จ�กคว�มสำ�เร็จของ “นักกีฬ�วอลเลย์บอลหญิงทีมช�ติไทย” 
ส�ม�รถคว้�แชมป์ในร�ยก�ร “AVC Asian Women’s Volleyball 
Championships 2013” ส่งผลให้ได้รับสิทธิเข้�ร่วมก�รแข่งขันระดับ
โลกในร�ยก�ร “FIVB Women’s Volleyball Grand Champions 
Cup 2013” โดยส�ม�รถคว้�อันดับ 5 ม�ครอง สำ�หรับเป้�หม�ยต่อไป
ของก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน คือ ก�รนำ�ทีมวอลเลย์บอลไทยเข้�ร่วม
ก�รแข่งขันโอลิมปิก ใน ปี ค.ศ.2016

-  เทนนิสคลินิค
ได้ร่วมให้ก�รสนับสนุน “แทมม่ี - แทมม�รีน ธนสุก�ญจน์” อ�ยุ 36 ปี 
อดีตนักเทนนิสมือหน่ึงของประเทศไทย ในก�รร่วมสร้�งแรงบันด�ลใจ
ให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเย�วชน คนไทย รวมถึงร่วมถ่�ยทอดทักษะ คว�มรู้ 
และประสบก�รณ์ในกีฬ�เทนนิส ผ่�น “เทนนิสคลินิค” ให้แก่ผู้สนใจด้วย

•  ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬาวอลเลย์บอล”
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้�ง” ร่วมให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริม 
กีฬ�วอลเลย์บอลของไทยม�น�นกว่� 27 ปี โดยร่วมมือกับสม�คม 
กีฬ�วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒน�กีฬ�วอลเลย์บอล
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•		 ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “ประเพณีการแข่งขันเรือยาว”
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “แม่โขง” ตระหนักถึงคุณค่�ท�งวัฒนธรรม
ในก�รร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีก�รแข่งเรือย�ว อันแสดงออก
ให้เห็นถึงคว�มส�มัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งยังสืบส�นให้ดำ�รงอยู่ 
แก่คนรุ่นหลัง จึงได้ให้ก�รสนับสนุนประเพณีก�รแข่งขันเรือย�วม�น�น
กว่� 30 ปี ในช่วงระหว่�งเดือนตุล�คม ถึงเดือนธันว�คม ของทุกปี 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำ�ม�ก จึงเหม�ะแก่ก�รแข่งเรือย�วยิ่ง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
ในพื้นที่ภ�คกล�งของประเทศไทย

ภ�พที่ 5
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “แม่โขง” 
ให้ก�รสนับสนุนประเพณีก�รแข่งขัน
เรือย�วม�น�นกว่� 30 ปี

2 3

4

5

ภ�พที่ 1-4
น้ำ�ดื่มช้�ง ให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริม 
กีฬ�วอลเลย์บอลของไทยม�น�นกว่� 27 ปี
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ไทยเบฟในฐ�นะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่องดื่มชั้นนำ�ของ
เมืองไทย เร�ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งยั่งยืน
และเป็นระบบ อันหม�ยถึงคว�มมุ่งม่ันท่ีจะยึดถือหลักก�รของคว�มย่ังยืน
ในทุกเรื่องที่ดำ�เนินก�ร เพร�ะรับรู้ดีว่�วิธีก�รที่จะใช้ทรัพย�กรต่�งๆ 
ในปัจจุบันย่อมส่งผลไปถึงโลกในอน�คตข้�งหน้� 

ไทยเบฟได้มุ่งสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียวและสะอ�ด 
ก�รปกป้องทรัพย�กรท�งธรรมช�ติเพื่อก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจและ
สังคม ภ�ยใต้บริบทของก�รจัดก�รบริห�รอย่�งยั่งยืนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ�
ถึงปล�ยท�ง ซึ่งหม�ยถึงก�รจัดก�รที่มีคุณภ�พด้วยกระบวนก�รที่มี
คว�มหล�กหล�ย อันประกอบไปด้วย
1. ก�รจัดก�รน้ำ�
2. ก�รจัดก�รคุณภ�พอ�ก�ศ
3. ก�รประหยัดพลังง�นและก�รใช้พลังง�นท�งเลือก
4. ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งยั่งยืน

การจัดการน้ำา 

ไทยเบฟ ให้คว�มใส่ใจรักษ�คุณค่�ของแหล่งน้ำ�และก�รอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน เพื่อให้เกิดคุณค่�ท�งแหล่งน้ำ�ทั้งในเชิงระบบ
นิเวศน์เชิงสังคม และคุณค่�ของแหล่งน้ำ�เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่�งสูงสุด 
โดยได้เข้�ร่วมสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรมจำ�นวนม�กเพื่อก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน

•	 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ไทยเบฟ ให้ก�รสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ด้วย
เล็งเห็นว่�เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมและสนับสนุน ก�รรวบรวมและจัดทำ�ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับคว�มรู้เรื่องน้ำ� และเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณชน
อย่�งทั่วถึงและยั่งยืน

•	 โครงการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกและต้นน้ำาปิง 
ไทยเบฟ ร่วมกับกรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่�และพันธุ์พืช ดำ�เนิน
โครงก�รอนุรักษ์พื้นที่ป่�อนุรักษ์ ภ�ยใต้แนวคิดเดียวกันใน
ด้�นทรัพย�กรบุคคล แนวท�งก�รส่งเสริมอ�ชีพ และก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติ ต�มแนวท�งก�รสร้�งชุมชนเข้มแข็ง มีอ�ชีพ
ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้ดำ�เนินก�รในพื้นที่นำ�ร่องบนผืนป่�ตะวันตก
และต้นน้ำ�ปิงในพื้นที่เป้�หม�ย คือ อุทย�นแห่งช�ติคลองวังเจ้� 
จังหวัดกำ�แพงเพชร  กำ�หนดคว�มร่วมมือเป็นระยะเวล� 3 ปี 
(ระหว่�ง พ.ศ.2556 – 2559) 

• ระบบการบำาบัดน้ำาเสียของโรงงาน
บริษัทใช้ระบบก�รบำ�บัดน้ำ�เสียแบบไม่ใช้อ�ก�ศ (Anaerobic Treatment)  
เป็นเทคโนโลยีจ�กยุโรป ระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) และ IC Reactor (Internal Circulation Reactor) และ
ต�มด้วยระบบก�รบำ�บัดน้ำ�เสียแบบใช้อ�ก�ศ (Aerobic Treatment) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AS (Activated Sludge) จ�กระบบก�รจัดก�ร
ดังกล่�วจะได้ก๊�ซชีวภ�พซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ใช้แทนน้ำ�มันเต� และลด
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในบรรย�ก�ศอีกด้วย 

•	 การพัฒนากระบวนการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นก�รนำ�น้ำ�จ�กกระบวนก�รล้�งกลับม�ใช้ล้�งขวดสกปรกก่อนเข้�สู่
เครื่องล้�ง ทำ�ให้ก�รล้�งขวดได้สะอ�ดง่�ยขึ้นแต่ใช้น้ำ�น้อยลง เป็นก�ร
เพิ่มประสิทธิภ�พเครื่องจักรเพื่อก�รใช้น้ำ�ลดลง

•		การใช้น้ำาผิวดินทดแทนเพื่อลดการใช้น้ำาบาดาล
บริษัททำ�โรงง�นประป�ภ�ยในโรงง�นให้ส�ม�รถใช้น้ำ�ผิวดินได้โดย
ไม่กระทบต่อระบบประป�ท้องถิ่นที่ผลิตน้ำ�ให้ชุมชน ก�รใช้น้ำ�อย่�ง
มีประโยชน์สูงสุด เช่น ก�รนำ�น้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วจ�กระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียกลับม�ใช้ใน Green Area ของโรงง�นถึงร้อยละ 10-20

ความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม
และการจดัการสิง่แวดล้อม
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•	 การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่
บริษัทมีแนวคิดของก�รใช้น้ำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยก�รนำ�น้ำ�กลับ
ม�ใช้ใหม่ทดแทนก�รปล่อยสู่แหล่งน้ำ� เช่น นำ�น้ำ�ก�กส่� ซึ่งเป็นน้ำ�เสีย
ประเภทเข้มข้นกลับม�ใช้ใหม่ เนื่องจ�กพบว่�เมื่อวิเคร�ะห์คุณสมบัติท�ง
เคมี องค์ประกอบของน้ำ�ก�กส่�มีธ�ตุอ�ห�รที่เป็นประโยชน์ต่อก�รเจริญ
เติบโตของพืชในปริม�ณสูง จึงนำ�ไปแจกจ่�ยให้เกษตรกรในชุมชนเพื่อใช้
ทดแทนปุ๋ยเคมี และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร 

•	 การแยกน้ำาทิ้งออกจากระบบน้ำากากส่า
บริษัทปรับปรุงท่อท�งน้ำ�ทิ้ง ออกจ�กท่อท�งระบบน้ำ�ก�กส่� ส่งผลให้
ส�ม�รถลดปริม�ณน้ำ�ก�กส่�ที่จะเกิดขึ้นในระบบและลดปริม�ณที่จะต้อง
กำ�จัดลง

•	 การบำาบัดน้ำาเสียแบบเบ็ดเสร็จ (Zero Discharging)
ก�รกำ�จัดน้ำ�เสียจ�กกระบวนก�รกลั่นสุร� หรือ “น้ำ�ก�กส่�” ด้วยวิธี
ก�รเผ� ทำ�ให้ไม่ต้องมีบ่อเก็บน้ำ�ก�กส่�และไม่มีก�รขนน้ำ�ก�กส่�ออก
นอกโรงง�น ผลพลอยได้จ�กกระบวนก�รเผ�ก�กส่� ยังทำ�ให้ประหยัด
ค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อเชื้อเพลิงน้ำ�มันเต�ที่ใช้สำ�หรับเผ�ผลิตไอน้ำ�ได้
ประม�ณร้อยละ 45 ต่อปี หรือประม�ณ 9 ล้�นลิตร นอกจ�กนี้ บริษัท
ยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ม�กยิ่งขึ้น โดย
มุ่งหวังท่ีจะลดก�รซ้ือเช้ือเพลิงน้ำ�มันเต�ลง โดยก�รปรับปรุงกระบวนก�ร 
ระเหยก�กส่� หรือ Slop Evaporator เพื่อลดก�รใช้พลังง�นและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ม�กยิ่งขึ้น
 
•	 การเดินระบบหอระเหยกากส่าใหม่ภายใต้โครงการประหยัด
พลังงาน 
บริษัทได้ทำ�ก�รเดินระบบหอระเหยก�กส่�ใหม่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ล่�สุดของโลก และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซ่ึงเป็นระบบก�รบำ�บัด 
น้ำ�เสียด้วยก�รระเหยก�กส่�แบบวิธี Mechanical Vapor Recompression  

Evaporation (MVR) โดยปรับปรุงกระบวนก�รผลิตในข้ันตอนก�รระเหย
ก�กส่�ใหม่ เพื่อทดแทนระบบเก่�ที่ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งเต็มที่ ทั้งนี้ 
ก�รปรับปรุงวิธีก�รระเหยก�กส่�จะไม่มีผลต่อกำ�ลังก�รผลิตหรือทำ�ให้
มีของเสียเพิ่มขึ้น แต่วิธีนี้ทำ�ให้ก�รระเหยก�กส่�มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 
ใช้พลังง�นไฟฟ้�น้อยลง ซึ่งจะช่วยลดค่�ใช้จ่�ย ลดก�รใช้เชื้อเพลิง
น้ำ�มันเต�ในก�รผลิตไอน้ำ�ลง ทำ�ให้โรงง�นลดก�รปล่อยไอเสียจ�ก
ก�รผลิตไอน้ำ� ลดมลภ�วะและผลกระทบต่อชุมชน ส่งผลให้ประโยชน์
ที่โรงง�นได้รับจ�กก�รปรับปรุงโครงก�ร มีดังนี้

-  ลดปริม�ณก�รบำ�บัดน้ำ�เสียลง 2 เท่� 
-  ลดพลังง�นไอน้ำ�ที่ใช้ในระบบ ลดก�รใช้น้ำ�มันเต�ในระบบก�รผลิต 
 ลง 60% หรือ 84 ล้�นลิตรต่อปี 
-  ลดก�รปล่อยไอเสียลง ไม่มีน้ำ�เสียหลงเหลือ มีเพียงน้ำ� Condensate  
 ที่มีคว�มส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์
-  ลดก�รใช้รถขนส่งน้ำ�มันเต�เข้�ม�ยังโรงง�น ช่วยลดผลกระทบต่อ 
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การจัดการคุณภาพอากาศ   

ไทยเบฟให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รคุณภ�พอ�ก�ศ เพร�ะตระหนักว่�
มลพิษท�งอ�ก�ศส่งผลกระทบอย่�งกว้�งขว�ง โดยได้มีนโยบ�ยและ
ดำ�เนินก�รควบคุมป้องกันมลพิษต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด นอกจ�กนี้ได้
จัดทำ�ระบบก�รตรวจสอบคุณภ�พอ�ก�ศที่ได้ม�ตรฐ�น เพื่อให้แน่ใจว่�
อ�ก�ศที่ปล่อยออกจ�กโรงง�นจะไม่ก่อผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ 
มีก�รตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศจ�กปล่องระบ�ยของโรงง�นเป็นประจำ� 
โดยผลก�รตรวจสอบพบว่�ปริม�ณมลส�รต่�งๆ เช่น ฝุ่นละอองรวม 
ก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท่ีเกิดจ�กโรงง�น
มีค่�ต�มม�ตรฐ�นคุณภ�พอ�ก�ศ ต�มประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม
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•	 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) 
- บริษัทได้แสดงคว�มตั้งใจในก�รแสดงถึงปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่

ตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค 
(From grain to glass) เบียร์ช้�งเป็นโครงก�รนำ�ร่องและถือเป็น 
โรงเบียร์ร�ยแรกในประเทศไทยที่ได้รับก�รรับรองก�รใช้ฉล�ก
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) ให้คว�มใส่ใจ 
ต่อก�รมีส่วนร่วมในก�รลดปัญห�ภ�วะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นฉล�กที่ทำ�ขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลก�รปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดของก�รประเมิน
วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) ตั้งแต่ก�รได้ม�
ซึ่งวัตถุดิบ ก�รขนส่ง กระบวนก�รผลิตจนถึงผู้บริโภค 

- ปี 2554 บริษัทได้ริเริ่มจัดทำ�โครงก�รค�ร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็น 
ก�รกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมม�กยิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้ตระหนักถึงก�รปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจ�กก�รบริโภค อันจะนำ�ไปสู่คว�มคิด 
ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีก�รใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์

- ปี 2555 โครงก�รค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ดำ�เนินก�รประสบคว�มสำ�เร็จ 
ทำ�ให้ปัจจุบันเบียร์ช้�งคล�สสิคบรรจุขวดแก้ว ขน�ด 640 มิลลิลิตร 
เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์ร�ยแรกและร�ยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับก�ร
รับรองและอนุมัติโดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม  
ให้ใช้เครื่องหม�ยค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ลำ�ดับที่ 116  
ผลก�รวิเคร�ะห์จ�กโครงก�รค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ ทำ�ให้ส�ม�รถ
จำ�แนกประเด็นปัญห�หลัก และลำ�ดับคว�มสำ�คัญสิ่งที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุง รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอด 
วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โครงก�รนี้จะเป็นโครงก�รนำ�ร่อง สำ�หรับ
ก�รขย�ยผลไปกับผลิตภัณฑ์อื่นของไทยเบฟ โดยมีคว�มมุ่งมั่นที่จะ
ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ต่อไปในอน�คต 

•	 การกำาหนดมาตรการและระบบการควบคุมคุณภาพอากาศ 
ไทยเบฟให้คว�มสำ�คัญต่อคุณภ�พอ�ก�ศจ�กปล่องระบ�ยของโรงง�น

ทุกปล่องให้ได้รับก�รตรวจสอบปริม�ณของสิ่งที่ปล่อยสู่บรรย�ก�ศ 
มีห้องปฏิบัติก�รด้�นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับก�รรับรองจ�กกรมโรงง�น
ในก�รดำ�เนินก�รตรวจวิเคร�ะห์ ปริม�ณส�รที่ปล่อยสู่บรรย�ก�ศ ทั้งนี้
ระบบก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ISO14001 กำ�หนดม�ตรก�รในก�ร
บริห�รจัดก�ร และควบคุม ให้คุณภ�พอ�ก�ศไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบและพนักง�น นอกจ�กนี้ ในทุกสถ�นที่ทำ�ง�นจะได้รับก�ร
ตรวจสอบและดูแลให้มีสภ�วะก�รทำ�ง�นเหม�ะสมกับก�รทำ�ง�นของ
พนักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น ไอระเหยในบริเวณที่ทำ�ง�น 

•	 การติดตั้ง Gas Washer และ Wet Scrubber
บริษัททำ�ก�รติดตั้ง Gas Washer เพื่อลดปริม�ณซัลเฟอร์ในแก็สและ
ลดก�รสึกหรอของเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� รวมทั้งติดตั้ง Wet Scrubber 
เพื่อดักจับฝุ่นจ�กปล่องเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� ซึ่งจ�กก�รตรวจวัดปล่อง
เครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�ประจำ�ปี 2556 พบว่� มลพิษจ�กปล่องระบ�ยอ�ก�ศ
ของเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� ผ่�นเกณฑ์ต�มที่กำ�หนด

การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก

ไทยเบฟส่งเสริมนโยบ�ยก�รประหยัดพลังง�น และก�รใช้พลังง�น
ท�งเลือก โดยให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินนโยบ�ยประหยัดพลังง�น 
ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก พร้อมทั้ง
ได้ศึกษ�และพัฒน�ก�รใช้พลังง�น บริษัทได้ส่งเสริมโครงก�รนำ�ร่อง
ในก�รใช้พลังง�นท�งเลือกต่�งๆ ดังนี้

•	 โรงงานฯ บรรจุเย็นปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling)
สำ�หรับฐ�นก�รผลิตใหม่ ได้รับก�รออกแบบฐ�นก�รผลิตทุกแห่งได้
คำ�นึงถึง Green Technology เพื่อก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�และมี
ประสิทธิภ�พที่สุด มีก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่� ประหยัดพลังง�น อ�ทิ 
โรงง�นฯบรรจุเย็นปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) สำ�หรับเครื่องดื่ม
ช�พร้อมดื่ม Oishi เป็น Technology ที่ทันสมัยจ�กญี่ปุ่น ประหยัด
ก�รใช้พลังง�นตั้งแต่ก�รออกแบบอ�ค�ร ที่มีก�รเลือกใชัวัสดุที่ลด
ก�รสิ้นเปลืองพลังง�น

40
41



•	 โครงการผลิตไอน้ำาแบบผสมผสาน (Thermal 
Hybridization) 
นำ�ระบบเครื่องจักรผลิตไอน้ำ�แบบผสมผส�นม�ใช้ในโรงง�น โดยระบบ
ดังกล่�วส�ม�รถปรับเปลี่ยนแหล่งพลังง�นต่�งๆ เช่น น้ำ�มันเต� 
ก๊�ซชีวภ�พที่ได้จ�กกระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย C2+ซึ่งเป็นก๊�ซที่ต้องมี
ก�รกำ�จัดทิ้งจ�กกระบวนก�รกลั่นน้ำ�มัน และเชื้อเพลิงแข็งม�ใช้ผลิตได้
อย่�งเหม�ะสม ซึ่งจ�กโครงก�รนำ�ร่องดังกล่�วประสบคว�มสำ�เร็จเป็น
อย่�งดี ส�ม�รถใช้พลังง�นทดแทนนี้แทนน้ำ�มันเต�ได้ถึงร้อยละ 95 
และ เป็นก�รประหยัดต้นทุนกว่� 72 ล้�นบ�ทต่อปี ซึ่งจะได้มีก�รพัฒน�
โครงก�รเช่นนี้ในฐ�นก�รผลิตอื่นที่เหม�ะสมต่อไป

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ไทยเบฟ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งยั่งยืน เพร�ะเข้�ใจว่�
ทรัพย�กรธรรมช�ติมีอยู่อย่�งจำ�กัด และเป็นปัจจัยหลักในก�รดำ�รงชีวิต
และก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้นำ�เอ�หลัก 3R ม�ใช้ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

•	 REDUCE การลดการใช้ทรัพยากร 
- ปี 2556 บริษัทได้เริ่มก�รใช้กระป๋องเบียร์ป�ก 202 เป็นร�ยแรก
 ของตล�ดเบียร์ในประเทศไทย จ�กกระป๋องป�ก 206 ที่ใช้อยู่ทั่วไป 

ซึ่งทำ�ให้ลดปริม�ณอลูมิเนียมได้ถึงร้อยละ 26 และได้เปลี่ยนป�กขวด
น้ำ�ดื่ม PET จ�กป�ก 30/25 เป็น 29/25 ทำ�ให้ลดก�รใช้ PET และ 
HDPE กว่�ร้อยละ 30 

- บริษัทได้พัฒน�ก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์เพื่อคว�มยั่งยืน โดยก�ร
ปรับปรุงจ�กก�รขนส่งแบบ Loose  Pack เป็นก�รขนส่งแบบ

 พ�เลท ทำ�ให้บรรจุภัณฑ์ไม่ต้องรับแรงกระแทกม�กเท่�เดิม 
- ก�รล้�งขวดใหม่โดยไม่ใช้ไอน้ำ� ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พและ

คว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นอกจ�กจะเป็นก�รอนุรักษ์พลังง�น

แล้ว ยังส�ม�รถลดคว�มสูญเสียจ�กขวดแตกในกระบวนก�รล้�ง
ขวดอันมีส�เหตุม�จ�ก Thermal Shock ซึ่งเป็นก�รลดปริม�ณขยะ
ที่เกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รผลิต จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รนี้ส�ม�รถลด
ก�รใช้น้ำ�มันเต�ได้ประม�ณ 600 ลิตรต่อวันที่มีก�รบรรจุ

- โครงก�รคืนกลับ Condensate จ�ก Steam Trap กลับม�ใช้ใหม่ 
เพื่อลดก�รใช้เชื้อเพลิงในก�รผลิตไอน้ำ� โดยนำ�คว�มร้อนเหลือทิ้ง
จ�ก Steam Trap ของ Heat Exchanger อุ่นน้ำ�มันเชื้อเพลิงก่อน
เข้�เครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�คืนกลับ Condensate นำ�กลับม�ผลิตไอน้ำ�
แทนก�รปล่อยทิ้ง ผลชี้วัดจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร ส�ม�รถลด
ปริม�ณน้ำ�มันเต�ที่ใช้ในก�รผลิตไอน้ำ�ลง 0.18 ลิตรต่อชั่วโมง

- โครงก�รปรับปรุงร�งรองรับน้ำ�หล่อเย็นรอบถังหมักส่� เพื่อป้องกัน
น้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่�กระเด็นออกนอกร�งรองรับรอบถังหมักส่� 
เป็นก�รประหยัดก�รใช้น้ำ�ประป�เติมลงในระบบน้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่� 
หลังก�รปรับปรุงส�ม�รถลดก�รกระเด็นของน้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่�
ออกนอกร�งรองรับได้ร้อยละ 100 ทำ�ให้ลดก�รใช้น้ำ�ประป�ในระบบ
น้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่�

- ลดก�รใช้พลังง�นไอน้ำ� โดยก�รหุ้มฉนวนเครื่องล้�งขวด เพื่อลดก�ร
สูญเสียคว�มร้อนจ�กก�รแผ่รังสีคว�มร้อนของเครื่องล้�งขวด 

- ลดก�รใช้พลังง�นไอน้ำ�ในก�รกลั่นแอลกอฮอล์จ�ก 109 ตันต่อวัน
เหลือ 94 ตันต่อวันหรือลดลงประม�ณร้อยละ 14 โดยนำ�คว�มร้อน
เหลือทิ้งจ�กที่ต่�งๆ ในกระบวนก�รผลิต ม�แลกเปลี่ยนคว�มร้อนให้
กับน้ำ�ส่� (ที่ต้องก�รอุณหภูมิสูงก่อนส่งกลั่น)  ผ่�น Plate Heat 
Exchanger จ�กอุณหภูมิน้ำ�ส่�ส่งกล่ันเดิม คือ 85 ำC เพ่ิมเป็น 94 ำC  
ขณะเดียวกันส�ม�รถลดอุณหภูมิน้ำ�ก�กส่�ที่ต้องส่งเข้�ระบบผลิต 
Biogas จ�กเดิม 54 ำC เหลือ 48 ำC ได้อีกท�ง  

- ลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� โดยเปลี่ยนใบพัด Blower หอผึ่งน้ำ�จ�ก
ใบพัดที่เป็นอลูมิเนียม เป็น ใบพัดที่ผลิตจ�ก Epoxy & FRP  
เกรดสูง น้ำ�หนักเบ� ทนก�รกัดกร่อน ซึ่งทำ�ให้เกิดรอบคว�มเร็วได้
ม�กขึ้นลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�
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• REUSE การนำากลับมาใช้ใหม่ 
- ก�รนำ�ขวดเก่�ม�ใช้ในกระบวนก�รบรรจุสุร� เพื่อลดปริม�ณขยะ 

จ�กก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุร�ข�ว โดยนำ�ขวดเก่�กลับม�ใช้ซ้ำ� 
และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ง�นแล้วนำ�กลับม�ใช้ใหม่โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อคุณภ�พสินค้� ซึ่งส�ม�รถนำ�ขวดเก่�ม�ใช้ในก�รบรรจุ 
สุร�ข�วขน�ด 625 cc ได้ร้อยละ 100 และขน�ด 330 cc ประม�ณ

 ร้อยละ 58.5
- ก�รใช้ไส้กล่องเก่�เพื่อทดแทนก�รใช้ไส้กล่องใหม่ ด้วยก�รคัดเลือก

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำ�ม�หมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อคุณภ�พสินค้� ซึ่งส�ม�รถนำ�ไส้กล่องเก่�ม�ใช้ในก�รบรรจุ
สุร�ข�วขน�ด 625 cc  ได้ร้อยละ 100 และขน�ด 330 cc ประม�ณ
ร้อยละ 38

- ก�รนำ�น้ำ�โซด�ไฟในก�รล้�งขวดม�ใช้ซ้ำ�โดยผ่�นถังกรองทร�ย  
โดยกำ�หนดให้มีก�รสูบน้ำ�โซด�ไฟจ�กเครื่องล้�งไปที่ถังกรองทร�ย
เพื่อนำ�กลับม�ใช้ใหม่ ซึ่งส�ม�รถนำ�น้ำ�โซด�ไฟจ�กก�รล้�งขวดหลัง
ผ่�นถังกรองทร�ยกลับม�ใช้ซ้ำ�ได้ถึงร้อยละ 100

- ก�รนำ�ย�งรถยกเก่�ไปหล่อดอกแทนก�รเปลี่ยนย�งใหม่ เพื่อลด
ปริม�ณก�รสั่งซื้อย�งใหม่ และเพื่อลดปริม�ณขยะจ�กย�งรถยกเก่� 
ทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รสั่งซื้อย�งรถยกใหม่ได้ร้อยละ 100 ในระยะเวล� 
1  ปี

•	 RECYCLE การนำาวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นวัสดุชิ้นใหม่
- ก�รใช้น้ำ�ก�กส่�จ�กกระบวนก�รกลั่นสุร� เป็นส�รปรับปรุงดิน 

เพื่อก�รเกษตร 
- ก�รคัดแยกวัสดุที่ส�ม�รถแปรรูปเพื่อนำ�กลับม�ใช้ใหม่ โดยนำ�เศษ

ขวดแก้วเก่�ส่งไปโรงง�นที่ผลิตขวดเพื่อหลอมทำ�เป็นขวดแก้วใหม่ 
- ก�รนำ�น้ำ�ทิ้งจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียกลับม�ใช้ประโยชน์ โดยนำ�ม�ใช้

แทนน้ำ�ประป�ในก�รรดน้ำ�สน�มหญ้�รอบโรงง�น ลดก�รใช้น้ำ�ประป� 
ลงได้ประม�ณร้อยละ 38.23 ต่อเดือน

- ก�รนำ�เศษเหล็กที่เหลือใช้กลับม�ใช้ประโยชน์ เช่น นำ�ม�สร้�งเครื่อง
ออกกำ�ลังก�ยเพื่อส่งเสริมสุขภ�พและเป็นสวัสดิก�รให้กับพนักง�น 
นำ�ม�จัดทำ�เป็นใบมีดรถตัดหญ้�แทนก�รสั่งซื้อใบมีดใหม่

- ก�รนำ�วัสดุเหลือใช้ประเภทเศษไม้ กลับม�ใช้ประโยชน์ เช่น นำ�ม� 
จัดทำ�โต๊ะและเก้�อี้

- ก�รนำ�เศษหญ้� ใบไม้ ม�ผลิตปุ๋ยหมักชีวภ�พ ช่วยลดมลภ�วะ 
สิ่งแวดล้อม สร้�งแนวคิดให้พนักง�นและชุมชน ประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภ�พเพื่อประโยชน์ท�งก�รเกษตร  ทำ�ให้ลดก�รใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
ประม�ณร้อยละ 59.49
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ด้วยคุณค่�องค์กร “ThaiBev Core Values” ของไทยเบฟที่ยึดมั่น
ในก�รส่งเสริมให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต 
ตลอดจนก�รลดต้นทุน ควบคู่ไปกับก�รสร้�งจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งก�รดำ�เนินก�รโครงก�รต่�งๆ เหล่�นี้ล้วนมีส่วนช่วยให้
บุคล�กรทุกส่วนได้ตระหนักถึงก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� ก่อให้เกิด
มูลค่�เพิ่มต่อองค์กรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อม�ตรฐ�นและคุณภ�พของ
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลทำ�ให้ธุรกิจมีคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน รวมทั้ง
เป็นแนวท�งให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อกันไป ไทยเบฟจึงมีคว�มมุ่งมั่น
ในก�รสร้�งนวัตกรรมผ่�นโครงก�รต่�งๆ ได้แก่ 

•	 โครงการกระดาษจากฐานชีวภาพ 
ไทยเบฟร่วมกับสำ�นักง�นพัฒน�เศรษฐกิจจ�กฐ�นชีวภ�พ (องค์ก�ร
มห�ชน) เพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่มีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้เชื่อมโยงจ�กโครงก�รด้�นก�รอนุรักษ์
และวิจัยช้�ง ม�ต่อยอดในก�รร่วมคิดค้นวิจัยให้สิ่งปฏิกูลที่ไม่มีค่� เช่น  
มูลช้�ง ให้ส�ม�รถพัฒน�และก่อเกิดเป็นสินค้�ที่มีมูลค่�พร้อมกับสร้�ง
ร�ยได้ให้กับชุมชน ท้ังน้ี สินค้�ชุมชนดังกล่�วต้องไม่มีกระบวนก�รผลิตใด 
ที่สร้�งมลพิษ หรือทำ�ล�ยระบบสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงส�ม�รถ
สร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจได้จริง และแต่ละชุมชนจะต้องมีแผนง�น
ในก�รฟ้ืนฟูและทำ�นุบำ�รุงทรัพย�กรในชุมชนให้ดำ�รงอยู่อย่�งย่ังยืนต่อไป  

•	 โครงการภายใต้ธุรกิจของโรงงานในกลุ่มเบียร์
- ก�รวิจัยและพัฒน�ก�รสกัดเบต้�กลูแคนจ�กก�กยีสต์ (Spent 

Brewer’s Yeast) ซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จ�กกระบวนก�รผลิต
เบียร์ ส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ให้แก่ก�กยีสต์ โดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
คือ เบต้�กลูแคน (Beta Glucan) เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์หล�กหล�ย 
เช่น เป็นส่วนผสมในอ�ห�รสำ�หรับมนุษย์ ใช้เป็นส�รเพิ่มภูมิคุ้มกัน
โรค หรือเป็นส�รตั้งต้นในก�รผลิตเป็นเครื่องสำ�อ�งค์ 

- ก�รพัฒน�เชื้อเพลิงอัดแท่งด้วยก�กเบียร์และก�กแป้งกรองเพื่อเป็น
แหล่งพลังง�นท�งเลือก 

- ก�รวิจัยและพัฒน�แหล่งโปรตีนเสริมในอ�ห�รสัตว์ จ�กยีสต์เหลือใช้
จ�กกระบวนก�รผลิตเบียร์ ให้ส�ม�รถสร้�งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่�
ท�งโภชน�ก�รสำ�หรับผลิตเป็นอ�ห�รสัตว์ 

- ก�รรีไซเคิลก�กแป้งกรองเบียร์เป็นวัตถุดิบทดแทนทร�ยแก้วสำ�หรับ
ผลิตขวดสีช� เป็นก�รเพิ่มมูลค่�และเพิ่มท�งเลือกในก�รใช้วัตถุดิบ
อื่นๆ ในก�รผลิตขวดแก้วสีช� 

- ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รสกัดส�รซ�โปนินจ�กก�กใบช�และ
ก�รประยุกต์ใช้เป็นส�รกำ�จัดหอยเชอรี่ในน�ข้�ว เพื่อนำ�ก�กช�ซึ่งเป็น
ของเสียจ�กกระบวนก�รผลิตเครื่องดื่มช�เขียวม�พัฒน�ให้เกิด
ประโยชน์ 

•	 โครงการภายใต้ธุรกิจของโรงงานในกลุ่มสุรา 
- ก�รพัฒน�เครื่องต้นแบบสำ�หรับยกลังขวดเปล่�แบบชนิดที่ติดตั้ง

อยู่กับที่ (Fixed Robot) เครื่องต้นแบบสำ�หรับเทียบสุร�ลงพ�เลท 
(Palletizer) เครื่องต้นแบบสำ�หรับใส่ไส้กล่องอัตโนมัติ (Partition 
Inserter) และเคร่ืองต้นแบบสำ�หรับเรียงกล่องสุร�บนพ�เลท  ช่วยลด 
ต้นทุนก�รผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรท่ีประดิษฐ์โดยคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
ของพนักง�น ลดและป้องกันปัญห�โรคและอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น 
ลดก�รสูญเสียผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปและพัสดุประกอบก�รบรรจุ

- โครงก�รก�รบรรจุสุร�ด้วยขวดใหม่ไม่ใช้อุณหภูมิและส�รละล�ย
โซด�ไฟในก�รล้�งขวด  ซึ่งนอกจ�กจะช่วยลดต้นทุนก�รผลิตแล้ว 
โครงก�รดังกล่�วยังเป็นก�รอนุรักษ์พลังง�น ลดก�รใช้ส�รเคมีและ
ลดปริม�ณมลพิษจ�กเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� 

นวัตกรรม
และการเผยแพร่นวัตกรรม
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- โครงก�รวิจัยเรื่อง “ก�รศึกษ�ก�รใช้น้ำ�ก�กส่�จ�กกระบวนก�รกลั่น
สุร�เพื่อเพิ่มผลผลิต” เกิดขึ้นเพื่อรองรับเป็นง�นวิจัยจ�กสำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (National Science 
and Technology Development Agency: NSTDA) เพื่อศึกษ�
ก�รใช้ประโยชน์ของน้ำ�ก�กส่�จ�กโรงง�นผลิตสุร�โดยตรงเพื่อ
ก�รเกษตร (Direct Agricultural Use, DAU) โดยก�รถ่�ยทอด 
วิธีก�รและองค์คว�มรู้ที่เกิดขึ้นจ�กก�รวิจัยไปสู่ก�รแก้ปัญห�และ
ปรับปรุงกิจกรรมก�รปลูกอ้อยท่ีมีอยู่เดิมให้มีผลผลิตและเพ่ิมคุณภ�พ 
ซึ่งเป็นก�รเพิ่มร�ยได้อย่�งยั่งยืน ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน
ก�รผลิตจ�กก�รใช้ปุ๋ยเคมีในปริม�ณที่น้อยลง และเพิ่มร�ยได้จ�ก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและที่สำ�คัญม�กคือ ส่งผลให้ก�รเกษตรยั่งยืน 
เสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

- ก�รศึกษ�ก�รประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภ�พในก�รย่อย
สล�ยส�ร chlorpyrifos โดยน้ำ�ก�กส่� ก่อให้เกิดประโยชน์ในก�ร
จัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนอย่�งยั่งยืน

- ก�รศึกษ�ก�รใช้น้ำ�ก�กส่�ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในก�รปลูก
ป�ล์มน้ำ�มัน ข้�ว มันสำ�ปะหลัง และอ้อย

- ก�รศึกษ�วิธีก�รและผลกระทบในก�รนำ�น้ำ�ทิ้งจ�กกระบวนก�รผลิต
สุร�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว กลับม�ใช้ซ้ำ�ในกระบวนก�รหมักส่� โดยใช้
เทคโนโลยีสะอ�ด (Cleaner Technology, CT) ต�มกฎก�รกำ�จัด
ของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภ�ยนอก (Zero-Discharge 
Waste Management) ควบคู่กับก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตของ
โรงง�น

- ก�รศึกษ�กระบวนก�รทำ�เชื้อเพลิงชีวมวลถ่�นอัดแท่ง จ�กเถ้�ลอยที่
เหลือทิ้งจ�กกระบวนก�รเผ�ไหม้ของหม้อไอน้ำ� ช่วยลดปริม�ณก�ร
สะสมของก�กของเสีย เพิ่มท�งเลือกในก�รใช้เชื้อเพลิง และเป็น
แนวท�งในก�รนำ�ของเสียกลับม�ใช้ประโยชน์ได้

- ก�รพัฒน�นำ� Fusel Oil ซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จ�กก�รกลั่นแอลกอฮอล์
ไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำ�มันดีเซล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ 

- ก�รศึกษ�ก�รนำ�แอลกอฮอล์หัว-ห�ง 2 เป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองกำ�เนิด
ไอน้ำ�ทดแทนน้ำ�มันเต� ทำ�ให้เกิดเชื้อเพลิงท�งเลือกใหม่ สร้�งร�ยได้
ม�กกว่� 19.5 ล้�นบ�ท/ปี ส�ม�รถลดปริม�ณของเสียที่เกิดจ�ก
กระบวนก�รกลั่นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ของหอกลั่น Supper Allospas 
ทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รซื้อ/ใช้น้ำ�มันเต�ในก�รผลิตไอน้ำ�  
และส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งของเสียกำ�จัดภ�ยนอกโรงง�นได้ 

- ก�รศึกษ�วิธีก�รและก�รออกแบบระบบก�รผลิตกระแสไฟฟ้�ใช้เอง
จ�กลมทิ้ง Cooling Tower สำ�หรับใช้ขับเคลื่อนเครื่องกวนช้�ระบบ
ก�รผลิตน้ำ�ประป� 

- ก�รศึกษ�ปริม�ณก�รใช้น้ำ�ก�กส่�ที่มีต่อผลผลิตของหญ้�เนเปียร์
ป�กช่อง 1 ทำ�ให้ทร�บอัตร�ก�รใช้น้ำ�ก�กส่�ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�ร
ปลูกหญ้�เพื่อนำ�ไปเลี้ยงสัตว์ 

- ก�รพัฒน�และศึกษ�ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บและรักษ�
คุณภ�พก�กน้ำ�ต�ลด้วยก�รเติมอ�ก�ศเพื่อเพิ่มพื้นที่ก�รจัดเก็บ 
และรักษ�คุณภ�พก�กน้ำ�ต�ล ส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รหมักส่� 
ด้วยก�กน้ำ�ต�ลที่ดีกว่�
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