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สารบัญ

สารบัญ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ เน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและรักษา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นได้มีการรวมตัวและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็นตลาดที่มีเสถียรภาพ มีความ
สามารถในการแข่งขัน และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวนี้ต้องการความร่วมมือทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ไทยเบฟเวอเรจเริ่มการสนับสนุนอย่างจริงจัง
มากขึ้นในการสร้างพื้นฐานความเป็นเลิศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ และสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่
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สารจาก
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

สารจาก
กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่

นอกเหนือจากการพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ไทยเบฟเวอเรจยังคงยึดมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
เพื่อตอบแทนสังคม ผ่านโครงการต่างๆ ด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และสังคม อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาในระยะยาว อาทิเช่น โครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว” ซึ่งด�ำเนินมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
ไทยเบฟเวอเรจให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ไทยเบฟเวอเรจยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอื่นๆ โดยในปี 2556 บริษัทได้คิดค้นแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาทิ การลดการใช้วัสดุส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องอลูมิเนียม โดยลดความหนาและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระป๋อง
และฝากระป๋อง และการลดขนาดปากขวดน�้ำดื่มให้บางลงเพื่อลดการใช้พลาสติก นอกจากนี้ ไทยเบฟเวอเรจยังคงด�ำเนินโครงการ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำ การประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน จากความ
มุ่งมั่นดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ ไทยเบฟเวอเรจได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มีศักยภาพบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งจากการประสานความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาธุรกิจและสังคมให้มค
ี วามแข็งแกร่ง ก้าวหน้าและน�ำไปสูค
่ วามยัง่ ยืนในระยะยาวได้ในทีส่ ด
ุ

อยู่เคียงข้างคุณ...
ด้วยหัวใจ
ทุกฤดูกาล ทุกถิ่นที่ หากมีความยากแค้นเกิดขึ้นที่ใด จิตใจของคนไทยจะเชื่อมต่อและส่งผ่านถึงกันเสมอ
ไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในสายใยแห่งความผูกพันของคนไทย ในฐานะทีเ่ ป็นบริษท
ั ทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคม
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
ถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวต
ิ ด้วยการแบ่งปันมาโดยตลอด
และวันนี้น้องอาจัวกลับมาอีกครั้งในภาพยนต์โฆษณาของ
โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 14

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

อยู่เคียงข้างคุณ...
ด้วยหัวใจ
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อยู่กับคุณ...เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ ให้สังคม
ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ คืนแก่สังคม พร้อมทั้งสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ
โดยเราได้ให้การสนับสนุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือวงทีพีโอ พร้อมกับโครงการอื่นๆ
ทีม
่ งุ่ ส่งเสริมความสามารถของศิลปินในประเทศ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมของบริษท
ั
และเราจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไป ด้วยความหวังว่า ชาวไทยและผู้คนทั่วโลก จะได้มีโอกาสชื่นชม
ศิลปะแขนงต่างๆ จากประเทศไทย ในขณะที่ศิลปินของเราซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถระดับโลก
ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด บริษัทให้การสนับสนุน
งานด้านดนตรีในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุน
วงดนตรีคลาสสิค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข
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อยู่กับคุณ...เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ ให้สังคม
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ไทยเบฟมีความเชื่อและศรัทธาอย่างแรงกล้า กับคำว่า
“คนไทย... ถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก”
จึงขอสนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ นทุกแง่มม
ุ ทีจ่ ะทำให้คำๆ นีเ้ ป็นจริง
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ไทยเบฟให้ความสำคัญและเข้าร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมกีฬาประเภทต่างๆ ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลที่บริษัทในกลุ่มไทยเบฟร่วมให้การสนับสนุน
มานานกว่า 27 ปี

อยู่กับคุณ...
ทุกความภาคภูมิใจ

เสียงเพลงชาติไทยที่ดังกึกก้องในสนามแข่งขัน
ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในเวทีระดับโลก
ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

8
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อยู่กับคุณ...
ทุกความภาคภูมิใจ

รางวัล
แห่งความยัง่ ยืน

หนึ่งในความภาคภูมิใจของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ในวันนี้ คือการได้รับการยอมรับและยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากผลการดำ�เนินงานด้วยรางวัลแห่งความสำ�เร็จและความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อันแสดงให้เห็นถึงเจตจำ�นงอย่าง
มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำ�ให้ไทยเบฟสามารถเติบโต และขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการให้
ความสำ�คัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้แทนจำ�หน่าย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
นับเป็นการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและมั่นคง พร้อมที่จะตอบรับต่อสภาวะการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
จากปณิธานสู่ความมุ่งมั่น ส่งผลให้ ไทยเบฟ และบริษัทย่อย ได้รับการรับรองผลการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน และทุกภาคส่วนของสังคม พิสูจน์ได้จากรางวัลที่ได้รับในปี 2556
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ปี 2556
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม ในการทำ�งานระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 2556

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธานี (ระดับ 4)
บริษัท แสงโสม จำ�กัด / จังหวัดนครปฐม (ระดับ 3)

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัทยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์ (7 ปีติดต่อกัน)
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธานี (6 ปีติดต่อกัน)
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำ�กัด / จังหวัดราชบุรี (6 ปีติดต่อกัน)
บริษัท นทีชัย จำ�กัด / จังหวัดสุราษฎร์ธานี (6 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองคาย (4 ปีติดต่อกัน)
บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น (3 ปีติดต่อกัน)
บริษัท อธิมาตร จำ�กัด / จังหวัดบุรีรัมย์ (2 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำ�กัด / จังหวัดอุบลราชธานี (2 ปีติดต่อกัน)
บริษัท กาญจนสิงขร จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี (ปีแรก)
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน) / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำ�เนินงานตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานในสถานประกอบกิจการ

รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs
(3Rs Award) ปี 2556
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท สีมาธุรกิจ จำ�กัด / จังหวัดนครสวรรค์
บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน) / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs
รวมถึงการจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการหมุนเวียนการใช้
ประโยชน์ของเสีย และลดปริมาณของเสียต้องกำ�จัด

รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ปี 2556

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์ “เบียร์ช้างคลาสสิค” บรรจุขวดแก้ว ขนาด
640 ลบ.ซม. เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

รางวัลกลุ่มต้นแบบระดับเงิน ในสถานประกอบการ ประเภทกลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำ�ปี 2556
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น
บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัล
แห่งความยั่งยืน

10
11

ร่วมรณรงค์ส่งเสริม ป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน
ร่วมปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ

เกียรติบัตรองค์กรที่ดำ�เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์
ดำ�เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีผลงานเป็นทีป
่ ระจักษ์
ตลอดจนร่วมปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน

รางวัลสถานที่ทำ�งานน่าอยู่ น่าทำ�งาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace) ระดับดีมาก ปี 2556
โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
โดย กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

บริษัท สีมาธุรกิจ จำ�กัด / จังหวัดนครสวรรค์

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำ�กัด / จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัท อธิมาตร จำ�กัด / จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองคาย
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี

ในการทำ�งาน

มอบให้โรงงานที่มีการตรวจสอบและประกาศแสดงตนเองว่าเป็นสถานประกอบ
กิจการที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบ
กิจการ ASO-T Thailand ระดับเงิน
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่
มอบให้โรงงานที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวีและลดปัญหา
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

ให้ความสำ�คัญและใส่ใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานมีความสุขกายสบายใจ

โล่ และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์ (ขั้นที่ 1)
บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่ (ขั้นที่ 2)
มอบให้โรงงานที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยร่วมมือกับชุมชน
ในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ�ใน
โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำ�ปีี 2556
โดย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี และสระบุรี)
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธานี
มอบให้โรงงานที่ลดปริมาณการใช้น้ำ�และลดปริมาณน้ำ�ทิ้ง รักษาคุณภาพน้ำ�ทิ้ง
ให้ได้มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการนำ�น้ำ�ทิ้งที่ผ่านการบำ�บัดกลับมา
ใช้ใหม่

โล่การเข้าร่วมพัฒนาต่อยอดการดำ�เนินการจัดการพลังงานตามกฏหมาย
ประเทศไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001
โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท ธนภักดี จำ�กัด / จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำ�ปี 2556
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองคาย
มอบให้แก่สถานประกอบธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล ในส่วนของ

มอบให้โรงงานตัวอย่างที่มีการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และรักษาความสุจริต

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี 2556
โดย วุฒิสภา

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
โดย สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี

1. โครงการ “เครื่องเทียบสุราลงพาเลท (Palletizer)”
บริษัท มงคลสมัย จำ�กัด / จังหวัดอุตรดิตถ์
2. โครงการ “การนำ�น้ำ�ทิ้งจากกระบวนการผลิตสุรากลับมาใช้ซ้ำ�
ในกระบวนการหมักส่า”
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธานี
3. โครงการ “เครื่องต้นแบบสำ�หรับยกลังเปล่า แบบชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่
(Fixed Robot)”
			
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำ�กัด / จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท กาญจนสิงขร จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี
มอบให้โรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

มอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำ�ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นที่ประจักษ์

รางวัลความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ�เป็นอย่างดี ปี 2556
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท กาญจนสิงขร จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท แสงโสม จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท แสงโสม จำ�กัด / จังหวัดกนครปฐม
มอบให้โรงงานที่มีความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ� ร่วมกับชุมชน
ในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น (7 ปีติดต่อกัน)
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธานี (5 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำ�กัด / จังหวัดอุบลราชธานี (5 ปีติดต่อกัน)
บริษัท เทพอรุโณทัย จำ�กัด / จังหวัดหนองคาย (5 ปีติดต่อกัน)
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี (ปีแรก)
มอบให้สถานประกอบการที่ส่งเสริมพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความรู้
ความสามารถอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ปี 2556
โดย กระทรวงแรงงาน
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด / จังหวัดปทุมธานี

มอบให้สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

มอบให้สถานประกอบการที่ส่งเสริมพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความรู้
ความสามารถอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง

เกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้สนับสนุนโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม
เพื่อจัดทำ�ขาเทียมพระราชทาน ประจำ�ปี 2556
โดย กรมควบคุมมลพิษ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2556
โดย กระทรวงแรงงาน

บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท อธิมาตร จำ�กัด / จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำ�กัด / จังหวัดกาญจนบุรี

มอบให้สถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม
เพื่อจัดทำ�ขาเทียมพระราชทาน
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รางวัล
แห่งความยั่งยืน

เกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556
โดย ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำ�พอง

มอบให้สถานประกอบการที่ส่งเสริมพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความรู้
ความสามารถอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง
โล่แสดงความขอบคุณในฐานะเป็นผู้สนับสนุนงานวันเกษตรภาคอีสาน
ประจำ�ปี 2556
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัท แก่นขวัญ จำ�กัด / จังหวัดขอนแก่น

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

มอบให้สถานประกอบการที่สนับสนุนงานวันเกษตรภาคอีสาน

การพัฒนาความยัง่ ยืน
กับผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่าในการดำ�เนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนนั้น นอกเหนือไปจากองค์ประกอบด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจแล้ว การคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นเรื่องสำ�คัญ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ในการดำ�เนินธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

นับตั้งแต่ ไทยเบฟ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ในเดือน พ.ค. ปี 2549 ด้วยความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด รวมทั้งยึดมั่นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ ทัง้ ในประเทศไทย
และในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมอบผลตอบแทน
ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมกับผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย
และผูถ
้ อื หุน
้ สถาบัน รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลของไทยเบฟในรายงานประจำ�ปี
ผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเว็บไซต์ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสำ�คัญต่อ
การดำ�เนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความเอาใจใส่ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และดำ�เนินการตามหลักปฏิบัติ
ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
การส่งเสริมและพัฒนาพนักงานด้วยการเติมเต็มความรู้ ควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะและความสามารถรายบุคคล รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการปฏิบัติจริงระหว่างบุคคล ทีมงาน และหน่วยงาน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานที่รับผิดชอบและเกิดผลลัพธ์
ที่ดีต่อองค์กรแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้า
ในสายอาชีพอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ไทยเบฟ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
พนักงานเท่านั้น ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจริยธรรมยึดมั่นในค่านิยม
ที่เหมาะสม ด้วยคุณค่าองค์กร ThaiBev Core Values ทั้ง 7 ตัวอักษร
9 คำ� 9 ความหมาย ได้แก่
T
H
A
I
B
E
V

Team Spirit สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
Heart มุ่งมั่นทั้งกายใจ คิดอย่างชาญฉลาด และทำ�ให้ได้ดีที่สุด
Accountability รับผิดชอบในหน้าที่
Initiative ริเริ่มสร้างสรรค์
be Best - be Bold - be Bright กล้าที่จะคิด
Efficient ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ
Virtue ยึดมั่นในคุณธรรมความดี

การพัฒนาความยั่งยืน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ลูกค้า

สังคม

ด้วยเจตจำ�นงที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ไทยเบฟ ให้ความสำ�คัญต่อการคิดค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการผลิตที่เริ่มตั้งแต่การคัดสรร
วัตถุดิบชั้นดี ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก
คำ�นึงถึงความสะอาดปลอดภัย อีกทั้งมีความโดดเด่นด้านการประหยัด
พลังงาน และคำ�นึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนมุ่งให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภค

ไทยเบฟ รับผิดชอบและคำ�นึงถึงการตอบแทนและแบ่งปันสู่สังคม
โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และคุณค่าในแนวทางสร้างสรรค์และ
เน้นการต่อยอดและขยายผลทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาและร่วมมือเพื่อนำ�ไปสู่ความยั่งยืนในสังคม ทั้งในด้านความ
ยั่งยืนในสัมมาอาชีพ ความยั่งยืนในการได้รับการศึกษา และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันเป็นความยั่งยืนที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับ ชุมชน และสังคมให้มีความสุข มีรอยยิ้มอย่างแท้จริง และดำ�รงอยู่
ได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยวางแผนและดำ�เนินการตามแผนในด้าน
การพัฒนาชุมชน (Social Development) ด้านการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อการดื่ม (Social Aspect) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Arts
and Cultural Promotion) และด้านสิ่งแวดล้อมและการบรรเทา
สาธารณภัย

ไทยเบฟ ดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม รวมถึง
ให้ความสำ�คัญด้านการส่งเสริมศักยภาพในการทำ�ธุรกิจของผูแ้ ทน
จำ�หน่าย ด้วยการร่วมให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการทำ�ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย และเติมเต็ม
ความรู้อย่างสม่ำ�เสมอ ในหลักสูตร ThaiBev Family Business
Program ภายใต้โครงการ “ThaiBev Family” ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่ผู้สืบทอดธุรกิจของผู้แทนจำ�หน่าย ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การทำ�ธุรกิจมีความ
ยั่งยืนสู่รุ่นต่อๆ ไป

ทั้งนี้ มุ่งเน้นในการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน พนักงาน คู่ค้า
และผู้แทนจำ�หน่าย พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบจนเป็น “ต้นแบบ”
(Prototype) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ไปยังสังคมหรือชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ภายใต้โครงการสร้างต้นแบบ

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

คู่ค้าและผู้แทนจำ�หน่าย

ความยัง่ ยืน
ด้านธุรกิจ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
ไทยเบฟ ตั้งใจและมุ่งมั่นในการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดีควบคู่กับการดำ�เนินงานด้วยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่าวคือไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รายงานประจำ�ปี 2556 แสดงข้อมูลรายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ที่อธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการของไทยเบฟ ในการเปิดเผยข้อมูล
บรรษัทภิบาล ผลประกอบการ รวมทั้งโอกาสการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต
และแสดงแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้ความสำ�คัญในการมุ่งมั่น สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย

จรรยาบรรณของบริษัท และการประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม
การที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่
ยอมรับของสังคมได้นั้น สิ่งสำ�คัญประการหนึ่งคือ การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ และขั้นตอนหนึ่งในการส่งเสริมจรรยาบรรณของ
องค์กร คือ การกำ�หนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และประกาศให้
บุคลากรทุกระดับของบริษัททราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดย
เคร่งครัด และรักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณนั้นไว้ตลอดไป โดย
“จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” (Business Ethics of Thai
Beverage Group) นั้นประกอบด้วย 4 ส่วนสำ�คัญและมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ได้แก่ จรรยาบรรณของบริษัท จรรยาบรรณของกรรมการ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน
“จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” ยึดถือตามหลักความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ผู้ถือหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงานและเพื่อนพนักงาน
รวมถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ด้วยการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างถูกต้อง ชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการให้
การเสนอว่าจะให้การเรียกร้อง รวมทั้งการรับ หรือตกลงว่าจะรับสินบน
ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
ไทยเบฟ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม มีขั้นตอนการทำ�งานที่โปร่งใส
ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมและดำ�เนินการต่างๆ ภายใต้นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจรรยาบรรณเครือ
ไทยเบฟ ให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงรักษา
มาตรฐานของจรรยาบรรณไว้เสมอ

การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริต
ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวคิด
ที่รอบคอบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และจากปัจจัยภายนอก การประเมินและ
ติดตามสถานการณ์ รวมทั้งกำ�หนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทไม่หยุด
ชะงัก ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม อันมีส่วนสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำ�รายงาน
การบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี 2556

• กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ต้านโกง รวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น

ไทยเบฟ นำ�คณะพนักงานที่รักสุขภาพและใส่ใจกับการออกกำ�ลังกาย
กว่า 130 คน ไปร่วมกิจกรรมเดิน-วิง่ ในงาน “มหกรรมการเดิน-วิง่ -ปัน
่
ต้านโกง Walk Run Fun Bike Anti Corruption 2013” เป็นระยะทาง
5-10 กิโลเมตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีนักศึกษาโครงการ
Beta Young Entrepreneur จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความสำ�เร็จของไทยเบฟ ส่วนหนึ่งมาจากความทุ่มเท ความอุตสาหะ
และการทำ�งานอย่างเต็มความสามารถของบุคลากรทุกคน ซึ่งถือเป็น
พื้นฐานที่แข็งแกร่งที่จะนำ�พาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและสังคมครั้งสำ�คัญ นั่นคือ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้ การสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ในส่วนของ
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความสามารถที่จะแข่งขันได้
ในระดับสากลจึงเป็นสิ่งที่ไทยเบฟและบริษัทย่อยไม่อาจจะมองข้ามไปได้
รวมถึงการให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่ดีเลิศยิ่งๆ ขึ้นไป

ความยั่งยืน
ด้านธุรกิจ
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ในรอบปีที่ผ่านมา ไทยเบฟ ได้ให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กร ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าขององค์กร
ThaiBev Core Values อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่น
ที่จะทำ�ให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร” อย่าง
แท้จริง ด้วยการจัดให้มีการประกวดในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานที่ให้ความสำ�คัญต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำ�งาน
เป็นทีม และก่อเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผูป
้ ฏิบต
ั งิ าน ครอบคลุม
ถึงการเผยแพร่แนวคิดและนวัตกรรมให้สามารถนำ�ไปปรับใช้กบ
ั หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรต่อไป

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

พนักงานไทยเบฟร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและรวมพลังต่อต้านคอรัปชัน

นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถอันเป็นเลิศควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำ�นึกให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้วยระบบการประเมินผลการทำ�งานที่เป็นธรรมและชัดเจน
เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยการจัดหลักสูตร
การพัฒนาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอนาคต รวมทั้งการสานต่อโครงการจัดการ
องค์ความรู้ การพัฒนาวิทยากรภายใน และการเตรียมพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอีกด้วย

• โครงการทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ประจำ�ปี 2556

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
การศึกษาของบุตรของพนักงานของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอันจะ
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานต่อการศึกษาของบุตร
จึงได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี ควบคู่กับบุตร
ของพนักงานที่มีผลการเรียนดีให้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้ทุนและการคัดเลือกเป็น
ไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาบุตรพนักงานกำ�หนด โดย
ไม่จำ�กัดสาขาวิชาที่เรียน ทั้งนี้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ
- ทุนการศึกษากรณีทั่วไป
แบ่งเป็น 5 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4-ม.6) / (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./ปวท.)
และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
- ทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)
สำ�หรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ และกำ�ลัง
ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
และเมื่อสำ�เร็จการศึกษา หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำ�งานกับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย จะได้รับการ
พิจารณาเข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

• การพัฒนาฝีมือแรงงานสำ�หรับบุคลากรในโรงงาน

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร อันนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและพึ่งพา
ตนเองได้นั้น นอกจากจะส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนขององค์กรแล้ว
การออกแบบเครื่องจักร และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงผลงานอันเกิดจากการ
สร้างสรรค์นั้นๆ จะได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
อาทิ
- ผลงานการสร้างเครื่องจักรขึ้นรูปกล่อง (Carton Erector)
เครื่องปิดฝากล่อง (Carton Sealer) เครื่องบรรจุขวดลงกล่อง
(Carton Packer) โดย บุคลากรของโรงงานผลิตเบียร์ และสุรา
เพื่อใช้เป็นเครื่องจักรแทนแรงงานคน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีที่จะ
ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ
- ผลงานการพัฒนาเครื่องเรียงขวดถาดลงบนพาเลท (Palletizer)
เครื่องยกขวดใหม่ (Bulk Glasses Depalletizer) เครื่องยกกล่อง
ลงพาเลท (Palletizer) หุ่นยนต์ยกลัง
- ผลงานการพัฒนาระบบควบคุมสมองกล (PLC) เพื่อการพัฒนา
ระบบการควบคุมที่เป็นแบบความต้องการใช้งานเฉพาะของบริษัทเอง
(Customization)
- ผลงานการพัฒนาคิดค้นการผลิตสารเคมี เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการใช้งาน (Customize) เช่น น้ำ�ยาหล่อลื่นสายพาน
(conveyor lubricant) น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดในระบบล้างท่อ หรือถัง
เป็นต้น
นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ได้รับ
การรับรองจาก คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เป็นผู้รับทำ�งาน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีผลงานวิจัยอีกหลายๆ ผลงานได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานนี้เช่นกัน

ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ
และความรับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจเพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายหลัก
ของการสร้างความเติบโตของบริษัทคือการขยายการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างสมดุลและเพื่อสร้าง
การเติบโตของไทยเบฟอย่างยั่งยืน
ในปี 2555 บริษท
ั ได้เข้าลงทุนในหุน
้ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมเิ ต็ด (“F&N”)
ซึง่ เป็นหนึง่ ในบริษท
ั ชัน
้ นำ�ของประเทศสิงคโปร์ทม
่ี ป
ี ระวัตศ
ิ าสตร์อน
ั ยาวนาน
มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย อีกทั้งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย
เครื่องดื่มขนาดใหญ่ของภูมิภาค บริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้
สามารถส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทในการขยายธุรกิจไปยัง

ตลาดใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นประเทศในแถบอาเซียนที่มีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2556 นั้น ไทยเบฟมีรายได้จากการขายรวม
จำ�นวน 155,771 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 และกำ�ไรก่อนกำ�ไรจากการ
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 19,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1
เมื่อเทียบกับปี 2555 กำ�ไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็น
ผู้นำ�ในธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ ที่มีความพร้อมทั้งฐานการผลิตและ
เครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม รวมทั้งมีศักยภาพที่จะขยายไป
สู่ธุรกิจเครื่องดื่มในระดับภูมิภาค

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
2556

2555

2554

155,771

161,044

132,186

19,002

28,760

11,967

183,329

207,686

99,362

85,336

122,714

36,159

11,048

10,546

9,291

รายได้ / ค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขาย
กำ�ไรก่อนกำ�ไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์ / หนี้สิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

เงินปันผลจ่าย

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

เงินปันผลจ่าย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• ศูนย์ C asean

จากการจัดทำ�ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 และจากนโยบายการยกระดับ
ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคมให้
แข็งแกร่งทางกฎหมายและวางแผนจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )
รองรับการดำ�เนินการเพื่อเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558 ทั้งนี้
เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ
และเงินทุนได้อย่างเสรี ตามพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint)
ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าว เนื่องจากความร่วมมือทาง
ด้านเศรษฐกิจจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้ดีขึ้น
และนำ�ไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน ไทยเบฟ
จึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ C asean ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมี
เจตนารมณ์ที่แสดงไว้ในพันธกิจหลักของศูนย์ C asean คือ
1. สร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นด้าน การเริ่มต้นธุรกิจ ศิลปะ
และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
2. สร้างการเชื่อมโยงที่ทรงประสิทธิภาพแก่ประชาคมอาเซียน
3. สร้างเวทีสำ�หรับผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงศักยภาพทั้ง
ทางด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยจะชักชวนภาคธุรกิจเอกชน
ในตลาดอาเซียนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้วย

ไทยเบฟ ในฐานะบริษท
ั ผูจ้ �ำ หน่ายเครือ่ งดืม
่ ครบวงจร มีความมุง่ มัน
่ ในการ
กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำ�นึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือ
กับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for
Responsible Drinking, TFRD) ในการจัดโครงการฝึกอบรม
(Training Program) ให้แก่พนักงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ

• ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไทยเบฟ

ไทยเบฟ ให้ความสำ�คัญกับเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง โดยการจัดให้มีศูนย์บริการลูกค้า
สัมพันธ์ ไทยเบฟ โทร 02-617-6500 ให้บริการรับคำ�แนะนำ� ติชม
สอบถาม และรับปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผูบ
้ ริโภคตลอด 24 ชัว่ โมง
ตลอดทั้ง 7 วัน เพื่อตอบข้อซักถามและช่วยเหลือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ในเครือบริษัทในทุกกรณี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ทุกท่านได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการ ด้วยการทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกทั้งยังมีระบบเพื่อติดตาม
และตั้งเตือนอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาและทุกคำ�ถามภายในเวลา
อันรวดเร็ว พร้อมกับมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในอย่างสม่�ำ เสมอ
และต่อเนื่องด้วยความสำ�นึกในการใส่ใจดูแลผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรกับผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ไทยเบฟให้บริการตลอด 24 ชม. ตลอด 7 วัน

ความยัง่ ยืน
ด้านสังคม

ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนคืนสู่ประเทศชาติ จึงเป็นจุด
กำ�เนิดของโครงการต่างๆ โดยมีแกนหลักในการดำ�เนินงานด้วยแนวคิด
ของการสร้างต้นแบบด้านการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน
และสังคมเป้าหมาย พร้อมกับส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา อันจะเป็นแนวทางในการร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนชุมชน สังคม
ให้เข้มแข็ง สามารถประกอบสัมมาชีพและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงดำ�รงอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างมีความสุข
โครงการ “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” จึงเกิดขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าและ
ความสำ�คัญของการส่งมอบโอกาสที่ดีในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน และ
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่โดยรอบรัศมีของบริษัท
ย่อยในกลุ่มไทยเบฟทั่วประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา รวมถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำ�คัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนำ�ไปสู่ความ
ยั่งยืนด้านสังคม ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทการดำ�เนินงานในโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ส่งเสริมให้คนในชุมชนและช้าง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
(World Wildlife Fund: WWF) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำ�เนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาแนวทาง
ในการช่วยเหลือช้างป่าและช้างเลี้ยง พัฒนาแหล่งน้ำ� แหล่งอาหาร
และการอนุรักษ์ช้าง ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
“ช้างป่า”: ร่วมกับ มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ อ.กุยบุรี ดำ�เนินโครงการ
เพื่ออนุรักษ์ช้างในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
“ช้างบ้าน”: ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำ�เนินงานให้การสนับสนุนของหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยช้าง ด้วย
การมอบ “รถโมบายคลีนิค ช้างช่วยช้าง” เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่อาสาสมัครให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และลงพื้นที่ช่วยเหลือช้าง
ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมถึงสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัย
ให้ขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยอื่นๆ ที่ดำ�เนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างและแหล่งอาหารช้างป่าในเขตพื้นที่
ภาคเหนือด้วย

ไทยเบฟมอบรถโมบายคลีนิค “ช้างช่วยช้าง” ให้กับศูนย์การศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นพาหนะหน่วยเคลื่อนที่เร็วรักษาช้างในกรณีฉุกเฉิน

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

ไทยเบฟเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างป่ากุยบุรีอย่างยั่งยืน

• โครงการ “ช้างช่วยช้าง”

ความยั่งยืน
ด้านสังคม
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• “ปลูกจิตสำ�นึกอนุรักษ์ช้าง”

ดำ�เนินกิจกรรม “ปลูกจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ
ผู้นำ�ชุมชน และเยาวชนของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำ�เภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ณ คลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่าของหน่วยสัตว์ป่า
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ให้ความรู้และปลูกจิตสำ�นึกในด้านต่างๆ ที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีพของช้าง อาทิ การดูแลและรักษาช้างที่บาดเจ็บจากการ
ถูกพรานล่า การผสมเทียมช้าง ความรู้ในการสร้างแหล่งน้ำ� แหล่ง
อาหาร และการเห็นความสำ�คัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ต้องอยู่ร่วมกันกับช้างป่าในพื้นที่เป้าหมายด้วย

• จัดคอนเสิร์ตหารายได้ “ช้างช่วยช้าง”

หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “ช้างช่วยช้าง” คือ การหารายได้เพื่อนำ�ไป
สมทบกองทุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง
ไทยเบฟ จึงร่วมมือกับ จังหวัดเพชรบุรี จัดคอนเสิร์ตการกุศลคาราบาว
“ช้างช่วยช้าง” โดยนำ�รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ กองทุน
“ช้างช่วยช้าง” จังหวัดเพชรบุรี สำ�หรับนำ�ไปจัดสรรเป็นงบประมาณใน
การจัดการดูแลและแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึง
ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับช้าง
ได้อย่างสันติสุข

เด็กและเยาวชนไทยหัวใจอนุรักษ์ พร้อมผู้นำ�ชุมชนบ้านป่าเด็ง
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรม “ปลูกจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน”

• โครงการ “School Bird”

ไทยเบฟ กับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (The Population &
Community Development Association, PDA) มีเจตจำ�นงร่วมกัน
มายาวนานเกือบ 10 ปี ใน “โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน” (Village
Development Partnership, VDP) ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน
ในปี 2556 ได้ร่วมกันวางแผนจัดทำ� “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
โดยวางเป้าหมายให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในพืน
้ ทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน (School Bird) มีบทบาทในการสร้างกระบวนการพัฒนา
ชุมชนทั้งระบบ ร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน ตลอดจนชาวบ้าน
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถขับเคลื่อนเป็นชุมชนต้นแบบและขยายผล
ไปยังหมู่บ้านและตำ�บลข้างเคียง ให้สามารถนำ�รูปแบบดังกล่าวไปปรับใช้
ได้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง อันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
“โครงการ School Bird” ได้ดำ�เนินการนำ�ร่องในพื้นที่ของโรงเรียน
บ้านท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน
ช่วยกันวางแผนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ
แนวทางการทำ�การเกษตรนอกฤดูกาล แนวทางการจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
แนวทางการฝึกอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น

“แอ๊ด” นำ�ทีม “คาราบาว” ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต
“ช้างช่วยช้าง” หารายได้อนุรักษ์ช้างไทย
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ไทยเบฟ ร่วมมือกับ มูลนิธิสัมมาชีพ ลงพื้นที่ค้นหาตำ�บลเข้มแข็ง ในการ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการตามแผนแม่บทชุมชนให้ได้
รับความสำ�เร็จ บนพื้นฐานแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และให้
สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละพื้นที่รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่นนั้นๆ
โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายกลุ่ม อาทิ
นักพัฒนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการตลาด ที่มี
จิตอาสา ร่วมกันจุดประกายให้เกิดแนวคิดและร่วมชีแ้ นะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน
ให้ได้รับความสำ�เร็จ โดยนำ�ร่องพื้นที่ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ตำ�บลเขาถ่าน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำ�บลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ และตำ�บลบัวใหญ่
จังหวัดน่าน ให้สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทของตนเองที่จัดทำ�ขึ้นได้
ประสบความสำ�เร็จ โดยมีหัวใจหลักของการดำ�เนินโครงการ คือ ชาวบ้าน
และชุมชนเป้าหมาย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
เป็นต้นแบบในการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

1

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ใน “โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ที่ได้ให้การ
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และจะยังคง
มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการต่อไปให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ด้วยหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้าง “รอยยิ้ม” ให้เกิดขึ้นในชุมชน
ตลอดไป

ภาพที่ 3-4
กิจกรรม การลงพื้นที่เพื่อเติมเต็มและสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้
โครงการ “ไทยเบฟ ร่วมสร้าง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ปีที่ 2
2

3

4

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

ภาพที่ 1-2
มูลนิธิสัมมาชีพและไทยเบฟลงพื้นที่นำ�ร่องโครงการ
“1 ตำ�บลสัมมาชีพ 1 บริษัท “

ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงคุณค่า และความสำ�คัญของเด็กและเยาวชนไทย
ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า โดยเฉพาะเยาวชน
ในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงได้จัดทำ� “ไทยเบฟ
ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนำ�คณะวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมากประสบการณ์ รวมถึงผู้ฝึกสอนมืออาชีพ
ในศาสตร์และศิลป์ 3 ด้าน ได้แก่ ดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 12 แห่ง เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์
พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งนอกจากจะสร้าง
รอยยิ้มแล้ว ยังได้ช่วยจุดประกายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย
ให้มีแรงบันดาลใจสำ�หรับอนาคตอีกด้วย

ความยั่งยืน
ด้านสังคม

• โครงการ “ไทยเบฟ ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม”

• โครงการ “ตำ�บลสัมมาชีพ”

ด้านการศึกษา
• โครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ

ไทยเบฟ ริเริ่ม โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ” ขึ้นในปี 2547
เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำ�นึกให้เกิดวินัยและความรับผิดชอบ
ในการใช้รถใช้ถนน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรต่างๆ ได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก
ง่วงอย่าขับฯ มูลนิธิเมาไม่ขับ และสื่อมวลชนพันธมิตร ได้แก่ จ.ส. 100
และได้ดำ�เนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

• โครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว”

เดินทางมาถึงปีที่ 14 แล้ว สำ�หรับเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่นกับ
โครงการ “ไทยเบฟรวมใจ ต้านภัยหนาว” ที่ได้ร่วมมือกับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว
บรรเทาความเหน็บหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยหนาว
ทั่วประเทศ จนเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำ�ให้ไทยเบฟเป็นที่
ถูกกล่าวขานถึงจากคนไทยทั้งประเทศ ด้วยปณิธานที่ยึดมั่น “คนไทย
ให้กันได้” โครงการนี้จึงได้ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่อง และจนถึงปัจจุบัน
ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวดังกล่าวไปแล้วถึง 2 ล้าน 8 แสนผืน คิดเป็น
มูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท หากเปรียบเทียบเป็นระยะทางจะมีความยาว
เท่ากับ 5,690 กิโลเมตร หรือระยะทางไปกลับกรุงเทพ-แม่สาย 3 รอบ
“ไทยเบฟรวมใจ ต้านภัยหนาว” จะยังคงมุ่งมั่นส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่น
และเดินหน้าสร้างสรรค์สง่ิ ดีๆ ตอบแทนสูส่ งั คมไทย และประเทศชาติตอ่ ไป

ภาพที่ 1-2
โครงการ”ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟประจำ�ปี 2556”
1

ไทยเบฟ เชือ่ มัน
่ ว่า การศึกษา เป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ ทีจ่ ะส่งผล
ต่อความสำ�เร็จของการดำ�เนินชีวิตในอนาคต ผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาและ
ใฝ่หาความรู้จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
พัฒนาทักษะฝีมอื อยูเ่ สมอ จึงจะได้รบ
ั สำ�เร็จ ไทยเบฟเล็งเห็นความสำ�คัญ
ในการให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านโครงการ
และกิจกรรมสำ�คัญๆ ในหลากหลายรูปแบบ อันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรวมตลอดจนถึงการให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้ได้รับ
ความสำ�เร็จ บริษัทให้การสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านมูลนิธิต่างๆ ดังนี้

• “สร้างผูป
้ ระกอบการรุน
่ ใหม่เพือ่ สังคม”
(ß Young Entrepreneur)

ไทยเบฟผ่าน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันจัดตัง้ “โครงการสร้างผูป
้ ระกอบการ
รุ่นใหม่เพื่อสังคม (ß Young Entrepreneur)” ภายใต้หลักสูตร
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เพือ่ สร้างผูป
้ ระกอบการรุน
่ ใหม่ทม
่ี ศ
ี ก
ั ยภาพในการประกอบ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปลูกจิตสำ�นึกให้ดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพที่ 3-4
ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่น ปีที่ 14
2

3

4

โครงการ “สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (ß Young
Entrepreneur) ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 34 คน
รุ่นที่ 2 ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 42 คน
รุ่นที่ 3 ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 38 คน

• มอบ “อาคาร 96 ปี พระธรรมปัญญาบดี”

บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนในระดับชุมชน
จึงมอบทุนสนับสนุนผ่านมูลนิธิสิริวัฒนภักดีจำ�นวนเงิน 10 ล้านบาท
เพื่อจัดสร้าง “อาคาร 96 ปี พระธรรมปัญญาบดี” พร้อมอุปกรณ์
ที่จำ�เป็นต่อการเรียนการสอน อาทิ ตู้หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มอบให้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู ตำ�บลบ้านหม้อ
อำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

• มอบ “อาคารโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก”

ยังคงไว้ซึ่งเจตนารมย์อย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟ จึงได้สนับสนุนให้มีการ
จัดสร้าง “อาคารโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก” ผ่านมูลนิธิ
สิรวิ ฒ
ั นภักดี เพือ่ ใช้เป็นสถานทีจ่ ด
ั ให้มก
ี ารเรียนการสอน เพิม
่ พูนความรู้
ทักษะ และความสามารถทั้งด้านวิชาชีพ และการทหาร ให้แก่กำ�ลังพล

เหล่าแพทย์ และเหล่าทหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย
ของกองทัพบก ซึ่งมีปีละไม่น้อยกว่า 16 หลักสูตร
“อาคารโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก” เป็นอาคารขนาดใหญ่
6 ชั้น นอกจากจะใช้พื้นที่เป็นห้องเรียน ห้องทำ�งาน ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด ห้องรับประทานอาหาร และอื่นๆ ชั้นบนสุดของอาคาร ยังได้
จัดสรรพื้นที่ให้เป็นหอพักนักเรียนทหาร ขนาด 100 เตียงด้วย

• “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

นอกเหนือไปจากการร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียนแล้ว ไทยเบฟ ยังเห็นถึงความสำ�คัญของ “ครู”
ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มุ่งมั่น เสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่านโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ที่ได้มอบรางวัลให้แก่
ครูดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากครูอาสาสมัคร ครูจากศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขา ครูตำ�รวจตระเวนชายแดน ครูในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร
บนพื้นที่สูง (9 จังหวัดภาคเหนือ) และ 3 จังหวัดชายแดนใต้
“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” นี้ นอกจากจะ
เป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ เผยแพร่ผลงาน
คุณงามความดีของครูผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่ครู
นักเรียน และประชาชนทั่วไปแล้ว ยังได้ร่วมสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ “ครู” ดีเด่นดังกล่าว ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่
ประเทศชาติต่อไป
จาก “ปณิธาน” สู่ “การให้” จึงทำ�ให้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า
ให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม”
(ß Young Entrepreneur) จะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากประสบการณ์จริงของนักธุรกิจชั้นนำ�ระดับประเทศที่จะมาเป็น
วิทยากรพิเศษ และเติมเต็มความรู้ในการทำ�ธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบ
ความสำ�เร็จ นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน
จริงเมื่อปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ความยั่งยืน
ด้านสังคม

24
25

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมชม รพ. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

“โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” โรงพยาบาลเฉพาะทาง
ในการรักษาและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย

ด้านสาธารณสุข
ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่าการมี “สุขภาพดี” นับเป็น “ต้นทุนที่ดีที่สุด” ที่จะ
ส่งผลให้มนุษย์เราสามารถกระทำ�การใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
สังคม ประเทศชาติ และสามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข จึงเห็นถึงความจำ�เป็นและความสำ�คัญในการร่วมให้การ
สนับสนุนส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแล รักษา ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นทางการแพทย์ ให้ได้รับผลสำ�เร็จ
ในด้านการให้การรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟให้การ
สนับสนุนส่งเสริมด้านสาธารณสุขผ่านมูลนิธิ โรงพยาบาล และโครงการ
ต่างๆ ตลอดปี 2556 ดังนี้

• จัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศล “โรงพยาบาลสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร์” สถาบันดูแล รักษาผู้ป่วยโรคไตชั้นนำ�ของ
เอเชีย

ไทยเบฟ ผ่านมูลนิธิสิริวัฒนภักดีร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำ�เนินการจัดสร้าง โรงพยาบาล “สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์” รวมถึง
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 2549 รวมใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 2 ปีเศษ เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2555 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่ โรงพยาบาล “สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์”
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ซึ่งมีที่มาจากพระนามของ 2 พระองค์ คือ
พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามของสมเด็จ
พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งมี
พระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อผู้ป่วยโรคไตมาช้านาน และมีจำ�นวน

เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ทรงรับเป็น
องค์ประธานมูลนิธิ และจดทะเบียน“มูลนิธสิ ถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์”
และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โรงพยาบาล “สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” เป็นอาคาร 9 ชั้น ตั้งอยู่
บนหัวมุมถนนพญาไท และถนนโยธี บนพื้นที่ 19 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารห้องพักผู้ป่วยใน 128 เตียง ห้องผ่าตัด 6 ห้อง ห้องฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง ห้องปฏิบัติงานวิจัยวิเคราะห์ รวมถึงระบบฐานข้อมูล
และงานสารสนเทศ รวมถึงหอพัก 1 อาคาร เพื่อเป็นสถานที่พักของ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
และให้บริการผูป
้ ว่ ยทีจ่ ะมาใช้บริการฟอกไตอย่างต่อเนือ่ ง ฯลฯ นอกจากนี้
ยังครบครันด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นทางด้านการแพทย์ อาทิ
เครือ่ งไตเทียม 50 เครือ่ ง เครือ่ งเอ็กซเรย์ เครือ่ งตรวจคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่อง CT Scan เครื่องอัลตร้าซาวด์ เป็นต้น
ด้วยเล็งเห็นถึงความจำ�เป็นที่จะส่งเสริมให้ “โรงพยาบาลสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร์” เป็นมากกว่าโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในการที่จะร่วม
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร จึงได้มอบทุนสนับสนุน
สำ�หรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้เกิดองค์ความรู้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และนางพยาบาลด้านอายุรศาสตร์โรคไต ได้นำ�ไปศึกษา วิจัย ค้นคว้า
แนวทางการป้องกัน การดูแลรักษา และให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้ง
สามารถนำ�องค์ความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดให้แก่บุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น
ในอันทีจ่ ะขยายความร่วมมือและร่วมช่วยเหลือผู้ปว่ ยโรคไตในประเทศไทย
อย่างจริงจัง

ไทยเบฟเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล
“The Bull Charge” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

• ฟื้นฟูวิกฤติหลังน้ำ�ลด ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการเข้าไปมีสว่ นร่วมให้ความช่วยเหลือ
การดำ�เนินการฟื้นฟูภายหลังประสบวิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554 ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ด้วยการมอบทุนสนับสนุนสำ�หรับนำ�ไปจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ และปรับปรุงหอผู้ป่วย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดอาคาร
กิตติวัฒนา ระยะที่ 2 และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมระบบถ่ายทอด
ทางไกลบัวหลวง (BELTEC) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

• ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช”

เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ ไทยเบฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของ “มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช” อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการมอบรายได้จากการจัดจำ�หน่าย “น้ำ�ดื่มช้าง” แก่มูลนิธิฯ เพื่อให้
สามารถนำ�ไปรักษาพยาบาลผูป
้ ว่ ยยากไร้ของโรงพยาบาลศิรริ าช รวมถึง
เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยด้านการแพทย์สาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

• ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ”

ขณะเดียวกัน ไทยเบฟ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการร่วมให้ความ
ช่วยเหลือแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่พิการ
ทุพพลภาพ ชราภาพ และขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้ร่วมสมทบทุนเพื่อ
ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของ “มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ” ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข
ใน “โครงการผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก เพื่อพระภิกษุสามเณร นักบวช
ในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา”

• สนับสนุนสร้าง “อาคารบริการทางการแพทย์”
โรงพยาบาลตำ�รวจ

ไทยเบฟ ผ่านมูลนิธิสิริวัฒนภักดีร่วมให้การสนับสนุนการจัดสร้าง
“อาคารบริการทางการแพทย์” โรงพยาบาลตำ�รวจ ซึ่งเป็นอาคารสูง
20 ชั้น สร้างขึ้นใหม่ทดแทนอาคารเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
การให้บริการทางการแพทย์ที่มีผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีแนวโน้มเพิ่มจำ�นวนสูงขึ้น

• สนับสนุนกิจกรรม “Singapore Exchange Bull
Charge” (The Bull Charge)

ไทยเบฟ ในฐานะหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(“SGX”) เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “Singapore Exchange Bull
Charge (The Bull Charge) นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องปีที่ 7 กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง SGX กับองค์กร
ในภาคธุรกิจการเงิน และบริษัทจดทะเบียนจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
ในบริเวณย่านธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ โดยกิจกรรมวิ่งการกุศลนี้
เป็นการระดมทุนเพื่อหารายได้ เพื่อนำ�ไปบริจาคช่วยเหลือเด็ก คนชรา
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และด้านการสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์ ผ่าน
องค์กรการกุศล อาทิ Asian Woman’s Welfare Association,
Fei Yue Community Services, Autism Association (Singapore)
และ Shared Services for Charities รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสังคมของประเทศ
สิงคโปร์
ในปี 2556 ไทยเบฟ สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวในฐานะ Diamond
Sponsor และสนับสนุนเสื้อสำ�หรับนักวิ่งทุกคนได้สวมใส่ รวมถึง
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำ�หรับจำ�หน่ายในงาน โดยมอบรายได้
จากการจำ�หน่ายทั้งหมด เพื่อการกุศลแก่องค์กรและมูลนิธิต่างๆ ใน
ประเทศสิงคโปร์

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

น้ำ�ดื่มช้าง มอบเงินสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

ความยั่งยืน
ด้านสังคม
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ด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยเบฟ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยร่วมกับพันธมิตรในวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
จัดให้มีเวทีสำ�หรับศิลปินในการสร้างสรรค์แสดงผลงาน ซึ่งนอกจากการ
ดำ�เนินการตามความมุ่งมั่นที่กล่าวแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปิน
หน้าใหม่ได้มีช่องทางในการแสดงฝีมือ ที่ผ่านมา ไทยเบฟดำ�เนินการ
ผ่านการสนับสนุนหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เพื่อร่วม
จัดโครงการพิเศษด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

1

• โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก

ไทยเบฟ ได้ดำ�เนินการโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “น้ำ�แห่งชีวิต” ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์แนวทางศิลปะในเชิง
เสมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ และเฟ้นหาสุดยอดผลงานช้างเผือก
ในแต่ละปี โดยคัดเลือกจากผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
และสิ่งผสม ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ศิลปินที่มีความถนัดในแนวเสมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์
ภาพที่ 1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานในโอกาสเสด็จ
พระราชดำ�เนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก
ประจำ�ปี 2556 “น้ำ�แห่งชีวิต”

ภาพที่ 4
ภาพรางวัลชนะเลิศ
ศิลปิน: นายศรชัย คงวุ่น
ชื่อผลงาน: ถึงบ้าน
เทคนิค: สีอะครีลิค

ภาพที่ 2
ผูไ้ ด้รบ
ั รางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ประจำ�ปี 2556

ภาพที่ 5
ภาพรางวัลรองชนะเลิศ
ศิลปิน: นายชัยรัตน์ แสงทอง
ชื่อผลงาน: พลังแห่งชีวิต
เทคนิค: สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ภาพที่ 3
ภาพรางวัลช้างเผือก
ศิลปิน: นายชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
ชื่อผลงาน: น้ำ� ชีวิต ธรรมชาติ
เทคนิค: สีน้ำ�มันบนผ้าใบ
2
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5
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ไทยเบฟ ดำ�เนินโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นจากความ
สำ�เร็จของโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2550 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นครั้งที่ 5 โดยในปีนี้ ผู้ดำ�เนินโครงการได้กำ�หนดหัวข้อการประกวด
ภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “มุมมองทีส
่ ร้างสรรค์” เพือ่ ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวด
ภาพถ่ายเพือ่ ชิงถ้วยพระราชทานทัง้ 6 รางวัล นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เป็นล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพชนะเลิศ ประจำ�ปี 2556
ด้วยพระองค์เอง
ภาพที่ 1
ภาพถ่ายชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวข้อ “เสียง”
ศิลปิน: อุทัย หวังพัชรพล
ชื่อผลงาน: เสียงคลื่น

ความยั่งยืน
ด้านสังคม

• โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำ�ปี 2556

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินพระราชทานถ้วยรางวัล
และเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำ�ปี 2556 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ
ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26) ในแนวคิด “มุมมองที่สร้างสรรค์”
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ภาพที่ 2
ภาพถ่ายชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
หัวข้อ “องค์ประกอบสี”
ศิลปิน: เทพฤทธิ์ ชัยกิจ
ชื่อผลงาน: สีสันที่ธรรมชาติสรรสร้าง
ภาพที่ 3
ภาพถ่ายชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
หัวข้อ “สะพาน”
ศิลปิน: ภาสิณี อมรขจรยศ
ชื่อผลงาน: ข้ามมาเพื่อพบกัน

ภาพที่ 5
ภาพถ่ายชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
หัวข้อ “อร่อย”
ศิลปิน: นพมณี สงวนพงศ์
ชื่อผลงาน: อืมมม…ชื่นใจ…
ภาพที่ 6
ภาพถ่ายชนะเลิศถ้วยประทานทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
หัวข้อ “สนุก”
ศิลปิน: วิรัช สวัสดี
ชื่อผลงาน: สนุกแบบไทยๆ

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

ภาพที่ 4
ภาพถ่ายชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ “ผจญภัย”
ศิลปิน: สมชาย หงวนเสงี่ยม
ชื่อผลงาน: รอดอุโมงค์น้ำ�

• โครงการนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไทยเบฟ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ด้วยเล็งเห็นว่า
นิทรรศการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชม
พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตร
ในการเสด็จเยือนสถานที่หรือประเทศต่างๆ โดยในปี 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา
ภาพทัศนาจร: Traveling Photos, Photos Traveling” และเสด็จเปิด
นิทรรศการในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำ�นวน 173 ภาพ
ที่ทรงบันทึกไว้ในระหว่างปี 2555-2556 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป
ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556
ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
“รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 2555-2556

• โครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้ คอนเทสต์ ครั้งที่ 2

ไทยเบฟ ให้ความสนใจต่อการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย และมีแนวคิดที่เปิดกว้างสำ�หรับการแสดงออกในการตีความ
“หัวข้อ” ที่กำ�หนดขึ้นสำ�หรับการประกวด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ทท
่ี น
ั สมัย และก้าวเข้าสูค
่ วามเป็นสากลมากขึน
้ โดยแต่ละภาพชุด
ที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงได้
มากที่สุด

รางวัลชนะเลิศ
ศิลปิน: Samane Gholamnejad, Iran
ชื่อผลงาน: The four generation
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• โครงการสนับสนุนด้านดนตรี

- การสนับสนุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
(Thailand Philharmonic Orchestra: TPO)
- การสนับสนุนมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข
- การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การสนับสนุนทุนเพื่อการแข่งขันให้แก่คณะนักร้องประสานเสียง		
สวนพลู

ความยั่งยืน
ด้านสังคม

ไทยเบฟ สนับสนุนงานด้านดนตรีในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
การมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนเพื่อการแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ และทุนสนับสนุนเพื่อการแสดงที่ได้รับการคัดเลือก
หรือรับเชิญจากต่างประเทศในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศักยภาพเป็นหมู่คณะ และการส่งเสริมพรสวรรค์ด้านดนตรี
โดยได้สนับสนุนกิจกรรมดังนี้

ภาพที่ 1
ไทยเบฟสนับสนุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO)
ภาพที่ 2
ไทยเบฟสนับสนุนทุนเพื่อการแข่งขันให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
ภาพที่ 3
มูลนิธิอาจารย์ สุกรี เจริญสุข ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตคุณธรรมนำ�ปัญญา ครั้งที่ 5
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ภาพที่ 4
ไทยเบฟสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านกีฬา
ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่า “กีฬา” เป็นปัจจัยสำ�คัญอีกประการหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม จึงได้ให้ความสำ�คัญและ
เข้าร่วมให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของสมาคมกีฬาประเภทต่างๆ
ในประเทศมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน ทัง้ ด้านทุน งบประมาณสนับสนุน
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ตลอดจนเข้าร่วมดำ�เนินการเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาครั้งสำ�คัญๆ ระดับอาชีพทั้งในและต่างประเทศ
อันนำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยและชื่อเสียงของ
ประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนานาประเทศ
นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ในทักษะกีฬาประเภทต่างๆ ระดับ
เยาวชน ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็นการปลูกจิตสำ�นึกให้เยาวชนไทยหันมาให้
ความสนใจและรักการออกกำ�ลังกายผ่านประเภทกีฬาตามความสามารถ
ความถนัด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์

ThaiBev Football Academy
(TBFA) เปิดโอกาสให้เยาวชน
ผู้มีใจรักกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาส
เรียนรู้การเล่นฟุตบอลอย่าง
ถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬาฟุตบอล”

- ThaiBev Football Academy (TBFA)
ไทยเบฟ ริเริ่มดำ�เนินการโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอล
ระดับมาตรฐานสากลตามแนวทาง Everton Way เป็นระยะเวลาเกือบ
10 ปี นับตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบน
ั โดยมุง่ หวังเพือ่ จะปลูกฝัง
ให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5 -18 ปี ที่ชื่นชอบและมีความสามารถ
ด้านกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อจะได้มีโอกาสได้รับ
การฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอลกับสต๊าฟโค้ชระดับ A-C License
เป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ณ สนามฟุตบอล ThaiBev
Football Academy (TBFA) ซึ่งครบครันไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จำ�เป็นต่อการฝึกซ้อม เสื้อผ้าสำ�หรับนักกีฬา อาหาร และน้ำ�ดื่ม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ปัจจุบันมีเยาวชนให้ความสนใจ และ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ TBFA เป็นจำ�นวนมากกว่า 25,000 คน
จากทั่วประเทศ

- Chang Mobile Football Unit
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 สำ�หรับ โครงการ Chang Mobile Football Unit ที่
สัญจรไปพบกับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มากกว่า 25 แห่ง ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้าง” ร่วมขยาย
โอกาสให้แก่เยาวชนที่ต้องการฝึกทักษะในกีฬาฟุตบอลในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยที่ไม่สามารถเข้ามารับการฝึกฝนได้ที่ TBFA
ให้ได้รับโอกาสอย่างทัดเทียมกันด้านการเล่นอย่างถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา

ชุดนักกีฬา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการฝึกซ้อมกีฬา
ฟุตบอลให้แก่ทุกๆ ชุมชน ทุกๆ พื้นที่ ที่โครงการ Chang Mobile
Football Unit เดินทางไป
- Chang Advanced Football Camp
สานต่อโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีโครงการ Chang
Advanced Football Camp ด้วยการคัดเลือกเยาวชนทีม
่ ค
ี วามมุง่ มัน
่
จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ Chang Mobile Football Unit
ได้เคยสัญจรไปลงพืน
้ ที่ กลุม
่ ละไม่เกิน 20 คน นำ�มาเข้าค่ายฝึกอบรม
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างเข้มข้นปีละครั้ง ณ สนามฟุตบอล
ThaiBev Football Academy (TBFA) กรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่
เก็บตัวและทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงปลูกฝังความรู้และ
ทัศนคติที่ดีในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยการเปิดโอกาสให้ได้พบปะกับ “นักฟุตบอลทีมชาติ” ทีเ่ ป็นไอดอล
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนด้วย

เยาวชนเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างเข้มข้น
ณ สมาคม TBFA กรุงเทพฯ
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- Chang Junior Football Club
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้าง” ได้ขยายโอกาสในการเพิ่ม
ศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตบอลไปยังกลุ่มเยาวชนที่มีทักษะที่ดีจาก
โครงการ TBFA และมีอายุระหว่าง 10 –14 ปี จำ�นวนปีละไม่เกิน
50 คน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาฝีเท้าการฝึกซ้อมฟุตบอลขั้นสูง
อย่างจริงจัง เพือ่ ให้สามารถมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในแมทช์ตา่ งๆ
ระดับประเทศ จนสู่ระดับสากล

ความยั่งยืน
ด้านสังคม
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33

- Chang – Everton Football Clinic
จัดให้มี “คลินิคฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลทั่วไป” ในกลุ่ม
เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอล
ThaiBev Football Academy (TBFA) กรุงเทพฯ โดยประสาน
ความร่วมมือกับ สต๊าฟโค้ช ของ เอฟเวอร์ตัน เอฟ ซี ที่เดินทาง
มาร่วมให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ร่วมฝึกฝนทักษะแก่เยาวชนทั่วไป
อย่างน้อยปีละครั้ง
- Chang – Everton C-License Coaching
ประสานความร่วมมือกับ Everton FC จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่สต๊าฟโค้ชระดับ C / B License อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดย Everton FC ได้จัดส่งวิทยากรมาร่วมให้ความรู้และทักษะ
ทั้งภาคทฤษฎี (หลักสูตรฟุตบอล) และภาคปฏิบัติ (ในสนาม)
ตามมาตรฐาน Everton Ways โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
สหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย
- Chang – Everton Junior Cup 2013
จากความมุ่งมั่น ผลักดันสู่การส่งเสริมและสนับสนุนในการที่จะ
ร่วมพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้าง” ร่วมมือกับ สโมสรฟุตบอล
เอฟเวอร์ตัน ประเทศอังกฤษ จัดโครงการ Chang – Everton
Junior Football 2013 เพื่อเฟ้นหาทีมฟุตบอลระดับเยาวชนอายุ
ไม่เกิน 13 ปี โดยทำ�การแข่งขันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด
ไปร่วมเปิดประสบการณ์ และพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ณ ฟินซ์
ฟาร์ม อะคาเดมี่ ของ Everton FC ซึ่งเป็นหนึ่งในอะคาเดมี่ฟุตบอล
ที่ดีที่สุดในโลก ณ ประเทศอังกฤษ

ปี 2556 โครงการ Chang–Everton Junior Cup 2013 ได้รับ
ความสนใจ จากทีมฟุตบอลเยาวชนไทยกว่า 150 ทีม จากทัว่ ทุกภูมภ
ิ าค
ของประเทศ รวม 6 ภูมภ
ิ าค เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ดงั กล่าว
และ“ทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรี” ครองตำ�แหน่งแชมป์ ซึ่งได้รับโอกาส
ไปเปิดประสบการณ์ ฝึกอบรมทักษะ และเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
กับ 4 ทีมฟุตบอลเยาวชนของประเทศอังกฤษ อาทิ Everton FC,
West Ham United FC, Wigan FC และ Leicester City FC
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนาม กูดิสัน พาร์ค ซึ่งเป็นสนาม
แข่งขันฟุตบอลของสโมสรเอฟเวอร์ตัน รวมทั้งได้มีโอกาสกระทบไหล่
ผู้ฝึกสอน และนักเตะชื่อดังของ Everton FC นำ�โดยผูจ้ ด
ั การทีม
Roberto Martinez และนักเตะ อาทิ Romelu Lukaku, Gareth
Barry และ Gerard Deulofeu

• ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬากอล์ฟ”

- Chang Junior PGA Golf Clinic
ผสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนือ่ ง ระหว่าง ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์
“เครื่องดื่มตราช้าง” กับการแข่งขันกอล์ฟรายการ CIMB Asia
Pacific Classic ประเทศมาเลเซีย ไทยเบฟ จึงริเริ่มจัดทำ�โครงการ
Chang Junior PGA Golf Clinic ตัง้ แต่เมือ่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
ในรูปแบบ “คลินิคกอล์ฟเยาวชน” ที่มีโค้ชระดับโลกจาก PGA ทัวร์
อะคาเดมี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาถ่ายทอดทักษะการเล่นระดับโลก
แก่นักกอล์ฟเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดเทคนิคการเล่น
กีฬากอล์ฟในด้านต่างๆ อันเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาฝีมือ
ให้แก่เยาวชนด้วย
- Short Games Technique Training
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “เครือ่ งดืม
่ ตราช้าง” เริม
่ ดำ�เนินโครงการฯ นี้
ในปี 2556 เป็นปีแรก โดยพัฒนารูปแบบจาก “คลินิคกอล์ฟ”

ไทยเบฟร่วมมือกับสโมสรเอฟเวอร์ตันจัดโครงการ Chang - Everton Junior Football 2013 กิจกรรมสร้างอนาคตฟุตบอลไทยในระดับเยาวชน

- กอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับ กองทัพ
อากาศ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทย
หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
ที่มีอายุระหว่าง 8-18 ปี ได้เข้ามาฝึกทักษะพัฒนากีฬากอล์ฟแบบ
รอบทิศทาง เริ่มตั้งแต่ทักษะวางแผนการเล่น และเทคนิคกอล์ฟ
ในด้านต่างๆ ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำ�ไปพัฒนา
ต่อยอดได้ในอนาคต

• ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬาเทนนิส”

- ช้าง สร้างเทนนิสไทย
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้าง” ประสานความร่วมมือกับ
พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในวงการเทนนิสไทย Game Set Match
Magazine จัดทำ�โครงการ “ช้าง สร้างเทนนิสไทย” เพื่อร่วมกัน
พัฒนาทักษะฝีมือของนักเทนนิสทั้งระดับเยาวชน และระดับอาชีพ
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในกีฬากอล์ฟ ให้มีโอกาสฝึกซ้อม
และพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสอย่างมีเป้าหมาย และยกระดับ
มาตรฐานการเล่นเทนนิส ก่อนก้าวสู่การเป็นนักเทนนิสอาชีพ
ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันเทนนิสในแมทช์ต่างๆ ภายใต้โครงการ
“ช้าง สร้างเทนนิสไทย” ดังนี้

- Chang Championships
จัดให้มีการแข่งขันเทนนิสระดับอาชีพ ปีละไม่น้อยกว่า 3 รายการ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือ ในการก้าวไปสู่
การเป็นนักเทนนิสอาชีพระดับนานาชาติ
- Chang Junior Championships
จัดให้มีการแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี โดยมี
เป้าหมายร่วมพัฒนาทักษะฝีมือการเล่นเทนนิส เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับก้าวสู่การเป็นนักเทนนิสระดับมืออาชีพต่อไป
- Chang Cup
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วกับการจัดให้มีการแข่งขันเทนนิสระดับสโมสร
7 รุ่นอายุ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาเทนนิส รวมถึง
กระตุ้นความสนใจไปยังบุคคลทั่วไปหันมาให้ความสนใจในกีฬา
เทนนิสมากขึ้น ปัจจุบันมีสโมสรที่เข้าร่วม Chang Cup แล้ว
จำ�นวน 12 สโมสร
- ช้าง - ลอนเทนนิส
ไทยเบฟ โดย “น้ำ�ดื่มช้าง” จับมือกับ ลอนเทนนิสสมาคม
ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานในการแข่งขันรายการต่างๆ
ของวงการกีฬาเทนนิสด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะร่วมพัฒนา
วงการเทนนิสไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศในรายการ
“ช้าง ลอนฯ” ประเภทต่างๆ

ภาพที่ 1
เยาวชนจากโครงการ Chang Junior PGA
Golf Clinic ร่วมถ่ายภาพกับ Tiger Wood
ในรายการแข่งขันกอล์ฟ CIMB Asia
Pacific Classic ประเทศมาเลเซีย
1

ภาพที่ 2-3
ให้การสนับสนุนให้มีการแข่งขันเทนนิสในแมทช์ต่างๆ
ภายใต้โครงการ “ช้าง สร้างเทนนิสไทย”
2

3

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

ที่นำ�โค้ชจาก PGA ทัวร์ อะคาเดมี่ มาฝึกสอนเทคนิคส่วนบุคคล
ให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในโครงการ “ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์” เพื่อให้
สามารถพัฒนาทักษะ และนำ�ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เยาวชนที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 30 คนต่อไป

ความยั่งยืน
ด้านสังคม
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- เทนนิสคลินิค
ได้รว่ มให้การสนับสนุน “แทมมี่ - แทมมารีน ธนสุกาญจน์” อายุ 36 ปี
อดีตนักเทนนิสมือหนึง่ ของประเทศไทย ในการร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเยาวชน คนไทย รวมถึงร่วมถ่ายทอดทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ในกีฬาเทนนิส ผ่าน “เทนนิสคลินค
ิ ” ให้แก่ผสู้ นใจด้วย

• ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “กีฬาวอลเลย์บอล”

ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “น้ำ�ดื่มช้าง” ร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริม
กีฬาวอลเลย์บอลของไทยมานานกว่า 27 ปี โดยร่วมมือกับสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล

1

ตั้งแต่ระดับทีมเยาวชน สู่ระดับทีมชาติไทย ทั้งประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
ในร่ม และวอลเลย์บอลชายหาด ทีมชายและทีมหญิง
จากความสำ�เร็จของ “นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย”
สามารถคว้าแชมป์ในรายการ “AVC Asian Women’s Volleyball
Championships 2013” ส่งผลให้ได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
โลกในรายการ “FIVB Women’s Volleyball Grand Champions
Cup 2013” โดยสามารถคว้าอันดับ 5 มาครอง สำ�หรับเป้าหมายต่อไป
ของการดำ�เนินงานร่วมกัน คือ การนำ�ทีมวอลเลย์บอลไทยเข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิก ใน ปี ค.ศ.2016
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• ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ ด้าน “ประเพณีการแข่งขันเรือยาว”

5

3

ภาพที่ 5
ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “แม่โขง”
ให้การสนับสนุนประเพณีการแข่งขัน
เรือยาวมานานกว่า 30 ปี

4

ภาพที่ 1-4
น้ำ�ดื่มช้าง ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
กีฬาวอลเลย์บอลของไทยมานานกว่า 27 ปี

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)
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ความยั่งยืน
ด้านสังคม

ไทยเบฟ โดยผลิตภัณฑ์ “แม่โขง” ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ในการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือยาว อันแสดงออก
ให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งยังสืบสานให้ดำ�รงอยู่
แก่คนรุ่นหลัง จึงได้ให้การสนับสนุนประเพณีการแข่งขันเรือยาวมานาน
กว่า 30 ปี ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำ�มาก จึงเหมาะแก่การแข่งเรือยาวยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม
และการจัดการสิง่ แวดล้อม

ไทยเบฟในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ�ของ
เมืองไทย เราตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
และเป็นระบบ อันหมายถึงความมุง่ มัน
่ ทีจ่ ะยึดถือหลักการของความยัง่ ยืน
ในทุกเรื่องที่ดำ�เนินการ เพราะรับรู้ดีว่าวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆ
ในปัจจุบันย่อมส่งผลไปถึงโลกในอนาคตข้างหน้า
ไทยเบฟได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียวและสะอาด
การปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ภายใต้บริบทของการจัดการบริหารอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ�
ถึงปลายทาง ซึ่งหมายถึงการจัดการที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการที่มี
ความหลากหลาย อันประกอบไปด้วย
1. การจัดการน้ำ�
2. การจัดการคุณภาพอากาศ
3. การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
4. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การจัดการน้ำ�
ไทยเบฟ ให้ความใส่ใจรักษาคุณค่าของแหล่งน้ำ�และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดคุณค่าทางแหล่งน้ำ�ทั้งในเชิงระบบ
นิเวศน์เชิงสังคม และคุณค่าของแหล่งน้ำ�เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
โดยได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการและกิจกรรมจำ�นวนมากเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไทยเบฟ ให้การสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย
เล็งเห็นว่าเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมและสนับสนุน การรวบรวมและจัดทำ�ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องน้ำ� และเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

• โครงการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกและต้นน้ำ�ปิง

ไทยเบฟ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำ�เนิน
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิดเดียวกันใน
ด้านทรัพยากรบุคคล แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีอาชีพ
ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้ดำ�เนินการในพื้นที่นำ�ร่องบนผืนป่าตะวันตก
และต้นน้ำ�ปิงในพื้นที่เป้าหมาย คือ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำ�แพงเพชร กำ�หนดความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี
(ระหว่าง พ.ศ.2556 – 2559)

• ระบบการบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงงาน

บริษท
ั ใช้ระบบการบำ�บัดน้�ำ เสียแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Treatment)
เป็นเทคโนโลยีจากยุโรป ระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge
Blanket) และ IC Reactor (Internal Circulation Reactor) และ
ตามด้วยระบบการบำ�บัดน้ำ�เสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Treatment)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AS (Activated Sludge) จากระบบการจัดการ
ดังกล่าวจะได้ก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถนำ�มาใช้แทนน้ำ�มันเตา และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอีกด้วย

• การพัฒนากระบวนการใช้น้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการนำ�น้ำ�จากกระบวนการล้างกลับมาใช้ล้างขวดสกปรกก่อนเข้าสู่
เครื่องล้าง ทำ�ให้การล้างขวดได้สะอาดง่ายขึ้นแต่ใช้น้ำ�น้อยลง เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อการใช้น้ำ�ลดลง

• การใช้น้ำ�ผิวดินทดแทนเพื่อลดการใช้น้ำ�บาดาล

บริษัททำ�โรงงานประปาภายในโรงงานให้สามารถใช้น้ำ�ผิวดินได้โดย
ไม่กระทบต่อระบบประปาท้องถิ่นที่ผลิตน้ำ�ให้ชุมชน การใช้น้ำ�อย่าง
มีประโยชน์สูงสุด เช่น การนำ�น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วจากระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียกลับมาใช้ใน Green Area ของโรงงานถึงร้อยละ 10-20

บริษัทมีแนวคิดของการใช้น้ำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำ�น้ำ�กลับ
มาใช้ใหม่ทดแทนการปล่อยสู่แหล่งน้ำ� เช่น นำ�น้ำ�กากส่า ซึ่งเป็นน้ำ�เสีย
ประเภทเข้มข้นกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากพบว่าเมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมี องค์ประกอบของน้ำ�กากส่ามีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญ
เติบโตของพืชในปริมาณสูง จึงนำ�ไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในชุมชนเพื่อใช้
ทดแทนปุ๋ยเคมี และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

• การแยกน้ำ�ทิ้งออกจากระบบน้ำ�กากส่า

บริษัทปรับปรุงท่อทางน้ำ�ทิ้ง ออกจากท่อทางระบบน้ำ�กากส่า ส่งผลให้
สามารถลดปริมาณน้ำ�กากส่าที่จะเกิดขึ้นในระบบและลดปริมาณที่จะต้อง
กำ�จัดลง

• การบำ�บัดน้ำ�เสียแบบเบ็ดเสร็จ (Zero Discharging)

การกำ�จัดน้ำ�เสียจากกระบวนการกลั่นสุรา หรือ “น้ำ�กากส่า” ด้วยวิธี
การเผา ทำ�ให้ไม่ต้องมีบ่อเก็บน้ำ�กากส่าและไม่มีการขนน้ำ�กากส่าออก
นอกโรงงาน ผลพลอยได้จากกระบวนการเผากากส่า ยังทำ�ให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิงน้ำ�มันเตาที่ใช้สำ�หรับเผาผลิตไอน้ำ�ได้
ประมาณร้อยละ 45 ต่อปี หรือประมาณ 9 ล้านลิตร นอกจากนี้ บริษัท
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดย
มุง่ หวังทีจ่ ะลดการซือ้ เชือ้ เพลิงน้�ำ มันเตาลง โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ระเหยกากส่า หรือ Slop Evaporator เพื่อลดการใช้พลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

• การเดินระบบหอระเหยกากส่าใหม่ภายใต้โครงการประหยัด
พลังงาน

บริษัทได้ทำ�การเดินระบบหอระเหยกากส่าใหม่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดของโลก และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึง่ เป็นระบบการบำ�บัด
น้�ำ เสียด้วยการระเหยกากส่าแบบวิธี Mechanical Vapor Recompression

Evaporation (MVR) โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตในขัน
้ ตอนการระเหย
กากส่าใหม่ เพื่อทดแทนระบบเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้
การปรับปรุงวิธีการระเหยกากส่าจะไม่มีผลต่อกำ�ลังการผลิตหรือทำ�ให้
มีของเสียเพิ่มขึ้น แต่วิธีนี้ทำ�ให้การระเหยกากส่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เชื้อเพลิง
น้ำ�มันเตาในการผลิตไอน้ำ�ลง ทำ�ให้โรงงานลดการปล่อยไอเสียจาก
การผลิตไอน้ำ� ลดมลภาวะและผลกระทบต่อชุมชน ส่งผลให้ประโยชน์
ที่โรงงานได้รับจากการปรับปรุงโครงการ มีดังนี้
- ลดปริมาณการบำ�บัดน้ำ�เสียลง 2 เท่า
- ลดพลังงานไอน้ำ�ที่ใช้ในระบบ ลดการใช้น้ำ�มันเตาในระบบการผลิต
ลง 60% หรือ 84 ล้านลิตรต่อปี
- ลดการปล่อยไอเสียลง ไม่มน
ี �ำ้ เสียหลงเหลือ มีเพียงน้�ำ Condensate
ที่มีความสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
- ลดการใช้รถขนส่งน้ำ�มันเตาเข้ามายังโรงงาน ช่วยลดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การจัดการคุณภาพอากาศ
ไทยเบฟให้ความสำ�คัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่า
มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยได้มีนโยบายและ
ดำ�เนินการควบคุมป้องกันมลพิษตามที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ได้
จัดทำ�ระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่า
อากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะไม่ก่อผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานเป็นประจำ�
โดยผลการตรวจสอบพบว่าปริมาณมลสารต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองรวม
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทีเ่ กิดจากโรงงาน
มีค่าตามมาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

• การนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
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• โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

- บริษัทได้แสดงความตั้งใจในการแสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค
(From grain to glass) เบียร์ช้างเป็นโครงการนำ�ร่องและถือเป็น
โรงเบียร์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการใช้ฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) ให้ความใส่ใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นฉลากที่ทำ�ขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดของการประเมิน
วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) ตั้งแต่การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค
- ปี 2554 บริษัทได้ริเริ่มจัดทำ�โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภค อันจะนำ�ไปสู่ความคิด
ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
- ปี 2555 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ดำ�เนินการประสบความสำ�เร็จ
ทำ�ให้ปัจจุบันเบียร์ช้างคลาสสิคบรรจุขวดแก้ว ขนาด 640 มิลลิลิตร
เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองและอนุมัติโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ลำ�ดับที่ 116
ผลการวิเคราะห์จากโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทำ�ให้สามารถ
จำ�แนกประเด็นปัญหาหลัก และลำ�ดับความสำ�คัญสิ่งที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุง รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอด
วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โครงการนี้จะเป็นโครงการนำ�ร่อง สำ�หรับ
การขยายผลไปกับผลิตภัณฑ์อื่นของไทยเบฟ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปในอนาคต

• การกำ�หนดมาตรการและระบบการควบคุมคุณภาพอากาศ
ไทยเบฟให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ทุกปล่องให้ได้รับการตรวจสอบปริมาณของสิ่งที่ปล่อยสู่บรรยากาศ
มีห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน
ในการดำ�เนินการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ทั้งนี้
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 กำ�หนดมาตรการในการ
บริหารจัดการ และควบคุม ให้คุณภาพอากาศไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบและพนักงาน นอกจากนี้ ในทุกสถานที่ทำ�งานจะได้รับการ
ตรวจสอบและดูแลให้มีสภาวะการทำ�งานเหมาะสมกับการทำ�งานของ
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไอระเหยในบริเวณที่ทำ�งาน

• การติดตั้ง Gas Washer และ Wet Scrubber

บริษัททำ�การติดตั้ง Gas Washer เพื่อลดปริมาณซัลเฟอร์ในแก็สและ
ลดการสึกหรอของเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� รวมทั้งติดตั้ง Wet Scrubber
เพื่อดักจับฝุ่นจากปล่องเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� ซึ่งจากการตรวจวัดปล่อง
เครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�ประจำ�ปี 2556 พบว่า มลพิษจากปล่องระบายอากาศ
ของเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� ผ่านเกณฑ์ตามที่กำ�หนด

การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
ไทยเบฟส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงาน
ทางเลือก โดยให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินนโยบายประหยัดพลังงาน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้ง
ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงาน บริษัทได้ส่งเสริมโครงการนำ�ร่อง
ในการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ ดังนี้

• โรงงานฯ บรรจุเย็นปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling)

สำ�หรับฐานการผลิตใหม่ ได้รับการออกแบบฐานการผลิตทุกแห่งได้
คำ�นึงถึง Green Technology เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพที่สุด มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน อาทิ
โรงงานฯบรรจุเย็นปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) สำ�หรับเครื่องดื่ม
ชาพร้อมดื่ม Oishi เป็น Technology ที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น ประหยัด
การใช้พลังงานตั้งแต่การออกแบบอาคาร ที่มีการเลือกใชัวัสดุที่ลด
การสิ้นเปลืองพลังงาน

นำ�ระบบเครื่องจักรผลิตไอน้ำ�แบบผสมผสานมาใช้ในโรงงาน โดยระบบ
ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น น้ำ�มันเตา
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสีย C2+ซึ่งเป็นก๊าซที่ต้องมี
การกำ�จัดทิ้งจากกระบวนการกลั่นน้ำ�มัน และเชื้อเพลิงแข็งมาใช้ผลิตได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจากโครงการนำ�ร่องดังกล่าวประสบความสำ�เร็จเป็น
อย่างดี สามารถใช้พลังงานทดแทนนี้แทนน้ำ�มันเตาได้ถึงร้อยละ 95
และ เป็นการประหยัดต้นทุนกว่า 72 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะได้มีการพัฒนา
โครงการเช่นนี้ในฐานการผลิตอื่นที่เหมาะสมต่อไป

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

-

-

ไทยเบฟ ให้ความสำ�คัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพราะเข้าใจว่า
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำ�กัด และเป็นปัจจัยหลักในการดำ�รงชีวิต
และการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้นำ�เอาหลัก 3R มาใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-

• REDUCE การลดการใช้ทรัพยากร

-

- ปี 2556 บริษัทได้เริ่มการใช้กระป๋องเบียร์ปาก 202 เป็นรายแรก
ของตลาดเบียร์ในประเทศไทย จากกระป๋องปาก 206 ที่ใช้อยู่ทั่วไป
ซึ่งทำ�ให้ลดปริมาณอลูมิเนียมได้ถึงร้อยละ 26 และได้เปลี่ยนปากขวด
น้ำ�ดื่ม PET จากปาก 30/25 เป็น 29/25 ทำ�ให้ลดการใช้ PET และ
HDPE กว่าร้อยละ 30
- บริษัทได้พัฒนาการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยการ
ปรับปรุงจากการขนส่งแบบ Loose Pack เป็นการขนส่งแบบ
พาเลท ทำ�ให้บรรจุภัณฑ์ไม่ต้องรับแรงกระแทกมากเท่าเดิม
- การล้างขวดใหม่โดยไม่ใช้ไอน้ำ� ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พลังงาน

-

แล้ว ยังสามารถลดความสูญเสียจากขวดแตกในกระบวนการล้าง
ขวดอันมีสาเหตุมาจาก Thermal Shock ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จากการดำ�เนินโครงการนี้สามารถลด
การใช้น้ำ�มันเตาได้ประมาณ 600 ลิตรต่อวันที่มีการบรรจุ
โครงการคืนกลับ Condensate จาก Steam Trap กลับมาใช้ใหม่
เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำ� โดยนำ�ความร้อนเหลือทิ้ง
จาก Steam Trap ของ Heat Exchanger อุ่นน้ำ�มันเชื้อเพลิงก่อน
เข้าเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�คืนกลับ Condensate นำ�กลับมาผลิตไอน้ำ�
แทนการปล่อยทิ้ง ผลชี้วัดจากการดำ�เนินโครงการ สามารถลด
ปริมาณน้ำ�มันเตาที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ�ลง 0.18 ลิตรต่อชั่วโมง
โครงการปรับปรุงรางรองรับน้ำ�หล่อเย็นรอบถังหมักส่า เพื่อป้องกัน
น้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่ากระเด็นออกนอกรางรองรับรอบถังหมักส่า
เป็นการประหยัดการใช้น้ำ�ประปาเติมลงในระบบน้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่า
หลังการปรับปรุงสามารถลดการกระเด็นของน้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่า
ออกนอกรางรองรับได้ร้อยละ 100 ทำ�ให้ลดการใช้น้ำ�ประปาในระบบ
น้ำ�หล่อเย็นถังหมักส่า
ลดการใช้พลังงานไอน้ำ� โดยการหุ้มฉนวนเครื่องล้างขวด เพื่อลดการ
สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนของเครื่องล้างขวด
ลดการใช้พลังงานไอน้ำ�ในการกลั่นแอลกอฮอล์จาก 109 ตันต่อวัน
เหลือ 94 ตันต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ 14 โดยนำ�ความร้อน
เหลือทิ้งจากที่ต่างๆ ในกระบวนการผลิต มาแลกเปลี่ยนความร้อนให้
กับน้ำ�ส่า (ที่ต้องการอุณหภูมิสูงก่อนส่งกลั่น) ผ่าน Plate Heat
Exchanger จากอุณหภูมน
ิ �ำ้ ส่าส่งกลัน
่ เดิม คือ 85 C
ํ เพิม
่ เป็น 94 C
ํ
ขณะเดียวกันสามารถลดอุณหภูมิน้ำ�กากส่าที่ต้องส่งเข้าระบบผลิต
Biogas จากเดิม 54 ํC เหลือ 48 ํC ได้อีกทาง
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเปลี่ยนใบพัด Blower หอผึ่งน้ำ�จาก
ใบพัดที่เป็นอลูมิเนียม เป็น ใบพัดที่ผลิตจาก Epoxy & FRP
เกรดสูง น้ำ�หนักเบา ทนการกัดกร่อน ซึ่งทำ�ให้เกิดรอบความเร็วได้
มากขึ้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
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• โครงการผลิตไอน้ำ�แบบผสมผสาน (Thermal
Hybridization)
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• REUSE การนำ�กลับมาใช้ใหม่

- การนำ�ขวดเก่ามาใช้ในกระบวนการบรรจุสุรา เพื่อลดปริมาณขยะ
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุราขาว โดยนำ�ขวดเก่ากลับมาใช้ซ้ำ�
และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสินค้า ซึ่งสามารถนำ�ขวดเก่ามาใช้ในการบรรจุ
สุราขาวขนาด 625 cc ได้ร้อยละ 100 และขนาด 330 cc ประมาณ
ร้อยละ 58.5
- การใช้ไส้กล่องเก่าเพื่อทดแทนการใช้ไส้กล่องใหม่ ด้วยการคัดเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำ�มาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสินค้า ซึ่งสามารถนำ�ไส้กล่องเก่ามาใช้ในการบรรจุ
สุราขาวขนาด 625 cc ได้ร้อยละ 100 และขนาด 330 cc ประมาณ
ร้อยละ 38
- การนำ�น้ำ�โซดาไฟในการล้างขวดมาใช้ซ้ำ�โดยผ่านถังกรองทราย
โดยกำ�หนดให้มีการสูบน้ำ�โซดาไฟจากเครื่องล้างไปที่ถังกรองทราย
เพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถนำ�น้ำ�โซดาไฟจากการล้างขวดหลัง
ผ่านถังกรองทรายกลับมาใช้ซ้ำ�ได้ถึงร้อยละ 100
- การนำ�ยางรถยกเก่าไปหล่อดอกแทนการเปลี่ยนยางใหม่ เพื่อลด
ปริมาณการสั่งซื้อยางใหม่ และเพื่อลดปริมาณขยะจากยางรถยกเก่า
ทำ�ให้สามารถลดการสั่งซื้อยางรถยกใหม่ได้ร้อยละ 100 ในระยะเวลา
1 ปี

• RECYCLE การนำ�วัสดุที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นวัสดุชิ้นใหม่

- การใช้น้ำ�กากส่าจากกระบวนการกลั่นสุรา เป็นสารปรับปรุงดิน
เพื่อการเกษตร
- การคัดแยกวัสดุที่สามารถแปรรูปเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยนำ�เศษ
ขวดแก้วเก่าส่งไปโรงงานที่ผลิตขวดเพื่อหลอมทำ�เป็นขวดแก้วใหม่
- การนำ�น้ำ�ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำ�มาใช้
แทนน้�ำ ประปาในการรดน้�ำ สนามหญ้ารอบโรงงาน ลดการใช้น�ำ้ ประปา
ลงได้ประมาณร้อยละ 38.23 ต่อเดือน
- การนำ�เศษเหล็กที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำ�มาสร้างเครื่อง
ออกกำ�ลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
นำ�มาจัดทำ�เป็นใบมีดรถตัดหญ้าแทนการสั่งซื้อใบมีดใหม่
- การนำ�วัสดุเหลือใช้ประเภทเศษไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำ�มา
จัดทำ�โต๊ะและเก้าอี้
- การนำ�เศษหญ้า ใบไม้ มาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดให้พนักงานและชุมชน ประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ทำ�ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
ประมาณร้อยละ 59.49

นวัตกรรม
และการเผยแพร่นวัตกรรม

• โครงการกระดาษจากฐานชีวภาพ

ไทยเบฟร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้เชื่อมโยงจากโครงการด้านการอนุรักษ์
และวิจัยช้าง มาต่อยอดในการร่วมคิดค้นวิจัยให้สิ่งปฏิกูลที่ไม่มีค่า เช่น
มูลช้าง ให้สามารถพัฒนาและก่อเกิดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าพร้อมกับสร้าง
รายได้ให้กบ
ั ชุมชน ทัง้ นี้ สินค้าชุมชนดังกล่าวต้องไม่มก
ี ระบวนการผลิตใด
ที่สร้างมลพิษ หรือทำ�ลายระบบสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริง และแต่ละชุมชนจะต้องมีแผนงาน
ในการฟืน
้ ฟูและทำ�นุบ�ำ รุงทรัพยากรในชุมชนให้ด�ำ รงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป

• โครงการภายใต้ธุรกิจของโรงงานในกลุ่มเบียร์

- การวิจัยและพัฒนาการสกัดเบต้ากลูแคนจากกากยีสต์ (Spent
Brewer’s Yeast) ซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
เบียร์ สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่กากยีสต์ โดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
คือ เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์หลากหลาย
เช่น เป็นส่วนผสมในอาหารสำ�หรับมนุษย์ ใช้เป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกัน
โรค หรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นเครื่องสำ�อางค์

นวัตกรรม
และการเผยแพร่นวัตกรรม

- การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งด้วยกากเบียร์และกากแป้งกรองเพื่อเป็น
แหล่งพลังงานทางเลือก
- การวิจัยและพัฒนาแหล่งโปรตีนเสริมในอาหารสัตว์ จากยีสต์เหลือใช้
จากกระบวนการผลิตเบียร์ ให้สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสำ�หรับผลิตเป็นอาหารสัตว์
- การรีไซเคิลกากแป้งกรองเบียร์เป็นวัตถุดิบทดแทนทรายแก้วสำ�หรับ
ผลิตขวดสีชา เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มทางเลือกในการใช้วัตถุดิบ
อื่นๆ ในการผลิตขวดแก้วสีชา
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสารซาโปนินจากกากใบชาและ
การประยุกต์ใช้เป็นสารกำ�จัดหอยเชอรี่ในนาข้าว เพื่อนำ�กากชาซึ่งเป็น
ของเสียจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์

• โครงการภายใต้ธุรกิจของโรงงานในกลุ่มสุรา

- การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำ�หรับยกลังขวดเปล่าแบบชนิดที่ติดตั้ง
อยู่กับที่ (Fixed Robot) เครื่องต้นแบบสำ�หรับเทียบสุราลงพาเลท
(Palletizer) เครื่องต้นแบบสำ�หรับใส่ไส้กล่องอัตโนมัติ (Partition
Inserter) และเครือ่ งต้นแบบสำ�หรับเรียงกล่องสุราบนพาเลท ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้เครือ่ งจักรทีป
่ ระดิษฐ์โดยความรูค
้ วามสามารถ
ของพนักงาน ลดและป้องกันปัญหาโรคและอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปและพัสดุประกอบการบรรจุ
- โครงการการบรรจุสุราด้วยขวดใหม่ไม่ใช้อุณหภูมิและสารละลาย
โซดาไฟในการล้างขวด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว
โครงการดังกล่าวยังเป็นการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้สารเคมีและ
ลดปริมาณมลพิษจากเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�

รายงานการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2556
บริ ษ ั ท ไทยเบฟเวอเรจ จำ � กั ด (มหาชน)

ด้วยคุณค่าองค์กร “ThaiBev Core Values” ของไทยเบฟที่ยึดมั่น
ในการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดจนการลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งการดำ�เนินการโครงการต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้
บุคลากรทุกส่วนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อองค์กรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลทำ�ให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
เป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อกันไป ไทยเบฟจึงมีความมุ่งมั่น
ในการสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่
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- โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้น้ำ�กากส่าจากกระบวนการกลั่น
สุราเพื่อเพิ่มผลผลิต” เกิดขึ้นเพื่อรองรับเป็นงานวิจัยจากสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science
and Technology Development Agency: NSTDA) เพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์ของน้ำ�กากส่าจากโรงงานผลิตสุราโดยตรงเพื่อ
การเกษตร (Direct Agricultural Use, DAU) โดยการถ่ายทอด
วิธีการและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยไปสู่การแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงกิจกรรมการปลูกอ้อยทีม
่ อี ยูเ่ ดิมให้มผ
ี ลผลิตและเพิม
่ คุณภาพ
ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ทำ�ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่น้อยลง และเพิ่มรายได้จาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและที่สำ�คัญมากคือ ส่งผลให้การเกษตรยั่งยืน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อย
สลายสาร chlorpyrifos โดยน้ำ�กากส่า ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
- การศึกษาการใช้น้ำ�กากส่าปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูก
ปาล์มน้ำ�มัน ข้าว มันสำ�ปะหลัง และอ้อย
- การศึกษาวิธีการและผลกระทบในการนำ�น้ำ�ทิ้งจากกระบวนการผลิต
สุราที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว กลับมาใช้ซ้ำ�ในกระบวนการหมักส่า โดยใช้
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology, CT) ตามกฎการกำ�จัด
ของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก (Zero-Discharge
Waste Management) ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตของ
โรงงาน

- การศึกษากระบวนการทำ�เชื้อเพลิงชีวมวลถ่านอัดแท่ง จากเถ้าลอยที่
เหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ� ช่วยลดปริมาณการ
สะสมของกากของเสีย เพิ่มทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิง และเป็น
แนวทางในการนำ�ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้
- การพัฒนานำ� Fusel Oil ซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จากการกลั่นแอลกอฮอล์
ไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำ�มันดีเซล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์
- การศึกษาการนำ�แอลกอฮอล์หวั -หาง 2 เป็นเชือ้ เพลิงในเครือ่ งกำ�เนิด
ไอน้ำ�ทดแทนน้ำ�มันเตา ทำ�ให้เกิดเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ สร้างรายได้
มากกว่า 19.5 ล้านบาท/ปี สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ของหอกลั่น Supper Allospas
ทำ�ให้สามารถลดการซื้อ/ใช้น้ำ�มันเตาในการผลิตไอน้ำ�
และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งของเสียกำ�จัดภายนอกโรงงานได้
- การศึกษาวิธีการและการออกแบบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง
จากลมทิ้ง Cooling Tower สำ�หรับใช้ขับเคลื่อนเครื่องกวนช้าระบบ
การผลิตน้ำ�ประปา
- การศึกษาปริมาณการใช้น้ำ�กากส่าที่มีต่อผลผลิตของหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 ทำ�ให้ทราบอัตราการใช้น้ำ�กากส่าที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ปลูกหญ้าเพื่อนำ�ไปเลี้ยงสัตว์
- การพัฒนาและศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรักษา
คุณภาพกากน้ำ�ตาลด้วยการเติมอากาศเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ
และรักษาคุณภาพกากน้ำ�ตาล ส่งเสริมประสิทธิภาพการหมักส่า
ด้วยกากน้ำ�ตาลที่ดีกว่า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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