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Always with you

Always with you
อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา

ไทยเบฟมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างต่อเนื่อง
และตอบสนองความต้องการของ “คุณ” ทุกเวลา

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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Always with you

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)

3

สารจากกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่

สารจากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

สารจากกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่

ต่อสังคม และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือต่อสังคม เรายังให้การ
สนับสนุนและด�ำเนินการโครงการพัฒนาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา ในด้านการศึกษา โครงการ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ( Young Entrepreneur) ให้การศึกษา
ด้านธุรกิจและจิตส�ำนึกในการด�ำเนินธุรกิจทีด
่ แี ก่ผป
ู้ ระกอบการ เราสนับสนุน
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อยกย่องครูผู้เสียสละ
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ในด้านสาธารณสุข ไทยเบฟสนับสนุนการสร้าง
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์ เพือ่ เป็นสถาบันดูแลผูป
้ ว่ ยโรคไต
ชั้นน�ำของเอเชีย และยังได้จัดให้มีสถานพยาบาลช้างคลีนิคเพื่อดูแลผู้ป่วย
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการของเรา ในด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยเบฟส่งเสริมสนับสนุนการจัดแสดงและประกวดศิลปะและดนตรี
ในหลากหลายรูปแบบ ในด้านการกีฬา เราสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬา
ในหลากหลายประเภท ทัง้ ในระดับเยาวชนจนถึงทีมกีฬาและนักกีฬาทีแ่ ข่งขัน
ในระดับชาติ

ความยัง่ ยืนถือเป็นสิง่ ส�ำคัญสูงสุดทีบ
่ ริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
(“ไทยเบฟ”) ยึดถือในการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เรามีความภูมิใจ
ที่ไทยเบฟเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นน�ำของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นสร้าง
เสถียรภาพและความยัง่ ยืนของบริษท
ั ในฐานะผูน
้ ำ� ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มในทวีปเอเชีย
เพื่อให้ธุรกิจในกลุ่มของเราด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ
รวมจุดแข็งอันหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเดินทางสู่ความส�ำเร็จ
เราได้พัฒนาวิสัยทัศน์ 2020 เป็นแนวทางและเป้าหมายในการท�ำงานใน
อีก 6 ปี ข้างหน้า แบ่งเป็น 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและ
การกระจายสินค้าทีแ่ ข็งแกร่ง และความเป็นมืออาชีพของเรา ในขณะเดียวกัน
เรายังคงส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และสร้างประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของเรา และเพื่อให้บรรลุความตั้งใจ
เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจไปพร้อมๆ กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง

ไทยเบฟมีความใส่ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยส�ำนึกดีว่าการเติบโต
ทางธุรกิจของเราตั้งอยู่บนต้นทุนที่ได้จากธรรมชาติ เราจึงบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
การใช้น�้ำและพลังงาน การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เรามีส่วนช่วยในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ความส�ำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นผลจากกลยุทธ์หลักที่ก�ำหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ 2020 โดยมุ่งเน้นการขยายการเติบโตและสร้างผลตอบแทน
จากสินค้าทีต
่ อบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและช่องทางการจ�ำหน่าย
ที่หลากหลายเพิ่มเติมจากกลุ่มสินค้าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นธุรกิจเครื่องดื่ม
หลักของเรา เรายังได้ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การเริม
่ เปิดเขตการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะขยาย
ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เรายังมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนา
ตราสินค้าหลัก ก�ำหนดกลยุทธ์ในการดูแลตลาดหลักและตลาดรอง
ตามความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทาง
การกระจายสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเพิ่มเส้นทางการกระจายสินค้าใหม่
รวมถึงการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าถ้าธุรกิจ
มีความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเบฟยังตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของ
พนักงานในฐานะผู้ผลักดันและขับเคลื่อนให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในตลาด
เราจึงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการรับสมัครและรักษาพนักงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ตลอดจนพัฒนาทักษะเพือ่ เติมเต็มศักยภาพของพนักงานทุกคน ให้ทำ� งาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ซึ่งเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลทีส
่ อดคล้องกับแนวทางการรายงานความยัง่ ยืนของ Global
Reporting Initiative (GRI) G4 เป็นครั้งแรกของไทยเบฟ ซึ่งนับเป็น
ก้าวส�ำคัญของเราในการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ GRI ถือเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องระดับโลกในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนา
กรอบแนวทางการรายงานความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็น
ที่ยอมรับโดยองค์กรทั่วโลกแล้ว ยังได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ด้วย ไทยเบฟจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน
กรอบแนวทางของ GRI และมีส่วนช่วยเหลือในการผลักดันวิสัยทัศน์ของ
GRI ในการสร้างเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน

ในด้านสังคม เรายังมุง่ มัน
่ ตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง โครงการ
“ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว” เป็นโครงการที่รู้จักกันและได้ด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการแจกผ้าห่มช่วยบรรเทา
ความหนาวให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ นอกจากนั้น
เราได้ด�ำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ไทยเบฟเวอเรจได้มก
ี ารจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนเป็นประจ�ำทุกปี เริม
่ ตัง้ แต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบน
ั
รายงานความยัง่ ยืนฉบับล่าสุดได้มก
ี ารเผยแพร่เมือ่ เดือนเมษายน 2557 เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของรายงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ในการ
เปิดเผยข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึน
้ ตามแนวทางการรายงานแบบ Core ของ Global Reporting Initiative
(GRI) ฉบับล่าสุด G4 โดยมีระยะเวลาของการรายงานครอบคลุมตามปีงบประมาณ ตัง้ แต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยรายงานจะครอบคลุมเฉพาะไทยเบฟและกลุม
่ บริษท
ั ในเครือที่ไทยเบฟถือหุ้น
100% (ไม่รวมถึงบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุข และกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ) ทั้งนี้ เนื่องจากรายงาน
ฉบับนีเ้ ป็นรายงานความยัง่ ยืนฉบับแรกของไทยเบฟทีจ่ ด
ั ท�ำตามแนวทางของ GRI เนือ้ หาของรายงาน
จึงครอบคลุมเฉพาะการด�ำเนินงานทีอ่ ยูภ
่ ายในประเทศไทยเท่านัน
้ ทัง้ นี้ ข้อมูลรายละเอียดทางการเงินและการ
ก�ำกับดูแลกิจการในภาพรวม จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายขอบเขตการรายงานให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน
้
ในอนาคต เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ไทยเบฟได้จด
ั ท�ำรายงานฉบับนีเ้ ป็นรูปเล่มทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
www.thaibev.com และเพือ่ การพัฒนาการรายงานให้ดียิ่งขึ้น ไทยเบฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้
รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามจากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่คณะท�ำงานพัฒนาความยั่งยืน
ทางธุรกิจ info@thaibev.com

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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เกี่ยวกับไทยเบฟ

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการ
เพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และรายได้จาก
การขายสินค้าในต่างประเทศ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ก่อตัง้ ขึน
้ ในประเทศไทย
ในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และ
สุราชั้นน�ำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่ม
บริษท
ั ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
(“SGX”) ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟ
ได้ขยายขอบเขตธุรกิจจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ เพือ่ เพิม
่ ความหลากหลายของสินค้า เพิม
่ ประสิทธิผลในช่องทาง
การขนส่ง การกระจายสินค้ารวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบัน
ไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นน�ำในประเทศไทย แต่ยังเป็น
ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 สาย
ธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์
มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์

ตราสินค้าที่โดนใจ
ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ สุรา เบียร์ และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการก�ำหนด
ผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพในการเติบโตสูง
โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ
การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและทั่วถึงถือเป็น
สิ่งส�ำคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ให้มี
ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศของ
บริษัท และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตร
เพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

่
โรงงานสุราทัง้ 18 แห่ง และโรงเบียร์ทงั้ 3 แห่งเป็นฐานการผลิตเครือ่ งดืม
ของไทยเบฟที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่สะอาดมีคุณภาพ การผลิตและกระบวนการบรรจุ
ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต
อย่างมีระบบและเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมาย ผลส�ำเร็จแห่งการมุง่ มัน
่ พัฒนา
ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก

ความเป็นมืออาชีพ
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพสูง
ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและ
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการท�ำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

กลุม
่ ไทยเบฟจ�ำหน่ายสินค้าครอบคลุม 5 ทวีป กว่า 90 ประเทศทัว่ โลก
ู ย์กระจายสินค้า
ไทยเบฟมีทม
ี งานขายตรงกว่า 1,100 ทีมทัว่ ประเทศ โดยมีศน
และเครือข่ายกระจายสินค้าทัง้ ภายในและต่างประเทศ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ของเรา
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของไทยเบฟ

วิสัยทัศน์ 2020

การประสานสัมพันธภาพกับผูม
้ สี ว่ นได้เสียทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญกับบริษท
ั ในทุกๆ
ด้าน บริษัทจึงเน้นการให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ถือเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้บริษท
ั สามารถสร้างคุณค่าอันยัง่ ยืน
ให้กบ
ั ผูม
้ สี ว่ นได้เสีย ไทยเบฟมุง่ มัน
่ พัฒนาธุรกิจโดยการขยายธุรกิจทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะก้าวสูก
่ ารเป็นผูน
้ ำ� ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ครบวงจรในเอเซีย
ที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี รวมถึงการมุง่ พัฒนาสิง่ แวดล้อม
และสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมอบผลตอบแทนที่ดี
ในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ส�ำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่หน้า 69 ของรายงานประจ�ำปี 2557)

วิสัยทัศน์ 2020 คือ แผนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟในอีก 6 ปีข้าง
หน้า เพื่อตอกย�้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขยายความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง
ในหลายปีทผ
ี่ า่ นมา แผนนีป
้ ระกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ทีจ่ ะน�ำไปสู่
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทด
ี่ ย
ี งิ่ ขึน
้ ให้กบ
ั ผูบ
้ ริโภค การสร้างผลตอบแทนทีย
่ งั่ ยืน
ให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสในการท�ำงานให้กับพนักงาน
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดและมีผล
ก�ำไรสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ข้อมูลพนักงาน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1,273

1,318

2,591

ปฏิบัติงานนอกสำนักงานใหญ่

12,815

8,078

20,893

รวม

14,088

9,396

23,484

สำนักงานใหญ่

หมายเหตุ: ส�ำนักงานใหญ่ หมายถึง การด�ำเนินงานในกรุงเทพฯ เป็นหลัก
และปฏิบต
ั งิ านนอกส�ำนักงานใหญ่ หมายถึง การด�ำเนินงานนอกกรุงเทพฯ เป็นหลัก

14,088
ผู้ชาย

13,301
พนักงาน

787

8,882

พนักงาน

บริหาร

23,484
ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ
มีวางจ�ำหน่ายครอบคลุมใน 5 ทวีป

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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514

บริหาร

9,396
ผู้หญิง

หมายเหตุ
• ข้อมูลเฉพาะไทยเบฟ และกลุ่มบริษัทในเครือที่ไทยเบฟ
ถือหุ้น 100% (ไม่รวมถึงบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุข
และกลุม
่ ทีอ่ ยูต
่ า่ งประเทศ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
• จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด 23,484 คน (รวมพนักงาน
ตามสัญญาจ้างชาย 60 คน และหญิง 9 คน) ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

เกี่ ย วกั บ ไทยเบฟ

การบริหารจัดการความยั่งยืน
ของไทยเบฟ

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจของไทยเบฟ
ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ค�ำสั่งของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึง่ คณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานต่างๆ ทุกท่าน
โดยมีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธาน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจรับผิดชอบ
ในการพิจารณา วางแผน ก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินการ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางองค์กรที่ก�ำหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้จัดตั้ง
คณะท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาความ
ยั่งยืนทางธุรกิจตามแผน อันประกอบด้วยผู้บริหารและ
ตัวแทนพนักงานจากทุกหน่วยงาน อาทิ สายการผลิต สาย
ธุรกิจต่อเนือ่ ง สายบริหารการตลาด สายบริหารการขาย
ส�ำนักบัญชีและงบประมาณ ส�ำนักแผนกลยุทธ์ ส�ำนักสือ่ สาร
องค์กร ส�ำนักเลขานุการบริษัท ส�ำนักประสานงานภายนอก
ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและการบริการ ส�ำนักพัฒนาความเป็นเลิศ และ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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การพัฒนาความยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
อาทิ การนำขวดแก้วหมุนเวียน
กลับมาใช้ซ้ำ

การจั ด การ
บรรจุ ภ ั ณ ฑ์
หลั ง การบริ โ ภค

ไทยเบฟมีกิจกรรมทางธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหา การผลิต
การกระจายสินค้า การตลาดและการขาย ตลอดจนกระบวนการก�ำจัดเศษ
วัสดุและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่เกิดจากการผลิตในขั้นตอนสุดท้าย
เราตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการท�ำความเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าและกลุ่ม
ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอย่างลึกซึง้ เพราะเราเชือ่ ว่าความเข้าใจ
ดังกล่าวช่วยให้เราสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท�ำความรูจ้ ก
ั กลุม
่ ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การท�ำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟทีม
่ ต
ี อ่
ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมถึงการพึง่ พาอาศัย ความต้องการ และความคาดหวัง
ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อไทยเบฟ
เรามีนโยบายและความมุง่ มัน
่ อย่างแรงกล้าในการบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ให้มีความยั่งยืน โดยแต่ละธุรกิจของเราในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่าต่าง
ยึดมั่นในการน�ำเสนอสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพือ่ ให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผม
ู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายของ
ไทยเบฟได้ ดังเช่น การพัฒนาร่วมกับคู่ค้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมการผลิตอลูมเิ นียมฟอยล์ จนได้รบ
ั การยอมรับระดับสากลและ
ได้รับรางวัล Alufoil Trophy 2015 จาก European Aluminium Foil
Association สาขา Resource Efficiency กับผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง

การตลาด
และการขาย

สื่อสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และสร้างสรรค์รายการส่งเสริมการขายต่างๆ
เพื่อกระตุ้นยอดขายให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
อย่างต่อเนื่อง
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จัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ
ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุดิบหลักในการผลิตสุราและเบียร์
ตลอดจนสินค้าและบริการประเภทต่างๆ
ที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตและ
ห่วงโซ่คุณค่าให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

การจัดซื้อ
จัดหา

จัดหาบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการผลิต

ผลิตสุราและเบียร์
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานและพร้อมที่จะ
ส่งต่อไปยังผู้บริโภค

ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ

การผลิต

การกระจาย
สินค้า

ตระหนักถึงการจัดการผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ที่เกิดจากการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ

กระจายและส่งต่อผลิตภัณฑ์
จากโรงงานให้แก่เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย
หรือผู้บริโภค
การกระจายสินค้าที่รวดเร็วและไปสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและ
ประสบความสำเร็จ

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)

11

เกี่ ย วกั บ ไทยเบฟ

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557

12

เกี่ ย วกั บ ไทยเบฟ

การเปลี่ยนแปลงของโลก
ไทยเบฟตระหนักดีวา่ แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมทัว่ โลกก�ำลังเปลีย
่ นแปลง และ
ส่งผลต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวโน้มเหล่านี้ ก่อให้เกิดทัง้ ความเสีย
่ งและโอกาสในรูปแบบใหม่ ทีธ่ รุ กิจต่างๆ รวมทัง้ ไทยเบฟต้องรับมือ
และบริหารจัดการอย่างดี เพื่อสรรค์สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว
ในด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ชัดเจนว่าขั้วอ�ำนาจทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกก�ำลังปรับเปลี่ยนไปสู่กลุ่ม
“เศรษฐกิจเกิดใหม่” (Emerging Economies) ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น The World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ได้ให้ความส�ำคัญกับ 9 ประเด็น
ที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชากรโลกจ�ำนวนกว่า 9 ล้านล้านคนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ภายใต้ข้อจ�ำกัดต่างๆ อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางน�้ำ การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศน์ การปล่อยสารเคมีอันตราย การขาดแคลนทรัพยากรน�้ำ ความต้องการและสิทธิ
ขัน
้ พืน
้ ฐาน ทักษะและการจ้างงาน วิถชี วี ต
ิ ทีย
่ งั่ ยืน อาหารและเชือ้ เพลิงชีวภาพ (WBCSD, Action 2020)

ผลกระทบต่อประเทศไทย
ประเทศไทยเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ ทั้งนี้ ไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�ำภาคอุตสาหกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของภาค
ธุรกิจไทยจึงย่อมต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เช่นกัน ในมิติทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ทางการเมืองส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อสภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ความพร้อมของปัจจัยการผลิต การเพิ่มความโปร่งใสของภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นปัจจัยส�ำคัญในประเทศไทย ส่วนมิติทางสิ่งแวดล้อม ความแห้งแล้งและอุทกภัย
ยังเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท�ำลายป่า รวมถึง
สภาพอากาศทีม
่ ค
ี วามแปรปรวนอันเนือ่ งมาจากสภาวะการเปลีย
่ นแปลงภูมอิ ากาศ ในขณะทีม
่ ต
ิ ท
ิ างสังคม
การศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทักษะแรงงาน ยังคงเป็น
ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกับ การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม การสร้างโอกาส และ
การกระจายรายได้ทม
ี่ ค
ี วามเท่าเทียมกันจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน การเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรวัยท�ำงานและภาระทางการคลัง
ของสวัสดิการทางสังคมและสาธารณสุขของประเทศ

ความส�ำคัญต่อไทยเบฟ
เนือ่ งจากไทยเบฟเป็นผูน
้ ำ� ด้านธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ในประเทศไทยและเป็นหนึง่ ในบริษท
ั เครือ่ งดืม
่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ด
ุ
ในเอเชีย ไทยเบฟตระหนักดีว่า เรามีบทบาทส�ำคัญซึ่งมิได้จ�ำกัดอยู่เพียงการแก้ไขประเด็นปัญหา
ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เรามีส่วนในการสร้างขึ้น แต่ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ผลกระทบที่มีต่อบริบทแวดล้อมที่กว้างขึ้นด้วย ดังนั้น ไทยเบฟจึงได้เริม
่ ต้นการเดินทางสูค
่ วามยัง่ ยืน
โดยการพัฒนากลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนทีม
่ ค
ี วามชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น และจัดท�ำรายงาน
ฉบับนี้ ซึ่งเป็นรายงานความยั่งยืนฉบับแรกของเราที่เป็นไปตามแนวทางการรายงานของ GRI G4
เรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความปรารถนาที่จะอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
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ภาพรวมกลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของไทยเบฟ
“อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา”

การท�ำความเข้าใจประเด็นที่มีความส�ำคัญสูงสุด
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟ

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟนั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่าง
สอดคล้องกับแนวคิด “อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา” ซึ่งหมายถึง การดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจอย่างครบวงจรในระยะยาว ได้แก่ 1. การสร้าง
คุณค่าทางธุรกิจ (มิติทางเศรษฐกิจ) 2. การจัดการดูแลผลกระทบจาก
ธุรกิจ (มิตท
ิ างสิง่ แวดล้อม) และ 3. การดูแลและการแบ่งปัน (มิตท
ิ างสังคม)

คณะท�ำงานได้ท�ำการรวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจของเรา
ในการระบุกลุม
่ ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักของไทยเบฟนัน
้ เราได้พจิ ารณาระดับ
ของผลกระทบที่แต่ละกลุ่มมีต่อเรา และในทางกลับกันพิจารณาว่ากลุ่ม
เหล่านี้มก
ี ารพึง่ พาการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟมากน้อยเพียงใด กลุม
่ ทีม
่ ี
ผลกระทบต่อไทยเบฟสูงและมีการพึ่งพิงธุรกิจของไทยเบฟมากจะได้รับการ
ก�ำหนดให้เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้
มิติทางเศรษฐกิจ : การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
• การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
• การจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

มิติทางสิ่งแวดล้อม : การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

จากนัน
้ ไทยเบฟได้ทำ� การประเมินทัศนคติทผ
ี่ ม
ู้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียมีตอ่ ประเด็น
ทั้ง 14 ด้าน เพื่อระบุประเด็นที่กลุ่มเหล่านี้ให้ความสนใจมากที่สุด

มิติทางสังคม : การดูแลและการแบ่งปัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของการเดินทางสู่ความยั่งยืนของ
ไทยเบฟ เราจึงท�ำการประเมินทัศนคติของผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเบือ้ งต้น ซึง่ เป็น
ระดับภายในองค์กรเท่านั้น โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของคณะท�ำงาน
ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้มากที่สุด

•
•
•

•
•
•
•
•

ทรัพยากรน�้ำ
ทรัพยากรด้านพลังงาน
การบริหารจัดการมลพิษ

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
การอบรมและพัฒนาพนักงาน
การก�ำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
การสื่อสารด้านการตลาด
ความสัมพันธ์กับชุมชน

การท�ำความเข้าใจประเด็นที่มีความส�ำคัญสูงสุด
ต่อธุรกิจของไทยเบฟ

ในแง่ของความส�ำคัญทางธุรกิจ คณะท�ำงานได้ทำ� การประเมินแต่ละประเด็น
ในแง่ของระดับความรุนแรงของผลกระทบทีม
่ ต
ี อ่ คุณค่าทางธุรกิจ (ได้แก่
รายได้ ต้นทุน และชือ่ เสียง) ทัง้ ประเด็นทีเ่ กิดขึน
้ จริง และประเด็นทีอ่ าจจะเกิดขึน
้
ในอนาคต รวมทัง้ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทป
ี่ ระเด็นเหล่านัน
้ จะเกิดขึน
้

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

จากนั้น เราได้คัดเลือก 10 ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ
และมีความส�ำคัญต่อธุรกิจของไทยเบฟในระดับสูง และระดับปานกลาง
มาสรุปเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญ (Materiality) ของไทยเบฟ อันได้แก่

คณะท�ำงานได้ระดมความคิดเพือ่ รวบรวมประเด็นทางสิง่ แวดล้อมและสังคม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของไทยเบฟ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตตลอดห่วงโซ่คุณค่า นอกเหนือจากการวิจัยแนวโน้มทางธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และศึกษาประเด็นส�ำคัญของบริษัท
อื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว คณะท�ำงานยังได้ท�ำการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ของไทยเบฟ และได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อระบุถึงประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทั้งนี้ ประเด็นที่ถูกระบุว่ามีความส�ำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคตของไทยเบฟ มีทั้งหมด 14 ประเด็น (ดู ThaiBev’s
Materiality Matrix หน้า17)

การเติบโตทางธุรกิจ
การจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรน�้ำ
ทรัพยากรด้านพลังงาน
การบริหารจัดการมลพิษ
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
การอบรมและพัฒนาพนักงาน
การก�ำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
การสื่อสารด้านการตลาด
ความสัมพันธ์กับชุมชน

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)

15

แนวทางความยั่ ง ยื น ของไทยเบฟ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความถี่ของการด�ำเนินการ

ตัวอย่างหัวข้อที่ด�ำเนินการในปี 2557

พนักงาน

ช่องทางการสื่อสารทางเดียว
• ข่าว ThaiBev E-News
• วิทยุ ThaiBev Radio
• นิตยสาร ThaiBev Magazine
• ข้อความทาง SMS

• รายสัปดาห์
• รายวัน
• รายสองสัปดาห์
• เป็นประจ�ำ

• การสร้างความผูกพันและความใส่ใจ
• การสร้างความร่วมมือและสนับสนุน
• การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
• การสร้างความเป็นทีม
• การสร้างความภักดีต่อองค์กร
• การสร้างองค์กรแห่งความสุข

ช่องทางการสื่อสารสองทาง
• แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Application)
• อินทราเน็ต (Intranet)
• การประชุมผู้บริหารประจ�ำปี
• การประชุมของหน่วยงาน
• กิจกรรมประจ�ำปี เช่น การแข่งขันกีฬา, การประกวด
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง, กิจกรรมของชมรมทั้ง 8 ชมรม
• การเดินสาย (Roadshow) เช่น Core values
Roadshow, การเดินสายเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ 2020

• รายวัน
• รายวัน
• รายปี
• เป็นประจ�ำ
• รายปี
• รายปี

คู่ค้า

• การตรวจสอบรายปี Approved Vendor List (AVL)
• การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า

• รายปี (ขึ้นอยู่กับผลงาน)
• รายไตรมาส

• แผนการด�ำเนินงานที่ท�ำร่วมกัน
• การน�ำเสนอนวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า

ลูกค้า

• งานไทยเบฟเอ็กซ์โป
• การประชุมลูกค้า
• กิจกรรมการอบรม และให้ความรู้ลูกค้า
• กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ
• กิจกรรม Business Review
• กิจกรรมลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน

• ตามแผนงานด�ำเนินการ
แยกตามกิจกรรม

• ผลประกอบการและผลก�ำไรทางธุรกิจ
• พันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

ผู้บริโภค

• การสร้างประสบการณ์กับตราสินค้า, กิจกรรม
นอกสถานที่ และการตลาดในช่องการขาย
• การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อสารมวลชน: โทรทัศน์,
วิทยุ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ดิจิตอลสกรีน
• การมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้าและลูกค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์

• ตามแต่กรณี

การด�ำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ กับผู้บริโภค
• การจัดกิจกรรมทางการตลาด
• สื่อสังคมออนไลน์
• การสัมภาษณ์ผู้บริโภค

นักลงทุน

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การเดินสาย (Investor Roadshows)

• รายปี
• เป็นประจ�ำ

• ให้ข้อมูลข่าวสารผู้ถือหุ้นและน�ำเสนอกิจกรรมของ
ไทยเบฟ

ชุมชน

• การส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
• กิจกรรมชุมชนต่างๆ
• การสัมภาษณ์
• การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน

• รายเดือน
• รายเดือน
• รายเดือน
• รายปี

• การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ
• การให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น การบรรจุสินค้า
• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• การพัฒนาทักษะความรู้อื่นๆ

หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล

• ผ่านการปฎิบัติงานร่วมกัน

• ตามแต่กรณี

• การปฎิบัติตามกฎระเบียบ

หมายเหตุ:

เราให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และมีสว่ นร่วมกับผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสมำม่ เสมอ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความยัง่ ยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative
(GRI) เป็นฉบับแรก เราจึงได้มก
ี ารประเมินทัศนคติของผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียเบือ้ งต้นเท่านัน
้ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของคณะท�ำงานทีม
่ ค
ี วามใกล้ชด
ิ กับกลุม
่ เหล่านีม
้ ากทีส
่ ด
ุ

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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ThaiBev's Materiality Matrix

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สูง

3.0

สุขภาพและความปลอดภัย
ของผูบ
้ ริโภค

2.5

2.0

การเติบโตทางธุรกิจ

3

การสือ่ สาร
ด้านการตลาด

1

ความสัมพันธ์กบ
ั ชุมชน
การอบรมและพัฒนาพนักงาน

2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
การเติบโตทางธุรกิจ
การจัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากรด้านพลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์

1.5

การบริหารจัดการมลพิษ
การจัดการผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

1.0

จากการผลิตและวัสดุเหลือใช้
ทรัพยากรน้ำ

0.5

ผลิตภัณฑ์และบริการ (บรรจุภณ
ั ฑ์)
สุขภาพและความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค

ต่ำ

0.0

การสือ่ สารด้านการตลาด
2.0

1.0

ต่ำ
หมายเหตุ:

3.0

4.0

5.0

8.0

7.0

6.0

ผลกระทบต่อธุรกิจ

9.0

สูง

การประเมินประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อธุรกิจ (Materiality Assessment) นี้ เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการกับคณะท�ำงานไทยเบฟ การวิจย
ั ข้อมูลของอุตสาหกรรมใกล้เคียง ข้อมูลเบื้องต้นจากคณะท�ำงานและ
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของไทยเบฟ การให้คะแนนประเด็นต่างๆ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ปรึกษา
ซึง่ ใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผบ
ู้ ริหารเป็นหลัก แม้วา่ หัวข้อเรือ่ งการบริหารจัดการมลพิษจะไม่ถก
ู เลือกจากการประชุมให้เป็น
ประเด็นส�ำคัญ แต่คณะท�ำงานเห็นควรให้ระบุอยู่ในรายงานด้วย เนื่องจากเป็นประเด็นทีอ่ ต
ุ สาหกรรมให้ความส�ำคัญ
นอกจากนั้น ไทยเบฟยังมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้เปิดเผย
ต่อกลุ่มผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รับทราบ ส่วนหัวข้อเรื่องการก�ำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาลได้ถูกจัดให้อยู่ในหมวด
เดียวกัน และได้ครอบคลุมถึงแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วย

ขอบเขตการรายงานในแต่ละมิติ
ภายนอกองค์กร
ภายในองค์กร
การจัดซื้อจัดหา

ไทยเบฟ
ทรัพยากรน้ำ

การเติบโตทางธุรกิจ

การบริหารจัดการมลพิษ

การกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

ทรัพยากรด้านพลังงาน

การสื่อสารด้านการตลาด
ความสัมพันธ์กับชุมชน
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

ไทยเบฟได้มีการระบุขอบเขตในการรายงานของแต่ละมิติ (Aspect) โดยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรทีเ่ กีย
่ วข้องกับมิติ (Aspect) นัน
้ ๆ จากนัน
้ ด�ำเนินการการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และสรุปประเด็นส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้ไทยเบฟ
สามารถระบุภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมิติต่างๆ ที่เป็นประเด็นส�ำคัญขององค์กรว่าเกิดขึ้น
ที่ใดบ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการวางแผนพัฒนาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ความยั่ ง ยื น ด้ า นเศรษฐกิ จ : การสร้ า งคุ ณ ค่ า ในระยะยาว

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ:
การสร้างคุณค่าในระยะยาว
การเติบโตทางธุรกิจ
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นน�ำของประเทศไทย การเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะต่อเรา แต่ยังหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม
่ ด้วย เราจึงมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ทงั้ ผูถ
้ อื หุน
้ พนักงาน คูค
่ า้ ลูกค้า ผูบ
้ ริโภคทุกกลุม
่ ของเรา ชุมชนและสังคม ทัง้ นี้ ไทยเบฟ
มีความมุง่ มัน
่ ทีจ่ ะเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของเราต่อไปโดยการเพิ่มยอดขายและก�ำไรอย่างต่อเนื่อง
ไทยเบฟด�ำเนินกิจการด้วยความใส่ใจและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาที่มีคุณภาพ การผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม กระจายสินค้าผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างมืออาชีพ และการด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
และตามหลักธรรมาภิบาล ท�ำให้ไทยเบฟสามารถสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานและผูถ
้ อื หุน
้ ของเราได้อย่างมัน
่ คงและต่อเนือ่ ง จากนั้นเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศชาติผ่านการช�ำระภาษีอย่างถูกต้องและโปร่งใส

วิสัยทัศน์ 2020 กับทิศทางธุรกิจ
ภายใต้บริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะ
สร้างรากฐานทางธุรกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์
ธุรกิจหลัก 5 ประการตามวิสย
ั ทัศน์ 2020 ซึง่ จะด�ำเนินการภายในระยะเวลา
6 ปี ได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาด
และผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
และความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนั้น เรายังสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังทั้ง 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ ไทยเบฟตระหนักถึงคุณค่าของ
ความหลากหลายของบุคลากรในทุกระดับ ทัง้ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ารและระดับ
บริหาร โดยไม่มก
ี ารน�ำปัจจัยเรื่องเพศ อายุ และเชื้อชาติ มาเป็นข้อจ�ำกัด
ในการปฏิบัติงาน

เรายังคงมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของการเป็นผู้น�ำในภูมิภาค
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสินค้าหลักของเราอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก
การเติบโตของรายได้จากกลุม
่ เครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ไทยเบฟยังตัง้ เป้าหมาย
ที่จะต่อยอดคุณค่าทางธุรกิจจากกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เราวางแผนที่จะเพิ่มรายได้จาก
การขายเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์ให้มสี ด
ั ส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้
ทั้งหมดภายในปี 2563 ในขณะที่สัดส่วนรายได้ของการขายสินค้า
นอกประเทศมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม
เช่นเดียวกัน

วิสัยทัศน์ 2020 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมั่นคงทางธุรกิจของไทยเบฟจะช่วยให้เรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ช่วยให้ตัวแทนจ�ำหน่ายของเรามีช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น มีความ
มั่นคงและธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่
คุ้มค่าในการลงทุน เป็นการสร้างโอกาสให้กับพนักงานได้พัฒนาและ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมกับกระจายความมั่งคั่งและการพัฒนาไปยัง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในท้ายที่สุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของไทยเบฟแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สุรา เบียร์
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เราใช้วิธีการขยายตลาดด้วยการมุง่ เน้น
ตราสินค้าหลัก การเสริมความแข็งแกร่งให้กบ
ั เครือข่ายกระจายสินค้าและ
การด�ำเนินธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิผล

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางธุรกิจ1

รายได้ 2
162,790 ล้านบาท

5%
ต้นทุนขาย
114,710
ล้านบาท

95%

ประเทศไทย

ค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
11,638
ล้านบาท

ต่างประเทศ

เงินปันผลประจำปี3

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล
4,552
ล้านบาท

15,317
ล้านบาท

10,546
ล้านบาท

2555

11,048
ล้านบาท

2556

2557

หมายเหตุ :
1. การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ (อ้างถึง G4-EC1: Revenues) ต้นทุนขาย (อ้างถึง G4-EC1: Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
(อ้างถึง G4-EC1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างถึง G4-EC1: Payments to Government) และ เงินปันผลประจ�ำปี (อ้างถึง G4-EC1: Payments to
Providers of Capital) ในขณะที่เนื้อหาของรายงานครอบคลุมเฉพาะการด�ำเนินงานในประเทศไทย
2. รายได้จำ� แนกตามเขตภูมศ
ิ าสตร์ของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. เงินปันผลประจ�ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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การจัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน

ไทยเบฟเป็นผู้น�ำในการผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ ดังนั้น
นอกจากกระบวนการภายในทั้งการผลิต การกระจายสินค้าและการขาย
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว การจัดซื้อจัดหาก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้เราได้มาซึ่งวัตถุดิบและคู่ค้าที่มีคุณภาพ และถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการส่งมอบสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภคต่อไป หากบริษัท
ไม่สามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและคู่ค้าที่มีคุณภาพได้ อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของสินค้าและส่งผลเสียต่อธุรกิจของเราในที่สุด อย่างไรก็ดี
ไทยเบฟซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�ำของอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย จึงมีการบริหารจัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายภาษี และการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในแต่ละท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นธรรม

การประเมินก่อนการซื้อขาย

ในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้มีการปรับปรุงแบบประเมินก่อนการซื้อขาย โดย
เพิ่มหัวข้อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
และจริยธรรมทางธุรกิจ จากเดิมที่พิจารณาเพียงด้านการบริหารจัดการ
คุณภาพและสมรรถภาพการด�ำเนินงานเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ของเราในการน�ำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาร่วมพิจารณาในการคัดเลือก
คู่ค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่า คู่ค้าที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ
สินค้าที่มีคุณภาพของเรานั้น เป็นคู่ค้าที่ตระหนักถึงการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความยั่งยืนเช่นเดียว
กับเรา
นอกจากนี้ เรายังได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การประสานงานหรือการเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
จากคู่ค้าสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้าว : หนึ่งในวัตถุดิบในการผลิต

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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การจัดซื้อจัดหาภายในประเทศ

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดหาที่ได้
จากคู่ค้าภายในประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อช่วย
กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน เป็นผลดีต่อชุมชน
และแรงงานภายในประเทศ ทัง้ นี้ จ�ำนวนคูค
่ า้
ภายในประเทศทีเ่ ป็นคูค
่ า้ กับเรามีเพิม
่ ขึน
้ อีกทั้ง
มูลค่าการสั่งซื้อก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2557 นั้น สัดส่วนจ�ำนวนคู่ค้าภายในประเทศ
คิดเป็น 98% ของจ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด ซึง่ เพิม
่
จาก 97% ในปี 2556 และมูลค่าการสัง่ ซือ้ สินค้า
จากคู่ค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วน 87% ของมูลค่า
การสั่งซื้อทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 85% ในปี
2556 จากข้อมูลดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ไทย
เบฟให้ความส�ำคัญและใส่ใจต่อกลุ่มคู่ค้าภายใน
ประเทศที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะร่วมเติบโต
ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจึงมีความ
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เพียงแต่การ
สร้างงาน แต่ยงั รวมไปถึงการมองหาโอกาสในการ
ลงทุนเพิ่มเติมในท้องถิ่นเหล่านั้นอีกด้วย

ภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อและจ�ำนวนคู่ค้าภายในประเทศ
%
97%

100

97%

98%

95

90

87%
85%

85

83%

80

% จำนวนคู่ค้า
% มูลค่าการซื้อ

75
2555

2556

2557

หมายเหตุ
• คู่ค้าภายในประเทศ คือคู่ค้าที่มีการด�ำเนินกิจกรรมในประเทศไทย โดยพิจารณาเฉพาะคู่ค้าที่มีการติดต่อ
โดยตรงกับไทยเบฟเท่านั้น
• ข้อมูลครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการให้บริษัทไทยเบฟ และกลุ่มบริษัทในเครือที่ไทยเบฟถือหุ้น 100%
(ไม่รวมถึงบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุข และกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ)

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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การจัดซื้อสีเขียว
ภาพแสดงจ�ำนวนรุ่นและประเภทของการจัดซื้อฉลากสีเขียว

ไทยเบฟมีนโยบายการจัดซื้อสีเขียว ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้สินค้าที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนฉลากสีเขียว เพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตและการใช้
สินค้าเหล่านั้น

รุ่น/ประเภท

การจัดซื้อสินค้าฉลากสีเขียว

23

25

เรามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้าฉลากสีเขียว ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการ
รับรอง โดยปี 2557 เราได้เลือกใช้สินค้าฉลากสีเขียวจ�ำนวนทั้งสิ้น 2
ผลิตภัณฑ์ คือกระดาษถ่ายเอกสารและสีทาภายนอก (รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น)
สินค้าเหล่านี้ต่างเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่มีปริมาณการสั่งซื้อจ�ำนวนมากใน
แต่ละปี การใช้สินค้าฉลากสีเขียวจึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของเราในการช่วย
ลดมลภาวะในกระบวนการก�ำจัดหลังสิ้นสุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยัง
เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงาน ให้หน
ั มาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากกว่าทีจ่ ะเลือกสินค้าทีป
่ ระหยัดต้นทุนแต่เพียง
ปัจจัยเดียว นอกจากนี้เรายังได้ก�ำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจ�ำนวนการใช้
สินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียวในปี 2558 ด้วย และจะด�ำเนินกลยุทธ์นี้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนต่อไป

20
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7
6

5

2

รุ่น

0

ประเภทผลิตภัณฑ์
2557

นโยบาย 3Rs

หลัก 3Rs : การลด (Reduce) การใช้ซำ�้ (Reuse) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เป็นแนวทางที่เราน�ำมาใช้ในการลดการใช้วัตถุดิบประเภทขวด
และกล่อง โดยมีเป้าหมายหลักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง
มาตรฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและลดต้นทุนในการผลิต

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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ปริมาณการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยนโยบาย 3Rs ในปี 2557
เศษแก้วถูกนำกลับมาใช้ใหม่

ลดปริมาณกระดาษที่ใช้
สำหรับบรรจุภัณฑ์

ขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ

14,000 กก.

19,061.37 ตัน

ลดพลาสติก

ใส่กล่องถูกนำกลับมาใช้ใหม่

922,282,485 ขวด

56,000 กก.
การลด

จากความร่วมมือระหว่างโรงงาน ฝ่ายจัดซือ้
และผูผ
้ ลิตวัสดุทท
ี่ ำ� จากกระดาษ ในการหา
แนวทางลดปริมาณการใช้ให้ได้มากที่สุด
โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า จึงได้มก
ี าร
ปรับเปลีย
่ นรูปลักษณ์และขนาดของวัสดุทท
ี่ ำ�
จากกระดาษและบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
เช่น การปรับเปลีย
่ นขนาดของกล่อง การเปลีย
่ น
ลอนกระดาษ และลดขนาดลอนกระดาษ
เป็นต้น ในปี 2557 เราสามารถลดปริมาณ
กระดาษทีใ่ ช้สำ� หรับบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ถงึ 14,000
กิโลกรัม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของ
บรรจุภัณฑ์เช่นเดิม

หรือคิดเป็นแก้ว

353,116.07 ตัน

การใช้ซ�้ำ

เรามีการน�ำขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้
ในการผลิตและบรรจุถึง 922,282,485 ขวด
คิดเป็นแก้ว 353,116.07 ตัน

1,648.75 ตัน
เศษกล่องและเศษกระดาษเก่า
ถูกนำกลับมาใช้ใหม่

21,137.83 ตัน
การน�ำกลับมาใช้ใหม่

วัสดุจ�ำพวกพลาสติก เราได้ลดน�้ำหนักของ
พลาสติกที่น�ำมาขึ้นรูปขวด ท�ำให้สามารถลด
พลาสติกได้ 56,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ แนวคิด
ในการลดปริมาณการใช้วัสดุดังกล่าว เป็น
กิจกรรมที่เราตั้งใจที่จะด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

เศษแก้วถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ประมาณ
19,061.37 ตัน ไส้กล่องถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่
จ�ำนวน 35,898,463 ชุด คิดเป็นน�้ำหนัก
1,648.75 ตัน รวมถึงการน�ำกล่องและเศษ
กระดาษเก่ากลับมาใช้ใหม่ถึง 21,137.83 ตัน

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)

23

ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม: การจั ด การดู แ ลผลกระทบจากธุ ร กิ จ

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม:
การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ
ทรัพยากรน�้ำ
น�้ำเป็นประเด็นส�ำคัญของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นในเรื่องขาดแคลนน�้ำซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้น�้ำที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�้ำ
ไทยเบฟในฐานะผูผ
้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม
่ ชัน
้ น�ำของประเทศจึงให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรน�ำ้ เป็นอันดับต้นๆ ทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา
ทั้งนี้ เราจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยัง
แสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและประเด็นเรื่องการขาดแคลนน�้ำอีกด้วย

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของไทยเบฟ เราจึงน�ำ
หลัก 3Rs คือ การลด (Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และการน�ำกลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) มาใช้ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน�้ำของเรา เช่น
•

Reduce: การลดการใช้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการล้าง
ถังหมักท�ำให้สามารถลดระยะเวลาการล้างท�ำความสะอาดถังหมักให้ดี
ยิ่งขึ้นก่อนการใช้สารเคมีในการท�ำความสะอาดถัง ท�ำให้ปริมาณน�้ำใช้
ลดลง

•

Reuse: การน�ำน�ำ้ ทีผ
่ า่ นการใช้งานแล้วกลับมาใช้ซำ�้ เช่น การน�ำน�ำ้ จาก
กระบวนการล้างขวด มาใช้ในการล้างขวดก่อนเข้าสู่เครื่องล้างขวด ซึ่ง
ท�ำให้สามารถล้างขวดได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการ
ใช้นำ้� ลง การน�ำน�ำ้ จาก steam trap และน�ำ้ คอนเดนเสท กลับมาเป็นน�ำ้
ป้อนเครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้ (Boiler) เพือ่ ลดการใช้นำ�้ และพลังงานความร้อน

•

Recycle: การน�ำน�้ำจากกระบวนการ Backwash จากกระบวนการ
ผลิตนนำ้ ประปา และน�ำ้ ทิง้ จากการผลิตน�ำ้ ในกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส
กลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการบ�ำบัดเพื่อใช้เป็นน�้ำตั้งต้นใน
กระบวนการผลิตน�้ำประปาเพื่อใช้ภายในโรงงาน การน�ำน�้ำที่ผ่าน
กระบวนการบ�ำบัดจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมาใช้ทดแทนการใช้น�้ำประปา
หรือน�ำมาใช้รดน�้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงงาน รวมทั้งน�ำไปใช้เพื่อการเกษตร
เพื่อการเพาะปลูกส�ำหรับชุมชนรอบโรงงาน เช่น ใช้ในการปลูกข้าว
ปลูกอ้อย เป็นต้น

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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จากผลการด�ำเนินงานในปี 2555 ถึง 2557 ดังกล่าว ท�ำให้สามารถลดการใช้น�้ำ โดยการน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reused) และกลับมาใช้ใหม่ (Recycled)
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงปริมาณการน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำและกลับมาใช้ใหม่ (ลูกบาศก์เมตร /  ปี) ตั้งแต่ปี 2555-2557
2555
กลุ่มธุรกิจ

ปริมาณน�ำ้
กลับมาใช้ซำ�้ และ
กลับมาใช้ใหม่
(ลบ.ม)

ปริมาณน�ำ้
ทัง้ หมดทีใ่ ช้
(ลบ.ม)

สายการ
ผลิตสุรา

1,000,646

8,700,535

สายการ
ผลิตเบียร์

1,494,673

5,747,360

ยอดรวม

2,495,319 14,447,895

% สัดส่วน
การน�ำกลับ
มาใช้ซ�้ำและ
กลับมา
ใช้ใหม่

2557

2556
ปริมาณน�ำ้
กลับมาใช้ซำ�้ และ
กลับมาใช้ใหม่
(ลบ.ม)

ปริมาณน�ำ้
ทัง้ หมดทีใ่ ช้
(ลบ.ม)

1,008,627

8,344,103

1,584,425

5,462,660

17

% สัดส่วน
การน�ำกลับ
มาใช้ซ�้ำและ
กลับมา
ใช้ใหม่

2,593,052 13,806,763

19

ปริมาณน�ำ้
กลับมาใช้ซำ�้ และ
กลับมาใช้ใหม่
(ลบ.ม)

ปริมาณน�ำ้
ทัง้ หมดทีใ่ ช้
(ลบ.ม)

1,415,511

8,329,987

1,381,655

4,935,117

% สัดส่วน
การน�ำกลับ
มาใช้ซ�้ำและ
กลับมา
ใช้ใหม่

21

2,797,166 13,265,104

หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ซำ�้ และกลับมาใช้ใหม่จากการค�ำนวณและมาตรวัด

ทางด้านแหล่งของทรัพยากรน�้ำที่ไทยเบฟใช้ ประกอบด้วย น�้ำผิวดิน
นน้ำใต้ดิน น�้ำฝน และน�้ำประปา ซึ่งมีปริมาณการใช้ ดังต่อไปนี้

เมื่อรวบรวมปริมาณการใช้น�้ำต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
สายการผลิตสุรา และสายการผลิตเบียร์ ในปี 2555-2557 แสดงได้
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)

ตารางแสดงปริมาณการใช้น�้ำต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์
(ลิตร / ลิตรผลิตภัณฑ์)

2555

2556

2557

กลุ่มธุรกิจ

2556

2557

15.21

15.35

15.35

6.13

6.28

6.12

กลุ่มธุรกิจ

สายการผลิตสุรา

8,700,535

8,344,103

8,329,987

สายการผลิตสุรา

สายการผลิตเบียร์

5,747,360

5,462,660

4,935,117

สายการผลิตเบียร์

14,447,895

13,806,763

13,265,104

ยอดรวม

2555

หมายเหตุ: ข้อมูลจากมาตรวัดปริมาณการใช้นำน้ และมาตรวัดปริมาณน�ำ้ เบียร์ สุรา
หมายเหตุ: ข้อมูลจากมาตรวัดปริมาณการใช้นำ�้
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น�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรแหล่งน�้ำ

ทัง้ นี้ สายการผลิตเบียร์ ในปี 2556 มีปริมาณการใช้นำ�้ ต่อยอดการผลิต
ผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมในส่วน
สายบรรจุ ดังนัน
้ ในปี 2557 จึงได้เร่งรัดมาตรการการจัดการน�ำ้ เพือ่ ให้มก
ี าร
ใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ โดยมีโครงการลดการจัดสรรการใช้นำ�้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การน�ำน�้ำจากกระบวนการกลับมาใช้ การลด
ความสูญเสียจากกระบวนการ ฯลฯ จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้
ปริมาณการใช้น�้ำต่อยอดการผลิตลดลงในปี 2557 ทั้งนี้ คาดว่าในปี
2558 ปริมาณการใช้น�้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม้วา่ สายการผลิตสุราทัง้ 18 โรงงาน และสายการผลิตเบียร์ทงั้ 3 โรงงาน
ของไทยเบฟจะตัง้ อยูใ่ นพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ แี หล่งน�ำ้ อุดมสมบูรณ์ แต่เราได้นำ� เครือ่ งมือ
Global Water Tool ของ World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) และ Aqueduct ของ World Resources
Institute (WRI) มาใช้เพื่อประกอบในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน�ำ้ ทีอ่ าจจะเกิดขึน
้ ได้ ซึง่ น�ำไปสูโ่ ครงการลงทุนเพื่อสร้างระบบผลิต
นน้ำประปาทดแทนการใช้น�้ำบาดาลส�ำหรับสายการผลิตเบียร์ และการใช้
แหล่งน�้ำบาดาลเพื่อทดแทนการใช้แหล่งน�้ำผิวดินส�ำหรับสายการผลิตสุรา
นอกจากนีย
้ งั มีมาตรการอืน
่ ทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น มาตรการประเมินความเสีย
่ ง เป็นต้น

ส�ำหรับสายการผลิตสุรามีอต
ั ราการใช้นำ�้ สูงขึน
้ ในปี 2556 -2557 เนือ่ งจาก
โรงงานสุราบริษท
ั สุราบางยีข่ น
ั จ�ำกัด มีการเดินระบบ Mechanical Vapor
Recompression Evaporation (MVR) โดยบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่
จ�ำกัด และการติดตั้ง Cooling Tower ของระบบหมักส่าเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และลดการใช้พลังงาน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน�้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ไทยเบฟจึงมีการบริหารจัดการเพื่อ
บรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Continual and
Sustainable Improvement) ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ไทยเบฟเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการใช้กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบโดยการเข้าร่วมโครงการ
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อการส่งออก กับหน่วยงานภาครัฐ ประโยชน์ที่ได้รับมิใช่เป็นเพียง
การลดการใช้น�้ำเฉพาะส่วนธุรกิจของไทยเบฟ แต่กระจายไปตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และยังรวมไปถึงด้านการบริหารจัดการน�้ำเสียอีกด้วย โครงการนี้
เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปี 2558 ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการ
ลดการใช้ทรัพยากรน�้ำ และการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

•

โรงงานสุราบริษท
ั สุราบางยีข่ น
ั จ�ำกัด จังหวัดปทุมธานี และโรงงานสุรา
บริษท
ั นทีชย
ั จ�ำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานเบียร์ บริษท
ั คอสมอส
บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และโรงงานเบียร์ บริษัท เบียร์ทิพย์
บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด มีการสร้างเขื่อนคันล้อมเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านอุทกภัย

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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•

•

โรงงานสุราบริษท
ั สุราบางยีข่ น
ั จ�ำกัด จังหวัดปทุมธานี มีแผนการท�ำ
Liner บ่อ ในปี 2558 ส�ำหรับกักเก็บน�้ำไว้ใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ด้านคุณภาพของน�้ำที่มีค่าคลอไรด์สูงในช่วงฤดูแล้ง

ปัจจุบันโรงงานที่ผลิตสุราและเบียร์ทุกแห่งได้มีการค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยรอบและได้ลงทุนออกแบบเพื่อป้องกันผลกระทบนี้ตั้งแต่ต้น
อาทิ โรงงานเบียร์บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานเบียร์
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด ที่ได้มีการสร้างบ่อกักเก็บน�้ำดิบ
ในช่วงหน้าฝนเพื่อไม่ต้องสูบน�้ำในหน้าแล้ง ให้ชุมชนโดยรอบใช้น�้ำได้เต็ม
ความต้องการ

กระบวนการบริหารจัดการน�้ำเสีย

การศึกษาวิจย
ั คุณสมบัตท
ิ างเคมีของน�ำ้ กากส่าจากสายการผลิตสุรา
พบว่า น�้ำกากส่ามีธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณสูง
จึงมีการน�ำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน โดยเกษตรกรในชุมชน
ได้ทำ� หนังสือขอน�ำไปใช้เพือ่ ทดแทนการใช้ปย
ุ๋ เคมี ซึง่ ปี 2557 มีเกษตรกร
ขอน�้ำกากส่าไปใช้ในการเกษตรรวมทุกโรงงานในปริมาณ 1.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทัง้ นี้ โรงงานมีการประเมินผลกระทบต่อพืน
้ ทีแ่ ละแหล่งน�ำ้
ข้างเคียง รวมทั้งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อนที่จะให้
เกษตรกรน�ำไปใช้ประโยชน์ ส่วนน�้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตและ
ผ่านกระบวนการบ�ำบัดจนได้คา่ มาตรฐานแล้ว สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ในการรดนน้ำต้นไม้ภายในโรงงาน ส่งผลให้ไม่มีการปล่อยน�้ำทิ้ง (Zero
Discharge)

กระบวนการบริหารจัดการน�้ำเสียจากกระบวนการผลิต เป็นระบบและการ
บริหารจัดการที่ทางไทยเบฟให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก
การลงทุนน�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การจัดการ
สิง่ แวดล้อม (ISO14001) โรงงานสีเขียว (Green Industry) และธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้เพื่อบริหารจัดการน�้ำเสีย มีดังต่อไปนี้
•

•

การลงทุนติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไร้อากาศประกอบด้วย ระบบ
UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) และ IC Reactor
(Internal Circulation Reactor) ซึง่ เป็นระบบบ�ำบัดทีร่ บ
ั ภาระบรรทุก
อินทรีย์ได้สูง (High organic loading rate) ใช้เวลาในการบ�ำบัดน้อย
จากนัน
้ บ�ำบัดต่อด้วยระบบบ�ำบัดแบบใช้อากาศ ซึง่ เทคโนโลยีการบ�ำบัด
ดังกล่าวเป็นระบบการบ�ำบัดที่ใช้เงินลงทุนสูง ได้ประสิทธิภาพการ
บ�ำบัดสูงกว่า 99.5% ส่งผลให้คุณภาพน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัด
ดีกว่ามาตรฐานกฎหมายก�ำหนด 3 -5 เท่า อีกทั้งยังสามารถน�ำ
ก๊าซมีเทนที่ได้จากกระบวนการบ�ำบัดไปใช้ที่หม้อไอน�้ำ (Boiler) เพื่อ
ทดแทนการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล ซึง่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ท�ำให้สลัดจ์จากระบบบ�ำบัดมีปริมาณน้อย จึงเป็นการช่วยลดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

การน�ำน�้ำกากส่ามาใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน
เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

การก�ำจัดน�้ำกากส่าที่มีค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง โดยวิธีการ
เผาน�้ำกากส่าด้วยการระเหยแห้ง (Slop Evaporator) และน�ำมาเผา
โดยใช้ Incinerator ซึ่งผลพลอยได้จากกระบวนการเผาน�้ำกากส่านี้
สามารถน�ำพลังงานไปใช้ทดแทนการใช้พลังงานจากน�ำ้ มันเตา ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไอน�้ำได้ ประมาณ 64 % ต่อปี คิดเป็นนน้ำมันเตา
ประมาณ 13.5 ล้านลิตร ส่วนเถ้าจากการเผาไหม้ เนื่องจากมีปริมาณ
ของโพแทสเซียมสูง สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำปุ๋ยเป็นการลด
ผลกระทบด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม และลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ง
เป็นการอนุรักษ์ดินอีกทางหนึ่ง

ระบบบ�ำบัดน�้ำจากกระบวนการผลิตแบบเติมอากาศ

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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•

ดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนีย
้ งั พัฒนาระดับมาตรฐานห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ให้ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบ ISO/IEC
17025 ส�ำหรับการวิเคราะห์ BOD, COD, pH

การลดค่าความสกปรกของน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดโดยวัดในรูป
COD (Chemical Oxygen Demand) ลดลงไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี
หรือเท่ากับ 0.009 kg COD/ Hl ผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปี 2554
เป็นปีฐาน ซึง่ สามารถลดค่าความสกปรกได้จริง 26,809 kg COD / ปี
หรือลดลงได้ 4.03% ในปี 2557 เมือ่ เทียบกับปี 2554 โดยมีมาตรการที่
ลดอัตราการปล่อยความสกปรก (COD) สูส
่ งิ่ แวดล้อมและแปรสภาพ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิเช่น การแยก
ของแข็งที่แขวนลอย (Suspended solid) จากกระบวนการอบแห้ง
กากข้าวมอลท์ (Spent Grain Drying Plant) ออกมาและปรับ
กระบวนการให้น�ำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ซึ่งสามารถเพิ่ม
มูลค่าและยังเป็นการลดปริมาณของเสียที่จะไปสู่ระบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย
อีกด้วย ซึง่ มีการแก้ไขปัญหาโดยน�ำหลักการของ Clean Technology
หรือ 3Rs มาใช้ ซึง่ ต้องท�ำทีต
่ น
้ ทางเพือ่ ก�ำจัดสิง่ ทีก
่ อ่ ก�ำเนิดให้มากทีส่ ด
ุ
การลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ รวมถึงลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์
ให้มากที่สุด

การจัดท�ำรายงานแบบออนไลน์
หน่วยงานราชการสามารถตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทีผ
่ า่ นกระบวนการบ�ำบัดได้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยการรายงานผลทาง BOD online ต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัด และ/หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำและ
ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเบฟ ได้ก�ำหนด
ค่าควบคุมมาตรฐานน�้ำที่ออกจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้เข้มงวดกว่า
มาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ แสดงถึงความ
ตระหนักในการควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง รวมทั้งคุณภาพน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดมีคุณภาพ
สอดคล้องตามมาตรฐานดังกล่าวทุกประการ และดีกว่ากฎหมายก�ำหนด
3-7 เท่า มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับการควบคุมคุณภาพน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัด ไทยเบฟ ได้ให้
ความส�ำคัญกับการตรวจสอบและการติดตามผลอย่างจริงจังดังจะเห็นจาก
การติดตั้งอุปกรณ์และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ได้มก
ี ารขึน
้ ทะเบียนห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารวิเคราะห์เอกชน และขึน
้ ทะเบียนผูค
้ วบคุม

ตารางเปรียบเทียบผลวิเคราะห์น�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดแต่ละตัวชี้วัด
น�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัด
ค่ามาตรฐานน�้ำทิ้ง
ตามกฎหมายก�ำหนด*

มาตรฐานน�้ำทิ้งของบริษัท

ค่าจริง

5.5 – 9.0

< 8.5

8.02

COD

< 120 mg/l

< 100 mg/l

28 mg/l

BOD5

< 20 mg/l

< 20 mg/l

3 mg/l

TSS

< 50 mg/l

< 30 mg/l

9 mg/l

TDS

< 3000 mg/l

-

914 mg/l

Parameter
pH

หมายเหตุ: * อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องก�ำหนดคุณลักษณะของน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
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ทรัพยากรด้านพลังงาน
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ยวดในอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยการเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ประกอบกับทรัพยากร
ด้านพลังงานของโลกทีม
่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อความยัง่ ยืนของธุรกิจ ทัง้ จากต้นทุนทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ และความคาดหวังของผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทัง้ นี้ สาเหตุหลักของประเด็นนีค
้ อื กระบวนการผลิตทีม
่ ค
ี วามจ�ำเป็นต้องใช้พลังงานในปริมาณมาก และต่อเนือ่ งของภาคธุรกิจเอง ไทยเบฟจึงตระหนักถึง
บทบาทที่ส�ำคัญในการช่วยบรรเทาประเด็นนี้ โดยการยึดมั่นการบริหารงานให้สอดรับกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างคุม
้ ค่า มีประสิทธิภาพและเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนจึงมีการวิจย
ั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในการน�ำพลังงานกลับมาใช้อย่างคุม
้ ค่าและการสรรหา
พลังงานทดแทน ทั้งประเภทพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในน�้ำเวอร์ท และเพิ่มประสิทธิภาพของฮ๊อพ ท�ำให้ลดต้นทุนทั้งด้าน
พลังงานและวัตถุดิบ

เนื่องด้วยจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ทั้งเรื่องการขาดแคลนและราคาที่
ผันผวนเป็นเหตุให้ทวั่ โลกรวมทัง้ ไทยเบฟได้ให้ความส�ำคัญและความตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2555 ไทยเบฟได้เข้าร่วมโครงการน�ำร่องด้าน
การจัดการพลังงานกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Industrial Development Organization ; UNIDO)
ซึ่งโรงงานสุราบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงงาน
สุราน�ำร่องในปีดงั กล่าว ส�ำหรับในปี 2557 - 2558 โรงงานสุราบริษท
ั สุรา
กระทิงแดง (1988) จ�ำกัด และโรงงานสุราบริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด
ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 2 โรงงาน
นอกจากนีไ้ ด้คด
ิ ค้นวิจย
ั เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
•

การควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้มีพลังงานที่สูญเสีย โดยน�ำพลังงาน
สูญเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น การน�ำความร้อนเหลือทิง้ จากแก๊สแอมโมเนีย
(Waste Heat) กลับมาใช้ในการให้ความร้อนน�ำ้ จากระบบรีเวอร์สออสโมซิส
ก่อนเข้าสูห
่ ม้อต้มไอน�ำ้ (Steam Boiler) วิธก
ี ารนีช้ ว่ ยลดการใช้พลังงาน
ในการให้ความร้อนน�้ำจากระบบรีเวอร์สออสโมซิส

•

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์โดยเป็นการออกแบบ
และติดตัง้ เอง ให้มก
ี ารใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เช่น โครงการปรับปรุง
หม้อต้มน�้ำเวอร์ท ในกระบวนการผลิตเบียร์ (Wort Kettle) โดยการ
ออกแบบระบบการจ่ายไอน�้ำ (Steam) เพื่อลดปริมาณการใช้ไอน�้ำใน
กระบวนการต้มเบียร์ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบการหมุนวน
ของน�้ำเวอร์ท (Wort Circulation System) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
โดยลดปริมาณ ไดเมทิลซัลไฟด์ (Dimethyl sulfide ; DMS)

•

การบ�ำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบการบ�ำรุง
รักษาทวีผลแบบทุกคนมีสว่ นร่วม (Total Productive Maintenance;
TPM) เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

•

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมกับให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์พลังงาน

•

การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

นอกจากนี้ยังได้น�ำระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) เข้ามาเป็น
เครื่องมือสนับสนุนในการปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งในปี 2557 มีโรงงานที่ได้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้แก่ โรงงานสุราบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด และโรงงาน
สุราบริษัท อธิมาตร จ�ำกัด โดยทั้ง 2 โรงงานได้รับการรับรองระบบจาก
ACM SERVICES COMPANY LIMITED จากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าง
ไม่หยุดยัง้ ไทยเบฟยังมีแผนขยายการจัดท�ำระบบการจัดการพลังงาน
ดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกโรงงาน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพิม
่ ประสิทธิภาพการจัดการพลังงานขององค์กร โดยบูรณาการเข้ากับ

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO
14001

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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2. การน�ำมาตรฐานมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเทียบเคียง

5. การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

(Benchmarking) การจัดท�ำระบบเอกสาร (Documentation) และ
การรายงานผล (Reporting) ผลการปรับปรุงการใช้พลังงาน และ
การบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก

6. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานของไทยเบฟ อย่างเป็น

รูปธรรม น�ำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การจัดการพลังงานทางเลือก

3. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในกระบวนการผลิต เพื่อกระตุ้นการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟได้มีการน�ำพลังงานหมุนเวียน (Renewable) มาทดแทนพลังงาน
สิน
้ เปลือง (Non-Renewable) ในการผลิตพลังงานความร้อน รวมถึงการลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน เพือ่ สะท้อนถึงความมุง่ มัน
่ ของเราในการ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างสุดความสามารถ ทัง้ นี้ ได้แสดงปริมาณ
การใช้พลังงานต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้

4. การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อลดต้นทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ประกอบด้วยพลังงานสิ้นเปลือง (Non-Renewable) พลังงานหมุนเวียน (Renewable)
และพลังงานไฟฟ้า
ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง (เมกกะจูล)

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (เมกกะจูล)

2555

2556

2557

2555

2556

2557

2,565,126,939

1,757,440,210

1,590,390,535

533,817,810

406,672,291

414,956,232

756,644,405

783,119,422

679,184,361

262,837,853

203,972,986

115,816,878

3,321,771,344

2,540,559,632

2,269,574,897

796,655,032

610,645,277

530,773,110

กลุ่มธุรกิจ
สายการผลิตสุรา
สายการผลิตเบียร์
ยอดรวม

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (เมกกะจูล)

รวมการใช้พลังงานทั้งหมด (เมกกะจูล)

2555

2556

2557

2555

2556

2557

สายการผลิตสุรา

264,032,412

219,831,309

221,847,173

3,362,976,531

2,383,943,810

2,227,193,940

สายการผลิตเบียร์

352,976,602

330,211,757

329,396,760

1,372,458,859

1,317,304,165

1,124,397,999

ยอดรวม

617,009,014

550,043,066

551,243,933

4,735,435,390

3,701,247,975

3,351,591,940

กลุ่มธุรกิจ

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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ภาพแสดงผลประหยัดต้นทุนของโครงการเชื้อเพลิงแข็งและ C2+
ส�ำหรับ Boiler

ภาพแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของสายการผลิต
เมกกะวั ต ต์

175,000

บาท
171,391

200,000,000

165,000

150,000,000
101,519,905.58

160,000
152,790

153,123

105,050,972.10

100,000,000

155,000

44,791,456.06
50,000,000

150,000

0

140,000
2555

2556

2557

ปี

2555

หมายเหตุ: ข้อมูลการใช้แหล่งพลังงานข้างต้นมาจาก 18 โรงงานสุราและ 3 โรงงานเบียร์
ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้า 1 เมกกะวัตต์ = 3,600 เมกกะจูล

2556

2557

ปี

หมายเหตุ: ข้อมูลการใช้แหล่งพลังงานข้างต้นมาจากบริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่
(1991) จ�ำกัด และบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เริ่ม
โครงการนี้ในปี 2557

ตัวอย่างโครงการการเลือกใช้แหล่งพลังงาน
•

โครงการผลิตไอน�ำ้ แบบผสมผสาน (Thermal Hybridization) การน�ำ
ระบบเครือ่ งจักรผลิตไอน�ำ้ แบบผสมผสานมาใช้ในโรงงาน โดยระบบ
ดังกล่าวสามารถปรับแหล่งทีม
่ าของพลังงานได้ตามความเหมาะสม
ระหว่างเชื้อเพลิงจ�ำพวกน�้ำมันเตา ก๊าซชีวภาพจากกระบวนการบ�ำบัด
น�้ำเสีย C2+ ซึ่งเป็นก๊าซที่ถูกก�ำจัดทิ้งจากกระบวนการกลั่นน�้ำมัน และ
เชือ้ เพลิงแข็ง มาใช้ในกระบวนการผลิต ทัง้ นี้ โครงการน�ำร่องดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ช่วยทดแทนการใช้นำ�้ มันเตาได้ถงึ ร้อยละ 90

•

โครงการเชื้อเพลิงแข็งและ C2+ ส�ำหรับ Boiler ไทยเบฟได้ศึกษาและ
ใช้พลังงานทางเลือก ได้แก่ เชือ้ เพลิงแข็งและ C2+ ทดแทนการใช้นำ�้ มัน
เตา การด�ำเนินการดังกล่าวในปี 2555 ช่วยให้บริษท
ั สามารถลดต้นทุน
การผลิตไอน�ำ้ ได้ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ดังแสดงในภาพแสดง
การประหยัดต้นทุนของโครงการผลิตไอน�ำ้ แบบผสมผสาน อีกทัง้ ยังช่วย
ลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ ท�ำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นด้วย

•

โครงการประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งระบบระเหยน�้ำกากส่าใหม่
ด้วยวิธี Mechanical Vapor Recompression Evaporation (MVR)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่โรงงานสุราบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด
จังหวัดปทุมธานี สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันเตาในการผลิต
ไอน�้ำ ได้ประมาณ 13.5 ล้านลิตร คิดเป็นพลังงานความร้อนประมาณ
615.5 ล้านเมกกะจูล และลดการปล่อยไอเสียจากการผลิตไอน�้ำ
ลดมลภาวะและผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งไม่ท�ำให้มีของเสียเพิ่มขึ้น
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การบริหารจัดการมลพิษ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศเป็นประเด็นส�ำคัญ
ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ไทยเบฟตระหนักดีถึงบทบาทส�ำคัญของ
เราในการบริหารจัดการคุณภาพของอากาศทีป
่ ล่อยออกจากโรงงาน เพือ่ ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
นอกเหนือจากการก�ำหนดนโยบาย และการควบคุมป้องกันมลพิษจาก
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าที่
กฎหมายก�ำหนดแล้ว ไทยเบฟ ยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่
ได้ตามมาตรฐานขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Environmental Protection Agency; U.S. EPA)
เพื่อตรวจวัดและรับรองว่าอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบกับชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ ยังได้มก
ี ารขึน
้ ทะเบียนผูค
้ วบคุม
ระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศและผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศ
เพือ่ สร้างความมัน
่ ใจว่าระบบการบ�ำบัดมลพิษทางอากาศและคุณภาพอากาศ
ได้รับการควบคุมตามมาตรฐาน

ภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานสุรา

นอกจากนั้น สายการผลิตสุราและสายการผลิตเบียร์ของไทยเบฟยังมีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงงานเป็นประจ�ำ ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบทุกมวลสารที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของ
โรงงาน ผลการตรวจสอบพบว่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ เช่น
ฝุ่นละอองรวม ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ที่เกิดจากโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน 2549

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
นอกเหนือจากนโยบายของไทยเบฟ ที่มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจภายใต้
กรอบของกฎหมายแล้ว ยังได้มีการด�ำเนินการตามแนวทางของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมีการให้ความส�ำคัญกับระบบ
การตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการเพื่อสามารถติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพ
ของอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตั้งระบบบ�ำบัดมลพิษ
ทางอากาศ ได้แก่

ภาพแสดงปล่องระบายอากาศของโรงงาน

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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•

Gas Washer เพื่อลดปริมาณซัลเฟอร์ใน
แก๊ส และการผุกร่อนของเครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้

•

O2 Trim เพื่อควบคุมการปรับปริมาณ
ออกซิเจนในการเผาไหม้ ให้เกิดการเผาไหม้
ทีส่ มบูรณ์โดยไม่มก
ี ารระบายอากาศส่วนเกิน

•

Bag Filter และ Wet Scrubber เพื่อดัก
จับฝุ่น แก๊ส และไอ ตลอดจนอนุภาคที่มี
ขนาดเล็ก จากปล่องเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ

จากการตรวจวัดสารเจือปนในอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศของเครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้ พบว่ามีค่า
อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเบฟ ยังให้ความส�ำคัญในการ
ควบคุมกระบวนการ โดยก�ำหนดให้ใช้เกณฑ์ที่มี
ความเข้มงวดกว่าค่ามาตรฐานทีก
่ ฎหมายก�ำหนด

ตารางแสดงปริมาณสารเจือปนในอากาศเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายและ
ค่าควบคุมของโรงงาน
ค่าเฉลี่ย

การปล่อยสารเจือปน
ในอากาศ
Dust (mg/m3)
Carbon monoxide
(CO) (ppm)
Sulfur dioxide (SO2) (ppm)

2556

2557

ค่ามาตรฐาน
ตามกฎหมาย

ค่าควบคุม
ของโรงงาน

<240

<220

184.6

192.42

162.94

<690

<600

10.52

10.79

58.56

<950

<900

640.54

534.23

471.92

โรงงานสุรา บริษัท นทีชัย จ�ำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างสารเจือปนในอากาศ
ของเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงน�้ำมันเตา
และข้อก�ำหนดทางกฎหมายของกลุ่มโรงงานเบียร์

ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณคุณภาพอากาศออกจากปล่องที่ดีกว่า
กฎหมายก�ำหนด

จุดตรวจวัด

ค่าตรวจวัดสารเจือปนในอากาศจากปล่องหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง
หน่ ว ย

คุณภาพอากาศออกจากปล่อง
ดีกว่ากฎหมายก�ำหนด เมือ่
เทียบกับเกณฑ์ควบคุม
11.6 เท่า

350

กระบวนการรับวัตถุดิบและระบบควบคุม
มลพิษส�ำหรับฝุ่นจากกระบวนการปรับสภาพ
วัตถุดิบ

300

กระบวนการอบแห้งกากมอลต์และปลายข้าว

12.98 เท่า

250

กระบวนการอบแห้งยีสต์

200

กระบวนการผลิตไอน�้ำ

400

23.5 เท่า
1.9 เท่า

150
100
50

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0

ปี

2557

2556

ไทยเบฟ มุง่ มัน
่ ทีจ่ ะเป็นผูน
้ ำ� ในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิต และเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างเพียงพอภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่าตรวจวัดสารเจือปนในอากาศจากปล่องหม้อไอน้ำเชือ้ เพลิงน้ำมันเตา
หน่ ว ย
250

ดังนัน
้ ไทยเบฟ จึงได้เข้าร่วมโครงการ Carbon Footprint ซึง่ เป็น “โครงการ
ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยการลดต้นทุนและเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม” ทีแ่ สดงถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทถ
ี่ ก
ู ปล่อย
ออกมาตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค

200
150

การเข้าร่วมโครงการ Carbon Footprint สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา
ในการแสดงความโปร่งใสที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ระดับโลก และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

100
50
0
2555
C0 2 (%)
Dust (mg/m3)
NO x (ppm)
Standard Dust
Standard No x

2556

2557

ในปี 2555 เบียร์ชา้ งคลาสสิคบรรจุขวดแก้วขนาด 640 มิลลิลต
ิ ร ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 523 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์รายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ; Thailand Greenhouse Gas Management Organization
(Public Organization) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint

ปี

เปรี ย บเที ย บตาม ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เรื ่ อ ง กำหนดค่ า ปริ ม าณของสารเจื อ ปนในอากาศ
ที ่ ร ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 โดย
ตรวจวั ด ปริ ม าณด้ ว ยวิ ธ ี ก ารดั ง นี ้
CO 2 : Fyrite Method,
Dust : Electrochemical Method
NO X : Electrochemical Method

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ไม่ได้กล่าวถึงปริมาณ CO2 ที่จะระบายออกจากโรงงานไว้
รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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จากความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของไทยเบฟ ท�ำให้ในปี 2557 เบียร์ช้างคลาสสิค ขนาดบรรจุ
630 มิลลิลิตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 499 กรัม ซึ่งลดลง 3%

จากปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบปริมาตรบรรจุที่ 630 มิลลิลิตร ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเบียร์ช้างคลาสสิคบรรจุขวดแก้วขนาด 630 มิลลิลิตรในปี 2557
Thailand Greenhouse Gas Management Organization

Carbon Footprint Logo
Sep 3, 2009

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการปล่อย
ปริมาณสารเจือปนในอากาศระหว่างเชื้อเพลิงน�้ำมันเตาและ C2+

นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังน�Pantone
ำหลัก639C
การ 3Rs ได้
แก่ การลด
(Reduce) การใช้ซำ�้
Pantone
297C
C : 50
C : 100
M :มาใช้
0
M : 15ใหม่ (Recycle)
(Reuse) และการน�ำกลับมาใช้
เพือ่ ช่วยลดการปลดปล่อย
Y : 5
Y : 15
K :้ 0
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์KC ดั:: ง030ตัวอย่างต่อไปนี
C : 0
•

%
0

การปล่อยสารเจือปน
CO2 (%)
Dust

(mg /m3)

NOX (ppm)

¥â“π∫ π‡∑à“π—Èπ

จากการน�ำหลัก 3Rs มาใช้ สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 187 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี (kg CO2e / y)

น�้ำมันเตา

C2+

10.58

7.98

177.82

16.37

176.12

51.49

นอกจากนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ยังได้รับการรับรองขึ้น
ทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program :
T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ส�ำหรับโรงงานสุรา บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด โดยมีเป้าหมายในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเฉลี่ยปีละ 74,114 tCO2e/y
ในช่วงปี 2558 ถึงปี 2564 และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
กับ UNFCCC จ�ำนวน 2 โครงการ ที่โรงงานสุราบริษัท นทีชัย จ�ำกัด ซึ่งมี
เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเฉลี่ย
ปีละ 26,588 tCO2e/y และโรงงานสุราบริษท
ั เฟือ่ งฟูอนันต์ จ�ำกัด มีเป้าหมาย
ในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเฉลี่ยปีละ
30,762 tCO2e/y

ไทยเบฟ ตระหนักดีว่าพลังงานที่เราใช้ในกระบวนการผลิตสามารถส่งผล
กระทบต่อการปล่อยก๊าซ ดังนั้น เราจึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการเลือก
ประเภทของพลังงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ปัจจุบัน ไทยเบฟได้ท�ำการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
ทางเลือกในประเทศไทยโดยเป็นการร่วมมือระหว่างผู้ผลิตที่เป็นผู้ดูแลการ
ก�ำจัดก๊าซทีเ่ กิดจากกระบวนการขุดเจาะน�ำ้ มันดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (C2+)
ในการน�ำก๊าซธรรมชาตินี้มาใช้งานเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกิดการปล่อยก๊าซ
นีอ้ อกสูช่ น
ั้ บรรยากาศ ซึง่ เราพบว่า C2+ นีเ้ ป็นพลังงานสะอาดทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก และสามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตไอน�้ำได้
เป็นอย่างดี ดังจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ปล่อย
ระหว่างการใช้น�้ำมันเตาและ C2+ ซึ่งมีปริมาณต�่ำกว่าในทุกพารามิเตอร์

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ความยั่ ง ยื น ด้ า นสั ง คม: การคุ ้ ม ครองและแบ่ ง ปั น

ความยั่งยืนด้านสังคม: การคุ้มครองและแบ่งปัน
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety Management System)

ไทยเบฟในฐานะบริษัทผู้น�ำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีความตระหนัก
และให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภค
โดยมีความมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดย
ยึดถือความปลอดภัยด้านอาหารต่อผูบ
้ ริโภคเป็นมาตรฐานทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญ
สูงสุด ภายใต้นโยบายคุณภาพ “ผลิตสินค้ามาตรฐานสากล” ประกอบกับ
ปัจจุบน
ั ผูบ
้ ริโภคให้ความสนใจในเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัยและผลกระทบ
ต่อสุขภาพมากขึน
้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของไทยเบฟ
โดยก�ำหนดนโยบายให้มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
ที่ส่งถึงผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากลในทุกด้านและเป็นไปตามทีก
่ ฎหมายก�ำหนด

ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค ไทยเบฟได้จด
ั ท�ำและได้รบ
ั
การรับรองระบบ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice &
Hazard Analysis and Critical Control Point) ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 และ ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 ซึ่ง
เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาผลกระทบทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 100% ของทุก
ผลิตภัณฑ์ และยังได้รับการรับรองคุณภาพน�้ำดื่มด้วยระบบ National
Sanitation Foundation ที่มีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
U.S.FDA (The United States Food and Drug Administration) อีกทัง้
ยังมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมายต่างๆ แสดง
ข้อมูลได้ดังตารางแสดงการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระดับสากล

ตารางแสดงการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระดับสากล

ISO 22000 : 2005

2551 2552

GMP/HACCP

2543

GMP Codex Rev.4 : 2003

2552

2553

2547

2547

2547

2548

2548

2548

2552

2553

2552 2553 2552

2547 2549

2552

2549
2552

NSF (National
Sanitation Foundation)

2552

ISO 9001 : 1994

2543

ISO 9001 : 2000

2541 2542

2546
2553 2552

TLS 18001 : 2003

2552

2546

2552

2552

2551

2552

2551

2552

2550 2551 2552

2550

OHSAS 18001 : 2007

2551 2552

ISO 14001 : 1996

2543

ISO 14001 : 2004

2549 2549 2548

2551

2552

ISO 50001

2550

2557

2557

ข้อก�ำหนดกฎหมาย
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 กระทรวงการคลัง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ มอก.2088-2544 (มาตรฐานสุรากลั่น) และมอก.2090-2544 (มาตรฐานเบียร์)
หมายเหตุ: ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน HALAL ส�ำหรับผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มตราช้าง
รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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บริษท
ั ประมวลผล จ�ำกัด

บริษท
ั นทีชย
ั จ�ำกัด

บริษท
ั หลักชัยค้าสุรา จ�ำกัด

บริษท
ั สีมาธุรกิจ จ�ำกัด

บริษท
ั ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ�ำกัด

บริษท
ั สุรากระทิงแดง (1988) จ�ำกัด

บริษท
ั แก่นขวัญ จ�ำกัด

บริษท
ั เทพอรุโณทัย จ�ำกัด

บริษท
ั เอส.เอส.การสุรา จ�ำกัด

บริษท
ั อธิมาตร จ�ำกัด

บริษท
ั สุราบางยีข่ น
ั จ�ำกัด

บริษท
ั สุราพิเศษทิพราช จ�ำกัด

บริษท
ั กาญจนสิงขร จ�ำกัด

บริษท
ั ธนภักดี จ�ำกัด

บริษท
ั มงคลสมัย จ�ำกัด

บริษท
ั เฟือ่ งฟูอนันต์ จ�ำกัด

บริษท
ั แสงโสม จ�ำกัด จ.กาญจนบุรี

บริษท
ั แสงโสม จ�ำกัด จ.นครปฐม

2553

2546

HALAL

ISO 9001 : 2008

บริษท
ั คอสมอส ประเทศไทย จ�ำกัด

บริษท
ั เบียร์ทพ
ิ ย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

มาตรฐานสากล

บริษท
ั เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทและปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง

2551
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เบียร์ช้างได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2551-2553)
จึงท�ำให้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมระดับนานาชาติ
จากสถาบัน Monde Selection

หนึ่งในหลายรางวัลคุณภาพที่เราภูมิใจ

การด�ำเนินการด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
ไทยเบฟมีการก�ำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พร้อมทั้งจัดท�ำแผนคุณภาพ (Quality Plan) เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการควบคุมกระบวนการตรวจรับ การผลิต การติดตาม การตรวจสอบ การทวนสอบผลิตภัณฑ์ ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและสามารถชี้บ่งสอบกลับได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด�ำเนินการจัดท�ำระบบ
มาตรฐานการทดสอบตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory
Practice /Department of Industrial Works ; GLP/DIW) และการขอการรับรอง ISO/IEC17025 ส�ำหรับห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์กับส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ไทยเบฟได้จัดท�ำช่อง
ทางการสื่อสารไว้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางระบบ Call Center ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์สายตรงและทาง
E-Mail ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เพื่อให้เรารับทราบและน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตารางแสดงรางวัลคุณภาพ
รางวัลระดับสากล

ปี

รายละเอียด

International Golden Award for
Food&Beverage

2525

Gold Medal : Sangsom

International Golden Award for
Food&Beverage

2526

Gold Medal : Sangsom

Australian International Beer
Awards (AIBA)

2541

Gold Medal : Chang Beer

International Golden Award for
Food&Beverage

2549

Gold Medal : Sangsom

Australian International Beer
Awards (AIBA)

2550

Beverage Testing Institute

ด้วยความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค ไทยเบฟมีการ
สนับสนุนโครงการศึกษานวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย (Functional Drinks)
เช่น Vitamin water และ Functional water เป็นต้น รวมถึง
การน�ำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต
มาเพิ่มมูลค่า เช่น
•

ยีสต์ น�ำมาเพิ่มมูลค่าโดยการน�ำมาท�ำเป็นสารสกัดจาก
ยีสต์ (Yeast Extract) ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีน
วิตามินและเกลือแร่ที่ส�ำคัญให้แก่ร่างกาย หรือ การน�ำ
ยีสต์ไปเป็นส่วนประกอบในอาหารหรือส่วนผสมต่างๆ
(Brewer’s yeast as supplementary
food / ingredient)

Gold Medal : Archa Beer

•

กากชา จากการผลิตชา น�ำมาสกัดสารคาเทชิน
(Catechin) ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

2551

Gold Medal : Chang Beer Export

ขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ

Monde Selection

2551

Gold Award : Chang Beer Export

The 2009 Beer Festival of the
South Florida

2552

Gold Medal : Chang Beer Export

Monde Selection

2552

Gold Medal : Chang Beer Export

Monde Selection Bruxelles
International Institute for
Quality Selections

2552

Mekhong

Monde Selection

2553

Gold Medal : Chang Beer Export

Monde Selection

2553

High International Quality
Trophy : Chang Beer Export

Los Angeles International
Wine&Spirits Awards

2553

Mekhong

International Wine and Spirit
Competition

2553

Mekhong

World Beer Awards
Best Lager

2554

Chang Beer

Beverage Testing
Institute USA

2556

Silver Medal : BlackMask
Tropical Chai Spiced Pacific Rum

Monde Selection

2556

Gold Medal : Chang Beer Export

Monde Selection

2557

Gold Medal : Chang Beer Export

นอกจากการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตท�ำให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแล้ว ไทยเบฟยังให้
ความส�ำคัญกับการช่วยลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยริเริ่มโครงการ “ขับขีป
่ ลอดภัยกับ
้ จิตส�ำนึกให้
ไทยเบฟ” ขึน
้ ในปี 2547 เพือ่ รณรงค์และกระตุน
เกิดวินย
ั และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ และ
ด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557

38

ความยั่ ง ยื น ด้ า นสั ง คม: การคุ ้ ม ครองและแบ่ ง ปั น

การอบรมและพัฒนาพนักงาน
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เพราะเราเชื่อว่า พนักงานเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทีก
่ ำ� หนดไว้ตามวิสย
ั ทัศน์ 2020 ได้ ทัง้ นี้ เรามีแนวทางในการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรอย่างมั่นคง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไทยเบฟมีแผนการพัฒนาพนักงานทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพสูง เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภูมภ
ิ าคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราได้ด�ำเนินโครงการริเริ่มตั้งแต่ปี 2557 อาทิเช่น

การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล

ในการจัดท�ำแผนพัฒนาส่วนบุคคล พนักงานจะมีโอกาสหารือร่วมกับหัวหน้างานในการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลของ
ตนเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในงานที่จะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และ / หรือการพัฒนาที่
ช่วยเสริมสร้างจุดแข็งของบุคลากรในการเติบโตขึน
้ ในต�ำแหน่งระดับถัดไป ทัง้ นี้ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของแผนพัฒนาส่วนบุคคล
คือ ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชด
ิ ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ตั้งแต่การร่วมกันวางแผนพัฒนา ตกลงร่วมกันถึงแนวทางการ
พัฒนา ตลอดจนถึงการติดตามและประเมินผล

การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

เนื่องด้วยความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และความจ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมของพนักงานผู้มี
ศักยภาพในการเติบโตไปสู่ต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งจึงได้เริ่มขึ้นอย่างไม่เป็น
ทางการในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยมีการระบุต�ำแหน่งงานส�ำคัญที่จะว่างลงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากการเกษียณอายุงานของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน และเริ่มมีการเฟ้นหาผู้มีศักยภาพเพื่อมาสืบทอดต�ำแหน่งในอนาคต โครงการนีเ้ ป็นโครงการน�ำร่อง
กับส�ำนักบัญชีการเงิน และมีแผนทีจ่ ะขยายไปยังทุกสายงานในปี 2558 ทัง้ นี้ แผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่าวจะมีการทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงขององค์กรมากที่สุด

ผู้บริหารท�ำการอบรบให้แก่พนักงาน ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ
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การฝึกอบรมพนักงาน
ไทยเบฟให้ความใส่ใจในการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
โดยไม่มีข้อจ�ำกัดทางด้านวัย เพศหรือต�ำแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบผลการด�ำเนินงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ทราบข้อควรปรับปรุง
และสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้พนักงานมีแนวทาง
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรองรับกับการเติบโตขององค์กร
พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลงานประจ�ำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการประเมินผลงานของพนักงาน 100%
ในทุกๆ ระดับ

การพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดอบรมให้พนักงาน โดยเลือกหลักสูตรการอบรม
ให้มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานและระดับของพนักงานแต่ละคน เพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความช�ำนาญและความรู้ให้พนักงานแต่ละคนมีความพร้อมในการท�ำงาน
ให้กับองค์กรต่อไป

ภาพแสดงจ�ำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานปี 2557
จำนวนชั่วโมงการอบรม/คน/ปี
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การก�ำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
ไทยเบฟตระหนักดีว่าหลักบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น
เป็นความรับผิดชอบทางสังคมของเรา และเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการสรรค์
สร้างความยั่งยืนของธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจของเราด้วย
ความโปร่งใส ถูกต้อง และความตั้งใจจริงเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรื่อยมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไทยเบฟตั้งใจและมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ควบคูก
่ บ
ั การด�ำเนินงานด้วยระบบการบริหารทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ มีกระบวนการ
ท�ำงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่าวคือ เราไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเท่านัน
้ แต่ยงั มีเป้าหมายในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และด�ำเนินธุรกิจด้วยหลัก
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2557 ไทยเบฟได้รับรางวัลชนะเลิศ Most Transparent Company Award 2014
ในประเภทบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียน จากสมาคมผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
แห่งประเทศสิงคโปร์ (Securities Investors Association (Singapore) (SIAS))

ชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ยินยอมให้เกิดการให้
การเสนอว่าจะให้ การรับ การตกลงว่าจะรับ หรือการเรียกร้องสินบนไม่ว่าใน
รูปแบบใดๆ

ไทยเบฟมีการเปิดเผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ไี ว้ในรายงานประจ�ำปี
2557 ซึง่ อธิบายถึงเรือ
่ งเกีย
่ วกับคณะกรรมการบริษท
ั นโยบายพัฒนา
ผลตอบแทน ความรับผิดชอบและตรวจสอบ สิทธิของผูถ
้ อื หุน
้ และความ
รับผิดชอบ ในรายงานประจ�ำปีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
ส�ำคัญ ได้แก่ ผลประกอบการ โอกาสการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต และแนวทาง
ในการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดองค์กรทีม
่ ค
ี วามยัง่ ยืน ซึง่ รวมไปถึงการยกระดับ
ศักยภาพของผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในองค์กร เพือ่ สร้างความสามารถในการ
แข่งขันและคุณค่าในระยะยาวต่อผูถ
้ อื หุน
้ เราให้ความส�ำคัญต่อการมุง่ มัน
่
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษท
ั เพือ่ ให้สามารถสร้างคุณค่า
แก่ลูกค้า และแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรด้วย

การทีบ
่ ริษท
ั มีจรรยาบรรณของเครือไทยเบฟเวอเรจและบุคลากรทุกระดับ
ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัดแล้ว จะเป็นผลท�ำให้ไทยเบฟสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
เราได้นำ� จรรยาบรรณมาปฏิบต
ั ใิ นทุกด้านของการด�ำเนินธุรกิจและมีนโยบาย
โปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ขัน
้ ตอนของการด�ำเนินธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น กรณีการสร้างโรงงานใหม่นั้น บริษัทได้มีการศึกษากฎหมายที่
เกีย
่ วข้องและแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดูแลโครงการ ควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เรามีการส�ำรวจ
ทัศนคติและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นของชุมชนโดยรอบ จากผลการศึกษา ไทยเบฟได้พัฒนาแผน
ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมได้นน
ั้ สิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ คือ การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
ไทยเบฟได้ก�ำหนดให้มี “จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” (Business
Ethics of Thai Beverage Group) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บุคลากรทุกระดับ
ต้องยึดถือและปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณของเรานัน
้ ประกอบ
ด้วย 4 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ จรรยาบรรณของบริษท
ั จรรยาบรรณของกรรมการ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนส�ำคัญของโครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ไทยเบฟมีช่องทางในการเข้าถึงข้อปฏิบัติด้านจรรยาบรรณผ่านทาง
โครงการ e-learning เพื่อให้พนักงานสามารถทบทวนข้อมูลที่ทันสมัย
และถูกต้องได้อย่างสะดวกยิง่ ขึน
้ อีกทัง้ ในปี 2557 นีไ้ ด้เริม
่ โครงการ Code
of Conduct - E-learning โดยก�ำหนดเป็นหนึ่งในเกณฑ์ผ่านการทดลอง
งานส�ำหรับพนักงานใหม่จะต้องอบรมเรื่องจรรยาบรรณ และผ่านการ
ทดสอบในระบบ e-learning

“จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไทยเบฟยึดถือหลักความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการด�ำเนินธุรกิจ อย่างถูกต้อง
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ทีม Inventing Cash Van 2020 ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
การประกวด Core Values Contest 2014

ทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีม กับรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
จากการประกวด Core Values Contest 2013

นอกจากนีไ้ ทยเบฟได้รเิ ริม
่ ก�ำหนด Core Values ตัง้ แต่ปี 2554 โดยหนึง่ ใน Core Values คือ “Virtue” ซึง่ หมายถึงการยึดมัน
่
ในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ความถูกต้อง ความซือ่ สัตย์ และความโปร่งใส ทัง้ นี้ เราได้ทำ� การสือ่ สาร Core Values และ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น e-news Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์
การตกแต่งสถานที่ท�ำงานด้วยป้ายผ้า วีดีทัศน์ กิจกรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของเราจะมีความเข้าใจ
และสามารถประพฤติปฏิบต
ั ต
ิ นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ตลอดปี 2557 ไทยเบฟได้จด
ั กิจกรรม Core Values Roadshow
ตามสถานที่ท�ำงานทั่วทั้งประเทศ
แนวปฏิบต
ั จิ รรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรือ่ งของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยไทยเบฟมุง่ มัน
่
ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และถูกต้องตามกฎหมาย มีขน
ั้ ตอนในการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริตได้ผ่านช่องทาง Suggestion Box
ไทยเบฟได้มีการส่งเสริมให้พนักงานท�ำงานอย่างมีจรรยาบรรณและคุณธรรม เพื่อให้การส่งเสริมเป็นไปอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
ส�ำนักทรัพยากรบุคคลยังได้จด
ั กิจกรรม “ธรรมะสัญจร” โดยพระมหาสมปอง เทศน์เรือ่ งการท�ำงานอย่างมีความสุข ยึดถือความดี
ความถูกต้อง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นหลักในการท�ำงาน โดยเราได้จด
ั กิจกรรมนีต
้ อ่ เนือ่ งเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2557 นีไ้ ด้มก
ี าร
จัดกิจกรรมทัง้ หมด 5 ครัง้ ตามสถานทีท
่ ำ� งานหลักของพนักงานไทยเบฟทั่วประเทศ
จากการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี น�ำมาซึง่ ความสามารถทีจ่ ะปฎิบต
ั ต
ิ ามข้อกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง นอกจากนีไ้ ทยเบฟยังเฝ้า
ระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการปลูกฝังจิตใต้ส�ำนึกของพนักงาน
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การสื่อสารด้านการตลาด
ในการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟ ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัย
ของผูบ
้ ริโภคเป็นสิง่ ทีส
่ ำ� คัญทีส
่ ด
ุ ในการด�ำเนินธุรกิจของเรา เราตระหนักถึง
ผลกระทบที่มีต่อสังคมและความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น เราจึงให้ความส�ำคัญในเรื่องการ
ควบคุมให้การสื่อสารด้านการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กระบวนการด�ำเนินงาน
เรามีกระบวนการภายในองค์กร ท�ำหน้าทีค
่ วบคุมให้การผลิตและการออกสือ่
โฆษณาอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยมีการวางนโยบายในการ
ด�ำเนินงานว่า สื่อโฆษณาทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากส�ำนักกฎหมาย
ของเราก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน
นอกจากนี้ เราได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมกับภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
และส�ำนักกฎหมายของเรา ยังมีการค้นหา ติดตาม รวมรวม และจัดเก็บข้อมูล
ให้ฐานข้อมูลของเราครอบคลุมถึงข้อกฎหมาย และรายละเอียดข่าวสารข้อมูล
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ่ สร้างความมัน
่ ใจว่า เราจะได้รบ
ั ทราบถึงการเปลีย
่ นแปลง
ข้อกฎหมาย และจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
เราเชื่อว่าการสื่อสารท�ำความเข้าใจและให้ความรู้แก่พนักงานและคู่ค้าจะเป็น
โอกาสในการแบ่งปันข้อมูล และยังเป็นการติดตามดูแลเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายอีกด้วย
ทั้งนี้ ไทยเบฟจึงให้ความส�ำคัญในการให้ความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยว
กับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการจัดอบรมสัมมนา
ให้กับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย และการเผยแพร่กฎหมายทั่วไปด้านอื่นๆ
ให้พนักงานรับทราบในรูปแบบของการจัดท�ำบทความในหัวข้อ Mr. Law
เผยแพร่ใน ThaiBev Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารภายในที่ตีพิมพ์รายสอง
สัปดาห์เพือ่ เป็นการสือ่ สารและให้ความรูท
้ างด้านกฎหมายแก่พนักงานของเรา
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมาย
การต่อต้านการทุจริต และการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ดื่ม

นอกจากนี้ ไทยเบฟยังมีการสือ่ สารไปยังคูค
่ า้ เพือ่ ให้ได้รบ
ั ทราบและมีความเข้าใจในข้อกฎหมายทีค
่ วบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีนิติกรประจ�ำหน่วยการขายในแต่ละภาคทั่วประเทศ
ดูแลคู่ค้า เพื่อให้การสื่อสารไปยังคู่ค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทั่วถึง

ความร่วมมือกับภาครัฐ
ไทยเบฟมีการสื่อสารกับผู้ออกกฎหมายและผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อีกทัง้ เรายังเป็นหนึง่ ในแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
และเสนอข้อคิดเห็นทีม
่ ต
ี อ่ กฎหมาย ให้ผอู้ อกกฎหมายได้รบ
ั ทราบ เพือ่ ร่วมกันพัฒนากระบวนการการออก
กฎหมายและการบังคับใช้ให้มค
ี วามชัดเจน เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ
้ ริโภคให้มากทีส่ ด
ุ และ
ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อให้การออกกฎหมายและการบังคับใช้นั้นเหมาะสมกับการด�ำรงอยู่ของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
กระบวนการด�ำเนินการและการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน รวมไปถึงคู่ค้าดังกล่าว
จะช่วยให้ไทยเบฟปฎิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
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ความสัมพันธ์กับชุมชน
“การด�ำเนินโครงการด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
(ของไทยเบฟ) ควรมีกรอบในการด�ำเนินงาน 3 ประการ
คืออยูใ่ กล้ธรุ กิจ มีสว่ นร่วมกับทัง้ ลูกค้าและสร้างส่วนร่วม
กับคู่ค้า”
ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

เราเชื่อมั่นว่า การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนจ�ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่มีความชัดเจนในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งในด้านของ
การพัฒนาสังคมและชุมชน ไทยเบฟมุ่งที่จะสนับสนุนชุมชนและชาวบ้าน
ในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยมและ
ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ เพือ่ ให้ชม
ุ ชนเหล่านีส้ ามารถเจริญเติบโตเคียงข้างไทยเบฟ
ต่อไปอย่างยั่งยืน
ดังนั้น เราจึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกัน
ในการพัฒนาโครงการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ
(Role Model) ส�ำหรับชุมชนอื่นๆ ในทุกภูมิภาค และช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรในท้องถิน
่ ให้สามารถสร้างคุณค่าแก่ชม
ุ ชน สังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม
เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการด�ำเนินโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ไทยเบฟได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
(Role Model) ทีพ
่ งึ่ พาตนเองได้และมีความยัง่ ยืน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในชุมชน ร่วมกันคิดและท�ำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆจริงๆ และ
สามารถน�ำโครงการไปด�ำเนินการต่อได้เองในระยะยาว
ด้วยเหตุนี้ ไทยเบฟจึงได้ใช้กลยุทธ์ Hub and Spoke ทีช่ ว่ ยสร้างความร่วมมือ
จากกลุม
่ ผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชน โดยเริม
่ ต้น
จากการสร้างชุมชนทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะเป็นต้นแบบ (Hub) ทีส่ ามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีอท
ิ ธิพลต่อชุมชนโดยรอบเพือ่ ให้เกิดความสนใจ
และด�ำเนินการตามต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ และได้มก
ี ารด�ำเนินการโดยแบ่งชุมชนเป้าหมายออกเป็น 2 กลุม
่ คือ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน และชุมชนที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบ (Hub) ได้
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การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
•

พื้นที่รอบโรงงานคิดเป็น 90.4% ของพื้นที่ทั้งหมด
(พื้นที่ทั้งหมด 21 โรงงาน มีการด�ำเนินการไปแล้ว 19 โรงงาน)

•

พื้นที่เป้าหมายการขาย คิดเป็น 50% ของพื้นที่ทั้งหมด
(พื้นที่ทั้งหมด 22 จังหวัด มีการด�ำเนินการไปแล้ว 11 จังหวัด)

1

เลือกชุมชน
เป้าหมาย

7

2

คนในชุมชน
ดำเนินการได้เอง
และเราติดตามผล
เป็นระยะ

วิเคราะห์
ความต้องการ
ub มชน
Hของชุ

การพัฒนาต้นแบบในการ
สร้างชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้
และมีความยั่งยืน

6

เกิดแนวร่วมมากขึ้น
ทั้งชุมชนข้างเคียง
และภาครัฐ

4

5

ดึงคนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกกระบวนการ

เกิดผลลัพธ์
ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน
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3

ถ่ายทอดความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้
กับคนในชุมชน
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ชุมชนรอบโรงงาน
ไทยเบฟได้ด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้าใจเพือ่ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงาน นอกจากนี้ เรามุง่ เน้นการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าเราคงไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากการสนับสนุนจาก
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง เพราะเหตุนเ้ี ราจึงริเริม
่ โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ดังตัวอย่างเช่น

กิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชน โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด
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โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด
บริบทการพัฒนา
ความยั่งยืน

•
•
•

ชุมชนรอบโรงงานเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อกิจการ
มักเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับกิจการ
เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีการพัฒนาที่เหลื่อมล�้ำ ท�ำให้เด็กมีความเสี่ยงในสิ่งล่อแหลมต่างๆ

วัตถุประสงค์โครงการ

•
•

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้น�ำชุมชนจ�ำนวน 60 คน ภายใน 3 ปีแรกของโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น�ำผ่านการอบรมและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้น�ำเยาวชนจ�ำนวน 120 คน ภายใน 3 ปีแรกของ
โครงการ
เพื่อพัฒนาอย่างน้อย 6 โครงการน�ำร่องด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิเช่น ด้านการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตทาง
กายภาพ และด้านการศึกษา ภายใน 3 ปีแรกของโครงการ
เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทไทยเบฟ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

•
•
การด�ำเนินงาน

•
•
•

พัฒนาภาวะผู้น�ำในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่รอบโรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด จ.ปทุมธานี
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยกลุ่มพนักงานของโรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด และเชื่อมโยงกับการเพิ่มศักยภาพ
เด็กนักศึกษาทุนในฐานะพี่เลี้ยงจากโครงการ Beta Young Entrepreneur
น�ำศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มาเป็นตัวเชื่อมสู่ผู้น�ำชุมชนที่อยู่รอบโรงงานจ�ำนวน 12 หมู่บ้าน

ระยะเวลาโครงการ

2556-2558

ผลการด�ำเนินงาน

อยู่ในระหว่างการด�ำเนินงาน โดยในขณะนี้เด็กและเยาวชนได้ริเริ่ม 6 โครงการน�ำร่องภายใต้ชมรมเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด
ขึ้นในชุมชน และมีความตื่นตัวและสร้างการรับรู้ต่อองค์กรและโครงการมากขึ้น

การติดตามผล

ลงพื้นที่ติดตามผลและท�ำงานร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียอย่างต่อเนื่อง

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับชุมชนรอบโรงงานเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่า
เมือ่ ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางทีด
่ ขี น
ึ้ แน่นอนว่าธุรกิจทีม
่ ก
ี ารด�ำเนินกิจการ
อยู่ในชุมชนจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับชุมชนยังสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อน
ั ดี และเป็นช่องทางในการ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี
เราจึงมุ่งมั่นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างความสุขให้เกิดขึ้น
ในชุมชนโดยรอบ เราจึงได้รเิ ริม
่ โครงการชุมชนดีมรี อยยิม
้ ขึน
้ เพราะ “รอยยิม
้ ”
คือ สัญลักษณ์แห่งความสุข เราจึงไม่หยุดที่จะสานต่อ และขยายพื้นที่เพื่อ
สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ร่วมกับภาคี
และพันธมิตร เพือ่ ร่วมกันสร้างชุมชน และสังคมทีด
่ ี ให้เกิดขึน
้ อย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราน�ำบุคลากรจากโครงการเพื่อสังคมที่เราท�ำอยู่แล้วมา
ต่อยอดในโครงการนี้
โครงการสร้างชุมชนดี 12 ชุมชน ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับเด็กและเยาวชน
ไทย โดยเฉพาะในส่วนของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยเราได้มี
การลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจสถานการณ์ของชุมชนเพื่อที่จะสามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ตรงจุด และความท้าทายที่เราพบคือ
วิทยากรระดับประเทศด้าน วิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬายังเป็นสิ่งที่เด็ก
และเยาวชนต้องการแต่สามารถเข้าถึงได้ยาก
โดยสิ่งที่เราได้กลับมาจากการท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนคือ ประชาชนใน
พืน
้ ทีม
่ ท
ี ศ
ั นคติทด
ี่ ขี น
ึ้ ต่อองค์กร มีความเข้าใจและชัดเจนในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของเรา ซึง่ นอกจากจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่าง
ไทยเบฟกับชุมชนแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานภายในของเรามีความสัมพันธ์ที่
ดีขึ้นอีกด้วย

เด็กและเยาวชนในโครงการ ไทยเบฟ... ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม
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การศึกษา

ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการอ่าน ภายใต้โครงการ
เล่มนีใ้ ห้นอ้ ง โดยน�ำหนังสืออ่านนอกเวลาและสาระความรูไ้ ปมอบให้แก่
เด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta
Young Entrepreneur) ได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกับโครงการ
ชุมชนดีมรี อยยิม
้ ในการแนะแนวทางการศึกษา ท�ำกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
นักศึกษา Beta Young Entrepreneur ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับสภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย จัดตั้งโครงการดังกล่าวภายใต้หลักสูตรปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมถึงปลูกจิตส�ำนึกให้ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

นักศึกษาในโครงการ Beta Young ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการต่างๆ

“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

นอกเหนือไปจากการร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสการเรียน
รูใ้ นด้านต่างๆแก่ผเู้ รียนแล้ว ไทยเบฟยังเห็นถึงความส�ำคัญของ “ครู”
ผูท
้ ไ่ี ด้ชอื่ ว่าเป็นผูท
้ ม
่ี งุ่ มัน
่ เสียสละ และอุทศ
ิ ตนปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีด
่ ว้ ยความ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่านโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ที่ได้มอบรางวัล
ให้แก่ครูดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากครูอาสาสมัคร ครูจากศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ครูต�ำรวจตระเวนชายแดน ครูในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ทุรกันดารบนพื้นที่สูง (9 จังหวัดภาคเหนือ) และ3 จังหวัด
ชายแดนใต้ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” นี้
นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ
เผยแพร่ผลงานคุณงามความดีของครูผเู้ สียสละ และเป็นแบบอย่างที่
ดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปแล้วยังได้ร่วมสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าทีข่ อง “ครู” ดีเด่นดังกล่าวในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์สป
ู่ ระเทศชาติต่อไป

การฝึกทักษะด้านดนตรี โดยมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข และการฝึกทักษะด้านศิลปะ จากศิษย์เก่า
ม.ศิลปากร ในโครงการ ไทยเบฟ...ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม

ดนตรีและศิลปะ

ได้มีวิทยากรจิตอาสาที่เป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากมูลนิธิ อ.สุกรี
เจริญสุข มาให้ความรู้ทักษะทางด้านดนตรี ส่วนในด้านของศิลปะ
ตัวแทนศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมสร้าง
แรงบันดาลใจในกิจกรรมกับเรา

หนึ่งในความภาคภูมิใจในการสนับสนุน เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล แชมป์โลกกีตาร์คลาสสิก โดย
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันที่ส�ำคัญสุดในวงการกีตาร์คลาสสิก “GFA Guitar
Foundation of America International Concert Artist Competition 2014”
บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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กีฬา

ไทยเบฟได้ด�ำเนินกิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากว่า 15 ปี ด้วยตระหนักใน
ความสอดคล้องของกีฬาฟุตบอล ซึง่ เป็นกีฬาทีค
่ นส่วนใหญ่ของประเทศให้ความสนใจและให้ความนิยม
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ
การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของไทยเบฟเป็นไปอย่างรอบด้าน โดยให้การสนับสนุนในระดับเยาวชน
ระดับอาชีพ ระดับชาติ จนถึงระดับสากล อันเป็นแนวทางที่ปฎิบัติอย่างจริงจังสอดคล้องกับแนวทาง
การปฎิบต
ั งิ านอย่างยัง่ ยืน โดยในห้วงเวลากว่า 15 ปีทผ
่ี า่ นมา งบประมาณกิจกรรมส่วนใหญ่ เน้นการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนากีฬาของไทยเบฟ ซึง่ เน้นกีฬาฟุตบอลเป็นหลัก โดยเริม
่ ตัง้ แต่การจัดตัง้ โครงการ
Thaibev Football Academy ที่ต้องการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนทั่วไปได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ
ในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตามมาตรฐานสากล โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างมากส�ำหรับการพัฒนาสู่วงการฟุตบอลอาชีพ จากนั้นไทยเบฟ
ได้กระจายโอกาสการเรียนรู้สู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศกับโครงการ Chang Mobile Football Unit

การฝึกทักษะฟุตบอล โครงการ Chang Mobile Football Unit

เด็กและเยาวชนในโครงการ Chang Junior
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ซึ่งเป็นคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทย และโครงการ Chang Advanced Football
Camp โดยในแต่ละปี ไทยเบฟได้กระจายโอกาสการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลตามภูมิภาคต่างๆ
กว่า 30 จังหวัดตามพื้นที่ตั้งของโรงงานและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพทาง
กีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการกระจายโอกาสแล้ว ไทยเบฟยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงลึก คือการพัฒนากีฬา
ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดตั้งทีมฟุตบอลเยาวชน Chang Junior รุ่นอายุ 12-14-16 ปี
โดยคัดเลือกจากเยาวชนภายใน Thaibev Football Academy รวมถึงโครงการคัดเลือกนักฟุตบอล
เยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับทุน “ช้างเผือก” ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโครงการที่ทาง
ไทยเบฟจับมือกับสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ประเทศอังกฤษกับโครงการ Chang Everton Junior
Football กับ 4 โปรแกรมใหญ่คือ  Chang-Everton Advanced Football / Chang-Everton
Coaching-C License (AFC) / Chang-Everton Junior Cup / ช้างไทยไปเอฟเวอร์ตน
ั อันเป็นการ
สร้างประสบการณ์และหนทางการไปสูน
่ ก
ั ฟุตบอลอาชีพอย่างยัง่ ยืน ด้วยแนวคิดการฝึกอบรม การสร้าง
ความรูท
้ แี่ ข็งแกร่งสูก
่ ารปฎิบต
ั ท
ิ งั้ หมดคือ แนวทางการด�ำเนินงานของไทยเบฟสูก
่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยังไม่นับรวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรในวงการฟุตบอลระดับต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และ
ด้วยความต่อเนื่องและชัดเจนในการด�ำเนินงานทั้งหมด เป็นสิ่งที่ท�ำให้ไทยเบฟเป็นบริษัทเอกชนที่มี
ความแข็งแกร่งมากที่สุดแห่งหนึ่งในวงการฟุตบอลไทย

โครงการพัฒนาชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School Bird)
บริบทการพัฒนา
ความยั่งยืน

•

วัตถุประสงค์โครงการ

•
•

•

•
การด�ำเนินงาน

•
•
•

ชุมชนมีความเป็นชุมชนเมือง มักขาดความเข้มแข็งและแบ่งฝ่าย เนื่องจากมีปัญหาด้านการเมืองท้องถิ่น ท�ำให้ความร่วมมือ
ในชุมชนน้อย
หากทางกิจการ (บ.เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด) ไม่สามารถตอบรับต่อข้อเรียกร้องหรือการขอสนับสนุนได้ทันเวลา อาจจะสร้างให้เกิด
ความไม่เข้าใจกันขึ้นมาได้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน สร้างจิตสาธารณะและแบ่งปัน
ไทยเบฟร่วมมืออย่างต่อเนือ่ งกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (The Population & Community Development
Association : PDA) เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 “ไทยเบฟ” ได้ขยายความร่วมมือไปสู่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง School Bird
ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี
สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์การสร้างกระบวนการในการพัฒนาชุมชนทั้งระบบ ตั้งแต่หน่วยปกครองท้องถิ่น หน่วยงานและ
บุคลากรด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน ตลอดจน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถขับเคลื่อนเป็นต้นแบบและขยายให้ต�ำบล หมู่บ้าน
รอบข้างสามารถน�ำรูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้

ระยะเวลาโครงการ

2556-2558

ผลการด�ำเนินงาน

•

การติดตามผล

•
•

ขณะนีไ้ ด้มก
ี ารสร้างศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรอาหารกลางวัน เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ สามารถน�ำผลผลิตจากการด�ำเนินการ
ไปสร้างรายได้
เกิดความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างชุมชน โรงเรียน และกิจการของไทยเบฟ
ชาวบ้านมีการร่วมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น

•

มีการติดตามผลร่วมกับทางสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมชม รพ. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

“โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์”
โรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษาและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย
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สาธารณสุข
จัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศล “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์”
สถาบันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตชั้นน�ำของเอเชีย

ไทยเบฟผ่านมูลนิธิสิริวัฒนภักดีร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาล“สถาบัน
โรคไตภูมิราชนครินทร์”รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปีตั้งแต่เมื่อปี 2549 รวมใช้ระยะ
เวลาในการก่อสร้าง 2 ปีเศษ เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 โดยสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อโรงพยาบาล“สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์”เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2550 ซึ่งมีที่มาจากพระนามของ 2 พระองค์คือพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระนามของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงสงขลาราชนครินทร์ซึ่งมีพระกรุณาธิคุณอันใหญ่
หลวงต่อผู้ป่วยโรคไตมาช้านานและมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ทรงรับเป็นองค์
ประธานมูลนิธิและจดทะเบียน“มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2556
และด้วยเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะส่งเสริมให้ “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์” เป็นมากกว่าโรงพยาบาล
เฉพาะทางในการที่จะร่วมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร จึงได้มอบทุนสนับสนุนส�ำหรับศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมให้เกิดองค์ความรู้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนางพยาบาลด้านอายุรศาสตร์โรคไต ได้น�ำไปศึกษาวิจัยค้นคว้า
แนวทางการป้องกันการดูแลรักษา และให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล
ศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น ในอันที่จะขยายความร่วมมือและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตใน
ประเทศไทยอย่างจริงจัง

สถานพยาบาล ช้างคลินิกเวชกรรม

สถานพยาบาล ช้างคลินิกเวชกรรม เกิดขึ้นจากด�ำริของคุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อให้บริการ
ด้านสาธารณสุข ตรวจรักษาประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน และประชาชนทั่วไป มีการจัดคณะแพทย์เฉพาะทาง
มาให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คิดค่ารักษา (คิดเฉพาะค่ายาในราคาต้นทุนเท่านั้น) เปิดท�ำการเมื่อวันที่
9 มกราคม 2549 ที่ ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก�ำแพงเพชร และได้รับป้ายพระราชทานจาก สมเด็จพระพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการเป็นจ�ำนวนมาก

โครงการช้างคลินิก ความใส่ใจ ดูแลและแบ่งปันด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ จ. ก�ำแพงเพชร
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ชุมชนต้นแบบ (Model)
นอกจากชุมชนรอบโรงงานแล้ว เรายังมีการด�ำเนินการกับชุมชนทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพและมี
ความพร้อมที่จะสร้างให้เกิดเป็นต้นแบบ (Model) โดยเรามีวิธีการประเมินศักยภาพ
ชุมชนจากการวิเคราะห์จากความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชนเป็นหลัก เราเชือ่ ว่าการ
ปลูกจิตส�ำนึกต้องปลูกทีร่ ะดับบุคคลก่อน และชุมชนจะต่อยอดด้วยตนเองได้ ก็ต่อเมื่อ
มีผู้น�ำที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายที่จะขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิผล ตัวอย่างการด�ำเนินงานที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจนได้รับการยอมรับ
และถูกน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในหลายพื้นที่ในประเทศ ได้แก่

โครงการต้นแบบต�ำบลสัมมาชีพ

“ไทยเบฟ” ร่วมมือกับมูลนิธสิ ม
ั มาชีพ และนักธุรกิจจิตอาสา ลงพืน
้ ทีค
่ น
้ หาต�ำบลเข้มแข็ง
เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของแผนแม่บทของชุมชนให้เกิดผลส�ำเร็จ บนพื้นฐาน
แนวคิดของ นพ.ประเวศ วะสี ทีว่ า่ ใช้ชวี ต
ิ อย่างไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ น
ื่
และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม น�ำมาสู่การหารือร่วมกันและเกิดโครงการ 1 บริษัท
1 ต�ำบลสัมมาชีพ พร้อมกับหาพื้นที่ต�ำบลต้นแบบแห่งการพัฒนา ตามศักยภาพ
ของชุมชนและต�ำบล ให้สอดคล้องกับจุดเด่นของพื้นที่นั้นๆ ที่ส�ำคัญประชาชนใน
พื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาและลด
อุปสรรคในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้มีต�ำบลที่ได้รับ
การคัดเลือก 3 ต�ำบล ได้แก่

โครงการ 1 ไร่เกษตรอินทรีย์ 1 บริษัท 1 ต�ำบลสัมมาชีพ (จังหวัดน่าน)

ต�ำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน เป็นชุมชนเป้าหมายทีถ
่ ก
ู ประเมินศักยภาพให้เป็นชุมชน
ต้นแบบ (Hub) เราจึงได้เริ่มด�ำเนินงานจากการลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจความต้องการของ
ชุมชน ท�ำให้เราพบปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอันก่อให้เกิดภูเขาหัวโล้นเป็นจ�ำนวน
มาก นอกจากนี้แหล่งน�้ำในชุมชนยังมีสภาพเหือดแห้ง มีการบุกรุกป่า อีกทั้งคน
ในชุมชนเป็นโรคมะเร็งกันมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตร

รูปแบบของการตะบันน�้ำขึ้นสู่ที่สูง เพื่อการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อพืชผลที่ปลอดสารพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน ในโครงการ 1 ไร่เกษตรอินทรีย์ ของต�ำบลต้นแบบสัมมาชีพ ต. บัวใหญ่ อ. นาน้อย จ. น่าน
กับการเรียกคืนความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้ำ ป่า
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ผลส�ำเร็จที่ได้รับจาก โครงการ 1 ไร่เกษตร
อินทรีย์ ของต�ำบลต้นแบบสัมมาชีพ จ. น่าน

เราจึงได้เข้าไปช่วยวางแผนต่อยอดจากแผนการพัฒนาของชุมชน เพื่อ
แก้ปญ
ั หาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน�ำ้ ผืนป่า และการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรไปพร้อมๆ กัน จึงเกิดเป็นแนวคิดในการชักชวนชาวบ้านให้ทดลอง
ท�ำการเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจาก 1 ไร่แล้วค่อยๆขยายผลเพิ่มขึ้น ซึ่งเน้น
ท�ำที่บริเวณที่ติดแหล่งน�้ำเป็นส�ำคัญ เพื่อที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้
แหล่งน�้ำบริเวณนั้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนีย
้ งั ให้ชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วม
โครงการท�ำการออมเงินวันละ 1 บาท เพือ่ เป็นเงินทุนส�ำหรับด�ำเนินงาน
โครงการต่อยอดไปในระยะยาวได้เอง โดยเริม
่ แรกมีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เริม
่ ต้นประมาณ 100 คน
หลังจากด�ำเนินงานเราได้พบความท้าทายนั่นคือยังคงเกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำ เพราะแหล่งน�้ำมีสภาพเหือดแห้งไปทั้งหมด 214 สายย่อย
เหลือเพียง 4 สายที่ยังมีน�้ำไปใช้ในการเกษตรได้ ท�ำให้การท�ำเกษตร
อินทรีย์ไม่ได้ผลดีเท่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สูง
มีลักษณะเป็นภูเขา เราจึงได้น�ำเอาแนวทางจากโครงการบริหารจัดการน�้ำ
บนที่สูง ซึ่งเป็นแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ โดยได้รับการสนับสนุนวิศวกร
จากศูนย์ภูฟ้าพัฒนามาช่วยให้ความรู้ในการตะบันน�้ำขึ้นสู่ที่สูง โดยเริ่ม
เลือกพื้นที่ต้นแบบ 11 จุด ครอบคลุมเชื่อมต่อพื้นที่ประมาณ 200 ไร่
รวมประชากรประมาณ 165 ครัวเรือนไปพร้อมๆ กัน

รายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4,000 บาท
ต่อครัวเรือน

ผลจากการด�ำเนินงานได้ผลเกินที่ได้คาดการณ์ไว้คือแหล่งน�้ำเกิดความ
อุดมสมบูรณ์ขน
ึ้ อย่างรวดเร็ว เกษตรอินทรียใ์ กล้แหล่งน�ำ้ มีผลผลิตดี โดยเรา
มีการทดลองวัดผลจากรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการโดยเฉลีย
่ ต่อปีเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 4,000 บาทต่อครัวเรือน
อีกทัง้ มีการสุม
่ ตรวจปริมาณสารเคมีในร่างกายของชาวบ้าน พบว่ามีปริมาณ
ที่ลดลง ผลจากการด�ำเนินงานท�ำให้ชุมชนต�ำบลบัวใหญ่กลายเป็นที่รู้จัก
ของชุมชนละแวกใกล้เคียง (Spoke) อย่างรวดเร็ว เกิดแนวร่วมจากภาครัฐ
เข้ามาให้การสนับสนุน จากเดิมทีม
่ สี มาชิกเริม
่ ต้นประมาณ 100 คนเพิม
่ เป็น
300 คนในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้โครงการยังก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้
ภาครัฐหันมาฟื้นฟูฝายกั้นน�้ำให้กลับมามีสภาพที่ดีอีกด้วย

ปริมาณสารเคมีในร่างกาย
ของชาวบ้านที่ร่วมโครงการลดลง

สมาชิกเริ่มต้นประมาณ 100 คน
ปัจจุบันเพิ่มเป็น 300 คน

จากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และจากแนวคิดริเริ่มในการเข้าไป
พัฒนาชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ Hub and Spoke
ประกอบกับความสัมพันธ์อันดีที่ไทยเบฟมีกับหน่วยงานต่างๆมากมาย
ท�ำให้โครงการประสบความส�ำเร็จจนกลายเป็นโครงการต้นแบบที่เป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ โดยสภาปฏิรป
ู แห่งชาติได้นำ� ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดกับชุมชนอื่นต่อไป
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ภาพการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาต�ำบลต้นแบบโพนทอง ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมอาชีพและสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ภายใต้แนวคิดต�ำบลต้นแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งต�ำบล พื้นที่ ต. โพนทอง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบต�ำบลเกษตรอินทรีย์ (จังหวัดชัยภูมิ)
บริบทการพัฒนา
ความยั่งยืน

•
•
•

วัตถุประสงค์โครงการ

•
•
•
•

ชุมชนมีความสามารถและภูมิปัญญาด้านการแปรรูปข้าว แต่ไม่สามารถผลิต
ได้ตามความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ขาดช่องทางการขายที่
หลากหลาย และขาดบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากการท�ำการเกษตร
ขาดการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
เพื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการท�ำนา และปลูกผัก
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะการท�ำเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มผลผลิตข้าวและผัก และการบริหารจัดการให้แก่ผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาแปลงสาธิต เพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ และผักปลอดสารพิษ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

การด�ำเนินงาน

ระยะที่ 1
• พัฒนาระบบการผลิตกลุ่มข้าวฮางงอกทั้งระบบ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
• พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน�้ำดื่มชุมชน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ชาวบ้านในพื้นที่ และเพื่อสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำดื่มสะอาดให้เกิด
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจต�ำบล
ระยะที่ 2
• ผลักดันให้เกิดแผนแม่บทต�ำบลด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ทั้งต�ำบล ประกอบด้วย
P จัดท�ำแปลงสาธิต ท�ำนาประณีต 20 ครัวเรือน 20 ไร่ (ข้าวไรซ์เบอรรี่)
P จัดท�ำแปลงสาธิตปลูกผักอินทรีย์ 25 ครอบครัว
P พัฒนากลุ่มปุ๋ยชีวภาพเพื่อสนับสนุนและลดต้นทุนการท�ำการเกษตร
อินทรีย์ภายในต�ำบล

ระยะเวลาโครงการ

2556-2557

ผลการด�ำเนินงาน

•
•
•
•
•
•
•
•

การติดตามผล

•

สามารถผลิตข้าวฮางงอกได้ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานและมีตลาดที่
กว้างขึ้น โดยเฉพาะตลาดจากบริษัทขนาดกลาง-ใหญ่
ผูน
้ ำ� ท�ำนาแปลงสาธิตในรูปแบบนาประณีตและอินทรีย์ จ�ำนวน 20 ครอบครัว
สามารถเพิ่มผลิตข้าวได้ 800 ก.ก.-1,000 ก.ก.ต่อไร่ รายได้เพิ่มขึ้น
6,000 บาท ถึง 10,000 บาท ต่อไร่
ผู้น�ำเกิดความรู้ความช�ำนาญด้านการท�ำนาประณีต สามารถน�ำความรู้ไป
ขยายผลสู่ชุมชนได้
เกิดการต่อยอดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐานและราคาถูก จ�ำหน่ายและใช้ในชุมชนได้
การท�ำเกษตรอินทรีย์สามารถลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรได้
สมาชิกปลูกผักอินทรีย์ จ�ำนวน 25 ครอบครัวสามารถปลูกผักอินทรีย์ได้
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกิดรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 บาท /เดือน /
ครอบครัว และสามารถจ�ำหน่ายได้ราคาสูงกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 20%
เกิดแหล่งเรียนรูก
้ ารปลูกผักอินทรียน
์ อกฤดู 1 ไร่ 1 ครอบครัวจ�ำนวน 25 แห่ง
ลงพื้นที่ติดตามผลด้านการบริหารจัดการการขายและขยายพื้นที่ให้ต�ำบล
เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้แก่พื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
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โครงการต้นแบบต�ำบลแห่งการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
บริบทการพัฒนา
ความยั่งยืน

ชาวบ้านขาดองค์ความรู้และทิศทางในการจัดการชุมชน
• การบริหารจัดการและวางแผนการท่องเที่ยวชุมชนที่ได้มาตรฐาน
• การพัฒนากลุ่มสมุนไพรท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้
• ป่าชายเลนและทรัพยากรเริ่มลดจ�ำนวนลง
• การผนวกรวมให้ทรัพยากรในพื้นที่สามารถเป็นแหล่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้

วัตถุประสงค์โครงการ

•
•
•
•

เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ต�ำบล ที่มีความครอบคลุมในมิติต่างๆ ของชุมชน
(ท่องเที่ยว สมุนไพร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ )
เพื่อพัฒนากลุ่มกิจกรรม/ วิสาหกิจชุมชน อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อพัฒนากลไกการท�ำงานให้ผนวกรวมทุกกิจกรรม เพื่อสะท้อนศักยภาพรวมของชุมชน
เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากร และวิถีชีวิตชุมชน

การด�ำเนินงาน

จุดประกายและให้องค์ความรู้ด้านการผนวกทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งหมดให้ออกมาในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นโดยนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเอง

ระยะเวลาโครงการ

2557

ผลการด�ำเนินงาน

อยู่ในระหว่างการพัฒนา

การติดตามผล

ติดตามและร่วมวางแผนกับผู้ประสานงานและชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน เริ่มต้นจากศักยภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่
แปรเปลี่ยนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในต�ำบลต้นแบบสัมมาชีพ
พื้นที่ ต. เขาถ่าน อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี
รายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 2557
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โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี บนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่น

โครงการนี้ได้เริ่มขึ้น เพราะ ไทยเบฟ ต้องการแบ่งปันไออุ่นผ่านผ้าห่มสีเขียวที่มีคุณภาพดี
แก่ผป
ู้ ระสบภัยหนาว โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีอ่ ยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
เนือ่ งจากเป็นพืน
้ ทีป
่ ระสบภัยอย่างต่อเนือ่ งและเป็นพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระชากรมีฐานะยากจน โดยมอบปีละ
200,000 ผืน ทั้งนี้ตลอด 15 ปีที่ผ่านมานี้ (2543-2557) เป็นจ�ำนวน 3 ล้านผืน
(หากน�ำมาเรียงต่อกัน จะมีความยาวเท่ากับ 6,090 กิโลเมตร หากค�ำนวนเป็นพื้นที่รวม
เท่ากับ 7,740,000 ตารางเมตร) ไทยเบฟ ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ผนึกก�ำลังและความทุม
่ เท เพือ่ การส่งมอบไออุน
่ ไปยังแต่ละจังหวัด และยัง
ได้รบ
ั ความร่วมมือจากหน่วยงานในพืน
้ ทีแ่ ต่ละจังหวัดในการส่งมอบผ้าห่มจนส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
ความส�ำเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
•

•
•
•

ความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาทีเ่ รามุง่ มัน
่ ตัง้ ใจทีท
่ ำ� โครงการมาตลอด
15 ปี ท�ำให้เราได้มอบไออุ่นสู่ผู้ประสบภัยได้ถึง 3 ล้านผืน และจะมุ่งมั่นต่อไปตามปณิธาน
การให้และการแบ่งปันสู่สังคม 15 ปีที่ผ่านมา คือความภาคภูมิใจของไทยเบฟ และทีมงาน
ทุกคนที่ได้ร่วมในโครงการนี้
การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง ไทยเบฟ กับ กระทรวงมหาดไทย รวมถึง
หน่วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชนอื่นๆ
คุณภาพผ้าห่ม “ไทยเบฟ” ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดมาตลอด 15 ปี เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่า
ผ้าห่มแต่ละผืนมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ช่วงเวลาการมอบ “ไทยเบฟ” มีปณิธานทีต
่ อ้ งการให้ผป
ู้ ระสบภัยได้รบ
ั ผ้าห่ม ก่อนความหนาว
จะมาเยือนในแต่ละปี

โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว กับการแบ่งปันไออุ่น
ต่อเนื่อง 15 ปี
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นอกเหนือจากการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้คน
ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้ว
ในทุกกิจกรรมที่ไทยเบฟลงพื้นที่
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เราพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์
ของเราไปสู่ทุกชุมชน เพื่อให้คน
ทุกช่วงวัยได้รับรู้ถึงความตั้งใจ
ของเรา และรู้สึกได้ว่า
“เราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา”

GRI G4 Content Index for “In accordance: Core”

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Indicator

Description

Reference page / Explanations

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1

Statement from the CEO

Please refer to page 4-5 in this Sustainability Report.

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3

Name of organization

Thai Beverage Public Company Limited

G4-4

Primary brands, products and services

Please refer to “Product Portfolio” in the Annual
Report 2014.

G4-5

Location of the organization’s
headquarters

14 Vibhavadi Rangsit Road
Chomphon Sub-District
Chatuchak District, Bangkok
10900

G4-6

Number of countries where the
organization operates and names of
countries where either the organization
has significant operations or that are
specifically relevant to the sustainability
topics covered in the report

Please refer to “Notes to Financial Statements” in
the Annual Report 2014 for the list of countries
where the organization operates.

G4-7

Nature of ownership and legal form

ThaiBev is a public company limited and is listed
on the Singapore Exchange (SGX-ST) main board.
(Please refer to “Investor Information” in the
Annual Report 2014.)

G4-8

Markets served

Please refer to page 7 in this Sustainability Report.

G4-9

Scale of the organization

Please refer to page 7 and 8 in this Sustainability
Report.
Please refer to “Financial Statements” in the
Annual Report 2014.

G4-10

Breakdown of workforce

Please refer to page 8 in this Sustainability Report.
Most of the work at ThaiBev is performed by
full time employees; no substantial portion of
the organization’s work is performed by workers
who are legally recognized as self- employed, or
by individuals other than employees or supervised
workers. There are no significant variations in
employment numbers.

G4-11

Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements

Not applicable. ThaiBev does not currently have any
collective bargaining agreements in the organization.
To align with laws, we have working committees
consisting of ThaiBev staff representatives which
is responsible for addressing the welfare/benefits.
ThaiBev regularly communicate through various
communication channels to employee the messages
about company direction, business update/
performance as well as any welfare/benefits changes.
In addition, the company ensures the quality of
communication by having HRBPs (Human Resource
Business Partners) in the organization, in order to
hear and help to resolve any issues, including the
company suggestion box.
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GRI G4 Content Index for “In accordance: Core”

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Indicator

Description

Reference page / Explanations

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-12

Describe the organization’s supply chain

Please refer to “Sustainability Across the Value
Chain”, page 10 -11 in this Sustainability Report.

G4-13

Report any significant changes during
the reporting period regarding the
organization’s size, structure, ownership
or its supply chain

Please refer to “Shareholdings Structure & Report
of the Board of Directors” in the Annual Report
2014.

G4-14

Addressing the precautionary approach or
principle

Please refer to “Operating and Financial Review” in
the Annual Report 2014.

G4-15

External charters, principles or initiatives
endorsed

Please refer to page 36 in this Sustainability Report.

Membership of associations and advocacy
organizations

Thai Beverage Public Company Limited, as a
holding company, liaises closely with ThaiBev’s
subsidiaries which are a member of the following
organizations :
• The Federation of Thai Industries
• The Thai Chamber of Commerce

G4-16

ThaiBev acknowledges the importance of acting
in alignment with leading practices focused on
environmental and social issues. Therefore,
ThaiBev has endorsed various initiatives such as
• National Food Institute, Ministry of Industry’s
“Good Practices on Productivity & Continuous
Improving to Carbon Label 2554”: Conduct
carbon footprint, a methodology to estimate
the total emission of greenhouse gases (GHG) in
carbon equivalents from a product across its life
cycle from the production of raw material used
in its manufacture, to disposal of the finished
product (excluding in-use emissions).
• National Food Institute, Ministry of Industry’s
“Project to Manage Water Resources Sustainably
through Water Footprint in the Food industry for
Export”: Conduct water footprint, calculating the
volume of fresh water appropriated to produce
the product, taking into account the volumes of
water consumed and polluted in the different
supply chains.
• NSF: The public health and safety organization
for the development of public health standard
and certification programs to protect and improve
global human health.
• Department of Industrial Works’ “Project
to Improve the Ability to Use Waste”: 3Rs Reduced, Reused, Recycled.
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GRI G4 Content Index for “In accordance: Core”

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Indicator

Description

Reference page / Explanations

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17

Report coverage of entities included in the
consolidated financial statements

Please refer to “Notes to Financial Statements” in
the Annual Report 2014 for the list of entities in
ThaiBev’s financial statements.
Entities included in the scope of this report are
ThaiBev and entities in the group in which it has
100% shareholding.

G4-18

Process for defining the report content
and the aspect boundaries

Please refer to page 15 and 17 in this
Sustainability Report.
ThaiBev has implemented the Reporting Principles
for Defining Report Content throughout its process
of stakeholder identification and materiality
assessment. Moreover, we have performed an
assessment of the report against the principles to
ensure completeness.

G4-19

Material aspects identified

Please refer to page 15 and 17 in this
Sustainability Report.

G4-20

For each material aspect, report the
aspect boundary within the organization

Please refer to page 17 in this Sustainability Report.

G4-21

For each material aspect, report the
aspect boundary outside the organization

Please refer to page 17 in this Sustainability Report.

G4-22

The effect of any restatements of
information provided in previous reports

Not relevant as this is ThaiBev’s first GRI report.

G4-23

Significant changes from previous
reporting periods in the scope and aspect
boundaries

Not relevant as this is ThaiBev’s first GRI report.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24

List of stakeholder groups engaged by the
organization

Please refer to page 16 in this Sustainability Report.

G4-25

Basis for identification and selection of
stakeholders

Please refer to page 15 in this Sustainability Report.

G4-26

Approaches to stakeholder engagement

Please refer to page 16 in this Sustainability Report.

G4-27

Key topics and concerns raised

Please refer to page 16 in this Sustainability Report.
ThaiBev is responding to the issues raised through
various activities as set out in each aspect’s DMA
in this Sustainability Report.
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GRI G4 Content Index for “In accordance: Core”

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Indicator

Description

Reference page / Explanations

REPORT PROFILE
G4-28

Reporting period

Fiscal year

G4-29

Date of most recent previous report

April 8, 2014

G4-30

Reporting cycle

Annual

G4-31

Contact point for questions

Corporate Sustainability Development
Working Team
info@thaibev.com
Please refer to page 6 in this Sustainability Report.

G4-32

G4-33

‘In accordance’ option, the GRI content
index and external assurance

Core

Policy and current practice regarding
external assurance

For this report, ThaiBev has not yet sought to
obtain external assurance for the report.

Governance structure of the organization

Please refer to page 9 in this Sustainability Report

Please refer to page 6 in this Sustainability Report.

GOVERNANCE
G4-34

Please refer to “Organization Structure” in the
Annual Report 2014.
ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

Values, principles, standards and norms
of behavior such as codes of conduct and
code of ethics

Please refer to “Corporate Governance Report” and
“Our People…Our Success” in the Annual Report
2014.
At ThaiBev, we adhere to good corporate
governance principles, and we conduct our
business in compliance with all applicable laws,
rules, and regulations, including to SGX Listing
Manual.
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GRI G4 Content Index for “In accordance: Core”

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Material Aspects

DMA and Indicators Reference page / Explanations

ECONOMIC
Economic Performance

DMA

Please refer to page 18 in this Sustainability Report.

G4-EC1

Please refer to page 19 in this Sustainability Report.
Note that community investments have not been included
here as information is currently unavailable in a format
appropriate for reporting. Over the next year, ThaiBev
will work to explore options for being able to report this
information in the next period.

Procurement

DMA

Please refer to page 20, 22-23 in this Sustainability Report.

G4-EC9

Please refer to page 21 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 24 in this Sustainability Report.

G4-EN8

Please refer to page 25 in this Sustainability Report.

G4-EN10

Please refer to page 25 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 32 in this Sustainability Report.

G4-EN15

Please refer to page 34-35 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 29 in this Sustainability Report.

G4-EN3

Please refer to page 30 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 36 in this Sustainability Report.

G4-PR1

Please refer to page 36 in this Sustainability Report.

G4-FP5

Please refer to page 36 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 39 in this Sustainability Report.

G4-LA9

Please refer to page 40 in this Sustainability Report.

G4-LA11

Please refer to page 40 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 41-42 in this Sustainability Report.

G4-SO8

Please refer to page 42 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 45-46 in this Sustainability Report.

G4-SO1

Please refer to page 46 in this Sustainability Report.

DMA

Please refer to page 43-44 in this Sustainability Report.

G4-PR7

Please refer to page 44 in this Sustainability Report.

ENVIRONMENTAL
Water

Emissions
Energy

SOCIETY
Consumer Health and
Safety

Training and Education

Compliance
Local Communities
Marketing
Communications

There have been no incidents of non-compliance with
regulations and voluntary codes concerning marketing
communications, including advertising, promotion, and
sponsorship by type of outcomes.
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