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การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นสิ่งที่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ให้ความสาํคญั

และมุ่งมัน่ทีจ่ะดําเนนิการอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว ขณะน้ีเป็นเวลา

เกอืบสองปีแล้วที่บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืน

ทางธุรกิจ อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในทุกสายงานและ

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการ พิจารณา วางแผน กําหนดนโยบาย

และดาํเนนิการด้านการพฒันาความย่ังยนืทัง้ในระยะส้ัน กลาง และยาว 

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020 ขององค์กร โดยในช่วงหลายปี

ที่ผ่านมาองค์กรของเราได้เพิ่มบทบาทและให้ความสําคัญกับแนวทาง

การดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดล้อม เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีมิอาจมองข้าม  

เรามีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือ “ประชารัฐ”  นอกจากน้ีบริษัท

ได้จัดตั้งศูนย์ C asean ในรูปแบบการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) ข้ึน เพือ่เป็นพืน้ทีแ่ห่งความร่วมมอืในการร่วมกัน

เป็นประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่ง โดยศูนย์ C asean มีพันธกิจหลัก 

คือ การสร้างฐานองค์ความรู้ในด้านธุรกิจรุ่นใหม่ ศิลปะและวัฒนธรรม 

สร้างเครือข่ายและกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่และเช่ือมต่อประสบการณ์

จากภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

ในด้านความย่ังยืนด้านสังคม บรษิทัได้สนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันา

ชุมชนและสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 

ในส่วนของการพัฒนาชุมชน ไทยเบฟคํานึงถึงการสร้างคุณค่า 

เป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการสร้างชุมชนต้นแบบ 

อาทิ โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัดซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงงาน 

โดยเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มภีาวะผู้นาํด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ 

เศรษฐกิจและการศึกษา นอกจากน้ีไทยเบฟตระหนักถึงความสําคัญ

ในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศ จึงได้ให้การสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการสร้าง

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur) 

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การทําธุรกิจจริง รวมถึงปลูกฝัง

จิตสํานึกให้เป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และเราให้ยังให้การสนับสนุนด้านการสาธารณสุข

ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

รวมถึงโครงการช้างคลินิกเวชกรรม และในปี 2558 ช้างคลินิก

ยังได้จัดโครงการพิเศษ “ขาเทียมผู้พิการและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ” 

เนือ่งในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย

ด้านศลิปวฒันธรรม ไทยเบฟมีปณธิานแน่วแน่ทีจ่ะบอกเล่าความเป็นไทย

ไปทั่วโลก  พร้อมท้ังยํ้าแนวคิดเรื่องการท่องเท่ียววิถีไทย จึงให้การ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย

ในหลากหลายแขนง รวมถึงการสนับสนุนและให้โอกาสศิลปินไทยใน

ทกุสาขา อาทิ ด้านศลิปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรีไทยและสากล 

รวมถึงถ่ายภาพอีกด้วย ในส่วนของกีฬาน้ัน ไทยเบฟให้การสนับสนุน

วงการกีฬามากว่า 20 ปีอย่างต่อเน่ือง โดยได้ให้การสนับสนุนทั้งกีฬา

สากลและกีฬาพ้ืนบ้านของไทย และมีเจตจํานงในการสร้างแนวคิด

ความมีนํ้าใจนักกีฬาโดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อเป็นรากฐาน

ที่สําคัญในการสร้างคนท่ีมีคุณภาพให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป

ท้ายสุดในส่วนของแนวทางการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมน้ัน เราทุ่มเท

ที่จะผลิตสินค้าโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการต้ังเป้าหมายอย่างชัดเจน

เพื่อลดการปล่อยมลพิษและของเสียสู่ระบบนิเวศน์ โดยในปี 2558 

ได้จัดต้ังคณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือความย่ังยืน 

วเิคราะห์ปัญหา วางแผนจัดการแหล่งนํ้า การใช้นํ้าทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาว นอกจากน้ีเรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

สูตรไม่มีนํ้าตาลหรือน้ําตาลน้อยเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มในการดูแลสุภาพเพ่ิมมากข้ึน

ความย่ังยืนถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีไทยเบฟยึดถือในการดําเนินธุรกิจ

มาโดยตลอด และในปี 2558 เราได้ทําแบบสํารวจกับกลุ่มตัวอย่าง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารและ

รับฟงัข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวกับความย่ังยืน เพ่ือรับฟังประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ ให้ความสําคัญต่อองค์กร และนํามา

เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

ในโอกาสน้ี ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนา

ความย่ังยืนทางธุรกิจ พนักงานไทยเบฟ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกท่านท่ีร่วมสนับสนุนในการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มีศักยภาพ

บนพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ไทยเบฟพร้อมท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังจากการประสานความร่วมมือของ

บุคลากรภายในองค์กรและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

อันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะนําพาธุรกิจและสังคมให้มีความแข็งแกร่ง 

ก้าวหน้าและนําไปสู่ความย่ังยืนในระยะยาวได้ในท่ีสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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ฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา

ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการเติมความสุขให้แก่ผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสรรค์สร้าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มครบวงจร ที่ตรงใจผู้บริโภคในทุกช่วงวัย 

พร้อมท้ังขยายพื้นที่แห่งความสุขให้กว้างข้ึน 

ครอบคลุมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอกย้ำแนวคิด 

“อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา” ให้เป็นจริงได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: ภาพถ่ายทั้งหมดในหน้านี้เป็นภาพความสุขที่เกิดขึ้นจริง 

จากภาพถ่ายของเหล่าพนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ทั่วภูมิภาคอาเซียนที่ได้ร่วมกันแสดงออกในแคมเปญ “อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ได้มีการจัดทํารายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็น

ประจําทุกปี เริ่มต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  โดยรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนประจําปี 2558 ฉบับน้ี 

เป็นรายงานฉบับท่ี 2 ท่ีจัดทําขึ้นตามแนวทางการรายงานแบบ Core ของ Global Reporting 

Initiative ฉบับล่าสุด (G4) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานอย่างย่ังยืนของบริษัทผ่านหัวข้อท่ีไทยเบฟ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจและให้ความสําคัญ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ แนวทางและวิธีการ

ในการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัท

ผลการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจ อาทิ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษี ได้อ้างอิงมาจากรายงานประจําปี 2558 

ของบริษัท  ผลการดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ท้ังด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เป็นผลการดําเนินงานต้ังแต่

ปี 2556-2558 เพ่ือแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงการเปล่ียนแปลง  การพัฒนาและการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ืองของไทยเบฟในแนวทางแห่งความย่ังยืน 

ระยะเวลาของการรายงานในคร้ังน้ีเป็นรายงานตามปีงบประมาณ ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 

2558 ครอบคลุมท้ังไทยเบฟ และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยเท่าน้ัน ไม่รวมบริษัทย่อย

ในต่างประเทศ ท้ังน้ีในส่วนของข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม เป็นการรวบรวมข้อมูลในระดับโรงงานจากโรงงาน 

29 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานสุรา 18 แห่ง โรงงานเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

8 แห่ง (โรงงานโออิช ิ3 แห่งและโรงงานเสริมสขุ 5 แห่ง)* พร้อมทัง้ตัง้เป้าหมายในหัวข้อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน และการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศจาก

ฐานข้อมูลปี 2557 ท่ีรวมข้อมูลจากทุกกลุ่มธุรกิจ

ไทยเบฟได้จัดทํารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับน้ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaibev.com หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามสามารถ

ติดต่อคณะทาํงานพฒันาความย่ังยนืทางธรุกจิได้ทาง info@thaibev.com และท่านสามารถให้

ความเห็นเพิม่เติมโดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้  คณะทํางานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวและนําไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป

* ขอบเขตไม่รวม บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด และ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการสร้างฐานข้อมูล ท้ังนี้จะถูกรวมอยู่ในขอบเขตการรายงานในปีถัดไป

6 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



พันธกิจ

พันธกิจของเราคือ การประสาน “สัมพันธภาพ” กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความสําคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้าน 

โดยมอบคุณค่าท่ีสําคัญ 6 ประการ

• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม

• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจําหน่ายโดยให้บริการ

อย่างมืออาชีพ

• ให้ความสําคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกําไรที่ม่ันคงและต่อเนื่อง

• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส 

 และการดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

• มอบความไว้วางใจ อํานาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพ่ือสร้าง

 ความร่วมรับผิดชอบ และ

• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

กลยุทธ์

•  การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 

•  ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ 

• ตราสินค้าท่ีโดนใจ

•  การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

•  ความเป็นมืออาชีพ

ความเป็นมา

ไทยเบฟก่อต้ังขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

รวมกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราช้ันนําของไทย ท่ีเป็น

ของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอ่ืนๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมา 

ในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 

(“SGX”) ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 12.3 พันล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

เกี่ยวกับ
ไทยเบฟ

ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้

ขยายขอบเขตธุรกิจจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเคร่ืองด่ืม

ไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า

เพ่ิมประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจาย

ความเส่ียงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิต

เคร่ืองด่ืมช้ันนาํในประเทศไทย แต่ยงัเป็นผูผ้ลติเคร่ืองดืม่ทีใ่หญ่

ทีส่ดุรายหนึง่ในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สาย

ธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

สินค้าหรือบริการ

ปัจจุบันไทยเบฟมีบริษัทย่อยในกลุ่มกว่า 125 บริษัท (ข้อมูล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) ซ่ึงรวมโรงงานผลิตสุรา 18 แห่ง 

โรงงานผลิตเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์อีก 10 แห่ง  เรามีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่

ครอบคลุมกว่า 400,000 จุดท่ัวประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่

มีชื่อเสียงของกลุ่มสุราได้แก่ รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทองและ

เบลนด์ 285  นอกจากน้ีเบียร์ช้างก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม

เบียร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักด่ืมเบียร์

ชาวไทย สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียง

ของไทยเบฟ ประกอบด้วย ชาเขียวโออิชิ เคร่ืองดื่มอัดลม เอส 

และน้ําด่ืมคริสตัล

ไทยเบฟจําหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 90 ประเทศท่ัวโลก และมี

โรงกล่ันสุรา 5 แห่งในประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตท่ี

มีชื่อเสียงในการผลิตเหล้าวิสก้ีชั้นนําระดับโลกอย่าง Balblair, 

Old Pulteney และ Speyburn นอกจากน้ีไทยเบฟยังมีโรงงาน

ผลิตสุราอีก 1 แห่งในประเทศจีนท่ีผลิตสุราย่ีห้อ Yulinquan

วิสัยทัศน์

การเป็นกลุ่มบริษัทไทยผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลก 

โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ

สินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม และความเป็นมืออาชีพ

7บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับไทยเบฟ



ยอดขาย

172,049
ล้านบาท

กำไร

26,464
ล้านบาท

23.63%

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.53

อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

จำนวนพนักงาน

39,335
คน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับไทยเบฟ

ข้อมูลสําคัญ
ทางการเงิน



เราเชื่อว่า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ

มีคุณค่าถึงมือผู้บริโภค พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง ไทยเบฟ

จึงให้ความสําคัญกับห่วงโซ่คุณค่า ท่ีเริ่มต้นจาก

การจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด

และการขาย และในข้ันตอนสุดท้าย การจัดการ

บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

เราวางแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของเราให้มี

ความยัง่ยนื โดยคํานงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในแต่ละกลุม่ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ม่ันใจได้ว่าจะได้รบั

การเอาใจใส่ และพัฒนาเร่ืองความย่ังยนืไปพร้อมๆ กนั 

และเติบโตเคียงข้างไปกับไทยเบฟได้ในระยะยาว

ในปีที่ผ่านมา เราทําแบบสํารวจประเด็นความย่ังยืน

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ไปยัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ การรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคํานึงถึง

ประเด็นที่มีความสําคัญและอยู่ในความใส่ใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้ไทยเบฟนําประเด็นเหลา่น้ีมา

วางกลยุทธ์ในการพัฒนาความย่ังยนืและวางแผนดําเนนิ

การลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วม

ให้เกิดขึ้นระหว่างไทยเบฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในแต่ละกลุ่ม

ห่วงโซ่คุณค่าของ
ไทยเบฟ 
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การจัดซื้อ
       จัดหา

การจัดการ            
บรรจุภัณฑ์          

    หลังการบริโภค  

    

       

การจัดซื้อจัดหา
เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและ
มุ่งเน้นพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวน
การคัดเลือกคู่ค้าที่มีการนำปัจจัยทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสังคมเข้ามามีส่วนในการคัดเลือก
มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีจริยธรรม
ของบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อและให้เกิดความยั่งยืน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหานำไปสู่การพัฒนา
แนวทางการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน

การจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค
เราใส่ใจในการลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นภายหลังการบริโภคเพื่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของเราทุกกลุ่มน้อยที่สุด
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                การตลาด
      และการขาย

การผลิต 

การกระจาย
สินค้า

กกาารรตตลลาด

การกระจายสินค้า
ด้วยช่องทางการกระจายสินค้าที่
ครอบคลุมทำให้สินค้าของเราถูกส่ง
ต่อไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญและ
เอาใจใส่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการดูแลผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากการขนส่ง การใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงและการลดการก่อให้เกิดมลภาวะ
จากการดำเนินกิจกรรม ทำให้บริษัท
ในกลุ่มของเราสามารถควบคุมและ
จัดการผลกระทบต่างๆ ที่อาจมีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราได้เป็นอย่างดี

การผลิต
เราใช้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
และใส่ใจในทุกๆกระบวนการของการผลิตเพื่อให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานแก่ผู้บริโภคของเรา 
เรายังมีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น
ทรัพยากรน้ำ และพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้เรายังมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
รอบโรงงานและเปิดเผยข้อมูลสู่ชุมชนรอบโรงงาน
ตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

การตลาดและการขาย
เราส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางการ
จัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและทำการตลาดอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวทางการพัฒนา
ความย่ังยืนของไทยเบฟ

กลยุทธ์การพัฒนาความย่ังยืน

แนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของไทยเบฟได้กําหนดให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบัน

กาํหนดให้มทีศิทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกบัวสิยัทศัน์ 2020 

เพื่อเป็น “ผู้นําธุรกิจเคร่ืองด่ืมในภูมิภาคอาเซียนอย่างม่ันคง
และย่ังยืน” โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาความย่ังยืนที่มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างย่ังยืนไปพร้อมกับ

การเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟ อันประกอบด้วย

1. การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (มิติทางเศรษฐกิจ) 

2. การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ (มิติทางส่ิงแวดล้อม) 

3. การดูแลและแบ่งปัน (มิติทางสังคม) 

ซึง่ในปีน้ีเราวางแผนพัฒนาความย่ังยนืให้เข้าถงึผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทุกภาคส่วนและครอบคลุมบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟมากย่ิงขึ้น

โครงสร้างการพัฒนาความย่ังยืนของไทยเบฟ

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ความยั่งยืนทางธุรกิจของไทยเบฟข้ึนเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 

2557 ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

12 ท่าน กล่าวคือ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ กรรมการรอง

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

และผู้บริหารระดับสูงในทุกสายงาน โดยมีกรรมการ

ผู้อํานวยการใหญ่เป็นประธาน

คณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจรับผิดชอบในการ

พิจารณา วางแผน กําหนดนโยบาย และดําเนินการด้านการ

พัฒนาความย่ังยืนท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ให้มี

ความสอดคล้องกับทิศทางองค์กรท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

ทั้งน้ีคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจได้จัดตั้ง

คณะทํางานพฒันาความย่ังยนืทางธุรกิจ เพือ่ดาํเนนิงานด้าน

การพัฒนาความย่ังยืน ภายใต้สํานักพัฒนาความเป็นเลิศ 

อันประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญตัวแทนจากทุกสายงาน ประกอบด้วย 

กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจเบียร์ กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

สายธุรกิจต่อเน่ือง และคณะกรรมการ Corporate Function (อาทิ 

สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักบัญชีและงบประมาณ 

สํานักการเงิน สํานักสือ่สารองค์กร สาํนกัเลขานุการบรษิทั สาํนกั

ประสานงานภายนอก สํานักกฎหมาย สํานักทรัพยากรบุคคล สํานัก

บริหารจัดการทรัพย์สินและการบริการ สํานักพัฒนาความเป็นเลิศ 

และสํานักสารสนเทศ) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบในแต่ละ

สายงานทุกๆ 2 ปี เพ่ือเข้ามาเรียนรู้ และส่งผ่านแนวความคิด

ในการสร้างความย่ังยืนให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจ

คณะทำงานพัฒนา
ความยั่งยืนทางธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจเบียร์
สายธุรกิจ
ต่อเนื่อง

Corporate
Function 

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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กระบวนการประเมินสาระสําคัญด้านความย่ังยืน

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกประเด็น

ไทยเบฟและบริษทัย่อยในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทย ได้คดัเลอืก

ประเด็นด้านความย่ังยืนที่มีความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืนของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ร่วมกับ

ผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึง

ผูเ้ชีย่วชาญด้านความย่ังยนืจากภายนอก โดยได้ทาํวิจัยประเด็น

ด้านความย่ังยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องด่ืมท่ัวโลก แนวโน้ม

ทางธุรกจิท่ีมผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมเคร่ืองดืม่และศกึษาประเด็น

สาํคญัของบริษทัอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกัน

รวมท้ังสิ้นกว่า 50 ประเด็น เพ่ือนํามาพิจารณาคัดเลือก

ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับการพัฒนาความย่ังยืนของ

ไทยเบฟ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของไทยเบฟ

2. สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ 

3. สอดคล้องกับธุรกิจเคร่ืองด่ืมท้ังในปัจจุบันและอนาคต

การคัดเลือก
ประเด็น

         การกำหนดขอบเขตการรายงาน
               ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

การประเมิน
 ระดับความสำคัญ

การทวนสอบ
และพัฒนา
  กระบวนการประเมิน
     สาระสำคัญ

4
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2
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ทั้งน้ีผลการคัดเลือกประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับไทยเบฟท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต มีทั้งหมด 28 ประเด็นดังน้ี

1. การเติบโตทางธุรกิจ

2.  การส่ือสารด้านการตลาด

3.  ความสัมพันธ์กับชุมชน

4.  สิทธิมนุษยชน

5.  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

6.  การกํากับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

7.  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

8.  การบริหารจัดการน้ําทิ้งและของเสีย

9.  ผลิตภัณฑ์และการบริการ (บรรจุภัณฑ์)

10. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

11. สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

12. การจัดซ้ือจัดหา

13. นโยบายสาธารณะ

14. การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

15. การอบรมและพัฒนาพนักงาน

16. การบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน

17. การต่อต้านการทุจริต

18. การบริหารจัดการความเส่ียง

19. การปฏิบัติด้านแรงงาน

20. ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์

21. การลงทุนทางสังคม

22. การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม

23. การใช้แรงงานเด็ก

24. การปฏิบัติทางการเกษตร

25. การดัดแปลงพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต

26. ความหลากหลายและเท่าเทียมกัน

27. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

28. การค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินระดับความสําคัญ

ประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีได้คัดเลือกแล้วจะถูกนํามาจัดลําดับ

ความสําคัญ โดยพิจารณาจาก 2 มิติ ได้แก่ ระดับความสนใจและ

ผลกระทบของประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และระดับผลกระทบของประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีมีต่อธุรกิจ 

2.1 ระดบัความสนใจและผลกระทบท่ีมต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ไทยเบฟได้นํากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในปี 2557 มาทําการทบทวนใหม่

อีกคร้ัง เพ่ือให้ครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ 

โดยทําการรวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุม่ไทยเบฟ เพ่ือระบกุลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกั 

โดยพิจารณาจาก

1. ผลกระทบท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อไทยเบฟและบริษัทย่อย

 ในกลุ่มไทยเบฟ

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการพึ่งพาการดําเนินธุรกิจของไทยเบฟ 

และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ

ทั้งน้ี ผลการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของไทยเบฟและ

บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟมี 8 กลุ่มดังน้ี

1. พนักงาน (คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงาน)

2. คู่ค้า 

3. ลูกค้า

4. ผู้บริโภค

5. นักลงทุน

6. ชุมชน

7. หน่วยงานกํากับดูแล

8. องค์กรพฒันาเอกชน (Non-Governmental Organizations - NGOs)

จากน้ัน ไทยเบฟได้ทําการประเมินทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 8 กลุ่ม

ที่มีต่อประเด็นด้านความย่ังยืนท้ัง 28 ประเด็น ซึ่งในปีนี้เราได้ทําการสํารวจ

กลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนผ่านแบบสํารวจ ดังนี้ 

พนักงานจํานวน 1,058 คน คู่ค้าจํานวน 15 คน ลูกค้าจํานวน 172 คน 

ผู้บริโภคจํานวน 250 คน นักลงทุนจํานวน 6 คน ชุมชนจํานวน 539 คน 

หน่วยงานกํากับดูแลจํานวน 50 คน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

จํานวน 10 คน โดยกลุ่มผู้บริโภค หน่วยงานกํากับดูแล และองค์กรพัฒนา

เอกชน (NGOs) น้ัน เราทําการสํารวจโดยว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

สําหรับวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เราได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบสุ่ม ยกเว้นคู่ค้าท่ีใช้เกณฑ์มูลค่าการซ้ือขายและความเส่ียงด้านต่างๆ 

มาพิจารณาคัดเลือก

ทั้งน้ีผลการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีมีระดับความสนใจและ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 8 กลุ่ม มีทั้งหมด 16 ประเด็น

(ดังผลการประเมินสาระสําคัญด้านความย่ังยืนของไทยเบฟและบริษัทย่อย

ในกลุ่มไทยเบฟ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ผลการสํารวจประเด็นด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟในปี 2558

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างหัวข้อ

ที่ได้จากผลการสํารวจ

ตัวอย่างประเด็นด้านความย่ังยืน

ที่วิเคราะห์จากผลการสํารวจ

พนักงาน • ข่าว (ThaiBev E-News) 

• วิทยุ (ThaiBev Radio) 

• นิตยสาร (ThaiBev Magazine) 

• ข้อความทาง SMS

• แอพพลิเคช่ันไลน์ 

  (Line Application) 

• อินทราเน็ต (Intranet) 

• การประชุม (การประชุมผู้บริหาร

  ประจําปี การประชุมคณะกรรมการ 

  ลูกจ้าง การประชุมคณะกรรมการ

  สวัสดิการ การประชุมคณะกรรมการ

  ความปลอดภัย การประชุมสหภาพ

  แรงงาน และการประชุมของหน่วยงาน) 

• กล่องรับความคิดเห็น

• กิจกรรมประจําปี (การแข่งขันกีฬา

ภายใน การประกวดขับร้องเพลง

ลกูทุ่ง กจิกรรมของชมรมท้ัง 9 ชมรม 

ฯลฯ)

• การเดินสาย (Core Values 

Roadshow และวิสัยทัศน์ 2020 

Roadshow ฯลฯ)

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น 

  (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน 

  ประจําปี และแบบสํารวจความพึงพอใจ

กับการมส่ีวนร่วมของพนักงาน)

• ความปลอดภัยในการทํางาน

• สภาพแวดล้อมในการทํางาน

• การอบรมความรู้และทักษะ

 ในการทํางาน

• ค่าตอบแทน / สวัสดิการ

• การสร้างความผูกพัน

  และการมีส่วนร่วม

• การสร้างความภักดีต่อองค์กร

• การสร้างองค์กรแห่งความสุข

• สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

• การอบรมและพัฒนาพนักงาน

คู่ค้า • การตรวจสอบรายปี 

 (Approved Vendor List)

• การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น 

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความ

ยั่งยืน

 ประจําปี)

• ความมีจริยธรรมของบุคลากร

 ในฝ่ายจัดซ้ือ

• นโยบายต่อต้านการทุจริต

  ของบริษัท

• ความย่ังยืนในการจัดหา

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

 ของบริษัท

• การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

  ดําเนินงาน และนําเสนอนวัตกรรม

 ร่วมกับคู่ค้า

• การจัดซ้ือจัดหา

• นโยบายสาธารณะ

• การกํากับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

การสํารวจประเด็นด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟในปี 2558

ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ กลุ่ม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีช่องทางในการส่ือสารและรับฟังข้อคิดเห็น

ในประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัทในด้านต่างๆ เพ่ือรับฟังประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจและมีความสําคัญ 

เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

15บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

แนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของไทยเบฟ



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างหัวข้อ

ที่ได้จากผลการสํารวจ

ตัวอย่างประเด็นด้านความย่ังยืน

ที่วิเคราะห์จากผลการสํารวจ

ลูกค้า • งานนิทรรศการและสัมมนาประจําปี 

 (ThaiBev EXPO 2015)

• การประชุมลูกค้า

• การจัดอบรมและให้ความรู้ลูกค้า

• กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ

• กิจกรรม Business Review

• จัดเย่ียมชมโรงงาน

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น 

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน

ประจําปี)

• หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 ของบริษัท

• ความย่ังยืนและโปร่งใสในการ

 ทําธุรกิจร่วมกัน

• ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ

 สินค้าของบริษัท

• ราคาสินค้าของบริษัทท่ีเป็นธรรม

 และเหมาะสม

• คุณภาพของสินค้าที่ได้รับ

 จากบริษัท

• ผลประกอบการและผลกําไร

ทางธุรกิจ

• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างย่ังยืน 

• การกํากับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

• การเติบโตทางธุรกิจ

• ผลติภณัฑ์และการบริการ (บรรจุภณัฑ์)

• สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค

ผู้บริโภค • การสร้างประสบการณ์กับตราสินค้า 

 กิจกรรมนอกสถานท่ี และการตลาด

 ในช่องการขาย

• การส่ือสารตราสินค้าผ่านส่ือสาร

 มวลชน อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ ดิจิตอลสกรีน

• การมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้า

 และลูกค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น 

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน 

ประจําปี)

• คุณภาพและความปลอดภัยของ

 สินค้าที่บริโภค

• ช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย

• ราคาสินค้าท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม

• ชื่อเสียงของบริษัท

• การเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่าน

 กิจกรรมทางการตลาด ส่ือสังคม

ออนไลน์ และการสัมภาษณ์

• ผลติภณัฑ์และการบริการ (บรรจุภณัฑ์)

• สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค

• การส่ือสารด้านการตลาด

นักลงทุน • การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี

• การประชุมแบบเจอตัวและการประชุม

 ทางโทรศัพท์

• การเข้าเย่ียมชมโรงงาน

• การเดินสาย 

 (Investor Roadshows)

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น 

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน

 ประจําปี)

• ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

• ผลประกอบการของบริษัท

• การบริหารและพัฒนาตราสินค้า

• การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของไทยเบฟ

 และรายงานข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง

แก่ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน

• การเติบโตทางธุรกิจ

• การกํากับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

แนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของไทยเบฟ16



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างหัวข้อ

ที่ได้จากผลการสํารวจ

ตัวอย่างประเด็นด้านความย่ังยืน

ที่วิเคราะห์จากผลการสํารวจ

ชุมชน • กิจกรรมชุมชนต่างๆ

• การสัมภาษณ์

• การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน

ประจําปี แบบสํารวจความต้องการ

ของชุมชน และแบบสํารวจความ

 พึงพอใจ)

• การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน

• การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพ

  ให้กับชุมชน

• การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

 และสุขภาพให้กับชุมชน

• การส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด

ร่วมกับชุมชน

• การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี 

  ศิลปะ ฯลฯ

• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

• การจัดการฝุ่นโดยรอบสถานท่ี

  ปฏิบัติงาน

• การคมนาคมหรือสัญจรโดยรอบ

สถานท่ีปฏิบัติงาน

• การเปิดเผยข้อมูลและช่องทางการ  

  สื่อสารกับชุมชน

• การใช้แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

• ความสัมพันธ์กับชุมชน

• การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

• การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

• การส่ือสารด้านการตลาด

• สิทธิมนุษยชน

หน่วยงาน

กํากับดูแล

• ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกัน

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น 

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน

 ประจําปี)

• การจัดการภาษีที่โปร่งใส

• การโฆษณาและการขายอย่างมี

 จริยธรรมและเหมาะสม

• ความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

• การใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย

• ความปลอดภัยในการทํางาน

• สิทธิมนุษยชน

• การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

• การจัดการน้ําด้วย Water Footprint

• การจัดการน้ําทิ้งและของเสีย

• บรรจุภัณฑ์และฉลากท่ีเป็นมิตร

 ต่อสิ่งแวดล้อม

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 และมลภาวะทางอากาศ

• การเติบโตทางธุรกิจ

• การส่ือสารด้านการตลาด

• การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

• การบริหารจัดการน้ําท้ิงและของเสีย

• ผลิตภัณฑ์และการบริการ (บรรจุภัณฑ์)

• สิทธิมนุษยชน

• สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

• การกํากับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

องค์กรพัฒนาเอกชน 

(Non-Governmental

Organizations – NGOs)

• การทําแบบสํารวจความคิดเห็น

 (แบบสํารวจประเด็นด้านความย่ังยืน

 ประจําปี)

• สุขภาพและความปลอดภัยของ

 ผู้บริโภค

• การใช้แรงงานผิดกฎหมาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

 และส่ิงแวดล้อม

• การบรหิารความสัมพนัธ์กบั 

 ผูก้าํกบัดแูล

• สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

• สิทธิมนุษยชน

• ความสัมพันธ์กับชุมชน

สําหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้รับเพิ่มเติมจากการสํารวจ จะนําไปพิจารณาและส่งต่อให้สายงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อดําเนินการปรับปรุงกระบวนการต่อไป

17บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

แนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของไทยเบฟ



ไทยเบฟได้ทบทวนประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญปี 2557 ร่วมกับ

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

และคณะทํางานพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจ ถึงประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักให้ความสําคัญท้ัง 16 ประเด็น โดย

พจิารณาในด้านผลกระทบของประเด็นดงักล่าวทีม่ต่ีอธุรกจิ ดังนี้

1. สนับสนุนวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจอันก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้

หรือยอดขาย

2. ความสามารถในการสนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุน

3. สนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์และช่ือเสียงท่ีดี

ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและคณะทํางาน

พัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กับผู้บริหาร เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืน

ทางธุรกิจของไทยเบฟให้พิจารณาอนุมัติ ผลจากการดําเนินการ

ทําให้ไทยเบฟได้คัดเลือก 11 ประเด็นท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้

ความสนใจ และมีความสําคัญต่อธุรกิจของไทยเบฟ (ดังผลการ

ประเมินสาระสําคัญด้านความย่ังยืนของไทยเบฟและบริษัทย่อย

ในกลุ่มไทยเบฟ)

ผลการประเมินสาระสําคัญด้านความยั่งยืนของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ

หมายเหตุ:

ถึงแม้ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจะไม่ถูกจัดอยู่ในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญของบริษัท แต่เราตระหนักดีว่าเป็นประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญ เราจึงได้มีการหารือ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแต่กรณี

2.2 ระดับผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีต่อธุรกิจ
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ระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

สิทธิมนุษยชน

การเติบโตทางธุรกิจ

การจัดซื้อจัดหา

การกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน

การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

การบริหารจัดการน้ำทิ้งและของเสีย

นโยบายสาธารณะ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (บรรจุภัณฑ์)

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

การสื่อสารด้านการตลาด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ

การจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า
การตลาด

และการขาย

การจัดการบรรจุภัณฑ์

หลังการบริโภค

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

การเติบโตทางธุรกจิ** • • • • • • • • • •
สขุภาพและความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภค •
การบรหิารจัดการ

ทรพัยากร

ด้านพลงังาน*
• •

การบรหิารจัดการ

ทรพัยากรนํา้* • •
การส่ือสาร

ด้านการตลาด •

การจัดซือ้จดัหา • •
การอบรมและ

พฒันาพนกังาน • • • • •
ความสมัพันธ์กบั

ชมุชน •
การกาํกบัดแูลและ

หลกัธรรมาภิบาล** • • • • • • • • • •
การบรหิารจัดการ

นํา้ทิง้และของเสีย • •
การบรหิารจัดการ

มลพษิทางอากาศ* • •

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ

ไทยเบฟได้กําหนดขอบเขตการรายงานประเด็นสําคัญท้ัง 11 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมี

ความเก่ียวข้องกับประเด็นสําคัญท้ัง 11 ประเด็นมากท่ีสุด เพ่ือการรายงานท่ีมีคุณภาพและมีความถูกต้อง

หมายเหตุ: 

** ถึงแม้ว่ารายงานฉบับนี้มีขอบเขตเน้นการรายงานเฉพาะบริษัทย่อยท่ีดําเนินกิจการในประเทศไทย แต่ในหัวข้อการเติบโตทางธุรกิจ

และหัวข้อการกํากับดูแลและหลักธรรมาภิบาลนั้น ได้เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลท่ีได้จากสํานักงานใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลรวม

ของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟท้ังหมด

* ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (หัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และการบริหารจัดการ

มลพิษทางอากาศ) ครอบคลุมโรงงาน 29 แห่ง กล่าวคือ โรงงานสุรา 18 แห่ง โรงงานเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

8 แห่ง (โรงงานโออิชิ 3 แห่ง และโรงงานเสริมสุข 5 แห่ง) และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีรวมการดําเนินงานของโรงงานทั้งหมด 

ไม่จํากัดแค่ส่วนกระบวนการผลิตเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4 การทวนสอบและพัฒนากระบวนการประเมินสาระสําคัญ

ไทยเบฟได้มีการทวนสอบกระบวนการประเมินสาระสําคัญเป็นประจําทุกปี โดยมีคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจติดตามและ

ทวนสอบการจัดทํารายงาน รวมไปถึงผลการประเมินสาระสําคัญด้านความย่ังยืนของไทยเบฟ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความย่ังยืนจาก

ภายนอก ให้ความเห็นร่วมกันในการพัฒนาวิธีการประเมินสาระสําคัญในอนาคต เพ่ือความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสร้างความม่ันใจ

ในการดําเนินการพัฒนาความย่ังยืนของไทยเบฟ

19บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ในปี 2557 ไทยเบฟในฐานะผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเคร่ืองด่ืม

ครบวงจรในระดับโลก ได้ประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมัน่

ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจผ่านวิสัยทัศน์ 2020

โดยไทยเบฟมุ่งม่ันท่ีจะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างม่ันคง

และย่ังยืน รักษาคุณภาพของสินค้าให้โดดเด่น และให้ความสําคัญ

กับการแบ่งปันและสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจกับ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา เราได้ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือ

สนับสนุนความแข็งแกร่งทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา 

ในปี 2558 ไทยเบฟมียอดขายท้ังสิน้ 172,049 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากในปี 2557 กว่าร้อยละ 6.2 หรือเพ่ิมข้ึน 10,009 ล้านบาท 

จาก 162,040 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโต

ของกลุ่มธุรกิจสุราร้อยละ 1.3 กลุ่มธุรกิจเบียร์ร้อยละ 22.5 และ

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 4.5 ถึงแม้ว่ายอดขาย

จากกลุ่มธุรกิจอาหารจะลดลงร้อยละ 0.4 และเราวางแผนท่ีจะเพ่ิม

รายได้จากการขายเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีสัดส่วนมากกว่า

ร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดภายในปี 2563 ในขณะท่ีรายได้

ของการขายสินค้านอกประเทศมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมข้ึนเกินกว่า

ร้อยละ 50 ของรายได้รวมเช่นเดียวกัน 

เรามส่ีวนในการเพ่ิมคณุค่าสูผู้่มส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ต่างๆ ของเรา 

โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนการจัดซ้ือจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมี

มลูค่ามากกว่า 38,000 ล้านบาทต่อปี ถอืเป็นการกระจายรายได้

และส่งต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่คู่ค้าทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ท้ังในแง่ของการกระจายรายได้และการจ้างแรงงาน

ท้องถิ่น และด้วยตราสินค้าที่แข็งแกร่ง ตลอดจนช่องทางการ

กระจายสินค้าที่ครอบคลุม หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เป็นอีก

ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ไทยเบฟเติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน

ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ: 
การสร้างคุณค่าในระยะยาว

ในด้านการผลิต ไทยเบฟสนับสนุนการจ้างงานท้องถ่ินในทุกๆ 

พื้นท่ีที่เราต้ังโรงงานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต

เคร่ืองดืม่และอาหาร สาํนกังานและศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือเป็นการ

แบ่งปันรายได้ไปยังชุมชนโดยรอบและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ

ชมุชนรอบโรงงาน ซ่ึงรวมถงึพนกังานของเราด้วย ในปี 2558 

เราดูแลพนักงานไทยเบฟ และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ

ในประเทศไทยผ่านค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นมูลค่ากว่า 

12,653 ล้านบาท ช่วยให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

การจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ไทยเบฟมีส่วนร่วมในการ

ลดต้นทุนการกําจัดบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ในปีที่ผ่านมาเรามี

การรับซื้อขวดเก่าจากคู่ค้ารายย่อยกว่า 600 ราย เพ่ือกระจาย

รายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เรามีกระบวนการจัดการ

กับผลพลอยได้จากการผลิต โดยให้ความรู้กับชุมชนโดยรอบใน

การแปลงผลพลอยได้จากการผลิตให้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและ

สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

ในปี 2558 เรามีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นมูลค่า 

4,508 ล้านบาท อีกทั้งมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองท่ีจัดสรรแล้วและเงิน

ลงทนุ สาํหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการเสนอ

ให้จ่ายเงินปันผลเป็นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 15,317 ล้านบาท

นอกจากการกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนต่างๆ ข้างต้นแล้ว 

ไทยเบฟยังให้การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชน

และสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคม โดยในปี 2558 บริษัทได้ให้เงินสนับสนุนเป็นจํานวนกว่า 

440 ล้านบาท 

การเติบโตทางธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การเติบโตทางธุรกิจ
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หมายเหตุ: 

1. การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ (อ้างถึง G4-EC1: Revenues) ต้นทุนขาย (อ้างถึง G4-EC1: Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ของพนักงาน (อ้างถึง G4-EC1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างถึง G4-EC1: Payments to Government) และ เงินปันผลประจำปี 
(อ้างถึง G4-EC1: Payments to Providers of Capital) ในขณะท่ีเนื้อหาของรายงานครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานในประเทศไทยอย่างไรก็ตามหัวข้อการเติบโต 
ทางธุรกิจครอบคลุมไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ตามรายงานประจำปี 2558

2. ต้นทุนขายรวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 3,412 ล้านบาทในปี 2558 และ 3,218 ล้านบาทในปี 2557 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รัฐบาลรวมอยู่ในต้นทุนขาย
3. รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. เงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ลดความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดหา 

กระบวนการคัดสรรผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟตระหนักดีว่า กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นรากฐานสําคัญของการจัดซื้อจัดหาท่ียั่งยืนและลดทอน

ความเส่ียงเร่ืองคุณภาพวัตถุดิบท่ีไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังสร้าง

ความโปร่งใสให้เกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือจัดหา ซึ่งเป็นประเด็นท่ี

คูค้่าของเราให้ความสาํคญั รวมถงึการสร้างความสัมพนัธ์ทางธรุกิจ

อันดีระหว่างไทยเบฟกับคู่ค้า โดยการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตร่วมกับไทยเบฟบนรากฐานของห่วงโซ่

คุณค่าที่ยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

ในการบริหารจัดการความเส่ียงในกระบวนการจัดซ้ือจัดหาของ

ไทยเบฟ เราได้กาํหนดแนวทางในการประเมินความเส่ียงของวัตถดิุบ

และคูค้่า ซึง่พจิารณาทัง้มูลค่าการซือ้ขาย และความเส่ียงทีอ่าจ

เกดิขึน้กบัคูค้่าในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงั 

ความผันผวนของราคาสินค้า สัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบจากผู้ขาย

แต่ละราย นอกจากน้ี ในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้มีการพิจารณา

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ิมเติม เพ่ือให้การประเมิน

ความเส่ียงครอบคลุมทุกมิติของความย่ังยืน เช่น การจัดการ

ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม และนโยบายการดูแลพนักงาน ท้ังน้ี 

ไทยเบฟจะจัดกลุ่มคู่ค้าและวัตถุดิบโดยอ้างอิงจากผลการประเมิน

ความเส่ียง อันนําไปสู่การวางแผนบริหารจัดการคู่ค้าและวัตถุดิบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาท้องถิ่น

ไทยเบฟสนับสนุนการซ้ือวัตถุดิบจากคู่ค้าในประเทศ เพ่ือ

ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถ่ิน โดยเช่ือว่าเศรษฐกิจท่ีมั่นคงของ

ประเทศเร่ิมต้นจากการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างท่ัวถึง 

เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงคํานึงถึงการ

เลือกคู่ค้าท่ีประกอบการอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

ของเราเป็นอันดับแรก นอกจากเป็นการสร้างงานให้กับแรงงาน

ท้องถ่ินและสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบของแต่ละท้องถ่ินแล้ว 

ยังเป็นการลดมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งให้เหลือน้อย

ที่สุดอีกด้วย 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา ไทยเบฟมีจํานวนคู่ค้าในประเทศร้อยละ 

98  ของจํานวนคู่ค้าทั้งหมด และมีมูลค่าการซ้ือจากคู่ค้ากลุ่มน้ี

ร้อยละ 92  ของมูลค่าการส่ังซื้อท้ังหมด ในกลุ่มเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ มีจาํนวนคู่ค้าภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 97 ลดลง

จากร้อยละ 98 ในปี 2557 และมูลค่าการซ้ือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ

86  ซ่ึงลดลงจากในปี 2557 ท่ีมีมลูค่าการจัดซือ้จดัหาจากคูค้่า

ภายในประเทศร้อยละ 87 ของมูลค่าการจัดซ้ือจัดหาท้ังหมด 

สาเหตมุาจากในปี 2558 ยอดขายเบียร์มกีารเติบโตค่อนข้างสงู

วัตถดุบิหลักท่ีใช้ในการผลติบางประเภทจําเป็นต้องนาํเข้ามาจาก

ต่างประเทศ สัดส่วนของการจัดซ้ือจัดหาจากคู่ค้าในประเทศ

จึงมีน้อยลง 

ในกลุม่เคร่ืองดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์ เราจัดซือ้จดัหาจากคูค้่าภายใน

ประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 เท่ากับในปี 2557 และมีมูลค่า

ร้อยละ 99 ของมูลค่าการจัดซ้ือรวม เพ่ิมข้ึนจากในปี 2557 ท่ีมี

สัดส่วนมูลค่าการจัดซ้ือจากคู่ค้าภายในประเทศร้อยละ 98 ของ

มูลค่าการจัดซ้ือรวม

กระบวนการจัดซือ้จดัหาเป็นจดุเร่ิมต้นทีส่าํคญัในห่วงโซ่คณุค่าของไทยเบฟและการคัดเลอืกคูค้่าทีม่ศีกัยภาพ 

นับเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญต่อความยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรงตาม

มาตรฐานที่กําหนดไว้ พร้อมนําเข้าสู่กระบวนการผลิต และส่งมอบสินค้าสู่มือผู้บริโภค ไทยเบฟจึงได้กําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกคู่ค้า และวัตถุดิบก่อนนําเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภณัฑ์ของเรา

ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความสําคัญของเราเพ่ือทําแบบสํารวจ บริษัทใช้เกณฑ์มูลค่าการซ้ือขายและความเส่ียงในด้านต่างๆ มาพิจารณา 

เพื่อสอบถามถึงประเด็นท่ีคู่ค้าในกลุ่มน้ีให้ความสนใจและมีความสําคัญ เราพบว่า ความย่ังยืนในการจัดซ้ือจัดหา และความมีจริยธรรม

ของบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อเป็นส่ิงท่ีคู่ค้าให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ ทําให้ในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความ

ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ท้ังการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้า และพนักงานควบคู่กันไป เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของเรา

เกดิความรูค้วามเข้าใจ และตระหนักถงึความสําคญัของความย่ังยนื นอกจากน้ี ไทยเบฟได้ปลูกฝังแนวคิดความย่ังยนืเข้าไปในทกุๆ ข้ันตอน

ของกระบวนการจัดซ้ือ ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอีกด้วย

การจัดซื้อจัดหา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)22 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ: การสร้างคุณค่าในระยะยาว



จำนวนคู่ค้า และมูลค่าการจัดซื้อจัดหาในประเทศ
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ไทยเบฟ เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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จำนวนคู่ค้าในประเทศ

มูลค่าการซ้ือในประเทศ

หมายเหตุ:
• คู่ค้าในประเทศ คือคู่ค้าท่ีมีการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย
 โดยพิจารณาเฉพาะคู่ค้าท่ีมีการติดต่อโดยตรงกับไทยเบฟเท่าน้ัน
• ข้อมูลในปี 2556-2557ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการของ
 บริษัทไทยเบฟ และกลุ่มบริษัทในเครือท่ีไทยเบฟถือหุ้น 100%
 (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุขและกลุ่มท่ีอยู่ต่างประเทศ)
• ข้อมูลในปี 2558 ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการของ
 บริษัทไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทย
• ปี 2558 คณะผู้จัดทำได้เปล่ียนวิธีการรายงานจากเดิมใช้มูลค่า
 ตามใบสั่งซ้ือ เป็นใช้มูลค่าของสินค้าท่ีได้รับจริง เพ่ือให้การรายงาน
 ตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

2556 2557 2558 2556 2557 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ: การสร้างคุณค่าในระยะยาว



พัฒนาคู่ค้าและคุณภาพของวัตถุดิบ

นโยบายเรื่องความยั่งยืนสําหรับคู่ค้า

การกําหนดมาตรฐานด้านความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ

ร่วมกัน และคุณภาพสินค้าถือเป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญย่ิง 

เราจึงได้กําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจกับไทยเบฟข้ึน 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าของเราได้มีการดําเนินธุรกิจบนหลัก

ความยัง่ยนืเช่นเดียวกนั อาท ิแนวทางปฏบิติัสาํหรบัคูค้่า นโยบาย

เรื่องบรรจุภัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติสู่เกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

โดยก่อนดําเนินการซ้ือขาย ไทยเบฟจะช้ีแจงให้คู่ค้าทราบถึง

ประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้คู่ค้าได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบ

การตัดสินใจในการทําธุรกิจร่วมกัน และให้ตระหนักถึงความ

สําคัญของห่วงโซ่คุณค่าท่ียั่งยืน นอกจากน้ี ยังเป็นการควบคุม

คุณภาพสินค้า และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโตร่วมกับ

ไทยเบฟตามวิสัยทัศน์ 2020

กิจกรรมพบปะคู่ค้าประจําปี 2558

ในปีที่ผ่านมา เราได้เชิญคู่ค้ารายสําคัญให้เข้าร่วมกิจกรรม

พบปะคู่ค้าในนิทรรศการแสดงสินค้า ThaiBev EXPO 2558 

ภายในงานเราได้มีการชี้แจงให้คู่ค้าทราบถึงเป้าหมายเชิง

กลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ 2020 รวมถึงแนวทางการจัดซ้ือจัดหา

อย่างย่ังยืน และส่ิงท่ีเราคาดหวังจากคู่ค้าของเรา เพ่ือเป็นการ

สื่อสาร แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของไทยเบฟในการดําเนิน

ธุรกิจอย่างย่ังยืน เพ่ือกระตุ้นให้คู่ค้ามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

และย่ังยืนเช่นเดียวกับไทยเบฟ

การจัดการทรัพยากรนํ้าของคู่ค้า

ในฐานะท่ีไทยเบฟเป็นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมรายใหญ่น้ัน น้ําถือเป็นองค์ประกอบสําคัญ และเป็นบริบทท่ีเราใส่ใจและให้ความสําคัญ

เป็นอย่างยิง่ อนัได้แก่ การได้มาซึง่ทรัพยากรนํา้ การบริโภคอปุโภค และการกําจดัน้ําเสีย ซึง่ไทยเบฟมีการประเมินความเสีย่งเรือ่งทรพัยากรนํา้

อย่างเป็นแบบแผน และมีการดําเนินการเป็นประจําทุกๆปี โดยนอกเหนือจากส่วนการผลิตของไทยเบฟแล้ว เรายังดําเนินการ

ครอบคลุมไปถึงคู่ค้ารายสําคัญอีกด้วย เพ่ือพิจารณาว่าคู่ค้าเหล่านั้นมีความเสี่ยงเร่ืองนํ้าหรือไม่ สําหรับคู่ค้าที่พบว่ามีความเส่ียงเร่ืองนํ้า 

ไทยเบฟจะส่ือสารและจัดประชุมกับคู่ค้ารายน้ันๆ อันเป็นการสร้างการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําให้แก่คู่ค้า หรือพัฒนา

มาตรการลดความเส่ียงร่วมกัน ท้ังน้ี เพ่ือให้การจัดการความเส่ียงเร่ืองทรัพยากรน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์

อันพึงประสงค์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ 

คณุโฆษิต สขุสงิห์ ผูช่้วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ ส่ือสารวสิยัทัศน์ให้คูค้่ารับทราบ

คณะผู้บริหารไทยเบฟส่ือสารกลยุทธ์ให้คู่ค้ารับทราบในงาน ThaiBev EXPO 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ: การสร้างคุณค่าในระยะยาว24



การใช้ซ้ำ

ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ไทยเบฟมีการนำขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใน
การผลิตและบรรจุกว่า 1,050,634,414 ขวด หรือคิดเป็นเศษแก้วกว่า 460,000 ตัน
เพิ่มข้ึนมากกว่าในปี 2557 128,351,929 ขวด หรือประมาณร้อยละ 14 
ซ่ึงเท่ากับไทยเบฟมีส่วนช่วยส่ิงแวดล้อมในการลดการใช้พลังานในการผลิตขวดใหม่
ได้ถึง 500 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี

ใส่ใจ รักษ์โลก 3Rs

บรรจุภัณฑ์ของบริษัทมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิงในการปกป้องสภาพและคุณภาพของสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค ไทยเบฟใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ
ท่ีใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และคำนึงถึงของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต เรายึดม่ันในนโยบาย 3Rs อันได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) 
การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเสมอมา อันส่งผลให้เราสามารถลดปริมาณวัตถุดิบ
ท่ีใช้ในการผลิตได้ทุกปี และมีอัตราการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจท่ีบริษัทได้รับแล้ว กิจกรรมท่ีเราทำยังมีส่วน
ช่วยให้ส่ิงแวดล้อมและสังคมดีข้ึนอีกด้วย

14%

การลดการใช้

ไทยเบฟดำเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณ
การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น 
การเปล่ียนการออกแบบขวดแก้ว
บรรจุเบียร์จากสีชาเป็นสีเขียว
มีผลทำให้ปริมาณเศษแก้วท่ีใช้ใน
การผลิตลดลงท้ังส้ิน 4.42 ล้านกิโลกรัม 
ลดการใช้พลาสติกสำหรับขวด PET 
ทั้งส่วนขวด ฝาและฉลากท่ีสามารถลด
การใช้พลาสติกได้กว่า 1,080 ตันต่อปี 
ช่วยลดมลพิษได้มากกว่า 4,392 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
เมื่อเทียบกับปี 2557

4.42 

1,080

4,392

ล้านกิโลกรัม 

ตัน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

การนำกลับมาใช้ใหม่

ในปีที่ผ่านมาเราได้นำเศษแก้ว ไส้กล่อง และเศษกระดาษเก่า นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลด
ผลกระทบท่ีเกิดต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตวัสดุเหล่าน้ี ในปีที่ผ่านมามีการนำเศษแก้ว
กลับมาใช้ใหม่17,300 ตัน นำไส้กล่องกลับมาใช้ใหม่ 35,042,175 ชุด คิดเป็นน้ำหนัก
กระดาษประมาณ 2,733 ตัน และมีการนำเศษกล่องและเศษกระดาษเก่ากลับมาใช้ใหม่
มากถึง 20,956 ตัน 

ขวด 
1,050,634,414

ตัน
35,042,175 20,95617,300 

ตัน ชุด

เพิ่มข้ึน เศษแก้วที่ใช้
ในการผลิตลดลง

ลดการใช้
พลาสติกได้กว่า

ลดมลพิษได้มากกว่า

เป้าหมาย

ไทยเบฟมีการต้ังเป้าหมายในการลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ในปี 2559 
เราได้ต้ังเป้าหมายลดการใช้พลาสติกลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2558 และเพ่ิมจำนวน
การนำขวดกลับมาใช้ซ้ำเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 เพ่ือการพัฒนา และการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของไทยเบฟในการเป็นส่วนหน่ึง
ของการอนุรักษ์ทรัพยากร และสร้างส่ิงแวดล้อมอันบริสุทธ์ิ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ: การสร้างคุณค่าในระยะยาว



ไทยเบฟมุ่งม่ันและเอาใจใส่ในการจัดการ
ดูแลผลกระทบจากธุรกิจท้ังในระดับชุมชน
และระดับประเทศ เรามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคมและสนับสนุนภาครัฐในด้านต่างๆ 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ต้นข้าว

ต้นชา

ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม: 
การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้ังระดับโลกและระดับประเทศ

อันมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการดําเนินงานของท้ังภาค

เกษตรและอุตสาหกรรม ไทยเบฟเองมีส่วนในการก่อให้

เกิดผลกระทบและได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศด้วยเช่นกนั จากรูปแบบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของ

ไทยเบฟท้ังทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้งหรือ

นํ้าท่วม ตัวอย่างผลกระทบท่ีผ่านมาจาปรากฏการณ์

เอลนีโญ (El Nino) ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งท่ียาวนาน

กว่าปกต ิทําให้เกษตรกรได้รบัผลกระทบในการเพาะปลูกพืช 

ซึ่งรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรท่ีไทยเบฟนํามาใช้เป็น

วตัถดุบิหลัก เช่น อ้อย ในการผลิตนํา้ตาล ทําให้ราคานํา้ตาล

สูงข้ึนกว่าในอดีตท่ีผ่านมา เป็นต้น 

ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการท่ีไทยเบฟจะมี

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบบริหารจัดการผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพ่ือบรรเทาความเส่ียงอันเกิด

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยเบฟได้ให้

ความสําคัญต่อการปรับตัว แก้ไขปัญหา และการผลักดัน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจดัการประเด็น

ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินงานของไทยเบฟ

จะทําให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดทั้งในระยะส้ัน 

ระยะกลาง และระยะยาว

ไทยเบฟเข้าใจถึงผลกระทบของสภาวะแปรปรวนของ

ภูมิอากาศต่อธุรกิจของเรา เราจึงมุ่งม่ันให้ความสําคัญ

ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต 

หมายเหตุ:

• ไทยเบฟมีการเปล่ียนแปลงการแสดงผลการดําเนินงานทางด้าน

สิ่งแวดล้อมจาก 3 กลุ่มธุรกิจเป็นค่ารวมเดียวของไทยเบฟ

• ปี 2557 ไทยเบฟเลือกเปิดเผยข้อมูลการดึงนํ้ามาใช้ตามแหล่งน้ํา

แทนการใช้น้ําในกระบวนการผลิตและแฟกเตอร์ของพลังงาน และการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อัพเดทให้ถูกต้องมากขึ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ26



มอลต์

การดำเนินงานของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
รวมถึงการขนส่งสินค้าเป็นส่วนหน่ึงของการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก ท่ีทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  
ดังนั้นการจัดการผลกระทบจากธุรกิจอย่างย่ังยืน
จึงมีบทบาทท่ีสำคัญอย่างย่ิง

ต้นอ้อย

ดึงน้ำ

ปล่อยน้ำ

27บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ



ตั้งเป้าลดดัชนีการดึง

น้ำมาใช้ตามแหล่งน้ำ

ในภาพรวม

ภายในปี 2563

5%

เป้าหมายด้านการลดดัชนีการดึงน้ำ
มาใช้ตามแหล่งน้ำของไทยเบฟเปรียบเทียบ
ปี 2557 เป็นปีฐาน

เพ่ิมการนำน้ำ

กลับมาใช้ซ้ำ

และกลับมาใช้ใหม่

11%

EEEEEEEEEffffffffff
aaaaaaaaannnnnnnnddddd

ลดดัชนีการดึงน้ำมาใช้

ตามแหล่งน้ำ

ในภาพรวม

6%

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ของน้ำที่ดึงมาใช้

ตามแหล่งน้ำ เรานำกลับมาใช้ซ้ำ

และกลับมาใช้ใหม่

11%
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Water
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นํา้เป็นทรัพยากรท่ีมคีวามสําคญัต่อการดาํรงชวิีตของมนุษย์ 

ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทั้งภาคการเกษตร และภาค

อุตสาหกรรม ในฐานะท่ีไทยเบฟอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต

เครือ่งดืม่ซึง่ใช้น้ําเป็นหลัก ไทยเบฟจงึตระหนักและให้ความสาํคญั

ต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบ โดยได้ผนวก

ประเดน็เร่ืองนํา้ไว้ในการดาํเนนิการทางธุรกจิตัง้แต่

1. กระบวนการพิจารณาคู่ค้า เพือ่เป็นแรงสนบัสนนุให้

อตุสาหกรรมท่ีเกีย่วเน่ืองได้ตระหนกัและให้ความสําคญั

ในการจดัการทรัพยากรนํา้

2. กระบวนการบริหารจดัการในภาคการผลิต ทัง้การใช้นํา้จาก

แหล่งน้ําสาธารณะให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ และการบําบดันํา้

ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะอย่างมีความรบัผดิชอบโดย

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

3. กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโรงงาน

 กับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ

ทัง้น้ีเพือ่มุ่งหวังให้การดําเนนิกจิกรรมของทุกฝ่ายมผีลกระทบ

ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมน้อยทีส่ดุ ซ่ึงการ

บรหิารความเส่ียงด้านแหล่งนํา้และการบริหารจัดการน้ําในภาค

การผลิต เป็นสิง่สาํคญัทีไ่ทยเบฟรับผดิชอบและดําเนนิการอย่าง

ต่อเนือ่ง ดังนี้

การบริหารความเส่ียงด้านแหล่งน้ํา 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าปัจจุบันปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําตาม

แหล่งนํ้าธรรมชาติมีความผันผวน หน่ึงในสาเหตุหลักมาจาก

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน

นํ้าและเกิดน้ําท่วมในบางพ้ืนท่ีของประเทศ ไทยเบฟตระหนักถึง

ความสําคัญดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง

ขององค์กรได้กําหนดให้การบริหารจัดการแหล่งน้ําเป็นปัจจัยท่ี

ต้องได้รับการพิจารณาในระดับองค์กรและผลักดันอย่างจริงจัง

เพื่อนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือ

ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดําเนินการผลิตได้อย่างต่อเน่ืองบน

ความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้ังแบ่งปันสู่สังคม

ความคืบหน้าของการบริหารงานในปี 2558 ไทยเบฟได้จัดต้ัง

คณะทํางานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือความย่ังยืน โดยเร่ิม

จากกลุ่มธุรกิจสุราเป็นกลุ่มแรก ทําหน้าที่วิเคราะห์ปัญหา วางแผน

จัดการแหล่งน้ําและการใช้น้ําท้ังระยะส้ันและระยะยาว รายงาน

ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนทางธุรกิจ

รายเดือนและเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท

รายไตรมาส 

ที่ผ่านมาไทยเบฟประเมินความเส่ียงการขาดแคลนน้ําจากการ

ประเมินพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานด้วยเคร่ืองมือ Global Water Tool 

ของ World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) และ Aqueduct ของ World Resources Institute 

(WRI) และในปี 2558 ยังจัดทํา Water Resources Review 

(WRR) โดยเพ่ิมการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและ

ติดตามอย่างใกล้ชิดถึงปริมาณน้ําสะสมในแหล่งน้ําต้นทาง เช่น 

เขื่อน บึงขนาดใหญ่ แม่นํ้า และประเมินผลกระทบจากการใช้นํ้า

ของโรงงานท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งนํ้าเดียวกัน เพ่ือ

วเิคราะห์หาแนวโน้มปรมิาณและประเมินความพอเพียงต่อการใช้นํา้

ในกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคต อีกท้ังยังพิจารณาถึง

ข้อปฏบิตั ิเงือ่นไขทางกฎหมาย ตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกบัน้ํา 

ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลัง แล้วนํามาประเมินความเส่ียง

และผลกระทบต่อการดําเนินงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทพิจารณาลงทุนด้าน

แหล่งนํา้ต่างๆ ของแต่ละกลุม่ธรุกจิต่อไป เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ดงักล่าว เราจึงได้มกิีจกรรมเพือ่บรรเทาความเส่ียงด้านแหล่งนํา้ ดงัน้ี

กลุ่มธุรกิจสุรา
บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด ก่อสร้างบ่อเก็บกักนํ้าสามารถรองรับ

การผลติต่อเน่ืองได้ 60 วัน มีการป้องกนัการร่ัวซมึด้วยการปูแผ่น

พลาสติกรองพ้ืน แล้วเสร็จด้วยค่าก่อสร้างกว่า 17 ล้านบาท 

ไว้สําหรับเก็บกักน้ําเพ่ือใช้บรรเทาความเส่ียงด้านคุณภาพจาก

แหล่งนํ้าที่มีค่าคลอไรด์สูงในช่วงท่ีมีน้ําทะเลหนุน บริษัท แสงโสม 

จํากัด และบริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด ลงทุนขุดเจาะบ่อ

บาดาลมูลค่ารวมกว่า 19 ล้านบาท สาํรองไว้เพ่ือป้องกันความเส่ียง

ด้านการขาดแคลนน้ํา ทําให้กระบวนการผลิตของโรงงานเป็นไป

อย่างต่อเน่ืองในช่วงฤดูแล้งโดยไม่กระทบกับการใช้นํ้าเพ่ือ

การเพาะปลูกของเกษตรกรรอบโรงงาน 

กลุ่มธุรกิจเบียร์และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
จากการประเมินด้วยเคร่ืองมือ Global Water Tool พบว่าโรงงาน

ผลิตในธุรกิจเบียร์และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มี

ความเส่ียง (Stress area) อย่างไรก็ตามทางธุรกิจยังคงประเมิน

ความเส่ียงเร่ืองน้ํา โดยประเมินการใช้นํ้าเทียบกับปริมาณแหล่งน้ํา

ที่มีรองรับ ทําให้ม่ันใจได้ว่าธุรกิจไม่มีความเส่ียงด้านแหล่งน้ําที่

รองรับการผลิต ท้ังน้ีเนื่องมาจากโรงงานได้มีการวางแผนและ

ประเมินปริมาณการใช้น้ําตั้งแต่ก่อนการสร้างโรงงานอาทิ บริษัท 

เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี 

(1991) จํากัด บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

พร้อมท้ังมีแนวทางการจัดเก็บน้ําด้วยถังเก็บน้ําและบ่อเก็บกักน้ํา

ที่สามารถรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการขาดแคลนน้ําได้อย่างน้อย 

90 วัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและที่สําคัญ

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบหากเกิดภัยแล้ง นอกจากน้ี

โรงงานบางแห่งใช้แหล่งนํ้าบาดาลและต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

อาทิ บริษัท โออิชิเทรดด้ิง จํากัด บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งมีการดําเนินการแผนฉุกเฉินด้านน้ําเพ่ือรองรับการจัดการ

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้ว

นอกจากนีเ้รายงันําเครือ่งมือ Global Water Tool ประเมินตาํแหน่ง

ทีต้ั่งโรงงานของคูค้่ารายสําคัญว่ามีความเส่ียงด้านแหล่งนํา้หรือไม่ 

หากคู่ค้ารายใดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียง ไทยเบฟจะมีมาตรการ

สื่อสารและจัดประชุมเฉพาะกลุ่มกับคู่ค้ารายน้ันๆ โดยให้คําแนะนํา

และพัฒนามาตรการลดความเส่ียงร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังเช่น

ที่กล่าวไว้ในหัวข้อจัดซ้ือจัดหา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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บ่อเก็บกักนํ้าที่ปูพื้นด้วยพลาสติก บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

การบริหารจัดการนํ้าในภาคการผลิต 

นอกจากการบริหารความเส่ียงด้านแหล่งนํ้าแล้ว ไทยเบฟยังมี

การบริหารน้ําอย่างมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล รวมถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด เน้นให้มีมาตรการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุก

กิจกรรมของธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมการผลิตซ่ึงประกอบด้วย

กระบวนการท่ีใช้นํ้าเป็นหลัก เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร

จัดการเพ่ือความย่ังยืน ซ่ึงกิจกรรมในปี 2558 มีดังต่อไปน้ี

1. บริหารจัดการการใช้นํ้าจากแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีคุณภาพ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต เช่น 

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด ลงทุนก่อสร้างระบบ

ปรับคุณภาพน้ํา เพ่ือนํานํ้าฝนในบ่อเก็บกักมาผลิตเป็นน้ําที่

ได้คณุภาพไปใช้ในการหมักส่า-กลัน่สุราขาว และ บริษทั แสงโสม 

จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี ลงทุนติดตั้งเคร่ืองผลิตน้ําระบบ 

Reverse Osmosis (RO) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

เพื่อผลิตน้ําที่บริสุทธ์ิใช้ในเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา (Boiler) 

ช่วยให้การระบายน้ําออก (Blowdown) จากเคร่ืองกําเนิด

ไอน้ําลดลง 

2. เข้าร่วมโครงการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนใน

อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือการส่งออก ในปี 2558 ทุกกลุ่ม

ธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย โรงงานสุรา 3 แห่ง ได้แก่ 

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) 

จํากัด และบริษัท แสงโสม จํากัด จังหวัดนครปฐม โรงงาน

เบียร์ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากัด บริษัท คอสมอส

บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด และโรงงานเคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์ ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด ได้เข้าร่วม 

“โครงการจัดการทรัพยากรนํา้อย่างยัง่ยืนด้วยวอเตอร์ฟตุพร้ินท์ 

(Water Footprint)” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ โรงงานสุราอีก 1 แห่ง คือบริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ 

จํากัด ได้เข้าร่วม “โครงการประเมิน Water Footprint ของ

สถาบันน้ําเพ่ือความย่ังยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กับโรงงานต้นแบบ บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จํากัด จังหวัด

ปราจีนบุรี” เพ่ือประเมินและจัดทําค่าอ้างอิงการใช้น้ําซึ่ง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้ํา

ของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดการใช้ทรัพยากรน้ํา 

ลดปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน และลดต้นทุนการผลิต

31บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ปรมิาณการดึงนํา้มาใช้ตามแหล่งนํา้ของไทยเบฟ ต้ังแต่ปี 2556-2558

ประเภทของแหล่งนํ้า หน่วย 2556 2557 2558

นํ้าผิวดิน ลูกบาศก์เมตร 14,487,505 14,132,214 14,189,350

นํ้าบาดาล ลูกบาศก์เมตร 2,620,764 3,707,780 4,224,647

นํ้าประปา ลูกบาศก์เมตร 1,963,118 1,931,783 2,002,513

นํ้าฝน ลูกบาศก์เมตร 77,000 108,900 102,850

ปริมาณการดึงน้ํามาใช้ตามแหล่งนํ้าทั้งหมด ลูกบาศก์เมตร 19,148,387 19,880,677 20,519,360*

หมายเหตุ: 

* อยู่ภายในขอบเขตการรับรองโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (หน้า 124)

แหล่งนํ้าที่ไทยเบฟใช้ ประกอบด้วย น้ําผิวดิน น้ําบาดาล น้ําประปา และน้ําฝน ซ่ึงมีปริมาณการดึงน้ํามาใช้ตามแหล่งนํ้า

ตั้งแต่ปี 2556-2558 ดังต่อไปน้ี  

หมายเหตุ:

นํ้าผิวดินดึงมาจากแม่นํ้าหรือบ่อเก็บกักน้ํา และน้ําฝนวัดปริมาณ

จากมาตรวัดภายในโรงงาน อย่างไรก็ตามการสอบเทียบมาตรวัด

น้ําในทุกโรงงานอยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2559 

สําหรับการใช้นํ้าบาดาลและน้ําประปาดูได้จากใบแจ้งหนี้

69.1%
น้ำผิวดิน

0.5%
น้ำฝน 

9.8%
น้ำประปา 

20.6%
น้ำบาดาล

สดัส่วนของ

ปรมิาณการดึงนํา้

มาใช้ตามแหล่งนํา้

ปี 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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 การลด

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำใน
 กระบวนการกล่ัน ทำให้ความต้องการ
 ใช้น้ำเพ่ือผลิตไอน้ำลดลง ด้วยการ
 ปรับปรุงระบบท่อและอุปกรณ์
 แลกเปล่ียนความร้อนเพ่ือนำ
 ความร้อนเหลือท้ิงมาใช้ใหม่
• การปรับปรุงระบบการล้างย้อน 
 (Backwash) ของถังกรองน้ำสำหรับ
 ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้ปริมาณ
 การใช้น้ำบาดาลในการล้างย้อน
 ถังกรองน้ำลดลง 
• การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
 กระบวนการทำความสะอาดถัง
 สำหรับการผลิตเบียร์ทำให้สามารถ
 ลดปริมาณการใช้น้ำและสารเคมีลง 
• การลดการใช้ไอน้ำในกระบวนการกล่ัน
 โดยเลือกการกล่ันท่ีไอน้ำไม่สัมผัส
 กับผลิตภัณฑ์ (Indirect steam
 distillation) 

 การใช้ซ้ำ

• การนำไอน้ำท่ีควบแน่นเป็นน้ำแล้ว
 กลับมาใช้สำหรับเคร่ืองกำเนิดไอน้ำ
 (Boiler) 
• การปรับปรุงระบบท่อน้ำสำหรับไอน้ำ
 ท่ีควบแน่นเป็นน้ำแล้วท่ีเกิดจาก
 กระบวนการต้มชานำกลับมาใช้กับ
 เคร่ืองกำเนิดไอน้ำเพ่ือลดการใช้น้ำ
 และพลังงาน 
• การนำน้ำท้ิงจากระบบหล่อเย็น
 (Cooling tower) วนกลับมาใช้ใน
 กิจกรรมอ่ืนเพ่ือลดการใช้น้ำและลด
 ปริมาณน้ำท้ิง

 การนำกลับมาใช้ใหม่ 

• การนำน้ำท้ิงจากการผลิตน้ำใน
 กระบวนการรีเวอร์สออสโมซิสกลับมา
 ใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการบำบัด
 เป็นน้ำต้ังต้นในกระบวนการผลิตน้ำ
 ประปาเพ่ือนำไปใช้ในระบบหล่อเย็น
   ของถังหมักของกลุ่มธุรกิจสุรา 
• การปรับปรุงระบบท่อน้ำ ป๊ัมน้ำและ
 เพ่ิมจุดใช้งานต่างๆ ทำให้สามารถนำ
 น้ำท่ีผ่านกระบวนการบำบัดและ
 ฆ่าเช้ือโรคแล้วมาใช้แทนน้ำประปา
 ได้มากข้ึน 
• การนำน้ำจากระบบล้างย้อน 
 (Backwash) ท่ีถังกรองของระบบ
 ประปา นำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 แล้วนำกลับมาใช้กับเคร่ือง
 กำเนิดไฟฟ้า

2556 2557 2558
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ดัชนีการดึงน้ำมาใช้ตามแแหหล่งน้ำต่อยอดการผลิต

ผลิตภัณฑ์ตั้งแแตต่ปี 2556-2558

การดำเนินงานในปี 2558 ไทยเบฟดึงน้ำตาม
แหล่งน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตมากกว่าปีท่ีผ่านมา 
เพราะมีการผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ใหม่
ของบริษัทได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยมของ
ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามพบว่าดัชนีการดึงน้ำมาใช้
ตามแหล่งน้ำต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ไทยเบฟคือ 7.71 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปี 2557 
ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีไทยเบฟต้ังไว้ในปี 2563 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของไทยเบฟในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดการใช้น้ำอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน

หมายเหตุ :

ข้อมูลจากมาตรวัดปริมาณการใช้น้ำและมาตรวัดปริมาณน้ำของ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

3. บริหารจัดการน้ำด้วยหลัก 3Rs คือ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทุกกลุ่มธุรกิจ กล่าวคือ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ



ปริมาณการนํานํ้ากลับมาใช้ซํ้าและกลับมาใช้ใหม่ของไทยเบฟ ตั้งแต่ปี 2556-2558

ประเภทของนํ้า หน่วย 2556 2557 2558

นํ้ากลับมาใช้ซ้ํา ลูกบาศก์เมตร 225,270 781,917 1,000,296

นํ้ากลับมาใช้ใหม่ ลูกบาศก์เมตร 749,615 1,308,280 1,322,022

ปริมาณนํากลับมาใช้ซ้ําและกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด ลูกบาศก์เมตร 974,885 2,090,197 2,322,318

หมายเหตุ:

ข้อมูลปริมาณการนํานํ้ากลับมาใช้ซ้ําและกลับมาใช้ใหม่จากการคํานวณและมาตรวัด

1

จากผลการดําเนินงานในปี 2556-2558 การนํานํ้ากลับมาใช้ซํ้า (Reuse) และกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 เม่ือเทียบกับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 11 ของปริมาณการดึงนํ้ามาใช้ตามแหล่งนํ้าของปี 2558

4. ร่วมมือกับภาครัฐ รณรงค์และจัดกิจกรรมให้พนักงานและชุมชนโดยรอบมีจิตสํานึกในการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ําร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประชากรโลก ไทยเบฟมีความมุ่งม่ันในการสนับสนุน

การใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงพัฒนาคุณภาพน้ําในแหล่งนํ้าต่างๆ ความมุ่งม่ันดังกล่าวทําให้บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จํากัด ได้รับ

รางวัลการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟแูม่น้ําดเีย่ียม บรษิทั ยูไนเตด็ไวน์เนอรี ่แอนด์ดิสทลิเลอรี ่จาํกดั และบริษทั เบียร์ทพิย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จํากดั 

ได้รับรางวัลการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นํ้าดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรมประจําปี 2558

ไทยเบฟดําเนนิกิจการควบคู่ไปกบัความใส่ใจและห่วงใยส่ิงแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะเร่ืองทรัพยากรน้ําอย่างจริงจัง ซ่ึงจะเห็นได้จาก

การผนวกไว้เป็นหนึ่งในความเส่ียงระดับองค์กร การเข้าร่วมโครงการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) ของโรงงานต่างๆ 

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 3Rs ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อหาประเด็นที่ให้ความสนใจและสําคัญ เพื่อนํามาพิจารณาควบคู่กับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

สูก่ารวางแผนจัดการ และการทํากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัระหว่างพนกังาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน จงึส่งผลให้ในรอบปีทีผ่่านมา 

ไทยเบฟมีการดึงนํ้าตามแหล่งน้ํามาใช้ต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลง และยังคงมุ่งม่ันรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 

และทํากิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

2

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งนํ้า

ระหว่างพนักงาน หน่วยงาน

ภาครัฐ และชุมชน

(รูปท่ี 1, 2)

ผู้บริหารไทยเบฟเข้ารับ

รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟู

แม่นํ้า

(รูปท่ี 3, 4)

3

4

35บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ตั้งเป้าลดดัชนี

การใช้พลังงาน

ในภาพรวม

ภายในปี 2563
เป้าหมายด้านการลดดัชนีการใช้พลังงาน
ของไทยเบฟ เปรียบเทียบปี 2557 เป็นปีฐาน

5%

ลดดัชนีการใช้พลังงาน

ในภาพรวม

7%

ล้านบาทต่อปี

จากรายได้

โรงผลิตไฟฟ้า

20
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การบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านพลังงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ล้านบาทต่อปี

จากการทดแทนน้ำมันเตา

ด้วยพลังงานทดแทน
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พลังงานมีความจาํเป็นต่อกระบวนการผลิตและธุรกจิต่อเนือ่งของไทยเบฟ เราจึงตระหนักถึงบทบาทท่ีสาํคญัในการบริหารงานให้สอดรบักับ

นโยบายอนรุกัษ์พลังงานและรักษาสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด โดยใช้การบํารงุรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ด้วยระบบการบํารงุ

รกัษาทวีผลแบบทกุคนมส่ีวนร่วม (Total Productive Maintenance; TPM) เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน พร้อมทัง้ได้ขยาย

แผนการจัดทําระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 จากเดิมดําเนินการเฉพาะท่ีบริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด และบริษัท อธิมาตร จํากัด 

ไปยัง บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)1 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด1 บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด2 

และบริษัท มงคลสมัย จํากัด2 ซึง่ได้รับการรบัรองในปี 2558 ทาํให้มัน่ใจว่า ไทยเบฟได้มกีารทบทวนและสนับสนุนในการปรับปรุงสมรรถนะ 

ประสทิธภิาพ และการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงในปี 2558 มีการค้นคว้าวจัิยเพือ่การพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้มกีารใช้

พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพจากทุกกลุม่ธรุกจิในเครอืไทยเบฟ อาทิ

1. โครงการติดตั้งพัดลมประหยัดพลังงานสําหรับ 

คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าผสมอากาศ 

(Evaporative Condensers) 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) เปล่ียนใบพัดลม

ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย 

(Fiber-Glass reinforced plastic; FRP) มีคุณสมบัติ 

นํา้หนกัเบา แข็งแรง ทดแทนใบพัดลมเดิมท่ีใช้วสัดุอลมิูเนียม 

ซึง่จะส่งผลให้การใช้พลังงานในการขับเคล่ือนใบพดั ลดลงได้

ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2557

2. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตไอนํ้าจากก๊าซ

ชีวภาพจากกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย (Biogas)

โดยการ ติดต้ังหม้อไอน้ําแบบไหลทางเดียว (Once Through 

Boiler) ท่ี บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากัด ในปี 2558 

ซึ่งเป็นหม้อไอน้ําท่ีสามารถใช้งานกับเช้ือเพลิงจากก๊าซชีวภาพจาก

กระบวนการบําบัดน้ําเสียได้โดยตรง จึงทําให้สามารถใช้ประโยชน์

จากก๊าซชีวภาพ ในการนํามาผลิตไอน้ําได้มากข้ึน

3. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ

รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis; RO)

โดยการติดตัง้อปุกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable 

Speed Drive; VSD) ในป๊ัมความดนัสงู (High Pressure Pump) 

ที่บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด เพ่ือควบคุมแรงดันนํ้าเข้าสู่

ระบบอาร์โอและควบคุมอัตราการไหลของน้ําที ่45 ลบ.ม. ต่อช่ัวโมง 

ทดแทนการปรับวาล์วนํ้าป้อน (Feed Valve) ทําให้ลดการสูญเสีย

พลังงานจากมอเตอร์ทีใ่ช้ในการปรับวาล์ว 53,293 กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

(kWh) ต่อปี หรือคิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้ 191,854 บาทต่อปี

เม่ือเทียบกับปี 2557

1 ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001 จาก TÜV NORD Thailand Ltd.
2 ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001 จาก ACM Services Company Limited

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมพลังงานทดแทน

นอกจากการปรับปรงุประสทิธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรกัษ์

พลังงานอย่างต่อเน่ือง ไทยเบฟยังตระหนักถึงการนําพลังงาน

หมุนเวียนมาใช้แทนพลังงานฟอสซิลให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้หลักการ

ดังกล่าวตั้งแต่การออกแบบระบบและการติดตั้งระบบการใช้

พลังงานทดแทน อาทิ ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีการนําระบบ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) การใช้พลังงาน C
2

+ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน

ทดแทนพลังงานฟอสซิล นอกจากน้ียังมีการพัฒนาโครงการ

ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองดังตัวอย่างโครงการ ดังน้ี

1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพส่วนเกิน

ในการผลิตสุราจะเกิดของเสียท่ีเรียกว่า น้ํากากส่า ซ่ึงนํามาผลิต

ก๊าซชีวภาพ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (TBE) จึงได้

ลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพส่วนเกนิท่ีโรงงานสาขา

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายหลักใน

การนําก๊าซชีวภาพท่ีได้จากกระบวนการหมักน้ํากากส่า ไปใช้

ทดแทนน้ํามันเตาเพ่ือผลิตไอน้ําของโรงงานสุรา และนํา

ก๊าซชีวภาพท่ีเหลือมาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยผ่านข้ันตอนกระบวนการ

ต่างๆ ตามข้อกําหนด

ของเคร่ืองผลิตไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้า ได้ประมาณ 6 – 8 

ล้านกโิลวัตต์ต่อปี ซึง่เพียงพอต่อการใช้งานภายในโรงงานผลิตไฟฟ้า 

และมีปริมาณท่ีเหลือสามารถขายให้กับการไฟฟ้า โดยคิดเป็นรายได้

ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปี ทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการผลิตไฟฟ้า ท้ัง 2 สาขา 

ได้มีการดําเนินการ ต้ังแต่ก่อนเร่ิมโครงการเป็นต้นมา ดังน้ี 

1) จัดทํารายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental & 

Safety Assessment; ESA) โดยศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ประเมินและวิเคราะห์อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา เป็นต้น 

และระบรุะบบบรหิารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อาชีวอนามยั

และความปลอดภัย เป็นต้น โดยมาตรการท้ัง 2 ส่วนน้ีได้รับ

ความเห็นชอบ จากคณะทํางาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พร้อมท้ังได้ปฏิบัติตามมาตรการและระบบบริหารความปลอดภัย

ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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แผงเก็บรงัสแีสงอาทิตย์ โรงงานเสริมสขุ จงัหวัดปทมุธานี

2) จัดทํารายการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Checklist) ตามประมวลหลักการปฏิบตั ิ(Code of Practice; 

CoP) ย่ืนต่อคณะกรรมการประกอบกิจการพลงังาน (กกพ.) ได้

ดาํเนนิการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข และติดตามตรวจสอบ

ตามท่ีได้กําหนดไว้แล้ว ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จัด 

“ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ก่อนการก่อสร้าง

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เข้ามาแสดง

ความคิดเห็นต้ังแต่เริ่มต้นโครงการและได้รวบรวมประเด็น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กําหนดเป็นมาตรการเพ่ิมเติม

แนบท้ายของรายการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม

โครงการผลิตไฟฟ้าที่วางแผนจะสร้างต่อไป คือ โรงงานสาขา

จังหวัดขอนแก่น โดยเร่ิมดําเนินการจัดทํารายงานเก่ียวกับการ

ศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental & Safety 

Assessment; ESA) ในเดือนมกราคม ปี 2559

2. โครงการผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ร่วมกับความร้อนจากเครื่องอัดอากาศสําหรับ

นํ้าป้อนหม้อ ไอนํ้า

บริษทั เสรมิสุข จาํกดั (มหาชน) ได้ตดิตัง้แผงเก็บรังสีแสงอาทิตย์

แบบหลอดสูญญากาศ รวมพ้ืนทีตั่วเกบ็รังสแีสงอาทิตย์ทัง้หมด 

1,125 ตารางเมตร ร่วมกับการนาํความร้อนจากเคร่ืองอดัอากาศ 

ทีโ่รงงาน 4 แห่ง เพือ่นาํความร้อนทีไ่ด้มาแลกเปล่ียนอุณหภูมิให้กับ

นํ้าสําหรับป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ํา (Feed water to boiler) ทําให้ลด

การใช้พลังงานในการต้มน้ําเพ่ือให้ได้ไอน้ําที่นํามาใช้ใกระบวนการ

ต่างๆ โดยสามารถลดการใช้นํ้ามันเตาในการผลิตไอน้ําได้ 

147,000 ลิตรต่อปี เม่ือเทียบกับปี 2557

3. โครงการนําหัว-หางแอลกอฮอล์มาเผาร่วมกับ

นํ้ามันเตาในเครื่องกําเนิดไอนํ้า

จากการกล่ันสุราของโรงงานสุราจะมีของเหลือจากการกล่ัน

ที่เป็นหัว-หางของแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถ

นํามาใช้ในกระบวนการผลิตสุราได้  จึงได้มีแนวคิดนํามาเผา

ที่เครื่องกําเนิดไอนํ้า ร่วมกับนํ้ามันเตา โดยโครงการน้ี ได้มี

การดําเนินการที่ บริษัท แสงโสม จํากัด จังหวัดนครปฐม 

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร

บรษิทั สมีาธรุกจิ จํากดั จังหวดันครสวรรค์ และบรษิทั สุราบางยีข่นั 

จํากัด ผลท่ีได้สามารถลดการใช้น้ํามันเตาท่ีใช้ของทั้ง 4 โรงงาน

ได้ 2,070,630 ลิตรต่อปี หรือ 27,953,744 บาทต่อปี และมี

แผนในการขยายปรับใช้กับบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟต่อไป

4. โครงการนําเทคโนโลยีระบบกําจัดนํ้าเสียแบบ

เบ็ดเสร็จ (Zero Discharging) ด้วยระบบเตาเผา

นํ้ากากส่า (Incineration System)

โดยการนําน้ํากากส่าที่เหลือจากกระบวนการกล่ันสุรา มาเข้าสู่

ระบบระเหยน้ํากากส่า (Evaporator) เพ่ือให้ได้ความเข้มข้นเพ่ิม

ขึ้นก่อนส่งไปเผาท่ีเตาเผา (Incinerator) ในการเผาน้ํากากส่า

จะมีผลผลิตท่ีได้คือ พลังงานความร้อนในรูปของไอน้ําแรงดันสูง 

ซึ่งใช้ขับกังหันไอน้ํา (Steam turbine) ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้

เครื่องกําเนิดไอน้ํา จากการใช้พลังงานจากน้ํากากส่าเข้มข้น บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

บ่อกักเก็บก๊าซชีวภาพ (Gas Holder) ของระบบผลิตไฟฟ้า 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด สาขาบุรีรัมย์

ในโรงงาน และส่วนท่ีเหลือจะถูกขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

นอกจากน้ีไอน้ําแรงดันต่ําท่ีออกจากกังหันไอน้ํา จะถูกส่งไปใช้ใน

กระบวนการผลิตสุรา  สําหรับน้ําคอนเดนเสท (Condensate) 

ที่เกิดจากกระบวนการระเหยน้ํากากส่า จะถูกนํามาบําบัด 

และส่งกลับไปใช้ในหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ในกระบวน

การผลิตต่อไป

ไทยเบฟใช้พลังงานทดแทนเทียบเท่านํ้ามันเตาในปี 2558 

ปริมาณกว่า 35 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 477 ล้านบาท

39บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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แหล่งพลังงาน

พลังงานท่ีไทยเบฟใช้ในกระบวนการผลิตจําแนกเป็น 2 ประเภท คือ

1. พลังงานทางตรง (Direct Energy) คือพลังงานท่ีองค์กรสามารถควบคุมแหล่งเช้ือเพลิงท่ีนํามาผลิตพลังงานใช้เองภายในองค์กร 

ประกอบด้วย

• พลังงานหมุนเวียน (Renewable) ได้แก่ ก๊าซชีวภาพจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (Biogas) น้ํากากส่าเข้มข้น (concentrated slop) 

แอลกอฮอล์หัว-หาง 90 และ 70 ดีกรี

• พลังงานสิ้นเปลือง (Non-Renewable) ได้แก่ นํ้ามันเตา (Heavy Fuel Oil) ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ก๊าซ C
2

+   

 เชื้อเพลิงแข็ง (Biomass) ถ่านหิน (Bituminous) น้ํามันเบนซินหรือก๊าซโซลีน (Gasoline) น้ํามันดีเซล (Diesel Fuel) 

2. พลังงานทางอ้อม (Indirect Energy) คือพลังงานท่ีองค์กรซ้ือเข้ามาใช้งานภายในองค์กร ประกอบด้วย พลังงานไฟฟ้า

และพลังงานไอน้ํา

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable) 

พลังงานสิ้นเปลือง (Non-Renewable) พลังงานไฟฟ้า และพลังงานไอนํ้า (ซื้อจากนิคม) 

ตั้งแต่ปี 2556-2558

ประเภทของพลังงาน หน่วย 2556 2557 2558

พลังงานทางตรง

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน เมกะจูล 992,255,022 1,102,885,120 1,133,578,400

ปริมาณการใช้พลังงานส้ินเปลือง เมกะจูล 3,244,264,679 3,111,601,864 3,158,522,783

พลังงานทางอ้อม

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เมกะจูล 862,925,483 877,757,843 922,282,355

ปริมาณไอน้ํา (ซ้ือจากนิคม) เมกะจูล 6,007,716 5,901,397 4,327,938

ปริมาณการใช้พลังงานท้ังหมด เมกะจูล 5,105,452,900 5,098,146,224 5,218,711,475*

หมายเหตุ:

* อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับรองโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (หน้า 124)

• ปริมาณพลังงานจากเช้ือเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของ (ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช้แต่ละประเภท x ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงแต่ละประเภท)

 ค่า Conversion Factor มาจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลค่า

พลังงานเฉพาะมาจากข้อมูลของคู่ค้า (สําหรับก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ C
2

+ น้ํามันเบนซินหรือก๊าซโซลีน นํ้ามันดีเซลและถ่านหิน) หรือมาจาก

การปฏิบัติงานจริง 

• ปริมาณพลังงานรวมท่ีใช้ทั้งหมด = ปริมาณพลังงานเช้ือเพลิงที่ใช้ (พลังงานสิ้นเปลือง+พลังงานหมุนเวียน) + ปริมาณพลังงานไฟฟ้า

ที่ใช้ท้ังหมด + ปริมาณพลังงานจากไอน้ําที่ซ้ือเข้ามาใช้

 หน่วยวัด: เมกะจูลต่อเดือน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ดัชนีการใช้พลังงานต่อยอดการผลิต

ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2556-2558

หมายเหตุ:

ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อยอดการผลิตผลิตภัณท์
ครอบคลุมการใช้พลังงานส้ินเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน 
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน น้ํามันเตา LPG ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซ C2 และพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ 
ของเสียจากกระบวนการผลิต (อาทิ น้ำกากส่าเข้มข้น
แอลกอฮอล์หัว-หาง) และพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำท่ีใช้
ภายในองค์กรเท่าน้ัน

ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยเบฟเป็นที่ยอมรับและ
นิยมของผู้บริโภคมากข้ึนทำให้มีการเพ่ิมกำลังการผลิต
จึงส่งผลให้การใช้พลังงานสูงกว่าในปีที่ผ่านมา 
แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบดัชนีการใช้พลังงาน
ต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ของ ไทยเบฟพบว่า ลดลงร้อยละ 7 
เมื่อเทียบกับปี 2557 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีไทยเบฟตั้งไว้
ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของไทยเบฟ
ในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน

2
+

+

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ลดดัชนีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
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ด้วยความรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของโลกและประเทศไทย ไทยเบฟยังคงยึดม่ันในการบริหาร

การจัดการคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากโรงงาน เช่น 

ฝุ่นละอองรวม ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ที่เกิดจากโรงงานให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก

จากโรงงาน พ.ศ.2549 ด้วยการติดตั้งระบบบําบัดมลพิษ

ทางอากาศ ได้แก่ 

• Gas Washer เพ่ือลดปริมาณซัลเฟอร์ในก๊าซ และการผุกร่อน

ของเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา

• O
2
 Trim เพ่ือควบคุมการปรับปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม้ 

เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์โดยไม่มีการระบายอากาศส่วนเกิน

• Bag Filter ไซโคลน (Cyclones) และ Wet Scrubber 

 เพื่อดักจับฝุ่น ก๊าซ และไอ ตลอดจนอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 

 จากปล่องเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า

พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีได้ตามมาตรฐาน

ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United 

States Environmental Protection Agency; U.S. EPA) เพ่ือ

ติดตามตรวจวัดอย่างสมํ่าเสมอและรับรองว่าอากาศท่ีปล่อยออกจาก

โรงงานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โดยรอบ

นอกจากยึดมัน่ในการบริหารจัดการคณุภาพอากาศท่ีปล่อยออกจาก

โรงงานแล้ว ยงัขยายความมุ่งมัน่ในการจัดทาํคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ

ผลิตภณัฑ์ (Carbon Footprint for Product) และคาร์บอนฟุตพริน้ท์

ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ซ่ึงเป็นหนึ่ง

ในประเด็นสําคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญ ให้ครอบคลุม

บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟมากข้ึน รวมไปถึงการสร้างความใส่ใจ

ในเร่ืองของการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ไปยังคู่ค้าของเราในอนาคต เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้แนวทางการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 

Assessment; LCA) และการคํานวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าตามคู่มอืขององค์การบรหิารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ สําหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ที่ปล่อยระบายอากาศของ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

ปล่องระบายอากาศของโรงงาน บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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สุราขาว ตรารวงข้าว 35 ดีกรี
ขนาดบรรจุ 625 มิลลิลิตร
บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จำกัด

สุราขาว ตรารวงข้าว 35 ดีกรี
ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร
บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จำกัด 

สุราขาว ตรารวงข้าว 30 ดีกรี 
ขนาดบรรจุ 625 มิลลิลิตร
บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จำกัด

548 g508 g 554 g 611 g

สุราขาว ตรารวงข้าว 30 ดีกรี 
ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร
บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จำกัด

ก๊าซชีวภาพ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอร์ย่ี จำกัด 
สาขาสุราษฎร์ธานี

สุราขาว ตรารวงข้าว 35 ดีกรี 
ขนาด 330 มิลลิลิตร
บริษัท นทีชัย จำกัด

สุราขาว 40 ดีกรี (ส่งออกเท่านั้น) 
ขนาดบรรจุ 625 มิลลิลิตร
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

726 g 944 g 344 g

เบียร์ช้างคลาสสิก* 
บรรจุขวดแก้วขนาด 620 มิลลิลิตร
บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย) จำกัด

สุราขาว ตรารวงข้าว 40 ดีกรี
ขนาดบรรจุ 625 มิลลิลิตร
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

สุราขาว ตรารวงข้าว 40 ดีกรี
ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

สุราขาว ตรารวงข้าว 40 ดีกรี
ขนาดบรรจุ 625 มิลลิลิตร
บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จำกัด

503 g 675 g 514 g 760 g

สุราขาว ตรารวงข้าว 40 ดีกรี
ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร
บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จำกัด 

สุราขาว ตราไผ่ทอง 35 ดีกรี* 
ขนาดบรรจุ 625 มิลลิลิตร
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอร่ี แอนด์ 
ดิสทิลเลอร่ี จำกัด

สุราหงส์ทอง 35 ดีกรี* 
ขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตร
บริษัท สุราบางย่ีขัน จำกัด

3.80 kg 1.80 kg 2.00 kg

สุราหงส์ทอง 35 ดีกรี* 
ขนาดบรรจุ 350 มิลลิลิตร
บริษัท สุราบางย่ีขัน จำกัด

1.20 kg

สุราแสงโสมเหรียญทอง 40 ดีกรี* 
ขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตร
บริษัท แสงโสม จำกัด

3.89 kg

สราหงส์ทอง 35 ดี

ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟที่ได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ:

* สมัครและดําเนินการขอข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

45บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ประกอบด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

(Direct emission, Scope 1) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect emission, Scope 2) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย 2556 2557 2558

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope1) ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 228,947 245,763 256,565*

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 228,947 238,649 250,142

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทําความเย็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า - 7,114 6,423

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope2) ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 139,646 142,035 149,144*

ในปี 2558 บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ จัดทําและได้รับการรับรอง

เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร จากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จํานวน 6 บริษัท

ประกอบด้วย 

1. บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

2. บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

3. บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอร่ี แอนด์ดิสทิลเลอร่ี จํากัด

4. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จํากัด (สาขาปราจีนบุรี)

5. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จํากัด (สาขาขอนแก่น)

6. บริษัท ธนภักดี จํากัด 

และยังมีบริษัทย่อยอ่ืนอยู่ระหว่างการรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กร อาทิ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) บริษัท คอ

สมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991) จํากัด พร้อมท้ังในปี 2559 ได้ขยายการจัดทําคาร์บอนฟุต

พร้ินท์ขององค์กร โดยเข้าร่วมโครงการนําร่องการจัดทําคาร์บอนฟุต

พร้ินท์องค์กรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ท่ีบริษทั โออชิ ิเทรดดิง้ 

จํากัด และบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําแนวทางดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและรายงาน

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แสดงได้ดังตาราง

ในปี 2558 ไทยเบฟมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการใช้

พลังงานท่ีมากข้ึนจากปริมาณการผลิตท่ี

มากข้ึน แต่เมื่อเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์

ของไทยเบฟพบว่า ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบ

กับปี 2557 เป็นไปตามเป้าหมายของปี 

2558 ซ่ึงเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึงแม้มีการ

ผลิตที่เพ่ิมข้ึนแต่ยังสามารถลดผลกระทบ

ทางส่ิงแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:

* อยู่ภายใต้ขอบเขตการการรับรองโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจํากัด (หน้า 124)

• ตารางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO
2
) ก๊าซมีเทน (Methane; CH

4
) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous 

 oxide; N
2
O) โดยคํานวณจากการใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงาน (อ้างถึงหน้า 40) และสารทําความเย็นแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยใช้

 ค่าศักยภาพจากแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และค่าศักยภาพจากรายงาน

 ฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC)

• ค่าศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนท่ีได้จากของเสียจากกระบวนการกลั่น คํานวณโดยท่ีปรึกษาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิต

ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2556-2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2558 ไทยเบฟสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ มากกว่า 640,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงเป็นผลมาจาก

โครงการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆ และ พลังงาน อาทิ การนําแอลกอฮอล์หัว-หางหรือการผลิต ก๊าซชีวภาพ

แทนน้ํามันเตา การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ําร้อนก่อนส่งเข้าหม้อไอน้ํา หรือการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพส่วนเกิน 

และการนําหลักการ 3Rs ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 

นําไปสู่ผลลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพได้ในเวลาเดียวกัน

การหลอมเศษแก้ว
เพื่อนำมาเป็น
วัตถุดิบในการ
ผลิตขวดใหม่

การใช้น้ำกากส่า
เพื่อการเกษตร
และโครงการ
ปลูกปาล์มด้วย
น้ำกากส่า

การนำไส้กล่อง
บรรจุภัณฑ์เก่า
กลับมาใช้ซ้ำ

การลดขนาด
ฝาของน้ำอัดลม

การลดน้ำหนักพลาสติก
ของขวดพีอีที 
(Polyethylene 
Terephthalate 
bottle; PET 
bottle)

การลดน้ำหนัก
ขวดแก้ว
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“ไทยเบฟมุ่งมั่น

บริหารจัดการของเสีย

อย่างมีประสิทธิภาพและ

อยู่ในกรอบของกฎหมาย”

“ไทยเบฟให้ความใส่ใจ

ในการบำบัดน้ำทิ้ง

ให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด”

การบริหารจัดการ
นํ้าทิ้งและของเสีย
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จากการสํารวจความคิดเห็นด้านความย่ังยืนของบริษัทในปี 2558 น้ําทิ้งและของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของไทยเบฟเป็นประเด็น

ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้ความสนใจ ซ่ึงปัจจบุนัมรีะบบการจัดการภายในเพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  การบริหารจัดการน้ําทิ้งและของเสียของไทยเบฟเป็นดังน้ี

การบริหารจัดการนํ้าทิ้ง

บ่อบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

ระบบบําบัดน้ําเสีย IC reactor บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ไทยเบฟให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําท้ิงและการรักษา

ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ํา เรามีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีถูกออกแบบให้

เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและโรงงานท่ีต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

เพือ่ให้สามารถรองรับนํา้เสียจากกระบวนการผลิตได้อย่างเพยีงพอ

อีกท้ังสามารถบําบัดให้นํ้าทิ้งมีคุณภาพตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราช

บัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เร่ืองกําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งท่ี

ระบายออกจากโรงงาน จึงมีการนําเทคโนโลยีแบบต่างๆ มาใช้ เช่น 

1. การใช้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ เช่น ระบบ Up Flow 

Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และระบบ Internal 

Circulation reaction (IC reactor) 

2. การใช้ระบบบําบัดแบบเติมอากาศ เช่น ระบบบําบัดแบบตะกอน

เร่ง (Activated sludge) บ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) และ

บ่อผ่ึงธรรมชาติ เป็นต้น

ไทยเบฟรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งท่ีผ่านกระบวน

การบําบัดให้กับหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง โดยการรายงาน

ผล BOD ผ่านทางระบบ Online pollution monitoring system 

ต่ออุตสาหกรรมจังหวัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

ทั้งได้จัดทํารายงานปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกนอกโรงงาน 

ซึ่งประกอบด้วย มลพิษน้ํา มลพิษอากาศ โดยรวบรวมข้อมูลเป็น 

รายเดือนแล้วจัดส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 6 เดือน 
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นํ้าเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดแล้วจะถูกจัดการตามพ้ืนที่ต้ังของ 

โรงงานในกลุ่มไทยเบฟ ดังนี้ 

1. สําหรับโรงงานท่ีต้ังอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่ง

ประเภทของใบอนุญาตได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือไม่อนุญาต

ให้ทิ้งน้ําเสียท่ีบําบัดแล้วออกนอกโรงงาน (Zero discharge) 

นํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม น้ําจะถูกปรับสภาพอีกคร้ังจนมีคุณภาพ

เหมาะสมก่อนนํามารถน้ําต้นไม้ในโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองด่ืม และน้ํา

ดังกล่าวจะนําไปเติมระบบหล่อเย็น (Cooling water system) 

ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ประเภทท่ีสอง ได้รับอนุญาติจาก

หน่วยงานภาครัฐให้ทิ้งนํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วออกนอก

โรงงานได้ ในกรณีน้ี นํ้าเสียต้องถูกบําบัดจนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานน้ําท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยออก

นอกโรงงาน

2. สําหรับโรงงานท่ีต้ังอยู่ในเขตนิคอุตสาหกรรม จะทําการบําบัด

นํ้าเสียให้มีคุณภาพตามท่ีนิคมอุตสาหกรรมน้ันๆ กําหนด ก่อนส่ง

ต่อให้ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม

โดยปริมาณการปล่อยน้ําทิ้งของไทยเบฟตามแหล่งท่ีระบายออก

จากโรงงาน เป็นดังตารางต่อไปน้ี

หมายเหตุ: 

นํ้าทิ้ง หมายถึง นํ้าที่ผ่านกระบวนการบําบัดจนคุณภาพนํ้าเป็นไปตามกฎหมายกําหนด หรือนิคมอุตสาหกรรมกําหนดก่อนทําการระบายออกจากโรงงาน 

ปริมาณนํ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบําบัดของไทยเบฟตามแหล่งที่ระบายออกจากโรงงาน ตั้งแต่ปี 2556-2558

แหล่งที่ระบายนํ้าออกจากโรงงาน หน่วย 2556 2557 2558

แม่นํ้า ลูกบาศก์เมตร 5,680,389 6,012,679 7,656,912

ระบบบําบัดของนิคมอุสาหกรรม ลูกบาศก์เมตร 844,290 1,123,751 1,198,874

ปริมาณน้ําที่ระบายออกจากโรงงานท้ังหมด ลูกบาศก์เมตร 6,524,679 7,136,430 8,855,786

บ่อตกตะกอนก่อนระบายนํ้าท้ิงออกจากโรงงาน
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หมายเหตุ: 
1 อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

เรื่องกําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน  
2 ยกเว้นข้อมูลของโรงงานท่ีตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงโรงงานมีระบบบําบัดเบ้ืองต้นเพื่อให้ได้ค่าคุณภาพตามท่ีนิคม

อุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่กําหนด ก่อนส่งต่อไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม

คุณภาพนํ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบําบัดของไทยเบฟ ปี 2558

พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฏหมายกําหนด1 ค่าคุณภาพนํ้าทิ้งของไทยเบฟ2

PH - 5.5-9.0 8.0

COD มิลลิกรัมต่อลิตร ≤ 120 38.0

BOD มิลลิกรัมต่อลิตร ≤ 20 7.2

TSS มิลลิกรัมต่อลิตร ≤ 50 17.3

TDS มิลลิกรัมต่อลิตร ≤ 3,000 1,046.5

ไทยเบฟได้กําหนดค่าควบคุมมาตรฐานน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างเข้มงวด ให้ได้ค่าท่ีดีกว่า สะอาดกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ําท้ิงกรมโรงงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อเน่ือง  

การบริหารจัดการของเสีย

ไทยเบฟใส่ใจในการบริหารจัดการของเสียมาโดยตลอด ทุกกลุ่ม

ธุรกิจดําเนินการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและ

สิ่งแวดล้อมท่ีกําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และไทยเบฟมุ่งม่ันบริหารจัดการ

ของเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การดําเนินการของภาคการผลิตจะมีการจัดทําบัญชีบันทึก

ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน และจัดทํารายงานสรุปประจําเดือนและ

ประจําปี มีการคัดแยกและส่งกําจัดขยะตามประเภทท่ีกฎหมาย

กาํหนด โดยมีการป้องกนัการปนเป้ือนต้ังแต่การจดัเก็บ การขนส่ง 

และการกําจัด ท้ังนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 

การกําจัดของเสียจะแบ่งตามประเภทท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ

ผลิตเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.  ขยะท่ัวไป ซ่ึงมีผู้รับไปกําจัด ได้แก่ หน่วยงานท้องถ่ิน เช่น 

 เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล

2. ขยะอันตราย ซ่ึงมีผู้รับไปกําจัด ได้แก่ บริษัทจ้างกําจัด

 ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายกําหนด

3. ขยะมีมูลค่า ซ่ึงมีการคัดแยกชนิดท่ีสามารถนํากลับมา

 ใช้ซ้ํา (Reuse) และนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

4.  ขยะท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต มีบริษัทย่อย

ในกลุ่มไทยเบฟ ได้แก่ บริษัท อาหารเสริม จํากัด รับไป

ดําเนินการทําให้เกิดรายได้ต่อไป 
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ไทยเบฟมุ่งม่ันท่ีจะลดปริมาณของเสียดังจะเห็นได้จากปริมาณของเสียโดยรวมลดลงอย่างต่อเน่ือง 11% ในปี 2557 

และ 42% ในปี 2558

หมายเหตุ:

* ปริมาณขยะท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต คิดจากขยะที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตยังไม่รวมของกลุ่มธุรกิจสุรา เน่ืองจากระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 

และจะรายงานข้อมูลในปีถัดไป

ปริมาณของเสียแต่ละประเภท ตั้งแต่ปี 2556-2558

ประเภทของเสีย หน่วย 2556 2557 2558

ขยะท่ัวไป ตัน 4,607 2,502 2,217

ขยะอันตราย ตัน 265 242 177

ขยะท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต* ตัน 54,816 59,400 35,827

ขยะมีมูลค่า ตัน 42,064 28,939 14,856

ปริมาณของเสียท้ังหมด ตัน 101,753 91,083 53,077

ไทยเบฟ ได้เข้าร่วมโครงการ 3Rs กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทําให้มีแนวทางในการบริหารจัดการของเสีย

ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากข้ึน ก่อให้เกิดการลดต้นทุนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

การนำกลับมาใช้ใหม่ 

โครงการนำเศษแก้ว
และขวดพลาสติก (PET) 
กลับมาหลอมเพ่ือทำเป็น
ขวดใหม่

• 

การใช้ซ้ำ  

โครงการนำขวดแก้วที่บรรจุ
เครื่องดื่มทั้งสุรา เบียร์ 
และเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลับมาใช้ซ้ำ โดยผ่านกระบวน
การล้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการนำไส้กล่อง
บรรจุภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ซ้ำ 
และฆ่าเช้ือโรค

• 

• 

การลด 

โครงการใช้กระดาษให้น้อย
ที่สุด (Paperless) เพื่อลด
การใช้กระดาษ ลดการจัดเก็บ
รวมถึงลดขั้นตอนการอนุมัติ
ต่างๆ ด้วยเอกสารกระดาษ
โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบงาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แทน  
โครงการบำรุงรักษา
เครื่องจักรด้วยการบำรุง
รักษาทวีผลแบบทุกคน
มีส่วนร่วม (Total Productive 
Maintenance;  TPM) 
ทำให้เกิดของเสียจากอะไหล่
เครื่องจักรเสียลดลง  
โครงการลดน้ำหนักฝา
และขวดพลาสติกบรรจุ
น้ำดื่มร่วมกับบริษัทผู้ผลิต
และจำหน่าย (Supplier) 

• 

• 

• 
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นอกจากน้ี ไทยเบฟยังมีแนวทางในการจัดการผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิต (By-product) ซ่ึงก่อให้เกิดคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มอีกด้วย โดยจัดตั้งบริษัท อาหารเสริม จํากัด เป็น

บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ  รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

ผลพลอยได้ที่มาจากกระบวนการผลิตจากโรงงานในกลุ่มธุรกิจ

สุรา และกลุ่มธุรกิจเบียร์ เช่น กากตะกอนส่า ขี้เถ้าผง กากข้าว

มอลท์แห้ง กากข้าวมอลท์เปียก ยีสต์แห้ง และตะกอนแบคทีเรีย 

ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับไทยเบฟอีกทางหน่ึง

โดยมีเป้าหมายหลักสนับสนุนและพัฒนาวัตถุดิบคุณภาพดี

ให้กับภาคปศุสัตว์และภาคการเกษตร โดยจําหน่ายในรูปของ

วัตถุดิบสําหรับใช้เป็นอาหารเสริมของสัตว์ และสําหรับผลิตเป็น

ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

ฟาร์มปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรปลูกพืช และ

โรงงานผู้ผลิตปุ๋ย

นอกจากน้ี บริษัท อาหารเสริม จํากัด ยังมีการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จากผลพลอยได้ของโรงงานสุราและโรงงานเบียร์ 

เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการคิดค้นสูตร วัสดุปรับปรุง

ดินตามแนวทางวัฏจักรชีวมวล (Bio cycle) ซ่ึงเป็นการนํา

ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 

จําหน่ายให้แก่เกษตรกรรอบโรงงาน เพ่ือใช้ฟื้นฟูสภาพดินที่มี

การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานจนดินมีสภาพเสื่อมโทรม เป็นการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างสัมพันธ์ตอบแทนชุมชน

รอบโรงงาน และคืนกําไรให้กับสังคม

การดําเนินการบริหารจัดการน้ําเสียและขยะของไทยเบฟในรอบปีที่

ผ่านมา  รวมถึงการนําระบบ ISO 14001 มาใช้อย่างจริงจัง 

และปฏบิติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยปราศจากการร้องเรยีน 

ตอกย้ําให้เห็นความมุ่งมั่นในการจัดการเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยท่ีสุด

วัตถุดิบในการผลิตสุรา, เบียร์

โรงงานผลิตสุราและโรงงานผลิตเบียร์

By-product วัดถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์

สัตว์กินอาหารแล้วได้มูลสัตว์

By-product วัดถุดิบในการผลิตปุ๋ย
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การควบคุมคุณภาพตลอดท้ังกระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการส่งเสริม

ด้านสุขภาพถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความสําคัญซ่ึงทางไทยเบฟ

ตระหนักและให้ความสําคัญมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกให้

ผู้บริโภคสําหรับเครื่องด่ืมท่ีส่งเสริมสุขภาพและเหมาะกับชีวิต

ประจําวัน ส่วนงานวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

ลดปริมาณน้ําตาลในเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ เคร่ืองด่ืม

ชาโออิชิ คาบูเซฉะ ไม่มีนํ้าตาล และ น้ําตาลน้อย, เคร่ืองดื่ม

โคลา เอส ไม่มีน้ําตาล (no sugar) เคร่ืองด่ืมสําหรับส่งเสริม

สําหรับผู้ออกกําลังกาย อาทิ 100 พลัส ซึ่งเป็น Isotonic 

Beverage นอกจากน้ียังมีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) อาทิ การสกัดทาเคชินจากกากใบชาเขียว การสกัด

เบต้ากลูแคนจากยีสต์เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเบียร์

สําหรับการควบคุมกระบวนการผลิต ไทยเบฟมีการกําหนด

นโยบายคุณภาพ (Quality policy) พร้อมท้ังจัดทําแผน

คุณภาพ (Quality Plan) และมาตรฐานการดําเนินการต่างๆ 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการตรวจรับ การผลิต 

การติดตาม การตรวจสอบ การทวนสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่กําหนด และสามารถช้ีบ่งสอบกลับได้ในทุกๆ 

ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการควบคุมและพัฒนาด้านความปลอดภัย

และสุขภาพของผู้บริโภคครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ 

อีกทั้งยังส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดําเนินการจัดทํา

ระบบมาตรฐานการทดสอบตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory 

Practice/Department of Industrial Works; GLP/DIW) 

และการขอการรับรอง ISO/IEC17025 สําหรับห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์กับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ไทยเบฟได้มีกระบวนการตรวจติดตามโดยบุคลากรผู้มีความ

เชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอก (Internal and External 

audit process) และรวมถึงการตรวจติดตามคู่ค้า พร้อมทั้ง

ดําเนินการตามมาตรฐานสากล โดยจัดทําและรับรองระบบ

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารครอบคลุม 100% ของ

ทุกผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ อาทิ

• ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) 

• ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัย

ด้านอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good 

Manufacturing Practice & Hazard Analysis and 

Critical Control Point) 

• ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO22000) 

• Halal หรือมาตรฐานท่ีรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชาวมุสลิม

สามารถรับประทานได้

• ระบบ National Sanitation Foundation (NSF) ซ่ึงรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์นํ้าด่ืมตามมาตรฐาน U.S.FDA 

(The United States Food and Drug Administration)

ความยั่งยืนด้านสังคม: 
การคุ้มครองและแบ่งปัน

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความสําคัญซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ

พึงพอใจของผู้บริโภคและการดําเนินธุรกิจของไทยเบฟ ด้วยเหตุดังกล่าวไทยเบฟจึงให้ความสําคัญและ

มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
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การรับรองระบบมาตรฐานระดับสากล

ISO 

9001

ISO 

22000
GMP HACCP

ISO 

14001

OHSAS 

18001

ISO 

50001
NSF BRC HALAL

กลุ่มธุรกิจสุรา • • • • • •

กลุ่มธุรกิจเบียร์ • • • • • • • •

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม

ไม่มีแอลกอฮอล์ • • • • • • • • •

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

ไทยเบฟตระหนักถึงความสําคัญของการตอบสนองต่อความ

ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค จึงจัดให้มีกระบวนการ

จัดการข้อร้องเรียน และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้บริโภคหลายรูปแบบ อาทิ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) ศูนย์ผู้บริโภคไทยเบฟ และโทรศัพท์สายตรง เพ่ือให้

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนปัญหา 

รวมถึงการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดย

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ทําการรวบรวม วิเคราะห์ 

และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ตอบสนองต่อลูกค้า

อย่างรวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุด และการตอบสนอง

ความพึงพอใจ นอกจากน้ีลูกค้าตลอดสายโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) มีช่องทางการเย่ียมเพื่อรับทราบความต้องการและ

รับข้อเสนอแนะด้วย ไทยเบฟยังการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก

ลกูค้า เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการและผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง

ไทยเบฟมีการวิจัยทางการตลาดเก่ียวกับผู้บริโภคในด้านต่างๆ 

และได้นําผลวิจัย รวมท้ังความคิดเห็นของผู้บริโภคมาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่างตามรูปแบบการใช้ชีวิต และ

เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

ผู้บริโภคในทุกกลุ่มอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ โออิชิ กรีนที ไม่มี

นํา้ตาล 0% โออิช ิคาบเูซฉะ สูตรไม่มนีํา้ตาล และสูตรน้ําตาลน้อย 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มในการ

ดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน และเป็นการส่งเสริมตามนโยบาย

ด้านสุขภาพของรัฐบาล ในปี 2557 บริษัท เสริมสุข จํากัด 

(มหาชน) ได้ออกผลิตภัณฑ์ “เอส ฟรี” นํ้าอัดลมไร้น้ําตาล และ

ไร้แคลลอร่ี และในปี 2558 ได้ออกผลิตภัณฑ์ 100พลัส อีก 

2 รสชาติ เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แสวงหา

ผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มความสดช่ืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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รางวัลการันตีคุณภาพและเทคโนโลยี

ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์

และการผลิตท้ังในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองในช่วง

ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาทิ

• Alufoil Trophy 2015 - the category “Resource 

Efficiency”

• European Style Lager-Gold Medal จาก Australia 

International Beer Awards

• International High Quality Trophy จาก Monde 

 Selection Bruxelles International Institute for 

 Quality Selectio, Whisky of the Year 

 จาก Jim Murray’s Whisky Bibe  

• Gold –Best in Class จาก International Wine and 

 Splirit Competition, Environmental Initiatives-Gold 

 จาก The Global Distrillery Masters 2016 

• อ.ย. ควอลิต้ี อวอร์ด จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

• Thai Pack Awards จากผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที รสแตงโม 

 จากสถาบันการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

รางวัลท่ีได้รับท้ังหมดน้ันจึงเป็นการตอกย้ําคุณภาพในการบริหารงาน 

และกระบวนการผลิต รวมถึงคุณภาพและการเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของไทยเบฟท่ีจะ

ดําเนินการภายใต้นโยบายผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย

รางวัล Thai Pack Awards จากผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที รสแตงโม
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การอบรม
และพัฒนาพนักงาน

จากการให้ความสําคญัในเรือ่งของ “พนักงาน” เป็นหนึง่ในวิสยัทศัน์

หลักขององค์กรท่ีมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถ

และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ไทยเบฟให้ความสาํคญั

กบัการพฒันาพนักงานมากในระดับเดยีวกนักบัการให้ความสาํคญั

ทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เน่ืองจาก “พนักงาน” ถือเป็น

ปัจจยัหลกัแห่งความสําเรจ็ ทีช่่วยผลักดนัการดาํเนนิธุรกิจให้บรรลุ

พนัธกจิท่ีตัง้เป้าหมายไว้ การวางยุทธศาสตร์ในด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ตามวิสัยทัศน์ 2020 

จึงมีลักษณะเป็นแผน 3 ปีภายใต้กรอบการทํางานท่ีชัดเจน ดังน้ี

• เป้าหมายปี 2558 กําหนดในเร่ืองการสร้างรากฐานการเติบโต

• เป้าหมายปี 2559 กําหนดสร้างความเข้มแข็งของ

 โครงสร้างองค์กร

• เป้าหมายปี 2560 กําหนดให้เป็นปีของการพัฒนา

 วัฒนธรรมองค์กร 

โดยมุ่งเน้นให้สํานักทรัพยากรบุคคลเป็นคู่คิดทางกลยุทธ์ในการ

สร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของกลุม่บริษทัไทยเบฟ

อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป  

จากวิสัยทัศน์ผู้บริหารของไทยเบฟ ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะนําพาองค์กรให้

สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล จงึมกีารกาํหนดวสิยัทศัน์ 2020 เพ่ือให้ไทยเบฟและบริษทัย่อยในกลุม่ไทยเบฟ

ในประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้นําตลาดเครื่องดื่มได้ครบวงจรอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการกําหนด

แผนงานในด้านต่างๆ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 2020 

เช่น การขยายธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของตลาดและ

ผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความหลากหลายอย่างไม่จํากัด ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อให้ได้

งานที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการนําเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาใช้ในการผลิต 

การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วครบถ้วน การขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและถูกต้อง เป็นต้น

ตัวแทนผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ และบริษัทในเครือเข้าร่วมประชุม ThaiBev 

Group Conference ระหว่างวันท่ี 7-8 ตุลาคม 2558

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จับมือกับ 

Mr. Sanjay Khosla - Senior Adisor, The Boston Consulting Group (BCG) 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ThaiBev Leadership Series ในหัวข้อ “Focus 7 for 

Growth and Sustainability Leadership” วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา สร้างแรง

บันดาลใจและผลักดันทีมงานให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพือ่ความมัน่ใจว่าระบบการประเมินผลงานจะได้รับการติดตามอย่างสม่ําเสมอ ในปีทีผ่่านมาพนักงานท้ังบริษทัได้รบัการประเมินผลงานเพ่ิม

จากเดมิ 1 รอบเป็น 2 รอบ คือการประเมินผลงานกลางปีในเดอืนกรกฎาคม และการประเมินผลงานปลายปีในเดอืนธันวาคม ท้ังนีเ้พือ่ให้

พนกังานทุกคน มโีอกาสได้รับทราบผลงานของตนเองเป็นระยะ และสามารถแก้ไขและปรับปรงุได้ทนัเวลา นอกจากน้ี ยงัได้เพิม่ตวัชีวั้ดด้าน

การพฒันาบคุลากรสาํหรบัพนกังานระดับผูบ้งัคับบัญชาข้ึนไปอกีด้วย

หลงัจากทีพ่นกังานได้รบัการประเมนิผลงานแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะนําไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาตนเองต่อไป สาํหรบัพนกังานในระดับ

หวัหน้าส่วนขึน้ไปจะได้รบัทราบผลงานผ่านระบบคอมพวิเตอร์ซ่ึงเป็นระบบทีมี่มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มี

ความยติุธรรมและความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถรายงานผลของการปฏิบตังิานได้ทกุที ่ทกุเวลาผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ของ

องค์กร ตลอดจนสามารถติดตามผลการประเมินได้จากทกุที ่สาํหรบัการประเมินผลงานของพนักงานในระดับท่ีตํา่กว่าระดับหวัหน้าส่วน 

ยงัคงประเมินผ่านแบบฟอร์มการประเมนิซึง่มกีระบวนการการประเมินผลงานทีช่ดัเจนและเป็นรปูแบบเดยีวกันในทกุหน่วยงาน มีการ

ตรวจสอบโดยผู้บงัคับบัญชาในระดับถดัไป รวมท้ังส่งเสริมให้มกีารสือ่สารและรับฟังความคิดเหน็ของพนกังานเก่ียวกับผลการปฏบิติังาน

แบบตัวต่อตวัอย่างตรงไปตรงมากับผูบ้งัคับบัญชา และพนักงานจะได้รับสาํเนาใบประเมินผลงานดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรบัการ

พฒันาตนเอง

หลงัจากท่ีพนกังานได้รับการประเมินผลงานแล้วจะได้รับการพฒันาขดีความสามารถ ทักษะในการทํางานให้มคีวามเป็นมืออาชพี ได้รบัการ

สนบัสนุนให้มกีารจดัทาํแผนการพฒันารายบคุคล ท้ังหมดนีส่้งผลให้องค์กรมคีวามพร้อมทีจ่ะรองรับการเติบโตตามวิสยัทศัน์ 2020 และ

ยงัได้รบัประโยชน์ในการบรหิารความเส่ียงด้านทรัพยากรบคุคล การเตรียมพร้อมพนักงานและผู้บรหิารตามแผนงานพัฒนาความย่ังยืน

อย่างมรีะบบต่อไป

ไทยเบฟได้จัดให้มรีปูแบบการประเมินผลงานประจําปี 2558 อย่างเป็นระบบ มีการจดัแบ่งออกเป็นกลุม่ตามระบบข้ันในองค์กร มีตารางน้ํา

หนกัของ KPI (Key Performance Indicator) ความสามารถ วิธกีารประเมิน และความถ่ีในการประเมิน พร้อมกระบวนการส่ือสารและ

ตดิตามจากผู้บรหิารในสาํนกัทรพัยากรบุคคลอย่างใกล้ชดิ

อตัราส่วนของผู้ได้รบัการประเมินปี 2558 แบ่งตามเพศและระดับงานมดีงัต่อไปนี้

จาํนวนผูไ้ด้รบัการประเมินรวมทัง้ส้ิน 20,281 คน

เพศชาย

880
คน

เพศหญิง

597
คน

 เพศชาย

12,203
 คน

เพศหญิง

6,601
คน

 เพศชาย

13,083
 คน

เพศหญิง

7,198
คน

พนักงานและ
ผู้บริหาร

ในระดับ 8-14
1,477 คน

พนักงาน
ในระดับ 1-7
18,804 คน รวมพนักงาน

ทั้งหมด
20,281 คน
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*HQ = อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด, อาคาร ทีซีซีสุรวงศ์, 
อาคาร ปาร์คเวนเชอร์, อาคาร เล้าเป้งง้วน 1, 
อาคาร อรุณอัมรินทร์, อาคาร อีสท์วอเตอร์, 
อาคารแสงโสม พหลโยธิน, อาคารแสงโสม วิิภาวดี
อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

13,871
 คน

8,739
คน

22,610
คน

2,431
คน

1,091
 คน

เพศชาย

เพศหญิง

1,340 
 คน

14,962
 คน

25,041
คน

10,079
 คน

ไทยเบฟ

จำนวนพนักงาน แยกตามสถานที่ 
รายงาน 31 ธันวาคม 2558

HQ* สถานที่ทำงาน

อื่นๆ

2,984
คน

4,399
คน

225
คน

เพศชาย

เพศหญิง

230
คน

3,209
คน

4,629
คน

โออิชิ

5,786
คน

484
คน

100
 คน

เพศชาย

เพศหญิง

86
คน

5,886
คน

570
คน

เสริมสุข

22,641
คน

13,622
 คน

1,416
 คน

เพศชาย

เพศหญิง

1,656
 คน

24,057
คน

15,278
 คน

จำนวนรวม

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

7,838
คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

6,456
คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

39,335
คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

 7,383
คน

455
คน

HQ* สถานที่ทำงาน

อื่นๆ

6,270
คน

186
คน

HQ* สถานที่ทำงาน

อื่นๆ

36,263
คน

3,072
คน

HQ* สถานที่ทำงาน

อื่นๆ
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จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

1,036
 คน

640
คน

1,676
คน

23,365
คน

13,926
 คน

9,439 
คน

14,962 
 คน

25,041
คน

10,079
 คน

ระดับพนักงาน ระดับบริหาร

54
คน

29
คน

3,155
คน

4,600
คน

3,209
คน

4,629
คน

34
คน

13
 คน

5,852
คน

557
คน

5,886
คน

570
คน

1,124
 คน

682
 คน

22,933
คน

14,596
 คน

24,057
คน

15,278
 คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

7,838
คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

6,456
คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

39,335
คน

รวมพนักงาน
ทั้งหมด

7,755
คน

ระดับพนักงาน

6,409
คน

ระดับพนักงาน

83
คน

47
คน

1,806
คน

37,529
คน

ระดับพนักงาน

ระดับบริหาร

ระดับบริหาร

ระดับบริหาร
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ภาพแสดงจำนวนช่ัวโมงการอบรมของพนักงานปี 2558 ชาย หญิง รวม

ไทยเบฟ
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0

พนักงานปฏิบัติการ พนักงานอาวุโส หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง

ระดับ
พนักงาน

จ
ำน

วน
ช

ั่วโ
ม

งก
าร

อ
บ

รม
/ค

น
/ปี

7.17 5.55 6.58 9.50
12.62 10.05

19.89
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35.12 32.29
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51.67

18.54 19.21
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พนักงานปฏิบัติการ พนักงานอาวุโส หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง

ระดับ
พนักงาน

จ
ำน

วน
ชั่

วโ
ม

งก
าร

อ
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รม
/ค

น
/ปี
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ไทบเบฟได้กาํหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดาํเนนินโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบตังิาน และเป้าหมายถึงปี 2560 

ซึง่สามารถแบ่งเป็นเป้าหมายในแต่ละปี ได้ดังนี้

ปี 2558: จุดประกายการประเมินผลการปฏิบตังิานกลางปี

ปี 2559: สร้างความแข็งแกร่งให้การประเมินผลการปฏิบตังิาน ด้วยการประเมินผลแบบ 2 คร้ังต่อปี 

ปี 2560: สร้างเสถียรภาพการประเมินผลการปฏิบตังิานด้วยการประเมินผลรายไตรมาส 

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

ไทยเบฟให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ มีการ

วางโครงสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์

องค์กรและเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พนักงานทุกระดับ

มีโอกาสได้รบัการพฒันาตามตําแหน่งงานรวมถึงการพฒันา

ต่อยอดทักษะทีจํ่าเป็นต่อการปฏิบตังิานซึง่เป็นผลจากการพูดคยุ

กบัผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือกาํหนดแผนพัฒนารายบุคคล ท้ังน้ีเพือ่ให้

พนักงานและองค์กรม่ันใจว่า การจัดหลักสูตรการพัฒนาจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดกับพนักงานและองค์กรอย่างม่ันคงและย่ังยืน

ไม่เพียงแต่การเรียนรู้และการพัฒนาในกรอบของการทํางาน

เท่านัน้ ไทยเบฟยังมกีารพฒันาความสามารถของพนักงานในเชิง

ธรุกจิและการพัฒนาภาวะผู้นํา โดยมกีารกําหนดสมรรถนะความ

เป็นผู้นําสําหรับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน มีการจัดทําการ

ประเมนิแบบรอบด้าน เพือ่ให้ผูไ้ด้รับการประเมินรบัทราบสิง่ทีต่นเอง

ต้องพัฒนา และสามารถวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ีมีการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะในการ

บรหิารงานให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด การพฒันาด้านภาษา

ต่างประเทศและทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ

เฉพาะ เช่น เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต การพัฒนากลุ่ม

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การตลาดสําหรับกลุ่มพนักงานขาย 

โดยเน้นการพัฒนาทักษะความรู้และการสร้างความเป็นมืออาชีพ

ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน รวมถึงหลกัสตูรเพ่ือสนบัสนนุให้ทกุคน

สามารถไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 เช่น โปรแกรมการปรับกระบวนการ

คิดและทัศนคติ และการต้ังเป้าหมายในชีวิตและการทํางาน 

ด้วยความเช่ือทีว่่าการพฒันาด้วยรปูแบบท่ีหลากหลาย และ

เหมาะสมกับพนกังานจะช่วยให้การพฒันาพนกังานเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ จงึได้มกีารจัดสรรกระบวนการเรียนรูท้ัง้ในรปูแบบ

ของห้องเรียน (Class room) และแบบกิจกรรมท่ีพนกังานมีส่วน

ร่วมในการคิดวิเคราะห์ (Analytical workshop) เพ่ือให้พนกังาน

สามารถแบ่งปันประสบการณ์การทาํงานร่วมกนั และสามารถนํา

มาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาเมือ่กลบัสูส่ภาพแวดล้อมการทํางาน

ที่แท้จริง นอกจากน้ี ยังมีการเรียนรู้ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ 

(E-Learning) เพ่ือให้พนักงานท่ีสนใจสามารถเข้าถงึการเรียนรู้

ได้จากทกุท่ีทกุเวลา ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกบัการเดนิทาง 

ในปีทีผ่่านมามกีารพฒันาหลกัสูตรต่างๆ ให้พนักงานเข้ามาเสริม

หรือทบทวนความรู้ที่เคยเรียนไปแล้ว โดยแบ่งเป็นหลักสูตร

สําหรับพนักงานใหม่ เช่น ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไทยเบฟ

และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ ความรู้

เก่ียวกบัตัวสนิค้าขององค์กร ความรู้เร่ืองกฎระเบียบและสวัสดกิาร

ทั่วไป และกระบวนการผลิตสุรา เบียร์ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

และหลักสูตรสําหรับพนักงานท่ัวไป เช่น ภาษาอังกฤษสําหรับ

พนักงานท่ัวไป นอกจากน้ียังมีการพัฒนาระบบการสอนงาน และ

ระบบพ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้และทักษะที่มี

ข้อจํากัดได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความจําเป็น

หลังจากทีพ่นักงานจบหลักสูตรการฝึกอบรมจะมกีารติดตามผล และ

ประเมินศกัยภาพของพนักงาน โดยผู้บงัคบับัญชาจะทาํการประเมิน

ความรูแ้ละทกัษะของพนักงานผ่านแบบฟอร์มการประเมินแบบ Online 

และมกีารพดูคุยกบัพนักงานเพ่ือให้พนกังานทราบความคาดหวังและ

ศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบต่อไป

กิจกรรม “นักขับมือมอง” เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานแก่
พนักงานขับรถ บริษัทไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จํากัด

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
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การพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น 

(จากซ้ายไปขาว) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณอวยชัย ตันฑโอภาส 

คุณพิษณุ วิเชียรสรรค์ ร่วมเสวนาเก่ียวกับ 5 ระดับความเป็นผู้นําของไทยเบฟ

(ThaiBev 5 Level of Leadership) ในการประชุม ThaiBev Group Conference

ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพ พนักงานระดับหัวหน้างาน “ThaiBev - Supervisory 

Development Program (SDP)” รุ่นท่ี 3 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

เพื่อรองรับธุรกิจท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของไทยเบฟ

และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ การค้นหาและพัฒนาศักยภาพ

พนักงานท่ีมีความสามารถโดดเด่นถือเป็นภารกิจสําคัญของ

ไทยเบฟ ปัจจุบันไทยเบฟมีการจัดหลักสูตรในการพัฒนา

พนักงานท่ีมีความสามารถโดดเด่นท่ีควบคู่ไปกับแนวทางใน

การรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ

พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานกลุ่มนี้ ด้วยการ

มอบหมายงานท่ีท้าทายเพ่ือให้เป็นกําลังสําคัญขององค์กร

ต่อไปในอนาคต

หลักสูตรการพัฒนาสําหรับกลุ่มพนักงานท่ีมีความสามารถ

โดดเด่น

1. หลักสูตรการพัฒนากลุ่มผู้บริหาร (Executive 

Development Program) และการส่งผู้บริหารระดับสูง

ไปเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนากับสถาบันการศึกษาช้ันนํา

ในต่างประเทศ 

2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง 

(Management Development Program) สําหรับพนักงาน

ระดับผู้จัดการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทักษะการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ ทักษะความเป็นผู้นํา และการเข้าใจธุรกิจและภาพรวม

ของธุรกิจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Action-Based 

Learning

3. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (Supervisory 

Development Program) สําหรับพนักงานระดับบังคับ

บัญชา ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทาง

ธุรกิจ ตลอดจนองค์ความรู้เก่ียวกับความเช่ือมโยงของ

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อม

ทางด้านการบริหารงานและการบริหารทีมสําหรับพนักงาน

ที่ก้าวข้ึนสู่ระดับบังคับบัญชา

โดยมีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับสถาบันช้ันนําทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานในระดับนานาชาติ
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คุณชนาวุฒิ นาคเวค ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) และ 

ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (ขวา) ร่วมแสดงความยินดี

กับพนักงานท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจําปี 2558

นอกจากน้ัน ยังจัดทําโครงการพัฒนาอ่ืนๆ เช่น โครงการ

พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Rocket Project) การให้ทุนการ

ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัท ปัจจุบัน

ไทยเบฟมีพนักงานท่ีได้รับทุนการศึกษาของบริษัทจํานวน 5 ทุน 

โดยทุกคนยังอยู่ในระหว่างการศึกษา การส่งไปศึกษาดูงาน

ในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้และเปิด

ประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานของไทยเบฟและบริษัทย่อยใน

กลุ่มไทยเบฟ กิจกรรมท้ังหมดนี้เป็นการพัฒนาสร้างความเป็น

พนักงานของไทยเบฟว่า “ทุกคนมีโอกาสท่ีเติบโตไปพร้อมกัน

กับไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ อย่างมั่นคง

แน่นอน”

Leadership Development Journey

Development
Streams Senior

Influencer 

Middle
Management

Individual
Contributor

Top Executive Development Program (TEDP)

Senior Executive Development Program (SEDP)

Executive Coaching Program

Engaging People & Talents Program

Assessment-based Executive Development
Program (EDP-A)

Management Development Program (MDP)

Engaging People & Talents Program

Accelerated Leadership Development 
Program (ALDP)

7 Habits for Top Leader

Supervisory Development Program (SDP)

The 7 Habits of Highly Effective People

Leadership Development Program General Management Program

Executive Coaching Program
(level 1-3 of 5 levels 
of leadership)

Talent Engagement Workship
(level 4 of 5 levels, 5 levels of 
leadership for all top executives, 
excluding Top 20 executives)

Accelerated Leadership 
Development Program (ALDP)
7 Habits for Top Leader

The 7 Habits of Highly 
Effective People

Leadership 
Development

Program 2016

Q1 Q2 Q3 Q4

Development 
Streams
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การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง 

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ร่วมเป็นประธานในงาน

เกษียญอายุพนักงานประจําปี 2558

จากวิสัยทัศน์ของของผู้บริหารท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจ

และความมุ่งม่ันท่ีจะนําพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล จากอดีตถึงปัจจุบันไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ 

ถือได้ว่าเป็นองค์กรท่ีประสบความสําเร็จสูง ความท้าทายคือ

จะทําอย่างไรให้บุคลากรรุ่นใหม่ๆ สามารถสืบทอดการดําเนินธุรกิจ

ต่อไปได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการวางแผน

การสืบทอดตําแหน่ง โดยเร่ิมดําเนินการในระดับและตําแหน่งงาน

ที่สําคัญก่อน คณะผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ในปี 2558 ให้มีการดําเนินนโยบายของสํานักทรัพยากรบุคคล

ในการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา

ได้มีการระบุตําแหน่งของระดับบริหารท่ีกําลังจะว่างลงในอนาคต 

ตามการเกษียณอายุของผู้ที่อยู่ในตําแหน่งปัจจุบัน โดยในข้ันตอน

ในปี 2559 น้ันจะเป็นการจัดแผนพัฒนารายบุคคลสําหรับกลุ่ม

เป้าหมายท่ีถูกวางให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีได้ถูกระบไุว้อย่างชดัเจน 

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า จะมกีารพฒันาและติดตามแผนการพัฒนาต่างๆ 

เป็นรายบคุคล โดยมีหวัหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการร่วมให้คาํแนะนาํ

และประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถประสบความ

สําเร็จสูงสุด ตามแผนการพัฒนาท่ีแตกต่างกันแต่สอดคล้องกับ

ความชอบและความพร้อมของแต่ละคน ท้ังหมดน้ีไทยเบฟเช่ือว่า

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง 

จะทําให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพควบคู่ไปกับ

การได้รับโอกาสในการทํางานอย่างเต็มท่ี และยังเป็นการสร้าง

ความผูกพันของพนักงานแบบย่ังยืนอีกด้วย

ไทยเบฟให้ความสําคัญต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

เพราะถือว่าพนักงานเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความสําเร็จ

และการเติบโตขององค์กร การทําให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี 

มีการทํางานอย่างมืออาชีพ พร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสรมิให้พนกังานพร้อมช่วยไทยเบฟดูแลสังคม ชุมชน สิง่แวดล้อม 

ไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรสู่ความสําเร็จอย่างม่ันคงและย่ังยืน

ต่อไปจึงเป็นภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง จึงได้จัดให้มีการสาํรวจ

ความผกูพนัและความพึงพอใจของพนักงาน

ในปี 2558 (Employee Engagement Survey 2015) ข้ึน 

เพือ่รบัทราบความคิดเหน็และความคาดหวังของพนกังาน

ทกุระดบัที่มีต่อองค์กร ทําให้สามารถสามารถกําหนดนโยบายและ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีตรงกับความคาดหวังของพนักงาน

ประโยชน์จากการสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ

พนักงานในปี 2558 ได้ถูกนํามาพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัย

ด้านการพฒันาทรพัยากรบุคคลในด้านอืน่ๆ เช่น อตัราการลาออก 

ข้อร้องเรียน เป็นต้น โดยนําผลท่ีได้จากการสํารวจมาปรับปรุง

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของไทยเบฟ ในแต่ละปี

อย่างถูกต้องและมีระบบ จากแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของไทยเบฟท่ีว่า “เราจะอยู่เคียงข้างทุกความสําเร็จ” 

เป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับพนักงานว่า ไม่เพียงบริษัท

จะให้ความสําคัญกับลูกค้าและคู่ค้าเท่านั้น เรายังให้ความสําคัญ

กับพนักงาน หรือ Human Capital เพราะเราเช่ือม่ันในศักยภาพ

ของพนักงานเรา เม่ือได้รับโอกาสในการขยายศักยภาพและ

พัฒนาตนเอง เขาก็จะเติบโตข้ึนสามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับ

ความสําเร็จขององค์กรได้ 

ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ยังคงให้ความสําคัญกับ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยความเช่ือท่ีว่าคนไม่ใช่ทรัพยากร หรือ

สิ่งของท่ีใช้ไปทุกวันและหมดคุณค่าไปในวันหน่ึงในอนาคตเท่านั้น 

แต่พนักงานทุกคนของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ 

คือทุน (Human Capital) ท่ีสามารถพัฒนาให้เกิดคุณค่าได้อย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนให้ไทยเบฟสามารถก้าวไปถึง

เป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างม่ันคงในทุกก้าวสืบไป  

และท้ังหมดน้ีถือเป็นพันธกิจสําคัญของไทยเบฟและบริษัทย่อย

ในกลุม่ไทยเบฟ ท่ีมุ่งมัน่สร้างพฒันาขดีความสามารถของผู้บริหาร

และพนักงานให้พร้อมกับการแข่งขัน และเป็นกําลังสําคัญให้กับ

ไทยเบฟในปี 2559 ต่อไป
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จรรยาบรรณของบริษัทและการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การกํากับดูแล
และหลักธรรมาภิบาล

ไทยเบฟ ตั้งใจและมุ่งมั่นในการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีควบคู่กับการดําเนินงานด้วย

ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่าวคือไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจภายใต้

กฎหมายและกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเป็นมืออาชีพ ความ

โปร่งใส และดําเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน 

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

นอกจากน้ี ไทยเบฟมีการเปิดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไว้ในรายงานประจําปี 2558 ซ่ึงอธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการ

ของไทยเบฟในการเปิดเผยข้อมูลบรรษัทภิบาล อีกท้ังในรายงานประจําปีดังกล่าว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ รวมท้ังโอกาส

การดําเนินธุรกิจในอนาคตและแสดงแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในองค์กรระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังให้ความสําคัญในการมุ่งม่ัน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้

แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน และเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย 

จากการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นํามาซ่ึงความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง นอกจากน้ีไทยเบฟยังเฝ้าระวัง 

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการปลูกฝังจิตใต้สํานึกของพนักงาน

การท่ีธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความม่ันคงและย่ังยืน 

และเป็นท่ียอมรับของสังคมได้นั้น ส่ิงสําคัญประการหน่ึงคือ 

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และข้ันตอนหน่ึงในการ

ส่งเสริมจรรยาบรรณขององค์กร คือ การกําหนดมาตรฐานทาง

จรรยาบรรณ และประกาศให้บุคลากรทุกระดับของบริษัททราบ 

และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด และรักษามาตรฐานทาง

จรรยาบรรณน้ันไว้ตลอดไป ในปี2549 ไทยเบฟได้ประกาศใช้ 

“จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” (Business Ethics of 

Thai Beverage Group) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนสําคัญและ

มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ได้แก่ จรรยาบรรณของบริษัท 

จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหาร และ

จรรยาบรรณของพนักงาน 

“จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ” ยึดถือตามหลักความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ

บริษัท ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน

และเพ่ือนพนักงาน รวมถึงชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และ

ประเทศชาติ ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ชอบธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการให้ การเสนอว่าจะให้ 

การเรียกร้อง รวมท้ังการรับ หรือตกลงว่าจะรับสินบนไม่ว่า

ในรูปแบบใดๆ

ไทยเบฟมีช่องทางในการให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อปฏิบัติ

ด้านจรรยาบรรณผ่านทาง e-learning และได้ดําเนินกิจกรรม 

Code of Conduct - E- learning ท่ีเร่ิมโครงการในปี 2557 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงกําหนดให้พนักงานใหม่ได้รับการอบรม

เร่ืองจรรยาบรรณอีกด้วย

ไทยเบฟมีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

ถูกต้องตามกฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรม มีขั้นตอนการทํางาน

ที่โปร่งใส ยึดถือความถูกต้องชอบธรรม และดําเนินการต่างๆ 

ภายใต้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี บริษัทได้ประกาศ

จรรยาบรรณเครือไทยเบฟให้บุคลากรทุกระดับท้ังกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด รวมท้ังรักษามาตรฐานของจรรยาบรรณไว้เสมอ
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การสื่อสาร
ด้านการตลาด

ไทยเบฟตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้ความสําคัญในเรื่อง

การควบคุมการสื่อสารด้านการตลาดทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักความถูกต้องตามกฎหมายและ

ถูกจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้ดื่ม 

หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ของสินค้าต่างๆ มากมายในเครือไทยเบฟ

พันธกิจทางด้านการสื่อสารทางการตลาด

เราไม่ทําการตลาดสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมอัดลมกับกลุ่มผู้บริโภค

ที่เป็นเยาวชนอายุตํ่ากว่า12ปี และสินค้าประเภทแอลกอฮอล์กับ

ผู้บริโภคท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ เราคํานึงถึงการด่ืมอย่างมีความ

รบัผิดชอบและเรามีการแสดงข้อความคําเตอืนผลเสียของการด่ืม

เครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์กาํกบัไว้บนบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล์ทกุประเภทรวมถึงการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ในทุก

ช่องทางเพ่ือตอบรับกับพันธกิจของเราในเร่ืองการรณรงค์การด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ ในเดือนเมษายน 2558 

ซึง่เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในประเทศไทย ไทยเบฟได้ร่วมมอืกบั

ภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ จัดโครงการรณรงค์เพ่ือความปลอดภัย

บนท้องถนน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2558 “เมาไม่ขับ 

กลับปลอดภัย” (รู้ทันแอลกอฮอล์ ฉลองสงกรานต์อย่างมีสติ) 

โดยมีขอบเขตการรณรงค์ผ่านการสัญจรทางรถไฟและรถทัวร์

ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศไทย เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ

บนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ี ในช่วงส่งท้ายปี 2558 เราได้มีการจัดกิจกรรม

มุมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ต Blen Fest 

2015 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานท้ังหมด 7,741 คน 

โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี ในมุมน้ีเป็นการ

รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถงึการเมาไม่ขบั และแจกน้ําด่ืมฟรี 

4,000 ขวด พร้อมท้ังผ้าเย็นอีก 600 ผืน เพ่ือให้ร่างกายสดช่ืน

ก่อนเดินทางกลับบ้าน ทั้งน้ีการรณรงค์ดังกล่าว ได้รับผลตอบรับ

ดีเยีย่ม โดยเราต้ังเป้าจะรณรงค์การเมาไม่ขบัในทกุจดุทีมี่การจดังาน

หรือกิจกรรมพิเศษตามท่ีต่างๆ อีกด้วย

Drink Don’t Drive

ไทยเบฟได้ริเริ่มจัดพื้นท่ีให้ผู้ร่วมงานคอนเสิร์ตพักผ่อน ดื่มนํ้า และรับผ้าเย็นก่อนเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การดําเนินงานและการควบคุม

เรามีกระบวนการภายในองค์กรทําหน้าที่ควบคุมการผลิตและการออกส่ือโฆษณาโดยมีการวางนโยบายในการดําเนินงานว่ากรณีผู้จัดทํา

สื่อโฆษณาไม่แน่ใจในความถูกต้องตามกฎหมายของส่ือโฆษณาน้ันๆ ผู้จัดทําจะต้องนําส่งส่ือโฆษณาไปยังสํานักกฎหมายของบริษัทเพ่ือ

พิจารณาก่อนท่ีจะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน เรามีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมกับภาครัฐอย่างสม่ําเสมอและสํานักกฎหมาย

ของเรา ยังมีการค้นหา ติดตาม รวบรวมจัดเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าเราจะได้รับทราบถึงการเปล่ียนแปลงข้อ

กฎหมาย และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากน้ี เรายังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 

“กํากับดูแลตนเอง” (Self-Regulatory Policy Committee) ซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี

ไทยเบฟได้มีการเริ่มใช้นโยบาย “กํากับดูแลตนเอง” น้ีในปลายปี 2558 ทําให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องมีกรอบการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน 

มีการตระหนักเร่ืองความรับผิดชอบต่อการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีคุณภาพ และการบริโภคอย่างรับผิดชอบไปยังกลุ่มผู้บริโภค

มากย่ิงขึ้น ไทยเบฟม่ันใจว่ามาตรการและนโยบายดังกล่าวจะทําให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้

กำหนดนโยบายกรอบการดำเนิน
งานในลักษณะความร่วมมือของ
ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม ตัวแทนภาค
รัฐบาล ตัวแทนจากกลุ่มองค์กร
ไม่แสวงหาผลกำไรท่ีเกี่ยวข้อง
กับเร่ืองอาหารเคร่ืองด่ืมและด้าน
สุขภาพท้ังภายในประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

1
อนุมัติโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารงานด้านการกำกับ
ดูแลตนเองของกลุ่มผู้ผลิตและ
จำหน่ายเคร่ืองด่ืม เช่น โครงการ
จัดอบรมและพัฒนาผู้ขายเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเภท
ต่างๆ รวมท้ังให้การสนับสนุน
หรือร่วมกับโครงการด้านการ
ส่งเสริมสังคม รวมถึงติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ

2
กำหนดจรรยาบรรณด้านการ
ตลาดของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
สำหรับเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์
และเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์
และกำหนดนโยบายให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณดังกล่าว เพ่ือให้
กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟได้นำไปใช้ปฏิบัติ อาทิ 
จรรยาบรรณ ด้านการตลาด 
(Marketing Code) ที่ถูกเผย
แพร่แก่พนักงานและบริษัท
ตัวแทนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ใช้เป็นแบบแผนในการดำเนิน
งานเพ่ือความถูกต้อง

3
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คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี แสดงวิสัยทัศน์แก่พนักงานไทยเบฟ

และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟในงานประชุมผู้บริหาร

พบพนักงานประจําปี 2558

นิตยสารไทยเบฟ หนึ่งในส่ือสําคัญขององค์กรจัดพิมพ์แจกพนักงานทุกสองเดือน

การสื่อสารภายในองค์กร 

ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ตระหนักดีว่า “พนักงาน 

คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าขององค์กร มีความสําคัญต่อ

การดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า” จึงให้ความสําคัญ

ต่อการส่ือสารกับพนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ ก่อเกิดความผูกพัน ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร นํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังท่ีจะดํารงรักษาไว้

ซึ่งบรรยากาศท่ีดีในการทํางานร่วมกัน มีการรณรงค์ส่งเสริม 

และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านช่องทางการส่ือสาร

ภายในองค์กรท่ีหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

เป้าหมายและพันธกิจขององค์กร อาทิ การจัดให้มีการประชุม

ผู้บริหารพบพนักงานประจําปี (Town hall meeting) เพ่ือให้

พนักงานได้รู้ถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจ เป้าหมายขององค์กร 

และการสนับสนุนจากพนักงาน 

เราส่ือสารให้เห็นถึงมุมมอง และวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

ของผู้บริหารไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ เราได้สร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ และแนวทางการบริหารงาน

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

องค์กร 

ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ มุ่งม่ันส่งเสริมการส่ือสาร

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานได้เห็นแนวโน้ม

และเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

ขีดความสามารถท้ังระดับส่วนบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับ

องค์กร พร้อมกันน้ี เรายังมีการนําเสนอข่าวสารและการพัฒนา

ด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพของพนักงาน

ตลอดท้ังปี โดยได้สร้างสรรค์ช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร

ประเภทต่างๆ ได้แก่ ThaiBev Magazine (รายสองเดือน) 

One World Magazine (รายสามเดือน) HR Intranet 

(ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับพนักงาน) ThaiBev E-News 

(อีเมลข่าวสาร ส่งตรงไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนักงาน) 

ThaiBev Radio (รายการวิทยุเสียงตามสายภายในองค์กร) 

ThaiBev SMS (ข้อความส้ัน) โซเชียลมีเดีย Line: HR_ThaiBev 

และ Facebook: We are ThaiBev เป็นต้น

ทั้งน้ีในทุกการส่ือสารภายในองค์กร เราให้ความสําคัญกับการ

ด่ืมเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์อย่างรบัผดิชอบ โดยจะมีการใส่เนือ้หา 

ข้อความ โฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง

การดืม่เครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์อย่างรบัผดิชอบในชีวิตประจาํวนั

และในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวให้แก่พนักงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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บรรยากาศภายในงาน ThaiBev Expo เม่ือวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558

การสื่อสารภายนอกองค์กร

ในการส่ือสารภายนอกองค์กรน้ัน นอกจากกลุ่มผู้บริโภคแล้ว 

เรายังให้ความสําคัญต่อการส่ือสารไปยังกลุ่มคู่ค้า และภาครัฐ 

เรามีการสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม

ที่มีแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องให้แก่คู่ค้าของเรา ด้วยการจัดให้มี

นิติกรประจําหน่วยการขายในแต่ละภาคท่ัวประเทศ เพ่ือให้การ

สื่อสารไปยังคู่ค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการจัด

สัมมนาคู่ค้าประจําปีในนิทรรศการแสดงสินค้าไทยเบฟเอ็กซ์โป 

(ThaiBev Expo) ท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกระบวนการ

ผลิตท่ีได้มาตรฐาน กระบวนการจัดจําหน่าย และแนะนําข้อมูล 

นวัตกรรม ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษัทให้คู่ค้าและผู้บริโภคได้รับทราบ

อย่างครบถ้วน

สําหรับการส่ือสารกับผู้ออกกฎหมายและภาครัฐน้ัน ไทยเบฟได้

มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและเป็นส่วนหน่ึงในแรงขับ

เคล่ือนสําคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและข้อคิดเห็นท่ีมีต่อ

กฎหมายให้ผู้ออกกฎหมายได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันพัฒนา

กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใช้ให้มีความ

ชัดเจน เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด 

อย่างท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า ในปี 2558 เรามีการต้ังหน่วยงาน

คณะกรรมการการกําหนดนโยบาย “กํากับดูแลตนเอง” 

(Self-Regulatory Policy Committee) และได้ออก

จรรยาบรรณด้านการตลาด (Marketing Code) อย่างจริงจัง

ในหัวข้อกิจกรรมทีเ่ป็นทีต่่อต้านของสังคม ระบุไว้อย่างชดัเจนว่า

ก่อนการทําการสื่อสารทางการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ เราจะต้องตรวจสอบอย่างม่ันใจแล้วว่าข้อความ

หรือรูปภาพต่างๆ เหล่าน้ันจะไม่สื่อถึงความรุนแรงหรือแสดง

พฤติกรรมท่ีเป็นท่ีต่อต้านของสังคมโดยเฉพาะในส่ือออนไลน์

ซ่ึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงตลอดปีที่

ผ่านมา ไทยเบฟมีการส่ือสารทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง และ

เป็นกิจกรรมการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย

กลยุทธ์หลักของกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดของสินค้า

ในเครือไทยเบฟ เป็นไปเพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเป็นเลิศ

ในผลิตภัณฑ์ (Product Excellence) ท้ังในด้านการควบคุม

คณุภาพการผลิต สิง่แวดล้อม การสร้างตราสนิค้า การคํานงึถึง

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 

การสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภคว่าสินค้าของเราผลิตอย่าง

ถูกหลักอนามัย ถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายท่ัวไป และถูก

ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงอุตสาหกรรมโดยให้ความสําคัญ

ในการทําการส่ือสารทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ

ในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ให้ได้เห็นถึงคุณภาพและ

คุณค่าของสินค้าในเครืออย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ 

และให้ผู้บริโภคตระหนักว่าไทยเบฟเป็นผู้นําที่ผลิตเคร่ืองด่ืม

แบบครบวงจร ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ในทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทุกการใช้ชีวิต และปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกับ

ความภาคภูมิใจในการเป็นบริษัทของคนไทยเพ่ือให้ชาติอื่นได้รู้จัก

และเป็นท่ียอมรับ
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กิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ

จึงมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองนโยบายการสร้างความ

เป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ โดยแบ่งตามหมวดสินค้าได้

ดังต่อไปน้ี

1) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เรามีการแสดง

เคร่ืองหมายการค้าของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนบรรจุภัณฑ์

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

2) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์
ไทยเบฟ ประกอบด้วยบริษัทในเครือผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สําคัญ 3 บริษัทด้วย

กัน คือ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ไทยดร้ิงค์ จํากัด โดยจะเน้นรายละเอียดการ

ทํากิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดเฉพาะส่วนของบริษัท 

เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ดังต่อไปน้ี

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) ดําเนินการ

ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองด่ืมอัดลม กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่อัดลม กลุ่มน้ําด่ืม 

และกลุ่มการจัดจําหน่าย ในการทําการตลาดของเสริมสุขน้ัน 

เราดําเนินการด้วยแนวทางท่ีว่า “เสริมสุข ตระหนักถึงสิทธิของ

ลกูค้าและผูบ้ริโภคในอนัทีจ่ะได้รับ และเข้าถงึผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ 

ปลอดภัย ในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงโอกาสท่ีจะได้ทดลองสินค้า

ใหม่ๆ รวมท้ังการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขาย

ที่เสริมสุข จัดข้ึนเป็นระยะๆ นอกจากน้ี เสริมสุขยังมีศูนย์ลูกค้า

สัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ และดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

ยึดม่ันต่อการดําเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบน

พื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย”

ผลิตภัณฑ์ของเสริมสุขได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO2200 

Food safety version 2005 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ต้ังแต่เริ่มต้น และมี

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนดด้าน food 

safety อาทิ การรับรองวัตถุดิบเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การเรียกคืน

การสื่อสารทางการตลาดของบริษัทในเครือไทยเบฟ

สินค้า การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ การแสดงกรอบข้อมูล

โภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบท่ีสําคัญโดย

ประมาณ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์บนฉลากและ

ฝาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค เป็นต้น และในปีที่ผ่านมา เสริมสุข

ได้มีการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้

พลาสติกและลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ในขณะท่ียังคงสามารถ

รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค 

การส่ือสารทางการตลาดของเสริมสุขมีแนวคิดเก่ียวกับการส่ง

ผ่านความสุขที่เร่ิมต้นจากภายในองค์กร ถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์

คุณภาพหลากหลายชนิด ส่งผ่านตัวแทนจําหน่ายและคู่ค้าที่อยู่

เคียงข้างกับเสริมสุขมาตลอด แล้วกระจายความสุขน้ันต่อไปยัง

คนไทยทุกคนอย่างท่ัวถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการหลากหลายรูปแบบ ย่ิงไปกว่าน้ันเสริมสุขยังอุทิศตน

เป็นส่วนหน่ึงท่ีเติมความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยเสมอ

มา และสุดท้าย ความสุขใจก็จะไหลวนกลับมาเป็นพลังให้องค์กร

ทาํหน้าทีต่่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ ในปี 2558 ท่ีผ่านมา เสริมสุขร่วมกับ

บริษัท ไทยดร้ิงค์ จํากัด ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลากหลาย

และล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคท้ังสิ้น โดยมุ่งหวังท่ีจะ

เติมเต็มความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร 

พนักงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม
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ด้วยงบประมาณรวมกว่า 50 ล้านบาท เรามีการ

จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เติมสุขทุกโอกาส” โดย

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ 

อาทิ กิจกรรม Be Gorgeous, Be Crystal ซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีให้เทคนิคการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภค 

การเป็นผู้สนับสนุนหลักร่วมกับหนังสือพิมพ์ 

เดอะ เนช่ัน ในการจัดการแข่งขันข่ีจักรยานเพ่ือลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและ

ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในการรักษาสุขภาพ 

การให้การสนับสนุนมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม ในการ

แข่งขันวิ่งการกุศลเพ่ือหาเงินช่วยเหลือและสร้าง

ความรู้สึกในด้านบวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษ 

โดยในแต่ละงานมีการนําเคร่ืองดื่มแจกจ่ายผู้เข้า

ร่วมงานโดยเฉล่ียงานละกว่า 3,000 ขวด ถือว่า

ได้รับการตอบรับท่ีดีและแจกหมดอย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ี เสริมสุข ยังได้ให้เงินสนับสนุนสถาบัน

การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือ่งทุกปี 

ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมทําให้เกิดการเพ่ิมอัตรา

การรีไซเคิลบรรจภุณัฑ์ใช้แล้วโดยรวมของประเทศไทย

มากกว่าร้อยละ 84 ในปี 2556 ด้วยตระหนักใน

หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดน่ิง 

นอกจากน้ี เสริมสุขยังตระหนักว่า นํ้าด่ืมสะอาด

ไม่ได้มาจากการใช้วิธีการกรองให้ได้น้ําที่ดูใส ไม่มีสี 

ไม่มีกล่ินและด่ืมได้เท่าน้ัน คริสตัลจึงเป็นผลิตภัณฑ์

นํ้าดื่มท่ีแตกต่างด้วยคุณภาพ ซ่ึงน้ําด่ืมคริสตัล คือ 

นํ้าด่ืมรายแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองจาก 

NSF สถาบันมาตรฐานท่ีรับรองความปลอดภัยของ

น้ําดื่มแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

กรรมวิธกีารผลตินํา้ดืม่ครสิตลันัน้ จะมีการตรวจเช็ค

เคร่ืองจักรให้ได้มาตรฐานในระดับสากลอย่าง

สม่ําเสมอ รวมถึงความสะอาดของโรงงานสถาน

ทีผ่ลติ และพนักงานท่ีดแูลสายการผลิต ทัง้ยงัมีการ

ฝึกอบรมด้านต่างๆ เก่ียวกับกระบวนการผลิต

อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 

เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่ากําลังบริโภค

นํ้าดื่มสะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงอยู่น่ันเอง
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“โออิชิ”) ประกอบ

ธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจอาหาร

ญี่ปุ่น มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นผู้นําและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่” 

และพันธกิจของบริษัทคือ 

1) รักษาคุณภาพและการบริการธุรกิจทางด้านอาหาร 

เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ มุ่งม่ันสร้างและรักษา

ความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของ “โออิชิ” ให้มีความต่อ

เนื่อง อีกท้ังให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

มีการจัดการด้านสุขลักษณะท่ีดี 

2) เลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความ

พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากท้ัง

ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยการนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขันในด้านราคา

และด้านคุณภาพกับคู่แข่งขัน ท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความ

เจริญเติบโตมากข้ึน

ปี 2558 ถือเป็นปีแห่งความสําเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ โดยเฉพาะ เป็นปีที่ได้รับมอบ

รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Thailand 

2015) ตอกย้ําความสําเร็จในฐานะท่ีโออิชิเป็นแบรนด์อาหาร

และเคร่ืองดื่มที่ประสบความสําเร็จด้านการสร้างแบรนด์ใน

ประเทศไทย และได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค 

ทั้งในด้านคุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) ความสัมพันธ์

ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) และเอกลักษณ์

ของแบรนด์ (Brand Personality) ซ่ึงรางวัลสุดยอดแบรนด์นี้ 

ได้รับการยอมรับในฐานะรางวัลจากองค์กรอิสระที่ทํางานด้าน

การวัดและประเมินความเป็นเลิศของการสร้างแบรนด์ และจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในวงการการตลาด โฆษณา

และประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ โออิชิเช่ือว่าการเป็นท่ีหนึ่ง

ในใจผู้บริโภคน้ัน ต้องอาศัยการทําการตลาดในหลากหลาย

รูปแบบ สิ่งที่สําคัญคือ การทําการสื่อสารทางการตลาดท่ีตรงใจ

ผู้บริโภคและมีประสิทธิภาพ 

จากความสําเร็จข้างต้น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของโออิชิ

ทั้งหมดผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อาทิ การเลือกใช้ใบชาเขียว

เฉพาะส่วนที่ดีและมีคุณประโยชน์ที่สุด คือ “สามยอดอ่อนใบชา” 

ก่อนนํามาผลิตในกระบวนการผลิตแบบ Cold Aseptic Filling 

ที่ทันสมัยที่สุดและได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการตรวจสอบ

คุณภาพและการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP Codex, 

HACCP Codex, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

ISO 22000:2005, BRC, NSF, HALAL, Green Industry 

และการพัฒนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์โออิชิว่าช่วยคงคุณค่าของชาเขียวจนถึงมือผู้บริโภค 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพของ

ผู้บริโภค โออิชิ กรีนที ได้มีสูตรไม่มีน้ําตาล (Sugar Free) อาทิ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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โออิชิ คาบูเซฉะ ชาเขียวระดับพรีเมี่ยม มีทั้งสูตรปราศจากน้ําตาล 

-ศูนย์แคลอรี่และสูตรนํ้าตาลน้อยแคลอรี่ต่ํา เพื่อตอบสนอง

ความต้องการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งทางโออิชิได้มีการ

สื่อสารทางการตลาดเต็มรูปแบบ ภายใต้แคมเปญ “ชาเสิร์ฟ

จักรพรรดิ” ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ผ่านส่ือโฆษณา

ครบวงจรนอกจากน้ัน ในส่วนการจดัแคมเปญการตลาดเพ่ือสงัคม 

โออิชิ กรีนที ได้มีแคมเปญ “บอกรักแม่กับโออิชิ” ในช่วงเดือน

สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการ

แบ่งปันความรักในครอบครัว โดยโออิชิมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม

ให้คนรุ่นใหม่ กล้าบอกรักคุณแม่ในแบบของตัวเอง ผ่านส่ือ

โฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อดิจิตัล พร้อมกิจกรรมท่ีลูกสามารถ

ควงคุณแม่มาชมภาพยนตร์ฟรีทั่วประเทศในวันแม่แห่งชาติ 

โดยผลตอบรับของการจัดงานนี้ คือ มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 

20,000 คน ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งยัง

มีแคมเปญให้ผู้ดื่มโออิชิสามารถลุ้นโชคเพื่อนําของรางวัล

ไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้อีกด้วย

เมื่อต้นปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัท ไทยดร้ิงค์ จํากัด ได้เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ “จับใจ” ชาสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงแท้ที่อัดแน่น

ด้วยคุณค่าวัตถุดิบสมุนไพรต้นตํารับ 10 ชนิด อร่อยกลมกล่อม

หอมสดชื่น ดีต่อสุขภาพด้วยคุณประโยชน์ของสมุนไพรฤทธิ์เย็น 

ช่วยดับกระหาย คลายร้อน ในส่วนเรื่องการผลิตใช้เทคโนโลยี

ทันสมัยท่ีเรียกว่า Cold Aseptic Filling หรือการบรรจุเย็น 

ทําให้ปลอดจากเช้ือโรค 100% ได้มาตรฐาน และเก็บรักษาคุณค่า

จากสมุนไพรได้ครบถ้วนและในปี 2558 ท่ีผ่านมา “จับใจ” 

ได้มีการทํากิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดท่ีเรียกว่า 

“มหกรรมจับใจกระตุน้จับจ่าย” ใน 8 จังหวดัทัว่ประเทศ เพ่ือกระตุน้

ให้ประชาชนชาวไทยออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูก 

กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ 

ภายในงานมีการออกร้านค้าร้านอาหารจาก SME ท้องถ่ินกว่า 

60 ร้าน และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม YEC มาให้

ความรู้ในด้านการลงทุนแก่ประชาชนท่ัวไป มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงาน

ได้รับความบันเทิงและความรู้กลับไปด้วย โดยมีผู้ร่วมงาน

ในแต่ละจังหวัด เฉล่ียถึงจังหวัดละกว่า 10,000 คน

กล่าวได้โดยสรุปว่า ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟต่างก็มีรูปแบบ

การจดักจิกรรมการส่ือสารทางการตลาดท่ีแตกต่าง และหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการตลาดเพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพของ

ผู้บริโภค ความรับผิดชอบด้านสังคม การส่งเสริมการขาย 

หรือโปรโมชั่นลุ้นโชคใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทน

การสนับสนุนท่ีดีจากผู้บริโภค และตอกย้ําความเป็นเลิศ

ในผลิตภัณฑ์ (Product Excellence) ในสินค้าของไทยเบฟ

และบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด ทุกกิจกรรม

และการส่ือสารที่ถูกนําเสนอออกสู่สาธารณชน จะต้องผ่านการ

พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง และ

ผ่านการตรวจสอบจากสํานักกฎหมาย เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ สอดคล้องกับกฎหมาย และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคสินค้าของเราอย่างแท้จริง

กระบวนการดําเนินการและการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ให้กับพนักงาน รวมไปถึงคู่ค้าดังกล่าว จะช่วยให้ไทยเบฟ

ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

75บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์กับชุมชน

“นอกจากไทยเบฟจะให้ความสาํคญักบัการผลติสนิค้าอย่างมคีวามรบัผดิชอบแล้ว เรายังคาํนงึถงึการพฒันา

ความเป็นเลิศด้านองค์กร (Corporate Excellence) นั่นคือการสร้างคุณค่า เป็นตัวอยา่งที่ดีให้แก่สังคม 

และกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของไทยเบฟ จะช่วยผลักดัน

ให้ทกุอย่างมีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นการช่วยควบคุมการทํางานของเราใหม้ีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็น

ภมูคิุม้กัน ช่วยสนบัสนนุให้เราสามารถทําธรุกจิได้โดยไม่มข้ีอขดัแย้ง หรือได้รบัการยอมรับจากสังคมรอบข้าง 

ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะช่วยสร้างความม่ันใจให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืผูถ้อืหุน้ของเรา ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองของผลกําไร 

แต่จะได้รบัความภาคภูมิใจไปกับเรา วา่เราได้เติบโตไปกับสังคมอย่างมัน่คงและยั่งยืน ผมเชื่อว่าหากเรามี

ความแข็งแกร่งและจริงจงั ไทยเบฟจะได้รับการยอมรับในระดับโลก” คุณวิเชฐ ตันตวิานิช ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้อํานวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือชุมชน ไทยเบฟได้มีการประเมินผลกระทบทางสังคมและชุมชน แบ่งตามประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เทียบเคียงกับ 

โครงการส่วนใหญ่ที่ไทยเบฟจัดข้ึนเป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบสูงต่อกลุ่มชุมชนและสังคมสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มพนักงาน และ องค์กร

ภาครัฐ แต่มีผลกระทบน้อยท่ีสุดในกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและ

สังคมโดยตรง

1) ผลกระทบของโครงการต่อประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน

 เร่ืองความสัมพันธ์กับชุมชน (Local community)  
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ชุมชน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

โครงการต่างๆ ที่จัดทำ

1. โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

3. โครงการร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ 1 ตำบล 1 บริษัท

4. โครงการเล่มนี้ให้น้อง

5. โครงการไทยเบฟกับสานพลังประชารัฐ

6. โครงการ Beta Young Entrepreneur

7. โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

8. โครงการร่วมมือศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

9. โครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตกและต้นน้ำปิง

10. โครงการพัฒนาการกีฬา

11. โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

12. C asean

13. โครงการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

14. โครงการช้างคลีนิคเวชกรรม

15. โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

16. โครงการทุนบุตรพนักงาน

17. โครงการชมรมพนักงาน

18. โครงการทุนพนักงานระดับปรญิญาโท

ด้านสังคมและชุมชน 

ด้านการศึกษา

ด้านกีฬา

ด้านสาธารณสุข

ด้านศิลปวัฒนธรรม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ชุมชน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
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2) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

สหประชาชาติได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับโลกไว้ทั้งหมด 17 ข้อ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สัมฤทธ์ิผล

ทุกเป้าหมายภายในปี 2573 ดังต่อไปน้ี

ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีไทยเบฟทําสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติได้ทั้งหมด 5 ข้อ ดังน้ี 

ภาพกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ
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ไทยเบฟได้รับรางวัล Best Strategic Corporate Social Responsibility 

จากงาน “5th Alpha Southeast Asia Awards”

ซึง่ประกอบด้วยนกัวเิคราะห์หุน้และผูจั้ดการจากกองทุน สถาบันราย

ใหญ่ กองทุนบําเหน็จบํานาญ ท่ีปรึกษาการเงิน ส่วนบุคคล 

บริษัทประกันภัย และเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ รวมท้ังนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เช่ียวชาญเป็น

อย่างสูง

ไทยเบฟได้มีการจัดกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยมุ่งม่ันท่ีประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่

1) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ซ่ึงสามารถแบ่งย่อย

ได้เป็นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงส่ิงแวดล้อม 

2) ด้านการศึกษา 

3) ด้านสาธารณสุข 

4) ด้านศิลปวัฒนธรรม 

5) ด้านกีฬา 

โดยในปี 2558 ไทยเบฟได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเพ่ือสังคม และมีการใช้จ่ายรวมมากกว่า 440 ล้านบาท 

สามารถแบ่งแยกตามประเภทกิจกรรมได้ดังต่อไปน้ี 

โครงการส่วนใหญ่ของไทยเบฟจะสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในข้อ 3 และ 4 น่ันคือ เร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพท่ีดี และการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 

ในฐานะท่ีเป็นบรษิทัของคนไทยและเป็นต้นแบบของการเป็นบรรษทั

ภบิาลท่ีด ี“ไทยเบฟ” มีปณิธานหลักมุ่งมั่นในการจัดทําโครงการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ซ่ึงหมายรวมถึงชุมชนท่ีไทยเบฟ

ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า พนักงานและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด ดังท่ีได้สะท้อนผ่านโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมของไทยเบฟอย่างต่อเน่ืองมามากกว่า 

20 ปีแล้ว เรามีนโยบายในการวางแผนทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

เน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสามารถเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้

แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม มีความต่อเน่ืองและย่ังยืนสามารถนําไป

ต่อยอดได้ อีกท้ังเน้นท่ีความหลากหลายและครบวงจรทุกประเภท

ของกิจกรรมเพ่ือเป็นไปตามความต้องการของชุมชนแต่ละท้องถ่ิน

อย่างแท้จริง อีกท้ังยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของสหประชาชาติ (The United Nation) หรือ Sustainable 

Development Goals 17 ข้อ ในหลากหลายประเด็น อาทิ 

การส่งเสริมสุขภาพท่ีดี การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 

การสร้างอาชพีเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจภาพรวม และการสร้างชุมชน

ที่มีความย่ังยืน การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและนวัตกรรม 

การพิทักษ์บูรณะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ

นิเวศน์บนบก เป็นต้น จนทําให้ไทยเบฟได้รับ รางวัล Best 

Strategic Corporate Social Responsibility จากงาน 

“5th Alpha Southeast Asia Awards” ซ่ึงจดัโดยนิตยสารอลัฟา 

เซาท์อสีต์ เอเชีย (Alpha Southeast Asia) ท่ีเปิดเผยผลการสํารวจ

ความคิดเห็นประจําปีคร้ังท่ี 5 เพ่ือเฟ้นหาสุดยอดบริษัทในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยหลักเกณฑ์การให้รางวัล Alpha Southeast 

Asia Awards มาจากการลงคะแนนเสียงจากนักการเงินท่ัวเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ ยโุรป และสหรัฐอเมรกิาจาํนวน 520 ราย 

12%

ด้านการการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม3%

ด้านการศึกษา

2%
ด้านสาธารณสุข

50%
ด้านกีฬา

1%

ด้านการร่วม
พัฒนาชุมชน
และสังคม
เชิงสิ่งแวดล้อม 33%

ด้านศิลปวัฒนธรรม
(+Thainess to the World)
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ตั้งแต่ปี 2546 ไทยเบฟใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการช่วย

เหลือสังคมด้านต่างๆ ไปแล้วอย่างมากมาย ทุกกิจกรรมเพ่ือ

สังคม ต่างเน้นหนักท่ีการเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ไทยเบฟเช่ือม่ันและมุ่งม่ันว่าการลงทุน

ในสังคม การแบ่งปัน เอ้ือประโยชน์ระหว่างไทยเบฟกับสังคม คือ

การพฒันาไปพร้อมกบัความเป็นเลิศขององค์กร ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่าย

ของบริษัท แต่เป็นความม่ันคงและย่ังยืนขององค์กร

ไทยเบฟมีเป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการ

พัฒนาสังคมและชุมชน โดยสนับสนุนชุมชนและชาวบ้านในท้อง

ถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้ชุมชนเหล่าน้ีสามารถเจริญเติบโต

จากผลการสํารวจดงักล่าวเป็นการตอกย้ําแนวทาง และความสําเร็จ

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจกรรมเพ่ือชุมชนของ ไทยเบฟท่ีได้

จัดต้ังมาในรูปแบบต่างๆ 

หน่ึงในแนวทางท่ีไทยเบฟให้ความสําคัญคือ แนวทาง Hub and 

Spoke ท่ีช่วยสร้างความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นจากการสร้างชุมชนท่ีมี

ศักยภาพเพียงพอท่ีจะเป็นต้นแบบ (Hub) ท่ีสามารถพัฒนาเป็น

แหล่งเรียนรู้ และมีอิทธิพลต่อชุมชนโดยรอบเพ่ือให้เกิดความสนใจ 

การเรียนรู้และดําเนินการพัฒนาตามต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว

ประเด็นความต้องการและให้ความสําคัญของกลุ่มชุมชนที่เข้าไปสํารวจ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริม
การศึกษา

ให้กับชุมชน

การสร้างงาน
หรือส่งเสริมอาชีพ

ให้กับชุมชน

การส่งเสริม
การต่อต้านยาเสพติด

ร่วมกับชุมชน

การส่งเสริม
ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพให้กับชุมชน

เคียงข้างไทยเบฟต่อไปอย่างย่ังยืน เรามีการกําหนดนโยบายใน

การพัฒนาชุมชนต้นแบบ (Role Model) ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างย่ังยืน มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน ร่วมกันคิดและ

ทําในส่ิงที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนน้ัน และสามารถนําโครงการไป

ดําเนินการต่อได้เองในระยะยาว 

ในช่วงวันท่ี 14 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2558 เราได้จัดทํา

แบบสอบถามสํารวจความต้องการของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต่างๆ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนและปรับ

กลยุทธ์การทํากิจกรรมในปีต่อๆ ไป ท้ังน้ีจากผลการสํารวจท่ีผ่าน

มาสรุปได้ว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟต้องการและให้

ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ทั้งน้ี หน่วยงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมได้กําหนดหลักเกณฑ์

การพจิารณาโครงการและวิธกีารดาํเนนิการโดยแบ่งชมุชนเป้าหมาย

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน และชุมชนที่มี

ศักยภาพเป็นต้นแบบ (Hub) ได้ 

ไทยเบฟได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และบริษัทช้ันนําอื่นๆ ที่มี

เป้าหมายเดียวกัน ในการพัฒนาความย่ังยืนของสังคมท่ีมุ่งเน้น

การสร้างชุมชนต้นแบบ (Role Model) ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในทุก

ภูมิภาค พร้อมกันน้ีเรายังช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในท้องถ่ิน ให้สามารถสร้างคุณค่าแก่ ชุมชน สังคม และ 

ประเทศชาติโดยรวม
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“เมื่อเราตัดสินใจที่จะไปร่วมพัฒนาชุมชนใดชุมชนหนึ่ง สิ่งที่เราตระหนักเสมอ

คือ การเข้าไปร่วมเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน เพื่อให้

ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งในการสร้างการพัฒนา

ตามความต้องการของแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน เราจะเติมเต็มในสิ่งท่ีเขาขาด 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขร่วมกัน นําไปสู่การเป็นต้นแบบ และ

ขยายผลไปยังภาคส่วนอื่นๆ”

คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์

ผู้อํานวยการโครงการ

พัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชนต้นแบบที่พึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน

16

7

5

34

2

เลือกชุมชน

เป้าหมาย 

วิเคราะห์

ความต้องการ

ของชุมชน

ถ่ายทอดความรู้ และ

สร้างความเข้าใจ

กับคนชุมชน
ดึงคนในชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วม

ในทุกกระบวนการ

เกิดผลลัพธ์

ที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน

              เกิดแนวร่วม

เป็นเครือข่ายท้ังชุมชน

ข้างเคียง ภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม

คนในชุมชน

ดำเนินการได้เอง

และเราติดตาม

ผลเป็นระยะ

ค

ด

แ

ใ
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ไทยเบฟกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ไทยเบฟมีสถานประกอบการในทุกจงัหวัดของประเทศไทย 

มสีาํนกังาน โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้าและบริษทัย่อยใน

กลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

ทําให้โครงการด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและพนักงาน

ในระดับท้องถ่ินมีความสําคัญอย่างย่ิง 

ชุมชนรอบโรงงาน

ไทยเบฟให้ความสําคัญกับชุมชนรอบโรงงานเป็นอย่าง

มาก เพราะพนักงานก็ถือเป็นคนในชุมชนรอบโรงงาน 

โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดย

รอบโรงงานอย่างต่อเน่ือง เพราะเช่ือว่าการดําเนินธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้

ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาและอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

เคียงข้างกันไปกับความย่ังยืนของกิจการ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ รวม

ทัง้การลงไปมีส่วนร่วมคดิ ร่วมพฒันา และนํากจิกรรมดีๆ  

ที่หลากหลายไปมอบให้กับชุมชนเพ่ือช่วยให้เกิดการ

สื่อสารอย่างใกล้ชิดและลดความเข้าใจผิด พร้อมท้ังสร้าง

ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างย่ังยืนผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ที่ได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน โดยเน้น

การสร้างความเข้าใจ เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ชุมชนกับโรงงาน เป็นภูมิคุ้มกันองค์กร และเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในชุมชนอย่างย่ังยืนอีกด้วย

โครงการสนามฟุตบอลต้นแบบการเรียนรู้ช่วยสร้างโรงเรียน ตชด.

โครงการเล่มนี้ให้น้องปี 2

โครงการไทยเบฟ... รวมใจต้านภัยหนาว

โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ 1 ตำบล 1 บริษัท

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม

80.5%
ไทยเบฟดําเนนิโครงการการพัฒนาต่างๆ กระจายเข้าถงึพืน้ท่ี

ชมุชนของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 80.5 ของประเทศ 

มกีารกาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ังหมด 77 จังหวัด ปัจจบุนัมกีาร

ดาํเนนิโครงการไปแล้ว 62 จังหวดั
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“หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาส เป็นตัวแทนของ

โรงเรียนได้นําเสนอโครงการเยาวชนต้นแบบ

ชุมชนบางคูวัด ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพราะการที่ได้เข้าร่วม

โครงการน้ี ทําให้กล้าแสดงออกมากขึ้น 

ที่สําคัญได้เรียนรู้ทักษะที่ดีในการนําเสนอ

และทักษะของการเป็นผู้นําค่ะ”

คุณจริญญา ขาวจุ้ย (หนุงหนิง)

ผู้นําเยาวชนต้นแบบ

ในโครงการฯ

“ผมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตั้งแต่ต้น 

ผมเห็นความสมัพันธ์ของชุมชนที่มีต่อ

โรงงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

จากเดิมเมื่อมีผลกระทบจากโรงงาน ชาวบ้าน

ก็จะรวมตัวไปฟ้องร้องหรอืเรียกค่าเสียหาย 

ปัจจุบันชุมชนโดยรอบเข้าใจวธิีการทํางาน

ของโรงงานมากขึ้น เมื่อเวลามีผลกระทบก็จะ

มีผู้นําชุมชนเขา้มาพูดคุยปรึกษาหาแนวทาง

แก้ไขร่วมกัน”

คุณนิจ พนมพร 

ช่างวิศวกรรม 

พนักงานจิตอาสาในโครงการฯ

การสร้างผู้นําเยาวชน เพ่ิมศักยภาพและภาวะผู้นําเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

ไทยเบฟเช่ือม่ันว่าเยาวชน คือทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในเด็กให้เกิดภาวะผู้นํา กล้าคิด กล้าแสดงออก 

นํามาสู่การสร้างจุดเช่ือมท่ีเข้มแข็งให้เกิดข้ึนระหว่างชุมชน และกิจการของไทยเบฟ จากแนวคิดดังกล่าวนํามาสู่โครงการท่ีสามารถสร้าง

เยาวชนท่ีมีความพร้อมในฐานะของผู้นําทางความคิดท่ีสร้างสรรค์นํามาสู่โครงการและความร่วมมือ นํามาสู่การเปล่ียนแปลงและการ

เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนของชุมชน ดังเช่นโครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

• เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้นํา

ชุมชนจํานวน 60 คน ภายใน 3 ปีแรก ของโครงการ

• เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นําผ่านการอบรมและให้

คําปรึกษาแก่ผู้นําเยาวชนจํานวน 120 คน ภายใน 3 ปี ของ

โครงการ

• เพ่ือพัฒนา 6 โครงการ 1 ปี นําร่องด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ที่มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ ด้านการส่งเสริมคุณค่า

วัฒนธรรม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตทาง

กายภาพ และด้านการศึกษา ภายใน 3 ปี ของโครงการ

• เปิดโอกาสให้พนักงานไทยเบฟ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน แบ่ง

เป็นพนักงานจิตอาสาช้างเผือกจํานวน 12 คน และพนักงาน

ทั่วไป 30 คน

วิธีการดําเนินงาน

• พัฒนาภาวะผู้นําในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ีรอบโรงงาน

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด จังหวัดปทุมธานี

• สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยกลุ่มพนักงานอาสา

ของโรงงานบริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด นําศักยภาพของเด็กและ

เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ มาเป็นตัวเช่ือมสู่ผู้นําชุมชนท่ีอยู่รอบ

โรงงานจํานวน 12 หมู่บ้าน

ระยะเวลาโครงการ

• ปี 2556-2558 (ดําเนินการทุก 3 เดือน ตลอดปี)

ผลการดําเนินงาน

• เกิดโครงการนําร่องภายใต้เยาวชนต้นแบบ 12 โครงการ

• เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 784 คน 

• เยาวชนต้นแบบจํานวน 36 คน 

• ผู้นําชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 25 คน

• พนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 115 คน 

• พนักงานจิตอาสาและผ่านการฝึกอบรม 22 คน
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การสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือการพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน

เนือ่งจากชุมชนโดยรอบโรงงานถือเป็น ชมุชนหลกัทีไ่ทยเบฟและ

บรษิทัย่อยในกลุม่ไทยเบฟให้ความสําคญั และใส่ใจต่อความ

ต้องการในด้านต่างๆ เราจึงได้มุ่งเน้นในการพฒันาองค์กรควบคู่

กนัไปกับการพฒันาชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาความ

คดิให้กลุม่ผูนํ้าชมุชนได้เหน็ความสาํคญัของการมีความรู ้มี

อาชพี มรีายได้เป็นของตนเองต่อเน่ืองไปจนกระท่ังถึงคนรุน่ต่อ

ไป เพราะน่ันถอืเป็นวถีิทางหน่ึง ท่ีจะนาํไปสู่การดาํรงชีพท่ีพึง่พา

ตนเองได้อย่างมัน่คงและย่ังยนื หนึง่ในตวัอย่างการสร้างชมุชน

เข้มแขง็คอืโครงการพัฒนาคณุภาพชีวติโดยมีโรงเรยีนเป็น

ศนูย์กลาง (School Bird)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียน 

เป็นศูนย์กลาง (School Bird)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

• เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างตํ่า 5 หมู่บ้าน

• เพ่ือให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน 

และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ประชาธิปไตย

• เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน สร้างจิตสาธารณะและแบ่งปัน

• เพ่ือลดการย้ายถ่ินฐานของคนในชุมชน

• จัดตั้งธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนอย่างน้อย 1 แห่ง 

ช่วยส่งเสริมด้านการสร้างรายได้สร้างทุนให้คนในชุมชน

วิธีการดําเนินงาน

• ไทยเบฟร่วมมืออย่างต่อเนือ่งกับสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

(The Population & Community Development Association: 

PDA) เพ่ือร่วมกันพฒันาชมุชนอย่างต่อเน่ือง โดยมีเจ้าหน้าทีไ่ทย

เบฟและบริษทัย่อยในกลุม่ไทยเบฟให้คาํแนะนาํ ปรึกษา แก่โรงเรยีน

และชมุชน ร่วมประชุมแผนการดําเนนิกจิกรรมทุกวนัที ่15 ของเดอืน 

• ในปี 2556 “ไทยเบฟ” ได้ขยายความร่วมมอืไปสูโ่ครงการพัฒนา

คณุภาพชีวติโดยมีโรงเรียนเป็นศนูย์กลาง (School Bird) น่ันคอืใน

พืน้ที ่โรงเรียนบ้านท่าตมู จังหวัดปราจนีบรีุ

• สถาบันการศกึษาเป็นศนูย์การสร้างกระบวนการในการพัฒนาชมุชน

ทัง้ระบบ ต้ังแต่หน่วยปกครองท้องถ่ิน หน่วยงานและบุคลากรด้าน

การศึกษา เด็ก เยาวชน ตลอดจน พ่อแม่ ผูป้กครอง ให้สามารถ

ขบัเคลือ่นเป็นต้นแบบและขยายให้ตําบล หมู่บ้านรอบข้างสามารถนํา

รูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพืน้ทีข่องตนเองได้

ระยะเวลาโครงการ

• ปี 2556-2558

ผลการดําเนินงาน

• มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอาหารกลางวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถนําผลผลิตจากการดําเนินการ ไปสร้างรายได้

• เกิดความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างชุมชน โรงเรียน และกิจการ

ของไทยเบฟ 

• ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตน

มากข้ึน

• มีการจัดตั้งธนาคารชุมชนข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการทําอาชีพ

โดยใช้กฎกติกา และเง่ือนไขร่วมกันของชุมชน

• เกิดกระบวนการทางความคิดของชุมชนในการช่วยกันผลักดันให้

เกิดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถ่ินของตนอย่างย่ังยืน 

1,2 ปรับแปลงผักเพื่อเตรียมปลูกผัก

3 เด็กนักเรียนประชุมร่วมกันวางแผนชุมชน

1

2

3
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ชุมชนต้นแบบ (Role Model)

นอกจากชุมชนรอบโรงงานแล้ว ไทยเบฟยังมีการดําเนินการกับชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะสร้างให้เกิดเป็นชุมชน

ต้นแบบ (Role Model) โดยเรามีวิธีการประเมินศักยภาพชุมชนต้นแบบ จากการวิเคราะห์ความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนเป็นหลัก 

ไทยเบฟเช่ือว่าการปลูกจิตสํานึกต้องปลูกท่ีระดับบุคคลก่อน และชุมชนจะต่อยอดด้วยตนเองได้ก็ต่อเม่ือมีผู้นําที่เข้มแข็ง 

มีเครือข่ายท่ีจะขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ตัวอย่างการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูง

จนได้รับการยอมรับ และถูกนําไปใช้เป็นต้นแบบในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย โดยเลือกพ้ืนที่จากการนําเสนอจากมูลนิธิสัมมาชีพ

และร่วมพจิารณากบัไทยเบฟ โดยไม่เพียงสนบัสนุนงบประมาณ แต่เป็นการร่วมเรยีนรู้กับชุมชน เราได้เลอืก 3 พ้ืนท่ีเพื่อพัฒนา

ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน 

โครงการร่วมสร้างต้นแบบตําบลสัมมาชีพ 1 ตําบล 1 บริษัท

ต้นแบบการจดัการตนเองด้านเศรษฐกจิชมุชน ตลอดจน การรักษ์ป่า รักษ์ต้นนํา้ และการอยู่อย่างเก้ือกูลกนัภายใต้ความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน (การวัดผล)

ชุมชน ต.โพนทอง จ.ชัยภูมิ • เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

• เพ่ือลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนด้านการทํานา และ

ปลูกผัก

• เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความ

รู้ ทักษะการทําเกษตรอินทรีย์

และเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ผลผลิตข้าวและผัก และการ

บริหารจัดการให้แก่ผู้นําการ

เปล่ียนแปลง

• เพ่ือพัฒนาแปลงสาธิต เพ่ิม

ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และผัก

ปลอดสารพิษ เพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้แก่เกษตรกร

• พัฒนาระบบการผลิตกลุ่ม

ข้าวฮางงอกท้ังระบบ เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของตลาด

• พัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ผลิตนํ้าด่ืมชุมชน เพ่ือลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน

ในพ้ืนท่ี และเพ่ือสร้างรายได้

จากการจําหน่ายนํ้าดื่มสะอาด

ให้เกิดการหมุนเวียนของ

เศรษฐกิจตําบล

• ผลักดันให้เกิดแผนแม่บท

ตําบลด้านการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจผ่านการทําเกษตร

อนิทรย์ีทัง้ตาํบล ประกอบด้วย

- จัดทําแปลงสาธิต ทํานา

ประณีต 20 ครัวเรือน 20 

ไร่ (ข้าวไรซ์เบอรร่ี)

- จัดทําแปลงสาธิตปลูกผัก

อินทรีย์ 25 ครอบครัว

- พัฒนากลุ่มปุ๋ยชีวภาพเพ่ือ

สนับสนุนและลดต้นทุนการ

ทําการเกษตรอินทรีย์ภายใน

ตําบล

• ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

ระดับจังหวัด

• ต้นแบบการสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน ผ่านการทําเกษตร

อินทรีย์ทั้งตําบล

• ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูป

ข้าวฮางงอก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน (การวัดผล)

ชุมชน ต.บัวใหญ่ จ.น่าน • เพ่ือพัฒนาต่อยอด

กิจกรรมชุมชน ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ตําบล ท่ีมีความ

ครอบคลุมในมิติต่างๆ ของ

ชุมชน (ท่องเท่ียว สมนุไพร 

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)

• เพ่ือพัฒนากลุ่มกิจกรรม / 

วิสาหกิจชุมชน อันจะนําไปสู่

การเพ่ิมรายได้ และพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

• เพ่ือพัฒนากลไกการทํางาน

ให้ผนวกรวมทุกกิจกรรม เพื่อ

สะท้อนศักยภาพรวมของ

ชุมชน

• เพ่ือการฟื้นฟูทรัพยากร และ

วิถีชีวิตชุมชน

• ลงจับค่าพิกัดและบันทึกข้อมูล

พื้นท่ีของสมาชิกกลุ่มเป้า

หมายโดยใช้เคร่ือง GPS

• จัดเก็บข้อมูลการอุปโภค

บริโภคผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ

• คํานวณปริมาณน้ําลําห้วย

• สร้างฝายชะลอน้ํา / ฝาย

 ก่ึงถาวร

• สร้างพลังงานทางเลือกเพ่ือนํา

น้ําไปใช้ในพ้ืนท่ีแปลงเกษตร

อินทรีย์

• แก้ปัญหาฟ้ืนฟู ดิน น้ํา ป่า 

โดยโครงการ 1 ไร่ เกษตร

อินทรีย์ จํานวน 541 ไร่ รวม

ประชากร 302 ครัวเรือน

• การบริหารจัดการน้ําจากท่ีตํ่า

สู่ที่สูง 11 จุด (การตะบันนํ้า)

• หน่ึงในชุมชนต้นแบบในการ

วางแผนชุมชนท่ีเป็นแนวทาง

การวางแผนของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ

• พัฒนาระบบน้ําเพื่อ

การเกษตรอินทรีย์อย่างต่อ

เนื่องท้ังการทําประปาภูเขา 

และขยายพ้ืนท่ีการนํานํ้าจาก

ที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูง เพ่ือขยายพ้ืนที่

ในการพัฒนาฟ้ืนฟูป่าน่านให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่าง

ทั่วถึง

ชุมชน ต.เขาถ่าน

จ.สุราษฎร์ธานี

• เพ่ือพัฒนาต่อยอด

กิจกรรมชุมชน ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ตําบล ท่ีมีความ

ครอบคลุมในมิติต่างๆ ของ

ชมุชน (ท่องเท่ียว สมนุไพร 

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ )

• เพ่ือพัฒนากลุ่มกิจกรรม / 

วิสาหกิจชุมชน อันจะนําไปสู่

การเพ่ิมรายได้ และพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

• เพ่ือพัฒนากลไกการทํางาน

ให้ผนวกรวมทุกกิจกรรม เพ่ือ

สะท้อนศักยภาพรวมของ

ชุมชน

• เพ่ือการฟื้นฟูทรัพยากร และ

วิถีชีวิตชุมชน

• ให้องค์ความรู้ด้านการผนวก

ทรัพยากรในท้องถ่ินท้ังหมด

ให้ออกมาในการสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรม

การท่องเท่ียวและการอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถ่ินโดยนักท่อง

เท่ียวและคนในชุมชนเอง

• ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน และสัตว์นํ้าด้วยระบบ

การจัดการของชุมชน 

• ก่อให้เกิดแผนการท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน

• เกิดการรวมตัวของกลุ่ม

เยาวชน เพ่ือเช่ือมและร่วมกัน

ทํางานอย่างบูรณาการกันทั้ง

ตําบล จากเดิมท่ีเคยต่างกลุ่ม

ต่างทํา ต่างกลุ่มต่างพัฒนา

85บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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สมาชิกท่ีรวมกลุ่ม 

มีรายได้เฉล่ียต่อปีเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 80,000 บาท 

ต่อครัวเรือน

สมาชิกทำนาอินทรีย์ 

เพ่ิมข้ึนจาก 12 ครัวเรือน 

45 ไร่ เป็น 97 ครัวเรือน 

907 ไร่

เป็นศูนย์การเรียนรู้

การผลิตข้าวฮางงอก

และการปลูกผักอินทรีย์

กลุ่มได้รับรางวัลวิสาหกิจ

ชุมชนระดับจังหวัด

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชุมชน

รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 

ประจําปี 2558

“ตอนแรกไมรู่้ว่า ไทยเบฟ เขาจะเข้ามาช่วยอะไรเราได้ แต่เมื่อเราไดร้่วมกับ 

ไทยเบฟ ก็ทําให้เกิดรูปธรรมในกลุ่มตา่งๆ ของเรา เช่น กลุ่มแปรรูปข้าว

ฮางงอก กลุ่มนํา้ดื่ม จากเดิมชุมชนปลูกข้าวก็คิดเพิ่มมลูค่าโดยการนํามา

แปรรูป แต่ทําแล้วก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหน กําหนดราคาก็ไม่ได้ เมื่อไทยเบฟ

เข้ามาก็ได้ช่วยหาช่องทางการตลาดให้ จนปัจจุบัน เราสามารถกําหนด

ราคาข้าวของเราได้เอง เช่น ขา้วอินทรีย์ รับซื้อตันละ 20,000 บาท 

ถ้าแปรรูปเป็นข้าวฮางงอกแล้ว รับซื้อ ตันละ 80,000 บาท และถ้าแปรรูป

เป็นผงชงด่ืม รบัซือ้ตันละ 200,000 บาท โดยไม่ต้องรอภาครัฐมากาํหนด

ราคาให้”

คุณอารยา จันปุ่ม

ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้ารังกา

ตําบลโพนทอง

โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตําบลเกษตรอินทรีย์ (ตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ)

ไทยเบฟให้ความสําคัญและร่วมมือ เดินเคียงข้างกับชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ชุมชน

มีความภาคภูมิใจ และเช่ือมั่นว่า ไทยเบฟเป็นบริษัทเอกชนท่ีเข้ามาร่วมสร้างและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากความร่วมมือ ร่วมสร้างต้นแบบตําบลสัมมาชีพ ตั้งแต่

ระยะท่ี 2 ชุมชนได้พัฒนาก่อตั้งกลุ่มต่างๆ จํานวน 4 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปข้าว 

กลุ่มปลูกผัก กลุ่มผลิตน้ําด่ืม และกลุ่มผลิตปุ๋ย เพ่ือเพิ่มรายได้และการประกอบอาชีพเสริม

ของตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชนโดยไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม การร่วมสร้างและเรียนรู้ ในระยะเวลา 

1 ปี 6 เดือน เป็นกลุม่ท่ีเข้มแขง็ เป็นท่ีประจกัษ์ทัง้ภายในและภายนอกพ้ืนที ่จนสามารถยกระดับ

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีดูแลและบริหารโดยชุมชน สมาชิกมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ได้รับความไว้ใจจากหน่วยงานภายในพ้ืนท่ี ทั้งสภาเกษตร สาธารณสุข และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมผลผลิต เพ่ือการลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การกําจัดโรค และการแปรรูปสินค้า ศูนย์จัดการศัตรูพืช แนะนําการใช้จุลินทรีย์ 

โครงการฯ ยังได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน

ภายนอกต่างๆ ท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เกิดการขยายตัว มีกลุ่ม

ต่างๆ เข้าร่วมมากขึ้น จากการเห็นความเข้มแข็งและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง อาทิ กลุ่ม

ทําทองม้วนจากแป้งข้าวฮางงอก กลุ่มทอผ้า กลุ่มทําหม่ํา เป็นต้น

 

ผลสําเร็จท่ีได้จาก โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตําบลเกษตรอินทรีย์ (ตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ความสําเร็จอีกข้ันหน่ึงท่ีไทยเบฟ มุ่งม่ันท่ีจะขยายพ้ืนท่ีความสุขและความอบอุ่น

ให้มากย่ิงขึ้นในทุกพ้ืนท่ี ไทยเบฟเช่ือว่าความย่ังยืนไม่ได้เกิดข้ึนแค่เพียงเรา แต่

เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของการสานต่อความสุขร่วมกัน เราจึงเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนท่ีมีจิตแห่งการให้ ได้มีส่วนร่วมไปพร้อมกับเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

อาทิ กิจกรรม 1 ปัน 1 อ่าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น 

เพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยหนาว เป็นต้น

โครงการเล่มนี้ใหน้้อง - ให้เพื่อสร้างการเรียนรู้

เพราะการอ่าน คอื การสร้างรากฐานสังคมแห่งการเรียนรูท้ีย่ัง่ยนื เราจึงมุง่ม่ัน

เสรมิสร้างนิสยัรกัการอ่านแก่เดก็และเยาวชนไทยภายใต้โครงการเล่มนีใ้ห้น้อง 

ด้วยการสนับสนนุชุดสือ่การเรียนการสอนทุกมติิ ทัง้หนังสอือ่านนอกเวลาและ

สาระความรู้ต่างๆ โดยได้ดําเนนิการต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่2 

วัตถุประสงค์

เล่มน้ีให้น้อง ปี 1

• เพื่อสร้างสรรค์โครงการท่ียั่งยืน ด้วยหลักการพัฒนา

คนในชุมชนและสังคมท่ีดีตามแนวคิดโครงการชุมชนดี 

มีรอยย้ิม

• เพื่อแบ่งปันโอกาส และปูพื้นฐานความรู้ ผ่านส่ือการเรียน

รู้และกิจกรรมสําหรับเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร โดยเฉพาะ

ตามโรงเรียนท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์

เล่มน้ีให้น้อง ปี 2

• เพ่ือสร้างสรรค์โครงการท่ียั่งยืน ด้วยหลักการพัฒนาคนใน

ชุมชนและสังคมที่ดีตามแนวคิดโครงการชุมชนดี 

มีรอยย้ิม

• เพ่ือแบ่งปันโอกาส และปูพื้นฐานความรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้

และกิจกรรมสําหรับเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร โดยเฉพาะตาม

โรงเรียนท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์

• เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี “เจ้านักอ่าน” เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 

60 พรรษา

กลุ่มเป้าหมาย

• โรงเรียนรอบโรงงานของไทยเบฟท่ัวประเทศ จํานวน 100 

โรงเรียนท่ัวประเทศ

• โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน 100 โรงเรียน

ทั่วประเทศ

ผลการดําเนินงาน

• เยาวชนได้รับการกระตุ้นให้รักการอ่านและเรียนรู้ ผ่านการ

สนับสนุนหนังสือของบริษัท

• เยาวชนได้รับการกระตุ้นให้รักการอ่านและเรียนรู้ ผ่านการ

สนับสนุนหนังสือของบริษัท

• เยาวชนจาก 100 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดเรียงความจํานวน ท้ังสิ้น 369 ผลงาน

• กิจกรรม 1 ปัน 1 อ่าน ได้ยอดสมทบจากการบริจาคจาก

ประชาชนท่ัวไปเพ่ิมเพ่ือมอบให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนนอกเหนือจาก 100 โรงเรียนท่ียังได้รับอีก 

1,500 เล่ม

100

1,500
 เล่ม

 โรงเรียน

หนังสือมากกว่า

ถูกแจกจ่ายให้เยาวชนกว่า
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โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)

ทัง้หมด 60,000 บาท ถือว่าประสบความสําเรจ็ตามเป้าหมาย

บริษัท UTCC BETA DUMMY COMPANY (บริษัทจําลอง) ด้วย

การสนับสนุนเงินทุนต้ังต้นของมูลนิธิฯ จํานวน 1,000,000 บาท 

ให้แก่ผู้ประกอบการฯ รุ่นท่ี 2 จํานวน 42 คน ได้ลงมือทําธุรกิจ

จรงิในรปูแบบของบริษทัจําลอง โดยมีระยะเวลาการดําเนนิงาน 1 ปี 

หลังจากได้แบ่งกลุ่มและระดมความคิดร่วมกันแล้ว เยาวชนท่ีเข้า

ร่วม ได้แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือจําหน่ายเส้ือภายใต้แบรนด์ 

UNISAi, Snack box ภายใต้แบรนด์คุ้มค่า และ จําหน่ายเคร่ือง

ด่ืมในมหาวิทยาลัยแบรนด์ Gang ซ่ึงตลอดระยะเวลาการดําเนิน

งานน้ันทุกกลุ่มจะได้รับคําแนะนําจากพ่ีๆ ไทยเบฟ กูรูนักธุรกิจ

ชั้นนํา รวมถึงคณาจารย์คอยให้คําปรึกษาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการ

ทํางานในรูปแบบบริษัทจะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับ

ผู้อื่น ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันเป็นทมี 

ตัวอย่างผูร่้วมกจิกรรมท่ีประสบความสําเรจ็จากกิจกรรมน้ี คอื 

น.ส.พรชนก จิรพงศาธร Beta Young Entrepreneur รุน่ที ่2 

ตัวแทนกลุ่มขายเส้ือ UNISAi ได้กําไร 179,032 บาท UNISAi 

มีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นเส้ือท่ีใส่สบาย ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สีสัน

ไม่ฉูดฉาด จึงเลือกท้ังหมด 3 สี คือ ดํา ขาว และเทา มีตรา

สญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นรปูเรือใบ จําหน่ายราคาตัวละ 250 

บาท โดยเร่ิมขายออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊ อนิสตาแกรมซ่ึงได้กระแส

ตอบรับดมีาก โดยได้มีการแบ่งผลกาํไรออกเป็น 3 ส่วน คอื 

ทํากจิกรรมเพ่ือสงัคมร้อยละ 50 ผลกําไรแบ่งกนัในรุ่นร้อยละ 30 

และเป็นต้นทนุให้กบัน้องๆ รุ่นต่อไป ร้อยละ 20 

นอกจากน้ีเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ของไทยเบฟในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรับ

ผิดชอบต่อสังคม เช่น Beta Young รวมตัวร่วมใจต้านภัยหนาว

กับไทยเบฟ Beta Young ร่วมสร้างชุมชมดีมีรอยย้ิมกับไทยเบฟ 

รวมถึงอาสาสมัครในกิจกรรม Water Festival 2015 และ River 

Festival 2016 เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีมุ่งเน้นและปลูกฝังให้

เยาวชนรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน รู้จักเสียสละ มีความ

เอื้อเฟ้ืออาทร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมและปลูกฝังให้พวกเขาเป็น

ผู้ประกอบการท่ีดี เป็นคนดีในสังคมต่อไป

กิจกรรมสานฝันผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทย โดยเป็น

ความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างไทยเบฟ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย 

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้จริง ต้ังแต่ขณะ

กําลังศึกษา รวมถึงการปลูกฝังจิตสํานึกให้เป็นผู้ประกอบการท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และไม่ละท้ิงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภาพความสําเร็จในปีแรกเป็นแรงผลักดันเพ่ือร่วมสานฝันว่าท่ี 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบัน

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสงัคม รุ่นที ่2 และ รุ่นท่ี 3 ได้ดําเนนิธรุกิจ

ตามแผนเสร็จสิ้น ประกอบธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ บริษัท UTCC 

BETA DUMMY COMPANY (บริษัทจําลอง) และ ธุรกิจตั้งต้น 

20,000 บาท ภายในระยะเวลาการ ดําเนินงาน 1 ปี และได้มีพิธี

มอบประกาศนียบัตรให้ แก่น้องๆ ท้ัง 2 รุ่นไปแล้วในปี 2558 

ที่ผ่านมา

ทั้งน้ี ธุรกิจต้ังต้น 20,000 บาท เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ

การท่ีกําลังศึกษาในช้ันปีที่ 2 จํานวน 37 คน ได้เรียนรู้การทํา

ธุรกิจจริงแบบรายบุคคล โดยทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนต้ังต้นใน

การทําธุรกิจขนาดย่อมให้คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

740,000 บาท เยาวชนแต่ละคน จะได้รับโอกาสและเรียนรู้การทํา

ธุรกิจรายบุคคลในลักษณะซ้ือมาขายไปโดยมีระยะเวลาการดําเนิน

งาน 1 ปี ซึ่งแบ่งเป็นธุรกิจประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี ธุรกิจเส้ือผ้าและ

แฟช่ัน ธุรกิจขนมและอาหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ธุรกิจ

นํ้าหอมปรับอากาศ และธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงตลอดระยะเวลาดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ เร่ิมต้ังแต่การ

ลงทุน สถานท่ีในการจําหน่าย สินค้าไม่ตรงความต้องการของ

ลูกค้า และอ่ืนๆ ซึ่งนับเป็นการเปิดประสบการณ์ ด้านการทําธุรกิจ

จริง ตัวอย่างผลสําเร็จจากการจัดต้ังโครงการทําธุรกิจต้ังต้น 

20,000 บาท ทําให้ น.ส.ญาณกวี เป่ียมสุคนธ์ Beta Young 

Entrepreneur รุ่นท่ี 3 ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมป่ันบรรจุแก้ว ตรา 

Angela ได้ผลกําไร 60,000 บาท โดยขายราคาแก้วละ 10 บาท 

ซึ่งขายทุกวันช่วง 14.00-20.00 น. ประมาณวันละ 200-300 

แก้ว ในขณะท่ีวันพุธกับวันอาทิตย์ที่มีตลาดนัดใหญ่ด้วยจะขายได้ 

500-600 แก้ว ซึง่ภายในระยะเวลาเกือบ 1 ปี เธอสามารถได้กาํไร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านสังคม: การคุ้มครองและแบ่งปัน88



ไทยเบฟมอบผ้าห่มกว่า 
3 ล้าน 2 แสน ผืน 

แก่ผู้ยากไร้ในประเทศไทย

3,200,000

ให้การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

เพราะไทยเบฟ ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้

จึงเกิดโครงการซ่อมสร้างสนามฟุตบอล “ต้นแบบ” เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางสําหรับเยาวชน ชุมชนและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ซ่อมสร้างและดูแลรักษา ให้ยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการต่อยอด

ไปสู่สนามฟตุบอลในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ โดยร่วมกับตาํรวจตระเวนชายแดน 

ตลอดปี 2558 เราได้ดําเนินการสร้างสรรค์พื้นท่ีต้นแบบแห่ง

การเรียนรู้ที่แรก ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมัธยม

พระราชทานนายาว (ตชด.) ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังน้ีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสท่ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ 60 พรรษา 

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว - ให้เพือ่

บรรเทาทุกข์

16 ปี ของการปันไออุ่นเล็กๆ เพ่ือความสุขท่ียิ่งใหญ่
โครงการน้ีได้เร่ิมข้ึน เพราะ ไทยเบฟ ต้องการแบ่งปันไออุ่นผ่าน

ผ้าห่มสเีขยีวทีมี่คณุภาพดแีก่ผูป้ระสบภัยหนาว โดยเฉพาะในเขต

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยหนาวอย่างต่อเน่ืองและเป็นพ้ืนที่ที่

ประชากรมีฐานะยากจน ประกอบกับได้ประสานความร่วมมือกับ

กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็นผู้ช่วยกําหนดข้อมูลพ้ืนท่ีของ

ผู้ประสบภัยหนาวของประเทศไทยในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน 

และทําการเลือกพ้ืนท่ีในแต่ละปีเป็นจํานวนปีละ 15 จังหวัด 

แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในแต่ละพ้ืนท่ีไม่ให้ซํ้ากันในแต่ละปี 

เป็นการกระจายให้ทั่วถึงผู้ประสบภัย โดยมอบปีละ 200,000 

ผืน ท้ังน้ีตลอด 16 ปีที่ผ่านมา (2543-2558) ส่งมอบไปแล้ว

เป็นจํานวน 3 ล้าน 2 แสนผืน (หากนํามาเรียงต่อกัน จะมีความ

ยาวเท่ากับ 6,496 กิโลเมตร หากคํานวนเป็นพ้ืนท่ีรวม เท่ากับ 

8,256,000 ตารางเมตร) ไทยเบฟ ร่วมมือกับกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ผนึกกําลังและความ

ทุ่มเท เพ่ือการส่งมอบไออุ่นไปยังแต่ละจังหวัด และยังได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นท่ีในการส่งมอบผ้าห่มจนสําเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี ในปีนี้ถือเป็นความสําเร็จอีกข้ันหน่ึงท่ีเราได้เชิญชวน

ผู้ที่มีหัวใจของการให้ที่พร้อมจะมีส่วนร่วมแบ่งปันไออุ่น ได้ส่ง

มอบผ้าห่ม กว่า 1,000 ผืน สู่จังหวัดท่ี 16 พื้นท่ีเพิ่มเติมจาก

พื้นท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด ภายใต้กิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น 

“จากการที่หนูเคยเป็นผู้ได้รับ 

ทําให้วันนี้ หนูมีแรงบันดาลใจที่อยาก

จะต่อยอดโดยการเป็นผู้ให้บ้างค่ะ”

คุณมธุรดา เลาว้าง (อาจัว)

ผู้ได้รับความช่วยเหลือ

ตั้งแต่ ปี 2546 
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ความสําเร็จดังกล่าว เกิดข้ึนจากองค์ประกอบ 4 ประการ คือ

1. ความต่อเน่ืองในการดําเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาท่ีเรามุ่งมั่นต้ังใจท่ีทําโครงการมาตลอด 16 ปี

2. การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับภาคี อาทิ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานในพ้ืนที่ 

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ฯลฯ 

3. คุณภาพผ้าห่ม “ไทยเบฟ” ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าห่มแต่ละผืน มีคุณภาพสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

4. ช่วงเวลาการมอบถึงมือผู้ประสบภัยก่อนความหนาวจะมาเยือน ในแต่ละปี และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้คน

ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนเม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกกิจกรรมท่ีไทยเบฟลงพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เราพร้อม

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่ทุกชุมชน เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับรู้ถึงความต้ังใจของเรา และรู้สึกได้ว่าไทยเบฟเป็นองค์กรของชุมชน 

มีความสนใจ ดั่งเช่นสโลแกนของเราท่ีว่า “เราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา” นอกจากพัฒนาสังคมเพ่ือความกินอยู่ที่ดีของชุมชนแล้ว 

ไทยเบฟยังได้ร่วมดําเนินการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีปลูกป่า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเหล่าน้ันพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว 

โดยได้มีการจัดทําเป็น 2 โครงการใหญ่ ดังน้ี

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว กับการแบ่งปันไออุ่นต่อเนื่อง 16 ปี

โครงการความร่วมมือศูนยก์ารศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 และทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายด้านตั้งแต่

ทรงพระเยาว์ด้วยความวิริยะอุตสาหะและบังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา

ชีวิตของประชาชน ท่ีทรงสืบสานนําหลักการพัฒนาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถเป็นแนวทางในการทรงงานของพระองค์ โดยโครงการน้ีได้นํารูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริที่ประสบ

ความสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์และปรับใช้

ให้เหมาะสมในการพัฒนาบนพ้ืนท่ีที่จังหวัดน่านซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นว่าเป็น

จังหวัดท่ีมีปัญหาพื้นท่ีป่าที่หมดส้ินไปอย่างรวดเร็ว และเป็นชุมชนท่ีได้แสดงความประสงค์มาก่อนแล้วว่าสนใจในการเข้ารับการอบรมและ

ขยายผลสู่หมู่บ้าน โดยได้แสดงความจํานงผ่านทางศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร พร้อมสร้างคนสร้างป่า

ในเวลาเดียวกัน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการฯ 

ใน 2 พ้ืนท่ีที่แตกต่างกันท้ังด้านความเข้มแข็งของโครงสร้างชุมชนและรูปแบบของพ้ืนท่ีทํากิน โดยแนวทางของโครงการฯ จะได้นําความรู้

ต่างๆ จากศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ไปขยายผลในพ้ืนท่ี 2 หมู่บ้านและทําการบันทึกการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนา

สู่ความเป็นต้นแบบของชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
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1. วิทยากรที่ศูนย์ฯ อบรมชุมชนเรื่องการปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรประเภทต่างๆ

2. ถ่ายภาพหมู่อบรมชุมชนในโครงการฯ รุ่นที่ 1/2558

3. วิทยากรที่ศูนย์ฯ อบรมชุมชนเรื่องกบพันธุ์บลูฟ้อกซ์

4. เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้ไปอบรมที่ศูนย์ฯ เกี่ยวกับการ เลี้ยงสุกร และได้รับแจกลูกสุกรมาลองเล้ียง

ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยของตัวเอง

พื้นท่ีเป้าหมายของโครงการฯ
พื้นท่ีแรก: หมู่บ้านน้ําปูน ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

จํานวน 128 ครัวเรือน

พื้นท่ีที่สอง: หมู่บ้านศรีนาป่าน ตําบลเรือง อําเภอเมือง จังหวัด

น่าน จํานวน 164 ครัวเรือน 

งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไทยเบฟร่วมกับศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ห้วยฮ่องไคร้ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดระยะเวลา

ดาํเนนิการ 5 ปี (2558 - 2563) โดยสนับสนนุให้ชมุชนเป้าหมาย

ทั้ง 2 หมู่บ้านได้ไปอบรมเรียนรู้และมอบปัจจัย วัตถุดิบต่างๆ 

ในการเล้ียงสัตว์ และพืชเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน ท้ังน้ีเพื่อ

เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นเบ้ืองต้น โดยเม่ือดําเนินการ

เลี้ยงไปได้ระยะหน่ึงแล้วเหลือจากการบริโภค จึงค่อยรวมกลุ่ม

เกษตรกรเพ่ือการจําหน่ายสินค้าท่ีมีมาตรฐานและความเหมาะสม

ต่อไป 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2558 ไทยเบฟได้นําชุมชนจากพ้ืนท่ีเป้า

หมายจํานวน 101 คนมาเข้ารับการอบรมท่ีศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ 

แบ่งออกเป็น 

1. หมู่บ้านน้ําปูน ตําบลน้ําพาง อําเภอเมือง จํานวน 42 คน 

2. หมู่บ้านศรีนาป่าน ตําบลเรือง อําเภอเมือง จํานวน 59 คน 

1
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โดยแยกรายละเอียดผู้สนใจในการอบรมเป็นประเภทต่างๆ ตามตารางดังน้ี

หมู่บ้านน้ําปูน หมู่บ้านศรีนาป่าน รวม (คน)

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรกบ 22 32 54

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรไก่ 12 5 17

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรปลานิล 2 10 12

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรปลาดุก 0 9 9

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรสุกร 2 3 5

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด 4 0 4

รวม 42 59 101

ผู้ที่ได้รับการอบรมทุกคนจะได้รับพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ตามประเภทของหลักสูตรต่างๆ ท่ีได้อบรมมาเป็นมูลค่า คนละสามพัน

บาทถ้วน ท้ังน้ีในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงของฤดูหนาว การเล้ียงสัตว์บางประเภท

จึงไม่เหมาะสม อาทิ การเพาะเล้ียงกบ ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น จึงพักการเพาะพันธ์ุสัตว์ประเภทดังกล่าวไว้ก่อน

ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ไทยเบฟได้ร่วมกับศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ จัดพันธ์ุไก่ สุกร และก้อนเห็ด นําส่งให้แก่ชุมชนท่ีได้มา

รับการอบรมท่ีศูนย์ฯ โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี

หมู่บ้านน้ําปูน หมู่บ้านศรีนาป่าน รวม (คน)

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรไก่ 12 5 17

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรสุกร 2 3 5

ผู้สนใจอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด 4 0 4

รวม 18 8 26

เนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมต้นของโครงการ ผลของการปฏิบัติอยู่ระหว่างการดําเนินการและรวบรวมผล ซ่ึงเราจะรายงานในปีต่อไป 

ทั้งน้ี เราได้มีการวางกรอบการรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบเพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูลและรายงานผลของ

โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาครบในพ้ืนท่ีของท้ังสองหมู่บ้านได้ในปี 2563
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งานด้านส่ิงแวดล้อม 

ในรูปแบบของงานพัฒนาป่าไม้ ทางโครงการฯ ได้จัดทําหลักสูตร 

ฝายต้นน้ําลําธาร (Check Dam) เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาท่ี

ยั่งยืน และจัดกิจกรรมการปลูกต้นกล้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถ่ายทอดเทคนิควิธีการ หลักการและแนวคิดฝายต้นน้ํา

ลาํธารในกระบวนการอนุรกัษ์และพัฒนาพืน้ทีต้่นนํา้ธารทีย่ัง่ยนื

2. เพ่ือถอดบทเรียนและองค์ความรู้การฟ้ืนฟูป่าด้วยฝายต้นน้ํา

ลําธารตามแนวพระราชดําริ และหนุนเสริมกระบวนการในการ

จัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนย่ิงขึ้น

ทั้งน้ี เราคาดหวังว่าชุมชนดังกล่าวจะได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจใน

แนวคิดหลักการ และสามารถวางแผนในการนํารูปแบบไปใช้ในการ

ต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของชุมชนและป่าไม้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซ่ึงในเดือนมิถุนายน 2559 ทางโครง

การฯ วางแผนคัดเลือกพันธ์ุพืชท้องถ่ินท่ีใกล้สูญพันธ์ุ รวมท้ัง

พันธ์ุพืชสวนครัวและพันธ์ุพืชเพ่ือใช้สอยต่างๆ ตามแนวพระ

ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระราชดําริให้

ปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ภาระกิจน้ีจะทํากันท้ัง 2 

หมู่บ้านเพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้รักและหวงแหนธรรมชาติ 

ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคิดท่ีให้

เราต้อง ‘ปลูกป่าในใจคน’ และให้เกิดการพัฒนาป่า ฟ้ืนฟูสภาพ

ต้นน้ําไว้ให้สําหรับชุมชนโดยรอบต่อไป 

งานด้านวิชาการ 

การเก็บสถิติและข้อมูลของชุมชนในหลากหลายด้าน เช่น ด้าน

เศรษฐกิจชุมชน ด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน ด้านทรัพยากร และอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีโครงการฯ ได้เริ่มดําเนินการไป โดยการ

ศึกษาในแนวทางน้ีเพ่ือการสรุปแสวงหาแนวทางการส่งเสริม

คุณภาพชุมชนและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนต่อไป โดยได้ขอความร่วม

มือ จากคณาจารย์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรม

การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ให้มาสํารวจใน

พื้นท่ีเป้าหมายและกําหนดแนวทางกรอบการวิจัยให้กับโครงการฯ 

โครงการร่วมรักษาผืนปา่ตะวันตกและต้นนํ้าปิง

โครงการน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจต่างๆ 

ของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบ้านป่าคา 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร และเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย

สูงสุดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแก้ปัญหาสําคัญของพ้ืนท่ี

ด้านการฟ้ืนฟูป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากยา

เสพติดให้ได้อย่างย่ังยืน และเน่ืองจากทางไทยเบฟได้ตั้งโรงงาน

ผลิตเบียร์และน้ําดื่มท่ี อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มา

ตั้งแต่ปี 2543 ซ่ึงต้องมีผลกระทบต่อการบริโภคทรัพยากรทาง

ธรรมชาติเป็นจํานวนมาก ไทยเบฟจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้เกิดข้ึน

ตั้งเป้าชุมชนเป้าหมายสามารถลดพ้ืนท่ี

ปลูกข้าวโพด และมันสำปะหลัง 

ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และ

หันมาปลูกพืชที่โครงการฯ 

ให้การสนับสนุนข้ึนทดแทน

ตั้งเป้าได้พื้นท่ีป่ากลับคืนมาโดยสามารถ

วัดได้จากการยกเลิกพ้ืนท่ีการปลูก

ข้าวโพดและมันสำปะหลังของแต่ละ

ครัวเรือนได้ 

ตั้งเป้าชุมชนเป้าหมายท้ัง 2 หมู่บ้าน

สามารถลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้

ร้อยละ 20 ภายในส้ินปี 2559

ตั้งเป้าชุมชนในพ้ืนท่ีของหมู่บ้านน้ำปูน 

ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม สามารถลด

พื้นท่ีปลูกข้าวโพด และมันสำปะหลังลง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และหันมาเล้ียงสัตว์

และทำการเกษตรกรรมท่ีทางโครงการฯ 

ได้ให้การสนับสนุนข้ึนทดแทน

20%

แปลงสตรอว์เบอร่ี พันธ์ุ 80 ท่ีได้ลองนํามาทดลองปลูกเป็นครั้งแรกในโครงการฯ

93บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านสังคม: การคุ้มครองและแบ่งปัน



พื้นท่ีเป้าหมาย
พื้นท่ีอยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จํานวน 140 หลังคา และ

ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงปกาเกอะญอ จํานวน 160 หลังคา

ความคาดหวังของโครงการฯ

แนะแนวทางในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์

ไทยเบฟได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการขอเข้าไปใช้พื้นท่ีกว่า 

7 ไร่ บนพ้ืนท่ีในบริเวณสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงซ่ึงมีชาวไทย

ภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ 

เราได้ส่งพนักงานไทยเบฟไปประจําตําแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ 

จํานวน 6 คน โดยมุ่งหวังท่ีจะแสดงให้ชาวไทยภูเขาเหล่านั้น 

สามารถทําการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยได้นําพืชท่ีมีฤดู

การเก็บเก่ียวและสามารถใช้ประโยชน์ในระยะส้ัน (30 วัน) ระยะ

กลาง (60-90 วัน) ระยะยาว (4 ปีขึ้นไป) มาปรับใช้ให้เหมาะสม 

อีกท้ังต้องการแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีเพียงแค่ 7 ไร่ต่อหน่ึงครัวเรือน

นั้น เพียงพอต่อการดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียง ถ้ารู้จักนําประเภท

ของพืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศมาปรับใช้ 

ความท้าทายอยู่ที่การปรับเปล่ียนรูปแบบของเกษตรกรรม

เชงิเดีย่วอย่างการปลูกข้าวโพดเล้ียงสตัว์ และการปลูกมนัสําปะหลัง

ทีช่าวไทยภูเขาคุ้นเคยมายาวนาน มาเป็นการปลูกพชืท่ีขายได้ราคา 

เช่น ฟักทองญ่ีปุ่น สตรอว์เบอร์รี กะหล่ําปม คะน้าฮ่องกง การเพาะ

เห็ดนางฟ้า ฯลฯ เพราะนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือน

พร้อมเพ่ิมรายได้แล้ว ยังช่วยรักษาสุขภาพของชาวไร่ให้ปลอดภัย

จากสารเคมีต่างๆ ท่ีใช้เป็นยาฆ่าแมลงมาตลอดระยะเวลาหลาย

สิบปีอีกด้วย ท้ังน้ีเมื่อใช้พื้นท่ีเพาะปลูกไม่มากแต่ได้ผลผลิตท่ีมี

ราคาดีกว่าเดิม ชาวไทยภูเขาก็ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมพื้นท่ี

เพาะปลูกโดยการบุกรุกแผ้วถางป่าอีกต่อไป

โครงการฯ ได้มุ่งเน้นให้ชุมชนชาวไทยภูเขาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

เพื่อการบริโภคในชีวิตประจําวันโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าอบรม

เรียนรู้กับโครงการฯ และสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือจัดหา

วัตถุดิบ พันธ์ุพืช และพันธุ์สัตว์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําไปปลูก

และเล้ียง ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานในครัวเรือน เมื่อบริโภค

เหลือจึงค่อยนําออกขายเพ่ิมรายได้ 

ทั้งน้ีเนื่องจากบริเวณโดยรอบภูเขาเป็นพ้ืนท่ีสูงชันมีแหล่งนํ้าเพื่อ

การเกษตรกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวไร่ชาวนาซึ่ง

ส่วนใหญ่จะพึ่งพาแหล่งนํ้าจากฝนเพียงอย่างเดียว ทางโครงการฯ 

จึงได้นํา ‘รูปแบบการเพาะเห็ดแบบครบวงจร’ (ซ่ึงขั้นตอนการเพาะ

เห็ดน้ันจะใช้นํ้าในปริมาณไม่มาก) มาอบรมให้กับชุมชนเป้าหมาย

เพ่ือใช้รับประทานและเพ่ือขายเป็นการลดค่าใช้จ่ายข้ันพ้ืนฐานให้

แก่ครัวเรือน

อย่างไรก็ดี ชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่มักจะขาดเน้ือสัตว์เพ่ือการ

บริโภค ส่วนใหญ่มักนิยมออกล่าสัตว์ต่างๆ ในป่ามาเป็นอาหาร 

เช่น กระรอก ลิง บ่าง ชะนี หมูป่า อีเห็น ฯลฯ ซ่ึงจะทําให้ขาดสมดุล

ในระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ทางโครงการฯ ได้เล็งถึงปัญหาดัง

กล่าวจึงได้นําไก่ประดู่หางดํา ท่ีโตได้ดีในพ้ืนท่ีที่มีอากาศเย็น 

มาทดลองเลี้ยงและได้เพาะขยายพันธ์ุอย่างต่อเน่ือง

กบพันธ์ุบลูฟร็อกซ์ ซึ่งเป็นกบท่ีเติบโตดีในอากาศเย็น มาทดลอง

เร่ิมต้นเล้ียงปลายเดือนมีนาคม 2559 โดยจะเร่ิมอบรมชุมชน

ผู้สนใจได้ในต้นเดือนพฤษภาคม 2559 

1. โรงเปิดดอกเห็ดนางฟ้า ภูฏาน เป็นงานเกษตรท่ีใช้นํ้าในการทําน้อยเหมาะกับสภาพพื้นที่ ในปีน้ี เป็นการเพาะเห็ดแบบครบวงจรแห่งแรกในเขตป่าแถบนี้

2. ไร่พอเพียงเป็นแปลงทดลองในโครงการฯที่ได้นําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้
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ตัวอย่างบ้านดิน

การแก้ปัญหาพ้ืนฐานด้านท่ีอยู่อาศัย

ในปัจจุบันการซ่อมบ้านเรือนของชุมชนเป็นไปด้วยความยาก

ลําบาก การเข้าป่าเพ่ือตัดไม้มาซ่อมผนังหลังคา หรือแม้แต่การลง

จากภเูขาเพือ่ไปซ้ือวัสดกุ่อสร้างมาก่อฉาบซ่อมส่วนทีพ่งั ล้วนแต่เป็น

เรื่องท่ีผิดกฎหมายท้ังส้ิน เพราะพ้ืนที่ของชุมชน อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติฯ ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการท่ีอําเภอคลองลานจึงได้นําแนวทางการใช้บ้านดิน

มาสาธิตและอบรมแก่ชุมชนเป้าหมายเพ่ือให้สามารถสร้างและ

ซ่อมแซมบ้านได้ด้วยวัสดุพื้นฐาน เช่น ดิน และแกลบ ซึ่งเป็น

วัสดุที่หาได้ง่ายและไม่ผิดกฎหมาย 

สนบัสนนุการปลกูกล้าไผ่เพือ่เป็นแนวกําหนดเขตพ้ืนทีบ่กุรกุป่า

ทางโครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือต้นกล้าไผ่

รวก เพ่ือนํามาร่วมกับชุมชนในการปลูกเพ่ือเป็นเขตกําหนดพ้ืนท่ี

จํานวนกว่า 200 ไร่ดังกล่าว ซึ่งไผ่รวกนอกจากจะทําหน้าที่สําคัญ

ในการให้ชุมชนได้รู้ความชัดเจนของขอบเขตพื้นท่ีที่หวงห้ามแล้ว 

หน่อของต้นไผ่ ยังใช้เป็นอาหาร และลําต้นสามารถมาใช้เป็นวัสดุ

เพื่อท่ีอยู่อาศัยได้อีกด้วย

ผลทีไ่ด้รบัหลงัจากทีโ่ครงการฯ เข้าไปพฒันา

ทางโครงการฯ ได้ร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเน่ืองกับหน่วยงาน

ต่างๆ ของทางราชการ โดยจากการสํารวจล่าสุดในปี 2558 ไม่มี

การบุกรุกป่าเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด พ้ืนท่ีที่ทํากินอยู่ในปัจจุบันมี

จํานวนกว่า 200 ไร่ โดยชุมชนชาวไทยภูเขากว่า 160 รายที่บุกรุก

พื้นท่ีป่ามาเกินกว่าขอบเขตพ้ืนท่ีทํากินจํานวนกว่า 12,000 ไร่ ท่ี

อนมุตัใิห้ตามมตขิองคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่30 มิถนุายน 2541 น้ัน 

ในปี 2559 ทางโครงการฯ มีนโยบายในการขยายผลสู่ชุมชน 

โดยสนับสนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน และการเล้ียงกบสู่

เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ท้ัง 2 หมู่บ้าน (ชนเผ่าม้งและชนเผ่า

ปกาเกอะญอ) ส่วนพ้ืนท่ีป่าท่ีได้กลับคืนมาถือเป็นการบูรณาการ

ร่วมกันของภาครัฐ หลายฝ่ายท่ีร่วมสนับสนุนภารกิจของสถานีฯ 

พร้อมท้ังการทําความเข้าใจกับชุมชนเพื่อขอพ้ืนท่ีป่าคืนของหน่วย

งานอุทยานแห่งชาติฯ เป็นต้น ในปี 2557 ชุมชนยินยอมคืนพ้ืนท่ี

ให้รวม 205 ไร่ และในปี 2558 ได้รับคืนพ้ืนที่ประมาณ 800 ไร่

โครงการชมรมพนักงาน

ไทยเบฟและบริษัทย่อย ในกลุ่มไทยเปฟ ได้สนับสนุนให้พนักงาน

รวมกลุ่มกันข้ึนเพื่อจัดต้ังชมรมต่างๆ ต้ังแต่ปี 2552 โดยปัจจุบัน

มีสมาชิกชมรมเป็นจํานวนกว่า 3,746 คน ในการต้ังชมรมอย่าง

เป็นทางการคร้ังแรกมีเพียง 6 ชมรม ซ่ึงเกิดขึ้นจากนโยบายของ

บริษทัเพือ่ส่งเสรมิโอกาสให้พนักงานได้สานสมัพนัธ์กนั สร้างความ

สามัคครีะหว่างกันต่างหน่วยงาน ต่างบริษทัทีอ่ยูใ่นกลุม่ โดยมีกลุม่

พนักงานในระดับบริหารนําเสนอในท่ีประชุม และผู้บริหารระดับสูง

มหีน้าทีแ่ต่งตัง้ผู้บรหิารระดับจัดการให้รับเป็นเลขาธกิารชมรม 

หลงัจากนัน้ พนักงานอกีบางส่วน มคีวามประสงค์ให้จดัตัง้ชมรมเพ่ิม

ใหม่อีก 4 ชมรม ทําให้ปัจจุบันมีชมรมท้ังหมด 10 ชมรม ได้แก่ 

ชมรมออฟโรด ชมรมกอล์ฟ ชมรมแบดมินตัน ชมรมรักษ์สุขภาพ 

ชมรมโบว์ลิ่ง ชมรมฟุตบอล ชมรมเทนนิส ชมรมถ่ายภาพ 

ชมรมจักรยาน และชมรมปิงปอง โดยกิจกรรมท้ังหมด บริษัท

เปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์จากคณะทํางานของแต่ละ

ชมรม ในแต่ละปีบริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณปีละไม่น้อยกว่า 

3 ล้านบาทเพือ่ทาํกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อพนกังาน ต่อองค์กรและ

ต่อสังคมต่อไป นอกจากชมรมดังกล่าว ยังมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่สําคัญอีก 3 กิจกรรม คือ
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กิจกรรมกีฬาภายใน

การแข่งขันกีฬาภายในหรือ ThaiBev Sports Day เป็นกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมความสามัคคี สร้างโอกาสในการทํางานเป็นทีมร่วมกัน 

เปิดโอกาสในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์การแสดงของกองเชียร์ 

เชียร์ลีดเดอร์และขบวนพาเหรดและความเป็นเลิศในการแข่งขัน

ภายใต้ “สปิริต” ของความเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมจะทําให้เกิด

การรวมตัวกันทํางานอย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างความอดทนและเสีย

สละในการทํางาน ระหว่างบริษัท ท่ีถูกกําหนดให้อยู่ในสีเดียวกัน 

ซึ่งสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนํามาซ่ึง “ความสุขในที่ทํางานของพนักงาน” 

กิจกรรมกีฬาภายในในแต่ละปีบริษัท ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ไม่ตํ่ากว่าปีละ 10 ล้านบาท

กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ

ผูบ้รหิาร พนกังานไทยเบฟและพนกังานบรษิทัย่อยในกลุม่ไทยเบฟ

ทุกท่าน ต่างให้ความสําคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย วัฒนธรรมไทย และต้องการสืบสานประเพณีที่ดีงามและวัน

สําคัญๆ ของคนไทย ซึ่งเป็นการสร้างความรักและสามัคคีในกลุ่ม

พนักงานเป็นอย่างดีเยี่ยม ผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่ให้

ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมทางศาสนา 

และวันสําคัญอย่างสม่ําเสมอ

กิจกรรมเสริมอาชีพ

กิจกรรม Learn & Share “อาชีพเสริม” เป็นอีกหน่ึงโครงการ

เพือ่ส่งเสริมให้พนกังานประจําสามารถหารายได้เสรมิโดยไม่กระทบ

ต่องานประจํา ซ่ึงช่วยให้คลายเครียด ลดอัตราการลาออกจากงาน

ได้ พนักงานสัมพันธ์ สํานักทรัพยากรบุคคล จึงมีการจัดกิจกรรม

การฝึกอาชีพเสริมให้กับพนักงานได้ทํางานนอกเวลา 

ด้วยงบประมาณบริษัท 500,000 บาท เพ่ือช่วยพนักงานเพ่ิม

รายได้ และนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป โครงการคาดว่าจะมีพนักงานไทยเบฟและ

บริษัทย่อยกลุ่มไทยเบฟเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน โดย

จัดปีละ 4 คร้ัง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 แบ่งเป็น

หลักสูตรสอนทําอาหาร หัตถกรรม ของชําร่วย เกษตรกรรม 

รวมท้ังสิ้น 20 หลักสูตร รวมเป็น 24 ช่ัวโมงเรียน ซึ่งในกิจกรรมน้ี

ได้รับผลตอบรับดเีย่ียม มพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรมมากถึง 500 คน 

ซ่ึงเกือบร้อยละ 97.5 รู้สึกพึงพอใจกับกิจกรรมท่ีจัดน้ีมาก

โครงการไทยเบฟกับสานพลังประชารัฐ

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้

ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงเรียก

รวมกันว่า ประชารัฐ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 

พร้อมจัดต้ังคณะทํางาน 12 คณะ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้นําภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ไทยเบฟได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหน่ึงในคณะทํางานร่วมกับรัฐบาล

ในโครงการประชารัฐ ซ่ึงเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะ

นําทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาสังคม ซ่ึงกรรมการ

ผู้อํานวยการใหญ่ของไทยเบฟได้ร่วมเป็นคณะทํางานจํานวน 

6 คณะ และผู้บรหิารระดับสงู ร่วมเป็นคณะทํางานรวมกว่า 11 คณะ

จาก 12 คณะ เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไปสู่อนาคต

ที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ด้วยกลไกประชารัฐ ภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้กําหนดตัวขับ

เคล่ือนไว้ 7 เร่ืองเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ซึ่งเร่ืองเหล่านี้จะถูก

สนับสนุนโดยปัจจัย 5 อย่าง คือ การสร้างความม่ังคงให้กับ

ประเทศ การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน การพัฒนาท่ีครอบคลุมความเป็นธรรม

ลดความเหล่ือมล้ํา การบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ เพ่ือการ

พฒันาคนไทยให้มภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง ภายใต้ยทุธศาสตร์

หลัก 4 เร่ือง ธรรมมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับ

คุณภาพทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในความม่ังค่ัง ซ่ึงเป็น

ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ

รัฐบาลในการลดความเหล่ือมล้ํา พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กรอบการทํางานของคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ จะเป็นการทํางานด้วยการเน้นความต้องการของ

ประชาชนเป็นตัวต้ัง ส่งเสริมความรู้และอัตลักษณ์ในชุมชน ในเร่ือง

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านเอกชนสามารถช่วย

ได้เป็นพิเศษ เน่ืองจากสามารถนําข้อมูลของตลาดในระดับตลาด

โลก และในประเทศ มารวบรวมและส่ือสารกับเกษตรกรและร้านค้า

ปลีกเพ่ือผลิตผลผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพและความ

ต้องการของตลาด นอกจากน้ี บริษัทค้าปลีกท่ีมีความรู้ในการ

บริหารจัดการ ยังสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้

เป็น Smart farmers

การทํางานของประชารัฐจะส่งเสริมวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และวิสัยทัศน์ 20 ปีของ

รัฐบาล ซ่ึงได้กําหนดแนวทางการบริหารไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน 

18 ด้าน นโยบายรัฐบาล 11 นโยบาย และวาระแห่งชาติ 11 ด้าน 

โดยได้แบ่งนโยบายในการขับเคล่ือนไว้ 6 ด้าน และขับเคล่ือนผ่าน

รองนายกท้ัง 6 คณะ ซ่ึงไทยเบฟได้ร่วมดําเนินงานในคณะท่ี 2 ซ่ึง

จะมีผลต่อความย่ังยืนของเศรษฐกิจ

ทั้งน้ี ภาครัฐมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในทุกพ้ืนท่ี มีงบ

ประมาณ และมีกลไก กฏระเบียบเพ่ือเข้าถึงทุกพ้ืนที่ ภาคประชา

สังคมจะมีความเข้าใจในชุมชนและประชาชน ภาคเอกชนมีองค์

ความรู้ความชํานาญและเข้าใจในการตลาด ซึ่งท้ัง 3 ภาคส่วน

รวมกันจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้ 

พร้อมกับมผีูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกนัผลกัดนัเป้าหมาย 

ซึ่งคือการสร้างรายได้และความสุขผ่านการสร้างความเข้มแข็ง

ในชุมชน สร้างความรู้ ส่งเสริมช่องทางกิจกรรมเศรษฐกิจฐานราก 

และสร้างความรับรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการทํางาน

ทัง้หมดนีต้้องประกอบไปด้วยกนั ระหว่างสิง่ท่ีภาครฐัและภาคเอกชน

จะสามารถช่วยได้ และความต้องการท่ีแท้จริงของพ้ืนที่ ซึ่งมาจาก

คณะทํางานขับเคลื่อนจากท้ังภาคประชาสังคมท่ีจะเปิดเวทีรับฟัง

ความต้องการของชุมชน รวบรวมสํารวจและประเมินผลโดย

คณะทํางานประชารัฐอําเภอและจังหวัด 

ในด้านคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานภาครัฐ และ

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ไทยเบฟ เป็นประธานภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนมาร่วมทํางาน 

ทั้งการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 

และการประชุมคณะทํางานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี
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จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทําให้เห็นว่าเร่ืองท่ีทําอยู่น้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ 

แต่ละภาคส่วนได้พยายามทํามาร่วมกันแล้วในอดีต แต่ครั้งน้ีนับเป็นการร่วมงานกันของทุกภาคส่วนเพื่อมองภาพ

รวมและทําในส่ิงที่แต่ละภาคมีศักยภาพ 

ในส่วนของภาครัฐได้มีความพยายามในการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงทางรัฐบาลมีการดําเนินงาน

เพื่อเป้าหมายเดียวกันกับคณะทํางานประชารัฐ น่ันคือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข

และรายได้เพิ่มข้ึน ผ่านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและสร้างธรรมาภิบาล โดย

การเข้าไปให้ระบบบริหารจัดการและปัจจัยการผลิตแก่ประชาชน และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และส่งเสริมช่องทางการตลาด ซ่ึงเป็นเรือ่งเดียวกันกบัทีภ่าครฐัมีกจิกรรมท่ีดาํเนนิอยูแ่ล้วเป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศ 

ตามแผนบรูณาการงบประมาณปี 2560 ของรัฐบาล และแผนการดําเนนิงานของคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก ซ่ึงสามารถดําเนินการร่วมกัน ส่วนใดท่ีภาครัฐไม่สามารถดําเนินการได้ ภาคเอกชนก็เข้าไปเสริมเพ่ือ

เป้าหมายเดียวกันในการสร้างเศรษกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ในส่วนแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คณะทํางานฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคเีครอืข่ายจาํนวนมาก 

ในการทํางานร่วมกันแบบเช่ือมโยงและลดความซ้ําซ้อน อาทิ การสร้างองค์ความรู้ในชุมชน การเพ่ิมช่องทางการ

ตลาด เช่น เกษตรกรไม่รู้ว่าปลูกผักบุ้งแค่ไหนถึงจะพอดีกับความต้องการของห้างค้าปลีกย่อย และความต้องการ

ของประชาชนท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ บางคร้ังเกษตรกรได้รับข้อมูลล่าช้า ทําให้เกิดภาระของเกษตรกร

และประเทศ หรือเรื่องยางพารา ในบางประเทศมีการเข้าถึงข้อมูลความต้องการท่ีลดลงของตลาดโลก และได้เปล่ียน

ไปปลูกปาล์มน้ํามันแทน แต่เกษตรกรไทยยังคงปลูกยางพารากันอย่างต่อเน่ือง จึงขายได้ยาก เช่นเดียวกันกับข้าว 

ลําไย และหอมแดง ซ่ึงมีผลผลิตเกินกว่าความต้องการของตลาดไทยและตลาดโลก

ทั้งน้ี ความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนจะช่วยเช่ือมโยงความต้องการตลาดและการผลิตได้มากข้ึน ซ่ึงสิ่งท่ีรัฐบาลจะทํา

คือการเพิ่มการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ระยะการดําเนินการก็มีการกําหนดไว้อย่าง

ชัดเจน เพ่ือติดตามผล และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดผ่านโครงการและกิจกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐ เพ่ือส่ือสารและสร้างการรับรู้สู่ความย่ังยืน การสร้างตลาด สร้างองค์ความรู้ การบริหาร

จัดการ การเข้าถึงปัจจัยการตลาด ผ่านทาง SME เกษตร ผลิตภัณฑ์/แปรรูป ท่องเท่ียวชุมชน และอื่นๆ

ดังนั้น การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้คณะทํางานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความม่ันคง แข็งแรง และจะเป็นพ้ืนฐานท่ี

แข็งแกร่งของประเทศเพ่ือสร้างการเติบโตแบบย่ังยืนได้ต่อไปในอนาคต

การประชุมเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ การลงพ้ืนที่ของคณะทํางานเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ
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ไทยเบฟกับการพัฒนาวงการกีฬา

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ท่ีไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬามาอย่างต่อเน่ืองและ

จริงจัง ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของการเติบโตในแวดวงกีฬาของไทย ซึ่งเป็นหน่ึงในความสําคัญของการพัฒนาประเทศ อัน

สอดคล้องกับการดําเนินกิจการขององค์กรท่ีมีการพัฒนาธุรกิจในทุกด้าน มีความหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ 

ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาของไทยในเกือบทุกประเภท ท้ังกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน นโยบายและโครงสร้างในการสนับสนุน

จะเน้นความสําคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืน กีฬาหลัก ท่ีไทยเบฟให้การสนับสนุน คือ กีฬาฟุตบอล ซ่ึงถือเป็นกีฬาสําคัญท่ีสุดไม่เฉพาะ

แต่เพียงคนไทยเท่าน้ัน แต่ฟุตบอลยังเป็นกีฬาของคนท้ังโลก อีกท้ังยังได้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ เทนนิส สนุ๊กเกอร์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกีฬา

สากล รวมไปถึงมวยไทยและเรือยาวไทย อันเป็นกีฬาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของคนไทย

เรามนีโยบายการสนับสนนุกฬีาของไทยท่ีเน้นการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื เป็นผู้นาํในการสนับสนุนกฬีาแทบทุกประเภทท่ีสามารถสร้าง

ภาพลักษณ์ทีด่ใีห้กับองค์กร สร้างความสัมพันธ์กบัหน่วยงานท้ัง

ภาครฐัและเอกชนในระดับท้องถิน่ถงึระดับชาต ิกล่าวคือ ไทยเบฟให้

ความสาํคญักบักีฬาทกุประเภทท่ีมีแบบแผนการพัฒนาโครงสร้าง

เป็นไปในทิศทางเดียวกบักีฬาฟตุบอล กาํหนดให้ความสําคญัตัง้แต่

ระดบัรากหญ้า คือ ระดบัเยาวชนและชุมชน จนถงึระดบัชาติและ

ระดบัสากล โดยมุ่งสร้างบคุลากรกีฬาท่ีมคีณุภาพอย่างจริงจงัและ

มขีัน้ตอนท่ีสามารถบรรลสุูค่วามเป็นเลิศได้อย่างแท้จรงิ เช่น การ

สนับสนุนกีฬาฟุตบอลของไทยเบฟท่ีมีอยู่ในทุกระดับ 

ไทยเบฟต้ังเป้าพัฒนาวงการกีฬา สร้างเครือข่าย สร้างบุคลากรท่ี

มีคุณภาพ แสวงหาองค์ความรู้ในโครงการกีฬาอย่างรอบด้าน 

และสร้างความสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้

เกิดประโยชน์ในภาพรวมแก่การดําเนินงานขององค์กร และเกิด

การพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งในปี 2558 ไทยเบฟได้รับผลตอบรับ

กลบัมาให้เห็นเป็นรปูธรรมมากข้ึน เกดิความแข็งแกร่งในภาพลกัษณ์

ขององค์กรที่เป็นผู้นําและบุกเบิกการสนับสนุนการกีฬา

อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอล สนุ๊กเกอร์และวอลเล่ย์บอล 

ซึ่งถือว่าการสนับสนุนด้านกีฬาของไทยเบฟสามารถเพ่ิมมูลค่า

ในเชิงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรคิดเป็นมูลค่าการประชาสัมพันธ์ 

มากกว่าร้อยละ 50 ของการสนับสนุน

นอกจากให้การสนบัสนนุกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่ป็นชุมชน 

สงัคมและตวันกักฬีาแล้ว ไทยเบฟยังส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วม

และเหน็ความสําคัญของกจิกรรมกฬีา เช่น จัดให้มกีารพบปะกบั

นักกฬีาทีม่ชีือ่เสยีงสาขาต่างๆ เช่น Meet & Greet นักฟุตบอล

ทมีชาติ และทีมสโมสร นักกีฬาวอลเล่ย์บอล ฯลฯ รวมถึงการมี

ส่วนร่วมในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาระดบัใหญ่ทีไ่ทยเบฟให้การ

สนบัสนนุ อกีทัง้ยังเชญิชวนให้เข้าร่วมในกิจกรรมกฬีาต่างๆ เช่น 

การฝึกอบรมการเล่นฟุตบอลทีถ่กูวธิใีห้กบับตุรหลานพนกังาน 

การให้ความร่วมมือในการจัดกิฬาประเภทต่างๆ ของพนักงาน 

เป็นต้น และให้มีส่วนร่วมชมการแข่งขนักฬีาระดบัใหญ่ ให้ความรู้ 

ฝึกอบรมการเล่นฟุตบอลแก่บตุรหลานพนกังาน เป็นต้น

Global

National

Clubs

World Tournament

League Sponsorship

Everton  FC/FC Barcelona

EPL on-ground activities

Chang-Everton Junior Football

FAT Sponsorship

Chang Brand Ambassador

Chang AFC Coaching Clinic

Sponsorship 32 Team

On-ground Activities

Chang F.A. Cup

TBFA/Chang Junior team

Assumption Academy

Chang Mobile Unit

Chang Football Community

Academy
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กีฬาฟุตบอล - ไทยเบฟได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยได้พัฒนาแนวทางการสนับสนุนกีฬา

ฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เราได้พยายามส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนและชุมชนมากว่า 10 ปี ด้วยความเช่ือม่ัน

อย่างชัดเจนว่าการสร้างรากฐานกีฬาจากระดับเยาวชนเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยเบฟจึงได้เปิดโครงการฝึกอบรม

ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากลให้กับเยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานานกว่า 10 ปี กับโครงการ TBFA (ThaiBev 

Football Academy) ดําเนินการและจัดตั้งทีมฟุตบอลเยาวชน Chang Junior ในระดับอายุ 12 - 14 ปี โดยจัดหาสต๊าฟโค้ชที่เชี่ยวชาญ

ในระดับ A - B - C License เป็นผู้ฝึกอบรม และแสวงหาช่องทางอันเหมาะสม เพ่ือส่งต่อสู่อะคาเดม่ีฟุตบอลชั้นนําของไทย คือ อัสสัมชัญ

ธนบุรี ชลบุรี เอฟซี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของทีมฟุตบอลเยาวชนอย่างเต็มท่ีต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ 

อีกท้ังยังกระจายโอกาสสร้างแรงบันดาลใจและสร้างฝันให้กับเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ ด้วยโครงการ Chang Mobile Football 

Unit (คลีนิกฟุตบอลเคล่ือนที่แห่งแรกของไทย) มานานกว่า 5 ปี โครงการฟุตบอลชุมชน ซ่ึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทักษะการ

เล่นฟุตบอลในระดับท้องถ่ินที่มีบุคลากรซ่ึงทุ่มเทให้กับชุมชนอย่าง

ชัดเจนและอย่างต่อเน่ือง และโครงการ Chang – Everton 

Football Junior โครงการท่ีรวบรวมเครือข่ายและพันธมิตรกีฬา

ฟุตบอลจากทุกองค์กรเข้าสู่โปรแกรมการสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือ

ผลิตนักฟุตบอลและโค้ชในระดับเยาวชนเข้าสู่วงการฟุตบอลของ

ไทย และท้ังหมดของโครงการดังกล่าวน้ี ไทยเบฟได้ดําเนินการ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในระดับอาชีพ ไทยเบฟให้การสนับสนุนทีม

สโมสรฟุตบอลอาชีพกว่า 30 ทีมสโมสร รวมถึงสนับสนุนรายการ

แข่งขันฟุตบอลอาชีพ 2 ใน 3 ทัวร์นาเมนต์สําคัญของไทย ใน

ระดับชาติไทยเบฟยังให้การสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และส่งเสริมทีมฟุตบอลของชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลระดับ

นานาชาตินัดสําคัญ จนสามารถได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน

ซีเกมส์ถึง 5 สมัย ในระดับสากลไทยเบฟได้สนับสนุนทีมสโมสร

ฟุตบอลอาชีพชั้นนําของโลก อาทิ สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน และ

บาร์เซโลน่า อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน

ไม่เพียงแต่กีฬาฟุตบอลเท่าน้ันที่ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุน กีฬา

กอล์ฟ เทนนิส และสนุ๊กเกอร์ ก็มีรูปแบบและนโยบายในการพัฒนา

อย่างย่ังยืนเช่นเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

กีฬากอล์ฟ – ไทยเบฟได้จัดโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟสําหรับ

เยาวชน กับโครงการ Chang Junior Golf Clinic โครงการฝึก

ทักษะการเล่นกอล์ฟให้กับเยาวชนระดับอายุต่างๆ และ Chang 

Thailand Junior Golf Circuit โปรแกรมการแข่งขันท่ีมุ่งให้

เยาวชนได้พิสูจน์ฝีมือเพ่ือสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

ในอนาคต นอกจากน้ี เรายังให้การสนับสนุนนักกอล์ฟมืออาชีพ

ของไทยจํานวนถึง 6 ท่านเพ่ือร่วมพัฒนาฝีมือและแข่งขันในระดับ

นานาชาติ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนด้านสังคม: การคุ้มครองและแบ่งปัน100



กีฬาเทนนิส - ไทยเบฟได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเทนนิสโดยนัก

เทนนิสอาชีพท่ีมีชื่อเสียง “แทมม่ี – แทมมารีน ธนสุกาญจน์” เพ่ือ

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการฝึกฝนการเล่นเทนนิสอย่างถูก

วิธีกับนักกีฬาท่ีประสบความสําเร็จในเส้นทางนักกีฬาอาชีพมาแล้ว 

ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสในปีที่

ผ่านมามากกว่า 15 รายการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแข่งขันท่ี

สําคัญเพื่อเส้นทางสู่การเป็นนักเทนนิสอาชีพ อันจะนําพาช่ือเสียง

มาสู่ประเทศไทยท้ังส้ิน

กีฬาไทย – ไทยเบฟกับโครงการแข่งขันประเพณีเรือยาวไทย ท่ี

ได้ให้การสนับสนุนมานานกว่า 30 ปี ด้วยตระหนักถึงความสําคัญ

ของวัฒนธรรมและประเพณีการแข่งขันกีฬาไทยท่ีงดงามมาแต่

อดีต ซ่ึงมีความสําคัญกับวิถีชีวิตของชาวไทย การสนับสนุนทีม

เรือพายในท้องถ่ิน รวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวใน

จังหวัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลน้ําหลาก ล้วนแล้วแต่เป็นการดํารงวิถี

และวัฒนธรรมไทยท่ีดีทั้งส้ิน อีกท้ังไทยเบฟยังได้เริ่มโครงการ 

“นักพากย์เรือยาวรุ่นจ๋ิว” ข้ึนเป็นครั้งแรก ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้

เยาวชนไทยได้รับการฝึกฝนและเข้าร่วมการแข่งขันการเป็นนัก

พากย์เรือยาวท่ีมีคุณภาพ ด้วยมุ่งหวังท่ีจะดํารงวัฒนธรรมท่ีกําลัง

จะสูญหายไปกับกระแสความเปล่ียนแปลงไปของโลก อีกทั้งยัง

ต้องการเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอาชีพท่ีคู่มา

กับสังคมไทยเหล่านี้ เป็นต้น

ทุกโครงการได้เร่ิมปรากฏผลสําเร็จสามารถพัฒนาบุคลากรกีฬา

สู่ความเป็นเลิศได้อย่างชัดเจน กับความสําเร็จของทีมสโมสร

ฟุตบอลอาชีพ ทีมฟุตบอลชาติไทย ฟุตซอลทีมชาติไทย นักกอล์ฟ 

นักเทนนิส นักสนุ๊กเกอร์อาชีพหลายคนในเวทีระดับโลก เช่น แทม

มารีน ธนสุกาญจน์ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เอฟ นครนายก (แชมป์โลก

สนุ๊กเกอร์ 6 แดง ปี 2558) กัญจน์ เจริญกุล นักกอล์ฟรุ่นใหม่กับ

แชมป์ระดับชาติและระดับ PGA China กับนักกีฬาอีกมากมายท่ี

กําลังรอการเจริญเติบโตจากการสนับสนุนของไทยเบฟ ในปี 

2558 ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนทีมสโมสรกีฬาท่ีเต็มเป่ียมด้วย

คุณภาพประเภทต่างๆ รวมแล้วมากกว่า 36 ทีมสโมสร ใน 18 

ประเภทกีฬา และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท่ีได้รับความสนใจจาก

มหาชนกว่า 100 รายการ 

ความสําเร็จเหล่าน้ีทําให้ไทยเบฟได้ต่อยอดสู่การสร้างเส้นทาง

นักกีฬาอาชีพกับโครงการ “Talent Pool” หรือ Human Capital 

Scholarship Fund ท่ีได้เร่ิมต่อยอดการพัฒนากับการสร้าง

บุคลากรท่ีมีคุณภาพจากโครงการกีฬาต่างๆ ท่ีไทยเบฟได้ให้การ

สนับสนุน

โครงการ Talent Pool มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคล

ต้นแบบ ที่สามารถสร้างฐานการยอมรับจากสังคม อันเป็นการ

สร้างเครือข่ายและขยายฐานแฟนคลับ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดใน

ด้านต่างๆ ท่ีจะช่วยประสานประโยชน์ให้กับองค์กร อีกท้ังยัง

เป็นการสร้างบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพน้ันๆ โดยการ

ผลักดันให้เข้าสู่สนามแข่งขันในระดับชาติและระดับโลกต่อไป ซ่ึงจะ

สามารถสร้างความเข้าใจ สร้างความผูกพันของบุคลากรกับ

องค์กร เพ่ือช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

Talent pool ได้เร่ิมดําเนินการในปี 2558 โดยการรวบรวม

บุคลากรกีฬาประเภทต่างๆ ที่ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุน จัดต้ัง

คณะกรรมการเพ่ือกําหนดระเบียบ คุณสมบัติและคัดเลือก

บคุลากรในวงการกีฬาทีม่คีวามสามารถเข้าสู่โครงการ เพ่ือนํามา

บรหิารจดัการในด้านการพัฒนาสูค่วามเป็นนกักีฬาอาชีพทีป่ระสบ

ความสาํเร็จเป็นทีย่อมรบัของสังคม ภายใต้แนวคดิ “เก่งและดี” ซึง่

ได้เริม่กบักฬีากอล์ฟ ฟตุบอล ฯลฯ โดยได้กาํหนดนโยบายและงบ

ประมาณอย่างชดัเจน เพ่ือดาํเนนิการให้บรรลเุป้าหมายท่ีได้วางไว้

ทั้งหมดของการดําเนินงานด้านกีฬาต่างๆ ท่ีไทยเบฟได้ดําเนินการ

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนอย่าง

ชัดเจนและต่อเน่ืองจนเป็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป ซ่ึงนับได้ว่าไทย

เบฟคือบริษัทเอกชนท่ีมีนโยบายด้านกีฬาที่แข็งแกร่ง ชัดเจน และ

ต่อเน่ืองมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย

ไทยเบฟสนับสนุนทีมกีฬารวมแล้ว
มากกว่า 36 ทีมสโมสรใน 18 ประเภทกีฬา

และสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กว่า 100 รายการ

ทีมสโมสร

ประเภทกีฬา

36

18
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ไทยเบฟกับการพัฒนาการศึกษา

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ในวันมอบทุนบุตรพนักงาน 

เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2558 ว่า “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ยินดีให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาบุตร

พนักงาน เพ่ือช่วยส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของเยาวชนไทย ท้ังช่วยผลักดันให้เยาวชนวันน้ีเติบโต

เป็นกําลังสําคัญของชาติ สามารถก้าวทันกระแสการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นการ

เตรียมความพร้อมด้วยอาวุธทางปัญญา เพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคแห่ง

การแข่งขันเพ่ือชิงความเป็นเลิศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

ไปในอนาคตได้อย่างม่ันคง ตามท่ีได้เคยกล่าวไว้ว่า ‘ต้นกล้าแข็ง

แรง เพราะรากฐานท่ีแข็งแกร่ง’ ประเทศไทยกําลังก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2559 ย่อมเกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างมากต่อประเทศไทยทุกภาคส่วน การเตรียม

ความพร้อมด้านการศึกษาให้กับประชากรชาติซึ่งถือเป็น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงท่ีเราพร้อมท่ีจะให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มท่ี ตลอดเส้นทางท่ีบริษัทเราก้าวขยายเป็นผู้นํา

บริษัทเคร่ืองด่ืมครบวงจรของอาเซียนอย่างม่ันคงและย่ังยืน ผม

เชื่อว่าเราสามารถเช่ือมโยงและเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีมีความ

สามารถและความใฝ่ฝันอีกหลายด้านได้เติบโตเป็นผู้นํา สร้าง

ความแตกต่างให้แก่ชุมชน รวมถึงประเทศของเราอย่างเต็ม

ศักยภาพ”

ในปี 2558 มีบุตรของพนักงานไทยเบฟและบริษัทย่อย ได้รับทุน

การศึกษาท้ังสิ้น 1,063 ทุน รวมเป็นเงินมูลค่า 6,470,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

ไทยเบฟมีความเช่ือว่า “ต้นกล้าแข็งแรง เพราะรากฐานแข็งแกร่ง” 

เราตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ

ศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนไทย รวมถึงบุคลากรผู้ที่จะมาเป็นครู 

ให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

โดยในปี 2558 ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนการศึกษาในโครงการ

ต่างๆ ดังต่อไปน้ี

โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ไทยเบฟได้ริเริ่มให้มีโครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานต้ังแต่ปี 

2553 ด้วยเจตจํานงท่ีจะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แก่บุตรพนักงานท่ีมีผลงานเรียนดี มีความประพฤติดี รวมถงึ

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานท่ีมผีลการปฏิบตังิานดี 

อันนํามาซ่ึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้

พนักงานเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาของ

บุตรอย่างต่อเน่ือง พร้อมส่งเสริมให้บุตรได้แสดงความรัก

ต่อบุพการีเพิ่มมากข้ึน และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ไทยเบฟมอบทุนการศึกษา 1,063 ทุน
ให้แก่บุตรพนักงานไทยเบฟ

และบริษัทย่อยรวมเป็นเงินมูลค่า
6,470,000 บาท

1,063
ทุน

6,470,000
บาท

ส่วนหน่ึงของบุตรพนักงานไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟผู้ได้รับทุนการ

ศึกษาในปี 2558 เข้ารับทุนจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
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ประถมศึกษา
5,000 บาท

มีผู้รับทุน 665 คน

มัธยมต้น
6,000 บาท

มีผู้รับทุน 203 คน

มัธยมปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7,000 บาท

มีผู้รับทุน 115 คน

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
8,000 บาท

มีผู้รับทุน 19 คน

ปริญญาตรี
10,000 บาท

มีผู้รับทุน

52 คน

“ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับทุนการ

ศึกษาโครงการช้างเผือกของบริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งทุนนี้เป็น

ทุนที่สําคัญต่อตัวดิฉันมากและเป็นการวัด

ความสามารถของตัวเองด้วยค่ะ”

น.ส. กาญจนา เอ่ียมสมบูรณ์ 

นิสิตช้ันปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“หนูได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 2 ครั้งแล้ว

ค่ะ มีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับทุนนี้ 

เนื่องจากหนูมีความตั้งใจที่จะแบ่งเบาภาระ

คุณพ่อคุณแม่ในเรื่องค่าเทอมและค่าใช้

จ่ายในการศึกษา”

ด.ญ. ธมลวรรณ ไกรรักษ์ 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ

1) ทุนการศึกษากรณีทั่วไป 1,054 ทุน ซ่ึงแยกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ 

2) ทุนการศึกษากรณีพิเศษหรือโครงการช้างเผือก มูลค่าทุนละ 50,000 บาท จํานวน 9 ทุน 

นับโดยรวมต้ังแต่ปี 2553-2558 ไทยเบฟได้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานไปแล้วกว่า 5,950 ทุน รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 

36,346,000 บาท โดยโครงการน้ีได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่ที่บุตรหลานได้รับทุนจะมีความรู้สึกดีและ

ผูกพันต่อองค์กร นอกจากน้ี ไทยเบฟได้มีโอกาสรับบุตรพนักงานเข้าทํางานร่วมกับไทยเบฟ ผ่านโครงการช้างเผือกถึง 2 คน ด้วยกัน 
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พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประดับปริญญาโท จากบริษัทไทยเบฟ เมื่อปี 2558

โครงการทุนการศึกษาพนักงานระดับปริญญาโท

2. ทุนการศึกษาต่างประเทศ (เต็มเวลา)

• จํานวน 2 ทุนต่อปี

• ทุนละ 2,500,000 บาท

• ประเทศท่ีให้ทุนได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน 

และสิงคโปร์

คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา
• อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และอายุงานในบริษัท ไม่น้อยกว่า 2 ปี

• เป็นพนักงานระดับ 4 ข้ึนไป มีผลการปฏิบัติงาน 2 ปีย้อนหลัง

อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียดีมาก (ระดับ 4) ข้ึนไป

• สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

• เป็นผู้ที่มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

• ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร

สํานักงาน/สายงาน

• ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีประสงค์จะสมัคร

รับทุนการศึกษามาก่อน

• มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง)

  TOEFL

  - 80 คะแนนขึ้นไป (Internet-Based) หรือ

  - 213 คะแนนขึ้นไป (Computer-Based) หรือ

  - 550 คะแนนขึ้นไป (Paper-Based)

  IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

• สําหรับการศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ใช้ผลการสอบวัดระดับ

ความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ข้ึนไป

• พนักงานท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องได้รับเอกสารตอบรับเข้า

ศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีบริษัทเปิดให้ทุน และ

ต้องเร่ิมการศึกษาไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคมของปีที่ได้รับทุนการ

ศึกษาน้ัน

เพราะเช่ือว่า “พนักงาน” เป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนให้

องค์กรเติบโตและประสบความสําเร็จ นอกเหนือจากการเรียนรู้ใน

งาน การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและ

พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแล้ว การศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึ้น ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนองค์ความ

รู้ รวมถึงโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจนมุมมอง 

ทัศนคติแนวความคิดกับผู้อ่ืนภายนอกองค์กร ไทยเบฟและบริษัท

ย่อยในกลุ่มไทยเบฟ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีศักยภาพได้

พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมท่ีจะก้าวหน้าในสายอาชีพ 

และเติบโตไปกับองค์กร ผ่านการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา

โทหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระยะเวลาการศึกษาไม่

เกิน 2 ปี

สาขาวิชาท่ีให้ทุน
• บริหารธุรกิจ (MBA / Business Administration / 

International Business)

• การเงิน (Finance)

• วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

• บริหารการขนส่ง (Logistic & Supply Chain)

• การตลาด (Marketing)

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and 

Technology)

• การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

จํานวนทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษาภายในประเทศ (เต็มเวลา / นอกเวลา)

• จํานวน 5 ทุนต่อปี

• ทุนละ 1,500,000 บาท
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กระบวนการดําเนินการ

ความคืบหน้าโครงการ

ในปี 2558 ไทยเบฟได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 5 ทุนให้แก่พนักงาน ดังนี้

ทุนการศึกษาภายในประเทศ 3 ทุน

• หลักสูตรปริญญาเอก (กรณีพิเศษ) สาขาวิชา Biotechnology คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาษสตร์ จํานวน 1 ทุน

• หลักสูตร Sasin Chula Engineering Dual MBA และ Master of Engineering Program 

(ภาคภาษาอังกฤษ) โดยความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย– หลักสูตร 2 ปี จํานวน 2 ทุน

ทุนการศึกษาต่างประเทศ 2 ทุน

• หลักสูตรปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) ด้านการบริหารและภาวะผู้นํา 

ที่ Australia National University ณ เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย – หลักสูตร 2 ปี

• หลักสูตรปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) ที่ University of 

Edinburgh ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ – หลักสูตร 1 ปี

เปิดรับสมัคร
ทุนการศึกษา
( มี.ค. - เม.ย. ) ( พ.ค. - มิ.ย. ) ( ก.ค. )

ทดสอบและ
สัมภาษณ์

ประกาศและ
มอบทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุไม่เกิน 35 ปี

ปฏิบัติงาน 2 ปีขึ้นไป 

(มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ปี 

อยู่ในระดับดีมาก)

ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา

มีผลการสอบภาษา (อังกฤษ/จีน)

ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงสุด

ทดสอบ

TST (Test for Selection 

and Training)

สัมภาษณ์

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน

พิจารณาให้ทุนจาก

คุณสมบัติ

ผลการทดสอบ

ความต้องการของบริษัท 

(กรณีผู้มีสิทธ์ิรับทุนมีจำนวน

มากกว่าจำนวนทุน)

ประกาศและมอบทุน

ลงนามสัญญาทุนการศึกษา

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดทุน
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โครงการครูเจ้าฟา้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโครงการท่ี

ไทยเบฟ ร่วมกับสาํนกังานมูลนธิแิพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครนิทรา

บรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยงานต่างๆ คัดเลือกครูที่มี

คุณสมบัติดังน้ี

1. ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา (ศศช.) ในสังกัด 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) 

2. ครูตาํรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกดัสํานกังานตํารวจ

แห่งชาติ

3. ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

4. ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดารบนพ้ืนท่ีสูง ในเขต 9 

จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ตาก ลําปาง ลําพูน แพร่ พะเยา และน่าน และเขต

พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 

ปัตตานี และนราธิวาส อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือเทิดพระเกียรติในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กับสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งน้ี โรงเรียนท่ีครูเจ้าฟ้าฯ สังกัดอยู่เกือบทุกโรงเรียนมักเป็น

โรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อยมาก เน่ืองจากมี

นักเรียนในโรงเรียนจํานวนน้อย หลายโรงเรียนมีครูสอนเพียง

คนเดียวเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นครูที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะทุ่มเทต่อการสอน

และมุ่งม่ันในการเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก

นักเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก โครงการแบบนี้จึงเป็นโครงการท่ี

สมควรท่ีบริษทัเอกชนอย่างไทยเบฟต้องร่วมมือร่วมใจกนัช่วยเหลือ

เพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารท่ีห่างไกลจะได้มีความเป็นอยู่ที่

สามารถพ่ึงพาตนเองได้

ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลากว่า 

3 ปี เร่ิมต้ังแต่รุ่นที่ 5 จนถึงปัจจุบันเป็น รุ่นท่ี 7 ซ่ึงได้ให้การ

สนับสนุนเป็นทุนการศึกษารวมท้ังสิ้น ปีละ 1,000,000 บาท โดย

มอบให้กับครูที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น จํานวน 9 ท่าน ท่านละ 

100,000 บาท และอีก 100,000 บาท มอบให้กับโครงการต่างๆ 

ที่สนับสนุนครูดีเด่น และเป็นโครงการที่คณะกรรมการคัดสรรแล้ว

ว่าเป็นโครงการท่ีดีต่อชุมชน โดยจะมอบให้โครงการละ 50,000 

บาท ตัวอย่างโครงการท่ีได้รับทุน ได้แก่ 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านห้วยไทร ณ 

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วย

ไทร หมู่ที่ 11 ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซ่ึงได้รับเงินทุนจํานวน 60,000 บาท เพ่ือซื้อเครื่องกระเทาะ

เปลือกกาแฟ ทําให้ราคาขายเพ่ิมข้ึนจากกิโลกรัมละ18 บาท

เป็นกิโลกรัมละ 90 บาท ส่งผลให้ทางกลุ่มผู้ปลูกกาแฟมีรายได้

สามารถเล้ียงตัวเองได้เป็นอย่างดี 

2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การประดิษฐ์กระเป๋า

ผ้าปาเต๊ะ ณ โรงเรียนการศึกษานอกระบบ ตําบลสะบารัง อําเภอ

เมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับเงินทุนจํานวน 80,000 บาท 

ทําให้กลุ่มสตรีและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

ตําบลสะบารัง ได้มีโอกาสในการฝึกเย็บสร้างลวดลายผ้าปาเต๊ะ 

สามารถนํามาขายเป็นสินค้าที่สร้างช่ือเสียงและได้รับรางวัล

ระดับจังหวัด จนผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการอยู่ในขณะน้ี 

สินค้าต่างๆ อาทิ กระเป๋าใส่เคร่ืองสําอาง กระเป๋าสี่เหล่ียม 

พวงกุญแจต่างๆ และกระเป๋าใส่เหรียญ เป็นต้น 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ไทยเบฟได้สนับสนุนโครงการครูดีเด่นมาแล้วเป็น

จาํนวนทัง้ส้ิน 27 ท่าน และมุ่งม่ันท่ีจะสนบัสนุนโครงการนีต่้อไปทกุปี

คุณครูที่ได้รับรางวัลโครงการครูเจ้าฟ้าฯ จากไทยเบฟจํานวนท้ังสิ้น 9 คน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ศูนย์ C asean

ในปี 2556 ไทยเบฟได้จัดต้ังศูนย์ C asean ให้เป็นพ้ืนที่แห่ง

ความร่วมมือเพ่ือการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเข้มแข็งขึ้น 

มีรูปแบบการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม หรือ Social Enterprise 

โดยไม่ได้มุ่งหวังในการสร้างผลกําไรสูงสุด แต่มีรายได้เพ่ือให้

กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์สามารถดําเนินไปได้อย่างย่ังยืน

ศูนย์ C asean มีพันธกิจหลัก คือ สร้างฐานองค์ความรู้ในอาเซียน

ด้านธุรกิจรุ่นใหม่ ศิลปะ และวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายและ

กิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในอาเซียนเพ่ือส่งเสริมให้เป็นพลเมือง

อาเซียนที่ดี และเป็นพ้ืนที่เปิดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันแนวคิด

ระหว่างคนรุ่นใหม่ และเช่ือมต่อประสบการณ์จากภาคเอกชน แหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายภายใน 2 ปีน้ี คาดว่าศูนย์ C asean จะกลายเป็นท่ีรู้จัก

ในฐานะ Networking place และ Hub of ASEAN Startups 

โดยเป็นสถานท่ีที่ให้ผู้คนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ 

ทั่วโลกเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการเก็บ

รวบรวมข่าวสาร องค์ความรู้ ความคิดของคนรุ่นใหม่ และร่วม

ผลักดันให้เป็น ASEAN Agenda ภายในอีก 5 ปีข้างหน้าต่อไป

กิจกรรมและบริการท่ีสําคัญของศูนย์ C asean ประกอบด้วย

• Knowledge Center แหล่งรวมองค์ความรู้และการวิเคราะห์

ข้อมูลท้ังด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม

• “Dream office” (Co-working Space) พ้ืนท่ีสร้างสรรค์

สําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมห้องประชุมและ

ส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน

• C asean Academy แหล่งศึกษาท่ีฉีกกรอบจากรูปแบบเดิมๆ 

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนา

ศักยภาพและเสริมทักษะท่ีจําเป็นต่อความต้องการ

ในศตวรรษท่ี 21 

• C asean Forum พ้ืนที่แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากหลาก

หลายกลุ่มคน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคต่อ

ไปในอนาคต

• และยังมีกิจกรรมท่ีสร้างความเช่ือมโยงของ ASEAN Startup 

Ecosystem โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากท่ัวภูมิภาคให้ความร่วมมือ

และคําแนะนํา มีการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน หน่วย

งานภาครัฐ และองค์กรระดับประเทศมากมาย

ไทยเบฟเชื่อว่าศูนย์ C asean จะช่วยส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้

สามารถดึงองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการสนับสนุนจากเครือ

ข่ายต่างๆ เพ่ือนํามาสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซ่ึงนับว่าเป็น

องค์ประกอบสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภูมิภาคสู่อนาคต

สัดส่วนของจํานวนการใช้สถานที่จัดกิจกรรม แบ่งตามผู้จัดงานในปี 2015 และประมาณการปี 2016
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ในปี 2558 ศูนย์ C asean ได้มีโอกาสต้อนรับองค์กรช้ันนําระดับประเทศท่ีเข้ามาจัดงาน อาทิ งาน Indonesian Cultural Day 

ของสถานทูตอินโดนีเซีย และงานสําคัญอย่างนิทรรศการเปิดตัวหนังสือ “ASEAN Smiles” จากสํานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ซึ่งได้รับ

เกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ร่วมปาฐกถาพิเศษ ไม่เพียงเท่านั้น ทางศูนย์ยังได้ริเร่ิม Flagship Project 

เช่น Startups Runway โครงการท่ีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นําเสนอไอเดียของตนเอง นํามาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และ

ส่งเสริมให้เกิดการลงมือทําจนกลายเป็นโครงการหรือธุรกิจท่ีเป็นรูปธรรม และได้มีส่วนในการจัดงาน C asean Consonant ซ่ึงเป็นการ

จัดต้ังวงดนตรี Consonant ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีจากประเทศในประชาคมอาเซียน ท้ัง 10 ประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง การก่อต้ังวง C asean Consonant น้ีได้รับความร่วมมือจากปรมาจารย์

ทางด้านดนตรีประจําชาติของท้ัง 10 ประเทศ ร่วมกันวางแผนงาน และจัดหานักดนตรีของแต่ละประเทศบรรเลงดนตรีโดยใช้

เครื่องดนตรีประจําชาติของตนเอง โดยมีการปรับแต่งเสียงของเคร่ืองดนตรีของทุกชาติ เข้าหากันเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนเป็น

อนัหนึง่อันเดียวกนั และสร้างเอกลักษณ์ของความเป็น “ดนตรีอาเซยีน” เผยแพร่ข่าวให้ชาวโลกได้ประจกัษ์ต่อไป โดยวงดนตรี C asean 

Consonant ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 และมีแผนการท่ีจะตระเวนแสดงไปในประเทศต่างๆ ในประชาคม

อาเซียน นับต้ังแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป นอกจากน้ัน C asean ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึงสถาบันทางการเงินเพ่ือช่วยสนับสนุนเงินทุนด้วย 

ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ C asean ได้จัดงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน แล้วกว่า 36 งานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ แล้วกว่า 10,000 คน สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคน้ีอย่างไม่หยุดนิ่ง และเม่ือ

เดือนตุลาคม 2558 ศูนย์ C asean ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเวทีประชุมผู้นํารุ่นใหม่ระดับโลก “ONE YOUNG WORLD 

SUMMIT BANGKOK 2015” จัดกิจกรรมนอกสถานท่ีภายใต้หัวข้อ “Women’s Rights are Human Rights” ร่วมกับศูนย์อาเซียน

และเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพ่ือรณรงค์ศักยภาพของผู้หญิงในเวทีอาเซียนและระดับโลก ในงานน้ี

ศูนย์ C asean ร่วมกับไทยเบฟ ได้ให้การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะผู้นําเพื่อสังคมรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ “Thai Young Leaders 

Programme” แก่เยาวชนไทย 100 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ One Young World เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

และได้ให้การสนับสนุนผู้แทนเยาวชน 2 คน ได้แก่ Miss Sotheary You จากประเทศกัมพูชา และ Miss Arizza Ann Nocum 

จากประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือเข้าร่วม ONE YOUNG WORLD SUMMIT BANGKOK 2015 อีกด้วย

ปี 58 C asean ได้จัดงานท่ีเป็นประโยชน์
กว่า 36 งาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

แล้วกว่า 10,000 คน

>10,000

36
งาน

คน
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ไทยเบฟกับการพัฒนาสาธารณสุข

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ไทยเบฟผ่านมูลนิธิสิริวัฒนภักดีร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการจัดสร้างโรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลย่ิง ท่ีได้ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

เม่ือปี 2549 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ พระราชทานช่ือ “สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” และได้จด

ทะเบียนก่อต้ัง “มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” เม่ือวันท่ี 28 

กันยายน 2550 ซ่ึงปัจจุบันมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธาน 

โรงพยาบาลฯ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ โดยเร่ิมเปิดดําเนินการ

เม่ือเดือนกันยายน 2555 เป็นอาคาร 9 ช้ัน ตั้งอยู่ริมถนนพญาไท 

ติดกับสํานักงานเขตราชเทวีและกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลฯ 

ให้บรกิารด้านการตรวจรักษาทัง้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คัดกรองผู้ป่วย

โรคไตเร้ือรัง ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคไตเร้ือรัง อาทิ 

เบาหวาน ความดันโลหิตสงู หัวใจ ไขมัน โรงพยาบาลฯ ได้เปิดให้บรกิาร

ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก จํานวนทั้งสิ้น 59,971 คน มากกว่าจํานวน

ผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับการตรวจรักษาในปี 2557 (จํานวน 44,985 คน) 

ถึงร้อยละ 33.31 นอกจากน้ียังมีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 20 ห้อง 

เตียงผู้ป่วยจํานวน 128 เตียง ท้ังห้องพิเศษ ห้องเด่ียว ห้องคู่ มีห้อง

ไอซียู (Intensive Care Unit) สําหรับดูแลผู้ป่วยหนัก รองรับได้ 

12 เตียง ห้องผ่าตดั 6 ห้อง ห้องปฏบิติัการตรวจวิเคราะห์ (Laboratory) 

ที่ได้มาตรฐาน ISO 15189 ห้องเอ็กซเรย์ ท่ีมีอุปกรณ์การแพทย์ที่

ทันสมัย อาทิ เคร่ืองตรวจร่างกายโดยโครงสร้างภาพเสมือนจริงด้วย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เคร่ืองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) 

เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ (ULTRASOUND) ฯลฯ ให้บริการฟอกเลือดด้วย

เคร่ืองไตเทียมจํานวน 50 เคร่ือง บริการปลูกถ่ายไตโดยศัลยแพทย์

ผู้เช่ียวชาญ การผ่าตัดทําเส้นเลือดเทียม หรือแก้ปัญหาเส้นเลือดอุดตัน

ในผู้ป่วยท่ีเคยทําการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม นอกจากน้ียังมี

สํานักงานวิจัย ซ่ึงจะทําการศึกษาวิจัย วิเคราะห์หาวิธีการป้องกันและ

รักษาผู้ป่วย เพื่อไม่ให้กลายเป็นโรคไตเร้ือรังอีกด้วย

ในปี 2557 มีผู้ป่วยโรคไตท่ีได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจนสําเร็จ

เป็นคนแรกของโรงพยาบาล ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของพัฒนาการการรักษา

โรคไตของประเทศไทย เรามุ่งส่งเสริมให้ “โรงพยาบาลสถาบันโรคไต

ภูมิราชนครินทร์” เป็นมากกว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางในการท่ีจะร่วม

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร จึงได้มอบทุนสําหรับจัด

ซื้อเคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และนางพยาบาลในสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ไปศึกษาโรคเฉพาะทาง ณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย

อย่างแท้จริง

1. โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษา

วิจัยเกี่ยวกับโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย

2. ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

2

1

จำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารักษา
ในโรงพยาบาลโรคไตฯ มากขึ้น
กว่า 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน

33%
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โครงการช้างคลีนิกเวชกรรม

เริ่มก่อต้ังในปี 2549 ด้วยปณิธาณท่ีว่า “คนไทยให้กันได้” เป็นการจัดต้ังคลินิกพิเศษแพทย์เคลื่อนท่ี ณ 

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมอาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

จากสาขาต่าง ๆ จํานวน 22 ท่าน หมุนเวียนกันมาตรวจสุขภาพของประชาชนเป็นประจํา เป็นการให้บริการ

พนักงานและประชาชนท่ีมีรายได้น้อย โดยให้บริการตรวจโรคท่ัวไปเพ่ือดูแลผู้ป่วยในชุมชนบริเวณใกล้เคียง

โรงงาน หากพบว่ามีผู้ป่วยท่ีต้องพบแพทย์เฉพาะทางจะให้คําแนะนําและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง ซ่ึงผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิของโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ และบริการตรวจมวลกระดูก เปิดให้

บริการต้ังแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยคิดค่ายาในราคาต้นทุน ในแต่ละ

เดือนจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากโรงพยาบาลชื่อดัง หมุนเวียนกันไปให้บริการท่ีช้างคลีนิก เพ่ือ

ให้เข้าถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

ในปี 2558 ช้างคลีนิกได้มีการจัดโครงการพิเศษ “ขาเทียมผู้พิการและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ” เน่ืองใน

โอกาสปีมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการ

มอบขาเทียมแก่ผู้พิการจํานวน 60 ราย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุฟรี จํานวน 100 ราย นอกจากน้ี 

โครงการดังกล่าวยังนําคณะแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น อายุรกรรมท่ัวไป แพทย์

เฉพาะทางด้าน หู ตา หัวใจ รวมถึงกระดูกและข้อ มาบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย โดยได้คัด

กรองผู้สูงอายุจากชุมชนห่างไกลท่ีป่วยด้วยโรคท่ัวไป รวมถึงโรคทางด้านหู ตา หัวใจ กระดูกและข้อ เพ่ือเข้า

ร่วมโครงการและรับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางท่ีอาสาร่วมเดินทางมาจากกรุงเทพ พร้อมกันน้ี ยังมีการ

มอบเคร่ืองช่วยฟัง แว่นสายตา อุปกรณ์ไม้คํายันให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ไทยเบฟจัดตั้งโครงการขาเทียมผู้พิการและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

แพทย์เคล่ือนท่ี ใส่ใจ ดูแลสุขภาพ สาธารณสุขประชาชนในพื้นท่ี ณ 

ช้างคลีนิก อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
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คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” 

จากนายวีระ โรจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ไทยเบฟกับการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลวัฒนคุณาธร 

ประจําปี 2558 แก่ ไทยเบฟ ในฐานะองค์กรผู้

ทําคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม

ไทยเบฟมีปณิธานท่ีแน่วแน่ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ซ่ึงครอบคลุมท้ังด้าน

การส่งเสริม สืบทอด และสร้างสรรค์ รวมถึงการดําเนินโครงการ

กิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีไทย อีกท้ังส่งเสริมและให้แรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทย เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาและได้รับการยอมรับในเวทีโลก

ในปี 2558 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยเบฟได้

ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวม 17 กิจกรรมและได้ดําเนินการ

ครบตามแผนท่ีวางไว้ทุกกิจกรรม ซ่ึงผลจากการทุ่มเทอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ทําให้ไทยเบฟได้รับรางวัลเกียรติยศ 

“วัฒนคุณาธร” ประจําปี 2558 จากกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะ

ทีเ่ป็นองค์กรทีดํ่าเนนิงานอนรุกัษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานท่ีเป็นท่ี

ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ ซึง่รางวลัดงักล่าวได้รบัการพจิารณา

คัดเลือกโดยการกล่ันกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทํา

คณุประโยชน์ระดับจงัหวดั ทัง้ 76 จังหวดั ซ่ึงมผู้ีว่าราชการจังหวดั

เป็นประธาน และจากหน่วยงานระดับกรม และองค์กรมหาชนใน

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ผ่านการตรวจประเมินผลงาน

ดีเด่นในระดับประเทศ จะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับโล่รางวัล ซ่ึงถือ

เป็นรางวัลในระดับประเทศ โดยมีการมอบปีละไม่เกิน 170 รางวัล 

แบ่งเป็นประเภทบุคคล 84 รางวัลและประเภทองค์กร 86 รางวัล

โดยรางวัลเกียรติยศ “วัฒนคุณาธร” มีเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร

ที่มีคุณสมบัติการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้าน 

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) มีผลงานการดําเนินงานในลักษณะอุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน 

สืบทอด สร้างสรรค์ ดําเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และ 

วัฒนธรรม 

2) มีการปรับปรุง พัฒนาโครงการให้ดีขึ้นโดยมีประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม 

3) มีกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ โดย

สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองหรือชมุชน หรือพัฒนา 

จิตใจ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

4) มีการถ่ายทอด เผยแพร่ผลงานไปยังหน่วยงาน สถาบันการ

ศึกษา องค์กร ชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบในการดําเนินงาน 

5) มีแนวทางการดําเนินโครงการเพ่ือเป็นการทําประโยชน์เพื่อ

สังคม ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม 

ในรอบปี 2558 กิจกรรมทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทีไ่ทยเบฟ

จัดข้ึน สามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ 5 ประเภท คือ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ไทยเบฟ สนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 

2558 “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข”

ไทยเบฟ สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ จัดทําหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” 

ในโอกาส 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษัตริย์และ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

การสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจําปี 2558

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2558 หัวข้อ 

“อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยการ

สนับสนุนจากไทยเบฟ และหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสช่ืนชม

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นับต้ังแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพ่ือนํามาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป เร่ิมต้ังแต่

1. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง” ในปี 2550 

2. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตท่ีหมุนไปไม่หยุดย้ัง” ในปี 2551 

3. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเร่ือยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 

4. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต” ในปี 2553 

5. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ในปี 2554 

6. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในปี2555 

7. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในปี 2556 

8. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี 2557 และในปี 2558 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพ่ือจัดนิทรรศการในหัวข้อ 

“อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข”

ร่วมกบักระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงการต่างประเทศ อัญเชญิภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ของสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปแสดงยังพพิธิภณัฑ์ศลิปะแห่งกรงุปักก่ิง (The Capital Museum) 

เมื่อเดือนเมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านการถ่ายภาพให้ชาวจีนได้ประจักษ์ ซึ่งได้

รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากรัฐบาลและประชาชนชาวจีน 

สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ จัดทําหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” 

ในโอกาส 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไทยเบฟ เล็งเห็นว่าความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นส่ิงท่ีสําคัญย่ิงในอันท่ีจะแสดงให้ชาวโลกเห็นคุณค่าของความ

เป็นไทยท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างโดดเด่น จึงได้ให้การสนับสนุนมูลนิธินี้อย่างต่อเน่ืองในหลายกิจกรรม อาทิ การ

จัดพิมพ์วารสารทิศไทย ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการนําเร่ืองราวดีงามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไทยมาพิมพ์เผย

แพร่ รวมถึงในปี 2558 น้ี ซึ่งเป็นปี มหามงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 60 พรรษา ไทยเบฟได้ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติจัดพิมพ์หนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ 

ศิลปินสยาม” ข้ึนโดยรวบรวมพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ วรรณศิลป์ และการถ่ายภาพ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณในโอกาสอันสําคัญย่ิงน้ี 
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สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

ที่สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่องาน “ไทยแท้แท้” 

“Totally Thai” 

โครงการดังกล่าวจัดโดยรัฐบาลไทย มีกระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติยศและพระเกียรติภูมิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ รวมท้ังเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 

160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและ

สหราชอาณาจักร ท้ังน้ี ไทยจะมีการนําการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของชาติไปเผยแพร่ที่สหราชอาณาจักร เพ่ือให้ชาวต่างชาติเห็น

ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้จัด 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การ

แสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิ วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 ท่ีโรงละคร

รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ (Royal Albert Hall) 2. การจัดเทศกาล

ภาพยนตร์ไทย ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2558 ท่ีสถาบัน

ศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งอังกฤษ (British Academy of 

Film and Television Arts) หรือ แบฟตา (BAFTA ) และ 

3. นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยแลนด์อาย” (Thailand’s 

Eye) ท่ี หอศิลป์ซาท์ซิ (Saathi Gallery) ระหว่าง พฤษจิกายน-

ธันวาคม 2558 

การให้การสนับสนุนการจัดสรา้ง ฟื้นฟู ชุมชน

ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานสําคญั

ของชาติ

ไทยเบฟให้การสนับสนุนเงินทุนในการบูรณะวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม การสนับสนุนการฟ้ืนฟูชุมชนกุฎีจีน-คลองสานและ

บริเวณใกล้เคียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปี 2558 

ไทยเบฟเน้นการสนับสนุนเงินทุนแก่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ด้วยตระหนักว่าสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะใน

ประเทศไทยมีจํานวนน้อย และขาดงบประมาณในการดําเนินการ

ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินการของหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่แรกเร่ิมเปิดดําเนิน

การ เพ่ือช่วยเผยแพร่ความรู้และมุมมองทางศิลปะให้กับประชาชน

คนไทยและชาวต่างชาติที่เข้าชมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี ไทยเบฟร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบเงินสนับสนุน

โครงการอนุรักษ์โบราณสถาน แก่กรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม เพ่ือดําเนินการบูรณะโบราณสถาน เพ่ือเป็นส่วน

หน่ึงของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอนุรักษ์มรดก

วัฒนธรรมของชาติ จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 
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1. โครงการบูรณะหอไตร และหอระฆัง วัดพระพุทธไสยาสน์ 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

2. โครงการบูรณะเจดีย์ทรงระฆัง 2 องค์ วัดอรัญญิกาวาส 

อ.เมือง จ.ราชบุรี 

3. โครงการปฏิสังขรณ์วิหาร วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง 

จ.หนองคาย

4. โครงการบูรณะหอไตร วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

การสนับสนุนศิลปินและการให้ทนุการศึกษา

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนศิลปินไทย

หลากหลายรูปแบบ อาทิ 

การสนับสนุนกองทุนศิลปินแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม 

ด้วยไทยเบฟตระหนักว่าศิลปินแห่งชาติทุกท่าน ล้วนเป็นผู้มี

คุณูปการต่อประเทศชาติในด้านศิลปวัฒธรรม ไทยเบฟจึง

สนับสนุนเงินทุนให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการจัดงานวันศิลปิน

แห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยให้การสนับสนุนมาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 8 เพ่ือร่วมยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความสามารถในเชิง

ศิลปะ และสร้างคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองให้เป็นแบบอย่าง

สืบไป 

การสนับสนุนการจัดส่งศิลปินไทยไปร่วมเทศกาลศิลปะ

แห่งนครเวนิส (Venice Biennale) 

ในเดือนพฤษภาคม 2558 ด้วยเล็งเห็นว่างานเทศกาลศิลปะดัง

กล่าวมีความสําคัญเป็นอันดับหน่ึงของโลก และจัดต่อเน่ืองมา

เป็นเวลากว่า 100 ปี โดยจะมีการจัดงาน 2 ปีต่อคร้ัง ไทยเบฟ

ตระหนักว่าการส่งศิลปินไทยไปเข้าร่วมงานน้ี มีความจําเป็นอย่าง

ยิ่งต่อการส่งเสริมศิลปินไทยให้มีโอกาสไปสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ี

รู้จักในระดับโลก อีกท้ังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ศิลปินท่ี

ได้รับคัดเลือกได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวงการศิลปะ

ของโลกด้วย ปี 2558 ท่ีผ่านมา มีนักท่องเที่ยวและผู้คนในวงการ

ศิลปะเข้าเย่ียมชม Thai Pavillion มากกว่า 20,000 ราย ตลอด

ระยะเวลาจัดแสดงงาน ระหว่าง เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 

2558

การท่ีศิลปินเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในมหกรรมศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติ Venice Biennale จึงเป็นการใช้ผลงานด้านศิลปะเป็น

ส่วนหน่ึงของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย นอกเหนือ

จากการส่งเสริมผลงานของศิลปินไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลก 

ไทยเบฟ สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  เดือนเมษายน 2558 

ที่สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่องาน 

“ไทยแท้แท้” “Totally Thai” (การแสดงโขน)
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การสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินการของสถาบันดนตรี 

วงดนตรี และกิจกรรมด้านดนตรีต่างๆ 

Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) อันเป็นวงดนตรี 

Orchestra ท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินการกํากับดูแลของวิทยาลัย

ดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมบีคุลากรรวมถึงนกัศึกษา

ของวิทยาลัยร่วมแสดง อันเป็นการให้โอกาสนักศึกษาและบุคลากร

ด้านดนตรีของไทย ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านดนตรีกับบุคลากร

และวาทยกรจากนานาชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก ท่ีมาร่วม

แสดงในแต่ละฤดูกาล ท้ังนี้ ไทยเบฟ ให้การสนับสนุน TPO 

เป็นประจําต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2553

การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 

โดยในส่วนการสนับสนุนน้ี เน้นให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือ

ใช้ในการแข่งขันหาประสบการณ์ ท้ังในรูปแบบบุคคลและเป็นกลุ่ม 

เพราะการได้ร่วมแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเยาวชนในระดับ

นานาชาติ จะทําให้ได้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง อันเป็นการ

พัฒนาท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้จริง ไม่ใช่จากการเรียนใน

ห้องเรียน 

การสนับสนุนทุนดําเนินงานแก่มูลนิธิ อ. สุกรี เจริญสุข ซึ่งเป็น

มูลนิธิที่ก่อต้ังขึ้นภายใต้แนวนโยบายท่ีต้องการแบ่งปันความรู้ 

และแลกเปล่ียนประสบการณ์ไปสู่ชุมชนและเด็กๆ ท่ียังขาดโอกาส

ในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยได้ทํางานร่วมกับไทยเบฟ ในการลงพ้ืนท่ีและ

ชุมชนต่างๆ รอบโรงงานในการฝึกสอนดนตรีและการขับร้องให้กับ

เยาวชนโดยรอบพ้ืนท่ีผ่านการจัดกิจกรรมชุมชนดีมีรอยย้ิม โดย

เข้าร่วมทํากิจกรรมร่วมกันต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซ่ึงมีการจัด

กิจกรรมร่วมกันไม่ต่ํากว่า 20 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 4 ปี

การร่วมมือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนข้างเคียงสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา 

การสนับสนุนให้นักดนตรีที่มีความสามารถไปร่วมแข่งขันดนตรี
ในระดับโลก จนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วหลายรายการ เช่น 

เอกชัย เจียรกุล นักดนตรีกีตาร์คลาสสิคท่ีไทยเบฟให้การ

สนับสนุนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2553 ซ่ึงได้พัฒนาความ

สามารถมากข้ึนตามลําดับ จนล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ

แข่งขันกีตาร์คลาสสิคระดับนานาชาติประจําปี 2557 

“GFA International Guitar Competition 2014” 

ไทยเบฟ สนับสนุนวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาด้านดนตรี

ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ทั้งการศึกษาในประเทศ และการไปแข่งขันการบรรเลงดนตรีในต่างประเทศ
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การสนับสนุนเงินทุนให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู 

เป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการบริหารและดําเนินการ

พัฒนาขดีความสามารถและศักยภาพในการแสดงและแข่งขนัท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ ท้ังนี้ ในการแสดงแต่ละคร้ัง ได้มีการนํา

เพลงไทยมาประยกุต์และขบัร้องในรปูแบบประสานเสียง เพือ่ให้โลก

ได้ประจกัษ์ถึงคุณค่าและเสน่ห์ของเพลงศิลปินไทยไปท่ัวโลก 

นอกจากน้ี ปี 2557 เราได้สนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร่

ศกัยภาพด้านการร้องเพลงประสานเสียงในการแข่งขันขบัร้องเพลง

ประสานเสียงโลก World Choir Games ท่ีจดัขึน้เป็นครัง้ที ่8 ณ 

กรุงริก้า ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย ซ่ึงคณะนักร้องประสานเสียง

สวนพลูได้ประสบความสําเร็จสามารถนําความภาคภูมิใจมาสู่

ประเทศไทยโดยคว้าเหรียญทองได้ถึง 2 ประเภทท่ีลงแข่งขัน คือ 

Mixed Chamber Choirs และ Folklore ท้ังน้ีได้นําเอาเอกลักษณ์

ของเพลงไทยไปเผยแพร่แก่นักร้องและผู้ฟังจากท่ัวโลก ทําให้โลก

ประจักษ์ถึงคุณค่าและเสน่ห์ของเพลงไทย 

ไทยเบฟ สนับสนุนมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ในการจัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ระดับประถมและมัธยมศึกษา

และสนับสนุนกิจกรรมหลักของมูลนิธิ คือการเรียนการสอนดนตรีไทย เพื่อสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  

การสนับสนุนมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
ผ่านการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทย รวมถึง

สนับสนุนการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นการสนับสนุนท่ี

ให้ประโยชน์อย่างชัดเจนแก่กลุ่มเยาวชน ท้ังในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาท่ัวประเทศไทย อันส่งผลต่อศักยภาพในการ

พัฒนาประเทศไทยต่อไป ท้ังในด้านสังคมและการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ไทยเบฟ ยังได้จัดซ้ือแผ่นเสียงเพลง

โบราณท้ังเพลงไทยและเพลงสากลรวมถึงเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงท่ี

หายากย่ิงเป็นจํานวนมากเพ่ือนํามาอนุรักษ์ โดยร่วมกับมูลนิธิ

หลวงประดิษฐ์ไพเราะในการดูแลและทําสําเนาเสียงเพ่ือเผยแพร่

ต่อไป อันเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพลงท่ีเลือนหายไปแล้วให้กลับ

ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาใหม่ ท้ังยังมีโครงการในการจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์

เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในอนาคตด้วย
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การจัดโครงการประกวด หรือสนบัสนุนโครงการ

ประกวดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก 

ไทยเบฟจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมศิลปินไทยในสาขาจิตรกรรม และ

ประติมากรรม โดยเป็นการประกวดในแนวศิลปะเชิงเสมือนจริง 

รวมถึงศิลปะรูปลักษณ์ โดยจัดให้มีเวทีในการประกวดแสดงความ

สามารถเป็นการเฉพาะของศิลปิน และได้กําหนดช่ือรางวัล “รางวัล

ศิลปกรรมช้างเผือก” โดยในปี 2558 โครงการน้ีได้ดําเนินการ

มาแล้วอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สมเด็จพระเทพฯ 

ของชาวไทย” ในแต่ละปีจะมีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

มากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ซ่ึงถือเป็นความสําเร็จหน่ึง และ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโครงการต้ังไว้ คือ การทําให้การสร้างสรรค์

งานแนวเสมือนจริง รวมถึงศิลปะรูปลักษณ์กลับมาได้รับความ

สนใจและเป็นท่ียอมรับอย่างมากข้ึนในวงการศิลปะของชาติ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล

แก่ผู้ได้รับรางวัลในโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ประจําปี 2558 

หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย”

2. ผลงานชนะเลิศรางวัลช้างเผือก ในโครงการศิลปกรรมช้างเผือก 

ประจําปี 2558 

หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย”

ศิลปิน นายสันติ สีดาราช 

ชื่อผลงาน พระเทพฯ ของหนู 

เทคนิค ประกอบไม้และจัดวาง

3. ผลงานชนะเลิศรางวัลช้างเผือก ในโครงการศิลปกรรมช้างเผือก 

ประจําปี 2558

หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย”  

ศิลปิน นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม

ชื่อผลงาน Our beloved

เทคนิค เย็บปัก 
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1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

เปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจําปี 2558 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้า

สยามพารากอน  

2. ภาพถ่ายชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ

ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจําปี 2558  

ศิลปิน วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ 

  (Winniwat Traitongtanarat) 

ชื่อภาพถ่าย แล้ววันนึงฉันจะพานายไป 

  (One Day, I’ll Take You There)

การสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจําปี 2558 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่าย

ทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังท่ี 28 ภายใต้โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน 

ประจําปี 2558 เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพ่ือชิงถ้วย

พระราชทานท้ัง 6 ถ้วย 

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินนี้ ไทยเบฟร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดต่อ

เนื่องมาต้ังแต่ปี 2549 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพถ่ายชนะเลิศด้วยพระองค์เองมา

อย่างต่อเน่ืองทุกปี และถือเป็นการประกวดภาพถ่ายท่ียิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและ

เป็นรายการประกวดท่ีมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดมากท่ีสุด

1
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โครงการประกวดภาพถ่ายช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ 

คร้ังท่ี 4 (The 4Th Chang Fine Art Photo Contest) 

ไทยเบฟ จัดโครงการน้ีต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ในหัวข้อ “ศรัทธา: 

Faith” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนัก

ถ่ายภาพท่ีมีความสนใจการถ่าย ภาพในแนวศิลปะ (Fine Art 

Photography) ซ่ึงเป็นลักษณะภาพถ่ายท่ีเน้นเร่ืองของแนวความ

คิดและมีมุมมองทางศิลปะท่ีแสดงออกถึงจินตนาการของศิลปิน

ได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึง แนวความคิด

และผลงานการถ่ายภาพและเพ่ือเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพ

ในประเทศ ไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่าย

ภาพย่ิงขึ้น และเพ่ือส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวข้ึนสู่

เวทีนานาชาติมากย่ิงข้ึนกว่าปัจจุบัน การประกวดน้ีกําหนดจัด

ขึ้นปีละ 1 คร้ัง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดําเนินการ

การสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่ายวันนริศ และ

ภาพยนตร์สั้นวันศิลป์ พีระศรี 

ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนการจัดประกวดภาพถ่ายนานาชาติ

เนื่องในวันนริศท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาต้ังแต่เร่ิมต้น

จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี การประกวดภาพถ่ายน้ีได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างสูงจากนักถ่ายภาพท่ัวโลก และมีการส่งภาพ

เข้ามาประกวดทุกปี นับเป็นเวทีการประกวดภาพถ่ายอีกเวทีหน่ึงที่

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากท้ังภายในประเทศและระดับ

สากล

การจดัทาํโครงการเพ่ือบอกเล่าความเป็นไทยไปท่ัวโลก 

“ไทยเบฟ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการจะบอกเล่าความเป็นไทย

ไปท่ัวโลก พร้อมย้ําแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียววิถีไทย ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวทางของรัฐบาล” คํากล่าวของคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี 

กรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

เพื่อตอบรับกับปณิธานดังกล่าว ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุน

โครงการและกิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมความ

เป็นไทยในหลากหลายแขนง ด้วยมุ่งหวังท่ีจะสืบสานคุณค่าและ

ความสวยงามของความเป็นไทยให้เป็นท่ียอมรับจากนานาชาติและ

ได้รับการอนุรักษ์สืบต่อไป 

งานเทศกาลไทย “Experience Thailand 2015” 

ไทยเบฟเดินหน้า “บอกเล่าความเป็นไทยไปท่ัวโลก” (Thainess 

to the World) ด้วยการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย หรือ 

โครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต 

คอนเทสต์ ครั้งท่ี 4-The 4th 

Chang Fine Art Photo Contest

หัวข้อ: ศรัทธา -Topic: Faith

รางวัลชนะเลิศ The 1st prize

ศิลปิน นายเอกรนิทร์ เอกอัจฉรยิะวงศ์ 

Ekarin Ekartchariyawong

ชื่อผลงาน เปลือก-Superficial 
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“Experience Thailand 2015” ซ่ึงจัดขึ้นเป็นคร้ังท่ี 2 ติดต่อกัน 

โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สํานักงานท่ีปรึกษาการ

ลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (BOI) และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานนิวยอร์ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงภาพ

ลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ การค้า การ

ลงทุน การท่องเท่ียว วัฒนธรรม และอาหารไทย ให้เป็นท่ีรู้จักมาก

ขึ้นในกลุ่มชาวอเมริกันรุ่นใหม่ งานดังกล่าวจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 13 

กันยายน 2558 ณ ยูเนียน สแควร์ พาร์ค นครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

นอกจากน้ี ไทยเบฟยังได้สนับสนุนความสามารถและกิจการ

ของนิสิตนักศึกษา ด้วยการนําการแสดงจากคณะนักแสดง

วง “โปงลางสินไซ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จํานวน 15 คน เดินทางไปร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยถ่ายทอดผ่านการแสดงทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายอีกด้วย โดยมีคณะทูตฯ และกงสุลใหญ่

จากประเทศต่างๆ พร้อมด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเท่ียวชม

งานประมาณ 30,000 คน

ละครเวที “Waterfall the New Musical”

ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนละครเวที “Waterfall The New 

Musical” ที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ทรงคุณค่า “ข้างหลัง

ภาพ” ซ่ึงเป็นความต้ังใจของผู้ผลิตท่ีจะนําละครเวทีของคนไทยไป

แสดงฝีมือให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก โดยได้แสดงท่ี Pasadena 

Play House รัฐ California และท่ี Fifth Avenue Theatre รัฐ 

Seattle สหรัฐอเมริกา 

ไทยเบฟให้การสนับสนุนโครงการน้ี ด้วยเช่ือม่ันว่าประเทศไทยมี

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีพรสวรรค์และมีศักยภาพสูงท่ีจะ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก และมุ่งหวังผลักดนั

ความสามารถของคนไทยให้ไปสูเ่วทรีะดับโลก Waterfall The New 

Musical เป็นผลงานของคนไทยท่ีไปสร้างช่ือเสียง และแสดง

ศักยภาพในระดับสากล โดยเปิดการแสดงท่ีโรงละคร Pasadena 

Play House รัฐ California ไปเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม – 28 

มิถุนายน 2558 รวมท้ังสิ้น 35 รอบ และท่ีโรงละคร Fifth 

Avenue Theatre รัฐ Seattle เม่ือวันที่ 1-25 ตุลาคม 2558 

รวมท้ังสิ้น 23 รอบ โดยมีจํานวนผู้ชมในทุกรอบการแสดงรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 52,000 คน
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การจัดงานฟ้ืนฟูประเพณีไทย งานลอยกระทง (River Festival) และงานสงกรานต์ (Water Festival)

ไทยเบฟร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จัดงาน “สายน้ําแห่งวัฒนธรรม: 

River Festival ในเดือน พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเป็นเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยและมหกรรมลอยกระทงบนโค้ง

นํ้าเจ้าพระยาท่ียาวท่ีสุด ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและต้องการอนุรักษ์สืบสาน

ไว้ให้ยืนนาน ด้วยการเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นงานประจําปีของประเทศไทย ท่ี

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวและใช้เวลาในประเทศไทยเป็นเวลานานข้ึน จากเดิมท่ีมีเพียงเทศกาลลอย

กระทงอย่างเดียว โดยกําหนดจัดข้ึนในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณ

ราชวรารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตลาดยอดพิมาน ท่ามหาราช และ

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ซึ่งแต่ละแห่งจะถ่ายทอดให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 

นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ี นําของดีแต่ละชุมชนมานําเสนอ สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว

ในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเบฟในด้านศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับสังคมและ

ชุมชนอย่างม่ันคงและย่ังยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การสนับสนุนการจัดงาน “สมโภช 188 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” 

ระหว่างวันท่ี 10-13 มกราคม 2558 โดยจัดภายใต้แนวคิด “Play + Learn = เพลิน” ซ่ึงเป็นการต่อยอดมาจาก

การจัดงานมอบรางวัลยอดเย่ียมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และ พรินทรปริยัติธรรมศาลาจากองค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยรูปแบบการจัดงานคร้ังน้ีเป็นลักษณะ

ของความบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ (Edutainment) ซ่ึงนอกจากผู้เข้าร่วมชมงานจะได้นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

คู่วัดเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้ร่วมเพลินเท่ียววันวาน ชมงานศาสตร์และศิลป์ สัมผัสถ่ินวัฒนธรรม 

ลิ้มชิมรสของอร่อยย่านกุฎิจีน-คลองสาน

ด้วยไทยเบฟ เป็นบริษัทของคนไทยท่ีมีจิตสํานึกของความเป็นไทยอย่างสูง เราตระหนักว่าการท่ีบริษัทจะสามารถ

ดําเนินธุรกิจอย่างม่ันคงและย่ังยืนเจริญรุ่งเรืองน้ัน มาจากการท่ีเราได้เติบโตในผืนแผ่นดินไทยท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอันร่มเย็น และได้รับการอุดหนุนจากคนไทยท่ัวประเทศ จึงนับว่าเราเป็นหน้ีบุญคุณ

ของแผ่นดินไทยและคนไทย เรามีพันธะผูกพันท่ีจะต้องตอบแทนพระคุณแผ่นดิน เราจึงมีนโยบายท่ีแน่วแน่ในการ

จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงเพ่ือช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ โดยไทยเบฟไม่เพียงฟังความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ สังคม ชุมชนรอบข้างและพนักงาน เรายังคิดริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ขึ้นมา 

โดยไม่เพียงสนับสนุนทางการเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีนโยบายท่ีเด่นชัดให้บุคลากรของเรา มีส่วนร่วม 

มีส่วนพัฒนา ร่วมคิดและร่วมลงมือในโครงการต่างๆ ด้วย การเข้าไปทําความรู้จักคลุกคลีกับคนในชุมชน องค์กร 

พนักงาน ส่งผลให้เกิดความรักและผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทําให้การทํางานราบร่ืนและได้ผลดี

เป็นอย่างย่ิงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งการช่วยเหลือสังคมของไทยเบฟท้ังหมด ทําด้วยความจริงใจ มุ่งเน้นการ

พัฒนาอย่างม่ันคงและย่ังยืนตามแนวทางของการพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร (Corporate Excellence)
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บทสรุป 

จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการตามท่ีจะกล่าวในหัวข้อถัดไป สํานักงานไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีถูกเลือก 

ซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนประจําปี 2558 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้จัดทําข้ึน

โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวทาง Global Reporting Initiative G4 (“GRI G4”) และวิธีการคํานวณของผู้บริหาร

การให้ความเช่ือม่ันอย่างจํากัดต่อข้อมูลการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีถูกเลือก

ในการให้ข้อสรุปในความเช่ือม่ันอย่างจํากัดต่อข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ถูกเลือก กระบวนการในการปฏิบัติงานของสํานักงานประกอบด้วยการ

สอบถามและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอ่ืนๆ ดังนี้ 

• สัมภาษณ์กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในระดับองค์กร

และระดับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

• สอบถามเก่ียวกับการออกแบบและการปฏิบัติตามของระบบและวิธีการที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นําเสนอในรายงานตลอดจนการ

รวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ถูกเลือก

• ปฏิบัติการภาคสนามจํานวน 6 สถานท่ี ที่สุ่มเลือกบนพ้ืนฐานของการ

วิเคราะห์ความเส่ียงรวมทั้งการพิจารณาปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ

• เปรียบเทียบข้อมูลการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ถูกเลือกกับแหล่งข้อมูล

ทีเ่ก่ียวข้องโดยการสุ่มเลอืกตัวอย่างเพ่ือประเมินว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด

ได้ถูกรวมอยู่ในข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกเลือกและได้จัดทําขึ้นตาม

แนวทาง GRI G4 และวิธีการคํานวณของผู้บริหาร

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่นอย่างจํากัด มีความแตกต่างใน

ลักษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัตงิานจํากัดกว่างานให้ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดับความเช่ือม่ันที่ได้รับจากการงานให้

ความเช่ือม่ันอย่างจํากัดน้อยกว่างานให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล

ดังนั้นสํานักงานจึงไม่ให้ข้อสรุปที่เป็นการให้ความเช่ือมั่นอย่าสมเหตุสมผล

ข้อจํากัดในการใช้รายงาน 

รายงานฉบับนี้ มิได้จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สําหรับการนําไปโดยหรือ

เพื่อบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากไทยเบฟ หากบุคคลใดนอกเหนือจากไทยเบฟ 

ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรือสําเนารายงานฉบับนี้ ได้นําข้อมูลในรายงานน้ัน

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิด

ในความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเองท้ังสิ้น ท้ังนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง สํานักงานขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ 

ที่มีต่อบุคคลท่ีสามนอกเหนือจากไทยเบฟสําหรับการบริการ รายงานและ

ความเห็นของสํานักงานโดยส้ินเชิง

อื่นๆ

รายงานน้ีนาํเสนอและจัดทาํเป็นภาษาองักฤษ รายงานฉบับภาษาไทยได้จดัทาํขึน้

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านรายงานที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ 

รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดอย่างเป็นอิสระ
เสนอ กรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

กรุงเทพมหานคร

24 มีนาคม 2559

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“สํานักงาน”) ได้รับมอบหมายจาก

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) และเป็นผู้รบัผดิชอบในการ

ให้ความเช่ือมั่นอย่างจํากัดต่อข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกเลือก สําหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ท่ีรวมอยู่ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(“รายงาน”) ตามท่ีระบุไว้ถัดไป (“ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกเลือก”)

สํานักงานได้ปฏบิัติงานความเช่ือมั่นตาม International Standard on 

Assurance Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements 

other than Audits or Reviews of Historical Financial Information 

and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse Gas Statements 

ซึ่งกําหนดให้สมาชิกของทีมผู้ปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่นต้องมีความรู้ ทักษะ

เฉพาะทาง และมีความรูค้วามสามารถทางวิชาชพีทีจ่าํเป็นในการให้ความเช่ือมัน่

ต่อข้อมลูการพฒันาอย่างยัง่ยนื และต้องปฏบิตัติามข้อกาํหนด ด้านจรรยาบรรณ

สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณสําหรับ

นักบัญชีระหว่างประเทศ เพ่ือให้มั่นใจในความเป็นอิสระ สํานักงานได้ปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการควบคุมคณุภาพ ฉบับที ่1 และรักษาระบบ

ของการควบคุมคุณภาพรวมถึงการจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและข้อกําหนด

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

สํานักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อสรุปในความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น

ที่เปิดเผยในรายงาน

ข้อมูลการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ถูกเลือกรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้สําหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

• ข้อมูลทางเศรษฐกิจ อยู่ในหน้า 20-21

• ตาราง: การดึงนํ้าทั้งหมดสําหรับปี 2558 ในหน้า 32 

• ตาราง: การใช้พลังงานท้ังหมดสําหรับปี 2558 ในหน้า 40 

• ตาราง: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด (ขอบเขตท่ี 1 และ 2) 

สําหรับปี 2558 ในหน้า 46 

ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของไทยเบฟเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ

ข้อมูลการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ถูกเลือกโดยทําให้มั่นใจว่าข้อมูลการพัฒนา

อย่างย่ังยืนทีถ่กูเลอืกได้ถกูจดัทาํและนาํเสนอโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญั

ตามแนวทาง GRI G4 และวิธีการคํานวณของผู้บริหาร ความรับผิดชอบน้ี

รวมถึงการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับการจัดทํารายงานท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื

ข้อผดิพลาด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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General Standard Disclosures

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Indicator Description Reference page / Explanations External Assurance 

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Statement from the CEO Please refer to page 2-3 in this Sustainability Report. 

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Name of organization Thai Beverage Public Company Limited

G4-4 Primary brands, products 

and services

ThaiBev has streamlined its businesses into three product groups-spirits, 

beer, and non-alcoholic beverages. We have identified core brands with the 

greatest growth potential for each product group as following:

1) Spirits: Ruang Khao, Hong Thong, Blend 285, and Old Pulteney

2) Beer: Chang

3) Non-Alcoholic Beverages: est, 100PLUS, Oishi, NutriSoy

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 2015 

for the list of countries where the organiztion 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 2015

G4-8 Markets served Please refer to page 7 in this Sustainability Report. 

G4-9 Scale of the organization Please refer to page 8 and 60-61 in this Sustainability Report. 

Please refer to “Financial Statement” and “ Product Portfolio” 

in the Annual Report 2015

125บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

GRI G4 Content Index for “In accordance: Core”



GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Indicator Description Reference page / Explanations External Assurance 

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-10 Breakdown of workforce Please refer to page 60-61 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

As for Oishi and Sermsuk, their staff and supervisors who are members of 

the labor union incompliance with collective bargaining agreement guideline, 

currently they represent 9.5 percent of all employees. These members 

have cooperated with the companies in taking care of employees’ livelihood 

and developing the companies’ workforce equally and fairly regardless of 

employees’ labor union membership.

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 

HCBPs (Human Capital Business Partners) in the organization, in order to 

hear and help to resolve any issues, including the company suggestion box.

G4-12 Describe the organization’s 

supply chain

Please refer to page 9-11 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 2015.

G4-14 Addressing the 

precautionary approach or 

principle

Please refer to page 26-27, 30, 38, 44 and 50 in this Sustainability Report. 

ThaiBev supports the precautionary approach or principle though 

environmental chances and demonstrated in our environmental aspect’s 

DMA.
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Indicator Description Reference page / Explanations External Assurance 

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-15 External charters, 

principles or initiatives 

endorsed

Please refer to page 31, 46, 53, 55 and 96-98 in this Sustainability Report. 

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

- “Project to Manage Water Resources Sustainably through Water 

Footprint in the Food Industry for Export” initiated by National Food 

Institute, Ministry of Industry.

- “Pilot Project for Water footprint at Fuengfuanant Co., Ltd” initiated by 

Water Institute for Sustainability, Federation of Thai Industries.

- “Carbon Footprint for Organization Program” initiated by The Federation 

of Thai Industries and the Thailand Greenhouse Gas Management 

Organization.

- “3Rs-Reduced, Reused, Recycled”: project to Improve the Ability to Use 

Waste, initiated by Department of Industrial Works

- NSF: The public health and safety organization for the development of 

public health standard and certification programs to protect and improve 

global human health.

- “The Pracharath Policy”: economic partnerships among the people, 

government and the private sector, The Royal Thai Government's policy

G4-16 Membership of 

associations and advocacy 

organizations

Thai Beverage Public Company Limited, as a holding company, liaises 

closely with ThaiBev’s subsidiries which are a member of the following 

organizations:

- Resources Management for Sustainability (3R) Foundation

- Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for 

Sustainable Environment, The Federation of Thai Industries

- YPO International Chapter (Texas-USA) (YPO-WPO)

- YPO Intercontinental Chapter (Ontario-Canada)

- Thailand Chapter Young President Organization

- Asia Business Council

- World Economic Forum

- British Chamber of Commerce Thailand

- The Thai Chamber of Commerce

- The Federation of Thai Industries

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, its subsidiaries and 

associates
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Indicator Description Reference page / Explanations External Assurance 

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-18 Process for defining the 

report content and the 

aspect boundaries

Please refer to page 13-19 in this Sustainability Report. 

ThaiBev has implemented the Reporting Principles for Defining Report 

Content thoughout its process of stakeholder identification and materiality 

assessment of the report against the principles to ensure completeness

G4-19 Material aspects identified Please refer to page 13-19 in this Sustainability Report. 

G4-20 For each material Aspect, 

report the Aspect 

Boundary within the 

organization

Please refer to page 14-17 and 19 in this Sustainability Report. 

G4-21 For each material Aspect, 

report the Aspect 

Boundary outside the 

organization

Please refer to page 13-19 in this Sustainability Report. 

G4-22 The effect of any 

restatements of 

information provided in 

previous reports

Please refer to page 26 in this Sustainability Report. 

G4-23 Significant changes from 

previous reporting periods 

in the Scope and Aspect 

Boundaries

Please refer to page 6 and 124 in this Sustainability Report. 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 List of stakeholder 

groups engaged by the 

organization

Please refer to page 14-17 in this Sustainability Report. 

G4-25 Basis for identification and 

selection of stakeholders

Please refer to page 14-17 in this Sustainability Report. 

G4-26 Approaches to stakeholder 

engagement

Please refer to page 14-17 in this Sustainability Report. 

G4-27 Key topics and concerns 

raised 

Please refer to page 14-17 in this Sustainability Report. 

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period Fiscal year

G4-29 Date of most recent 

previous report

2 April 2015

G4-30 Reporting cycle Annual
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Specific Standard Disclosures

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Indicator Description Reference page / Explanations External Assurance 

REPORT PROFILE

G4-31 Contact point for 

questions

Corporate Sustainability Development Working Team

info@thaibev.com

Please refer to page 6 in the Sustainability Report.

G4-32 ‘In accordance’ option, 

the GRI content index and 

external assurance

Core

Please refer to page 6 in the Sustainability Report.

G4-33 Policy and current practice 

regarding external 

assurance

Please refer to page 6 and 124 in the Sustainability Report.

GOVERNANCE

G4-34 Governance structure of 

the organization 

Please refer to page 12 in this Sustainability Report. 

Please refer to “Organization Structure” in the Annual Report 2015.

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 2015.

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.

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material Aspects DMA and Indicators Reference page / Explanations External Assurance 

ECONOMIC

Economic Performance DMA Please refer to page 20 in this Sustainability Report.

G4-EC1 Please refer to page 20-21 in this Sustainability Report.

Procurement DMA Please refer to page 22 in this Sustainability Report.

G4-EC9 Please refer to page 22-23 in this Sustainability Report.
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material Aspects DMA and Indicators Reference page / Explanations External Assurance 

ENVIRONMENTAL

Water DMA Please refer to page 30 in this Sustainability Report.

G4-EN8 Please refer to page 32 in this Sustainability Report.

G4-EN10 Please refer to page 34 in this Sustainability Report.

Energy DMA Please refer to page 38 in this Sustainability Report.

G4-EN3 Please refer to page 40 in this Sustainability Report.

Emissions and Air Pollution DMA Please refer to page 44 in this Sustainability Report.

G4-EN15 Please refer to page 46 in this Sustainability Report.

G4-EN16 Please refer to page 46 in this Sustainability Report.

G4-EN19 Please refer to page 47 in this Sustainability Report.

Effluents and Waste DMA Please refer to page 50 in this Sustainability Report.

G4-EN22 Please refer to page 51 in this Sustainability Report.

G4-EN23 Please refer to page 53 in this Sustainability Report.

SOCIAL

Consumer Health and Safety DMA Please refer to page 55 in this Sustainability Report.

G4-PR1 Please refer to page 55 in this Sustainability Report.

G4-FP5 Please refer to page 56 in this Sustainability Report.

Training and Education DMA Please refer to page 58 in this Sustainability Report.

G4-LA9 Please refer to page 62 in this Sustainability Report.

G4-LA11 Please refer to page 59 in this Sustainability Report.

Compliance DMA Please refer to page 67 in this Sustainability Report.

G4-SO8 Please refer to page 67 in this Sustainability Report.

Local Communities DMA Please refer to page 76 in this Sustainability Report.

G4-SO1 Please refer to page 81 in this Sustainability Report.

Marketing Communications DMA Please refer to page 68 in this Sustainability Report.

G4-PR7 Please refer to page 75 in this Sustainability Report.
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คําอธิบายศัพท์
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คํา ความหมาย

การกล่ันที่ไอน้ําไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ การกล่ันใช้เพ่ือสกัดแอลกอฮอล์ออกจากน้ําส่าที่ผ่านการหมักโดยไอน้ําเป็นตัวให้ความร้อนใน

การกลั่น แต่ไม่ได้สัมผัสหรือผสมกับนํ้าส่า

การประเมินวัฏจักรชีวิต 

(Life Cycle Assessment; LCA)

กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง

และการกระจายสินค้า การใช้งานผลติภณัฑ์ การใช้ใหม่ / แปรรูป และการจดัการเศษซากของ

ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสีย

ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัย

ของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(Greenhouse Gas Emission)

การปล่อยก๊าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน ก๊าซเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการ

รักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกใน

ชั้นบรรยากาศจะทําให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด มีก๊าซ

จํานวนมากท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก 

ซ่ึงมีทั้งก๊าซที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญ

คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น แต่ก๊าซ

เรือนกระจกท่ีถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย์ (Anthropogenic greenhouse gas emission) เท่าน้ัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) ก๊าซมีเทน (CH

4
) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) 

ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF
6
) ท้ังนี้ ยังมี

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ 

Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใช้เป็นสารทําความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกําหนดใน

พิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารที่ถูกจํากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

(Direct Emission, Scope1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ การปลดปล่อยจากแหล่งกําเนิดขององค์กรที่มีอํานาจใน

การจัดการและ/หรือสามารถควบคุมได้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

(Indirect Emission, Scope2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก

การผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ําที่ถูกนําเข้าจากภายนอกเพ่ือใช้งานภายในองค์กร

คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า

และอากาศ 

(Evaporative Condenser)

อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนของระบบทําความเย็น ชนิดท่ีใช้วิธีรับความร้อนจากสารทําความเย็น

ที่อยู่ในคอยล์ ด้วยการพ่นละอองน้ําลงบนคอยล์ที่มีสารทําความเย็นอยู่ด้านใน ขณะเดียวกันจะมี

การเป่าลมลงบนคอยล์ทําให้น้ําระเหยตัวและรับเอาความร้อนจากคอยล์ลอยออกไป

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(Carbon dioxide equivalent)

หน่วยสากลสําหรับใช้แสดงศกัยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global warming potential; GWP) ของ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ในรายการบัญชขีอง GWP ได้แสดงก๊าซเรอืนกระจกท้ัง 6 ชนิดจากสารพิธี

เกยีวโต ในหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงจะถูกใช้ในการวดัผลและรายงานค่าการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกท่ีมาจากแหล่งปล่อยท่ีแตกต่างกนั

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์

(Carbon footprint for product)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถดุิบ การขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใช้งาน และการจดัการซากผลิตภณัฑ์

หลังใช้งาน โดยคํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
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คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร

(Carbon footprint for 

organization)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเช้ือเพลงิ การใช้ไฟฟ้า การจดัการของเสีย และการขนส่ง วดัออกมา

ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังน้ี

Scope 1: การคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) 

จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเคร่ืองจักร การใช้พาหนะขององค์กร 

(ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบําบัดนํ้าเสียการร่ัวซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือ

กิจกรรม เป็นต้น

Scope 2: การคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect 

Emissions) ได้แก่ การซ้ือพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน 

พลังงานไอน้ํา เป็นต้น

Scope 3: การคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะ

ที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานท่ี การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

นํ้าคอนเดนเสท (Condensate) เป็นนํ้าท่ีเกิดจากการควบแน่นของไอน้ํา ในกระบวนการแลกเปล่ียนความร้อน

พลังงานทางตรง (Direct energy) แหล่งพลังงานท่ีองค์กรเป็นเจ้าของหรือสามารถควบคุมได้ เช่น พลังงานไอน้ํา เป็นต้น

พลังงานทางอ้อม (Indirect energy) แหล่งพลังงานท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมการผลิตเองได้ เช่น ไฟฟ้าที่องค์กรซื้อ

เข้ามาใช้ เป็นต้น

พลังงานส้ินเปลือง (Non-Renewable) พลังงานท่ีได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด  ไม่สามารถเกิดทดแทนได้ เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจี ถ่านหิน เป็นต้น

พลังงานหมุนเวียน (Renewable) เป็นพลังงานทดแทนทีไ่ด้จากแหล่งทีส่ามารถหมุนเวยีนมาใช้โดยไม่มวัีนหมด เป็นพลังงานสะอาดและ

ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ เช้ือเพลงิชวีมวล เป็นต้น

ระบบ IC Reactor 

(Internal Circulation Reactor)

ระบบบําบดันํา้เสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ใช้หลกัการหมุนเวยีนนํา้เสียภายใน Reactor ตามแนวด่ิง 

เพ่ือให้แบคทีเรยีสามารถคลุกเคล้าเข้ากบัน้ําเสยีได้อย่างทัว่ถงึ ทาํให้สามารถบําบดันํา้เสยี

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ

ระบบ UASB ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ท่ีน้ําเสียไหลจากด้านล่างของ Reactor ลอยข้ึนสู่ด้านบน

และผ่านชั้นของแบคทีเรีย
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ระบบการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วน

ร่วม 

(Total Productive Maintenance; TPM)

เป็นระบบการบํารุงรักษาท่ีครอบคลุมตลอดช่วงอายุอุปกรณ์ นับต้ังแต่การวางแผนการผลิต 

การบํารุงรักษา และอ่ืนๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ต้ังแต่ฝ่ายบริหารระดับสูง

จนถึงพนักงานหน้างาน และการส่งเสริมการบํารุงรักษาเชิงทวีผล

ระบบการล้างย้อน หน่ึงในกระบวนการทําความสะอาดถังกรองโดยการสูบน้ําไหลย้อนกลับเพ่ือไล่สิ่งสกปรกออกจาก

ชั้นกรอง

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส 

(Reverse Osmosis; RO)

เป็นระบบการกรองโดยใช้เย่ือกรองเมมเบรน (Membrane) ท่ีมีความละเอียดสูง สามารถกรอง

สารละลาย ส่ิงปนเป้ือน รวมท้ังเชื้อโรคต่างๆ ท่ีมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเย่ือกรองเมมเบรน  

ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มเีพียงโมเลกุลของนํ้าบริสุทธิ์เท่าน้ันที่สามารถไหลผ่าน 

โดยสารละลายและส่ิงปนเป้ือนจะถูกแยกออกจากน้ําบริสุทธิ์ และกําจัดออกจากระบบ เพ่ือป้องกัน

การตกค้างและสะสมภายในเย่ือเมมเบรน 

วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ ตัวชี้วัดปริมาณการใช้น้ําทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเร่ิมตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตไป

จนกระท่ังสินค้าถึงมือผู้บริโภค

Aqueduct เคร่ืองมือใช้สําหรับวัด สร้างแผนท่ี และทําความเข้าใจความเส่ียงเร่ืองนํ้ารอบโลก 

ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันทรัพยากรโลก

BOD ปริมาณของออกซิเจนท่ีแบคทีเรียต้องใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

BRC มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร 

(The British retail Consortium; BRC)

COD ปริมาณของออกซิเจนท้ังหมดท่ีต้องใช้สําหรับทําปฏิกิริยาเคมีกับสารอินทรีย์ที่อยู่ในนํ้า

Global Water Tool เป็นเครือ่งมอืในการแยกแยะความเส่ียงและโอกาสเร่ืองนํา้ขององค์กร เปิดให้สามารถนําไปใช้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย จดัทาํโดยสภาธุรกิจโลกเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

ISO 14001 ระบบจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System)
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ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กร เพ่ือบรรลุตามข้อกําหนดของลูกค้า

และกฎหมาย

NSF ระบบ National Sanitation foundation รับรองคณุภาพผลติภณัฑ์นํา้ด่ืมตามมาตรฐาน 

U.S.FDA (The United States Food and Drug Administration)

OHSAS 18001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management 

System; OHSAS 18001)

PET พลาสติกชนิดหนึ่งชื่อว่าพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

pH สเกลตัวเลขท่ีแสดงถึงความเป็นกรดหรือเบส ของสารละลาย

TDS ของแข็งละลายน้ําได้ทั้งหมดที่อยู่ในนํ้า

TSS ของแข็งแขวนลอยท้ังหมดท่ีอยู่ในนํ้า

WBCSD สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน นําโดยกลุ่มซีอีโอของบริษัทชั้นนํา เป็นหน่วยงานท่ี

สร้างสรรค์ให้เกิดอนาคตท่ียั่งยืนทางธุรกิจ

WRI สถาบันทรัพยากรโลก เป็นองค์กรวิจัยเอกชนระดับโลกท่ีให้ทุนและสร้างความก้าวหน้าผ่านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

WRR การทบทวนทรัพยากรน้ํา เป็นเคร่ืองมือเพื่อทบทวนความเส่ียงเรื่องทรัพยากรแหล่งนํ้าภายใน

องค์กร 

GMP/HACCP ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค 

(Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
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แบบตอบกลับรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนของไทยเบฟ 2558
ขอบคุณที่ให้ความสนใจในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2558 ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา

ที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรายงานในอนาคต

* ข้อมูลที่จําเป็นต้องกรอก

ขอความกรุณากรอกแบบตอบกลับและส่งมุมมองของคุณมาที่อีเมลล์: info@thaibev.com

หรือส่งจดหมายมาที่ 

สํานักพัฒนาความเป็นเลิศ

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900
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2. ประสิทธิภาพในการส่ือสารความย่ังยืนของไทยเบฟผ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร*

(กรุณาให้คะแนนโดยใส่เครื่องหมาย    เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)

หัวข้อ 1 2 3 4 5
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3.1 ความสมดุลของเนือ้หา

3.2 ความชัดเจนของเนือ้หา
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3.4 การทําสาระสําคัญด้านความยั่งยืนและสาระที่เก่ียวขอ้ง

3.5 ความสมบูรณ์ของเนือ้หา

3.6 ความถูกต้องของเนือ้หา

3.7 ความโปร่งใสของเนือ้หา

3.8 โครงสร้างและการเรียบเรียงเนือ้หา

3.9 การออกแบบรูปเลม่

4. กรุณาให้ความเห็นอื่นๆ ต่อความย่ังยืนและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
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