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ส�าหรับปี	2562	เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�าเร็จของบริษัท	
ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	(“ไทยเบฟ”)	ไทยเบฟเป็นบรษิทัแรก
ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มระดับโลกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	
Sustainability	Indices	หรือ	DJSI)	ติดต่อกันเป็นปีที่สอง	
เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน	DJSI	ระดับโลกติดต่อกันเป็นปีที่
สาม	และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน	DJSI	กลุ่มตลาดเกิดใหม	่
(Emerging	Markets)	ตดิต่อกนัเป็นปีทีส่ี่	ทัง้หมดนีส้ะท้อนให้เหน็
ถึงการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟที่เป็นไปตามเป้าหมายของ
การก้าวขึ้นเป็นผู้น�าธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสยัทัศน์	2020	ของไทยเบฟมุง่เน้นกลยทุธ์หลกั	5	ประการ	ได้แก่	
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ	ความหลากหลายของตลาดและ
ผลติภณัฑ์	ตราสนิค้าทีโ่ดนใจ	การขายและกระจายสนิค้า	และความ
เป็นมืออาชีพ	ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส�าคัญที่น�าพาให้บริษัทก้าวไปสู่
การเป็นผู้น�าธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง	ไทยเบฟมีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า	ด้วยความมุ่งม่ัน
ขยายธุรกิจออกสู่ประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียนด้วยการลงทุนใน
กิจการต่าง	ๆ	ตลอดจนความทุ่มเทของพนักงาน	เป็นส่วนช่วย
ผลกัดนัให้ไทยเบฟเดนิหน้าไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมายเสมอมา	
จากบริษัทท่ีเติบโตในประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัท
เครือ่งดืม่ชัน้น�าในภมูภิาค	ด้วยผลประกอบการขยายตวัอย่างโดด
เด่นและกลุม่ผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย	รวมถงึความร่วมมอืในการ
ขบัเคลือ่นธรุกจิของกลุม่ไทยเบฟอย่างเข้มแขง็

ไทยเบฟได้รับแรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
(Sufficiency	Economy	Philosophy	-	SEP)	ตามแนวพระราชด�าร	ิ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	และพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีจ่ะสบืสาน	รกัษา	และต่อยอด	เพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน	โดยไทยเบฟได้น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื	17	ประการขององค์การสหประชาชาต	ิ
มาปรบัใช้เป็นแนวทางก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่รบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงทางด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และเศรษฐกจิทีโ่ลก
ก�าลังเผชิญอยู่	สอดคล้องตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี	2573	
ทีอ่งค์การสหประชาชาตจัิดท�าขึน้	นอกจากนี	้ในการวางแผนกลยทุธ์
เพือ่ให้องค์กรบรรลวุสิยัทศัน์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ไทยเบฟ
ได้รวบรวมพลงัสร้างความแขง็แกร่งในการบรหิารจัดการธรุกจิเป็น
เครือ่งมอืเพือ่เพ่ิมศกัยภาพและค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจส่งผลเสยี
ต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

เมื่อธุรกิจพัฒนาขึ้น	บริษัทย่อมต้องมีความรับผิดชอบในประเด็น
ทีส่�าคัญเพิม่มากขึน้	ขณะทีข่บัเคลือ่นธรุกจิไปข้างหน้าตามวสิยัทศัน์	

2020	ไทยเบฟยงัคงมุง่เน้นนโยบายสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไปด้วย	จึงทุ่มเททั้งด้านการเงินและบุคลากร
เพื่อ	“สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตที่ยั่งยืน”	ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า	ไทยเบฟมุ่งม่ันที่จะปกป้อง
สิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ถือเป็นรากฐาน
ของชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง	และส่งผลให้การวางรากฐานทาง
ธรุกจิมัน่คงเช่นกนั	ดงันัน้ไทยเบฟจงึรเิริม่กจิกรรมและโครงการต่าง	ๆ	
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติในชมุชนและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	
นอกจากน้ีไทยเบฟยังคงด�าเนินการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ง	เช่น	ประเมนิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศเพือ่ระบแุละลดความเสีย่งจากภยัธรรมชาตทิีอ่าจเกดิขึน้	รวม
ถงึระบพุืน้ทีเ่สีย่งต่อการขาดแคลนน�า้	ขณะเดยีวกนัไทยเบฟได้จดัตัง้
สถาบันการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนและปลูกฝังความยั่งยืน
ภายในองค์กร	ซึง่ในปี	2562	ไทยเบฟได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ	(UN	Global	Compact)	ซึ่งเป็นการสานต่อ
ความมุง่มัน่ในการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืส�าหรบัทกุคน

ไทยเบฟมคีวามภาคภมูใิจทีม่รีากฐานก�าเนดิในประเทศไทย	และยงัคง
ด�าเนินโครงการที่ช่วยเหลือให้คนไทยเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น	รวมถึงสืบสานอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ให้ยัง่ยนื	โครงการ	“ไทยเบฟ…รวมใจต้านภยัหนาว”	ซึง่เป็นโครงการ
ทีไ่ทยเบฟมอบผ้าห่มให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวในพืน้ทีช่นบทอนัห่างไกล	
โดยปีนีเ้ป็นการครบรอบ	20	ปีของโครงการ	นอกจากนีบ้รษิทัยงัคง
ด�าเนนิโครงการประชารฐัรกัสามคัค	ีทีส่ร้างความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน
ในการร่วมมอืกนัสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิและพฒันาคณุภาพชวีติ
ของคนในชุมชน	ขณะเดียวกันไทยทาเลนท์เป็นอีกหนึ่งโครงการ
ที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีความสามารถไปสู่
ความส�าเร็จในทุก	ๆ	ด้าน	ไทยเบฟยังคงต่ืนเต้นกับความส�าเร็จ
ของโครงการต่าง	ๆ	เพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง	เช่น	โครงการสุดยอด
นกัธรุกจิแบ่งปัน	(Win	Win	WAR	Thailand)	ซึง่เป็นรายการแข่งขนั
เสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ระดับประเทศ	
โดยให้นักธุรกิจรุ่นใหม่น�าเสนอแผนพัฒนาธุรกิจและแนวความคิด
เกีย่วกบัธรุกจิ	และปีนีย้งัเป็นครัง้แรกกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ
ของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอก	อาร์ต	เบียนนาเล	่
(Bangkok	Art	Biennale)	ซึง่ได้รบัการยกย่องจากสถานโีทรทศัน์
บีบีซี	(BBC)	ว่ามีบทบาทส�าคัญในการยกระดับกรุงเทพฯ	ให้เป็น
ศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามวสิยัทศัน์	2020	ไทยเบฟยงัคงเดนิหน้า
พฒันาความยัง่ยนืเพือ่เป็นผูน้�าธรุกจิเครือ่งดืม่ครบวงจรในภมูภิาค
อาเซยีน	อย่างมัน่คงและยัง่ยนื	ไทยเบฟพร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่นน�าพา
บริษัทก้าวไปสู่วิสัยทัศน์	2025	ในนามของคณะกรรมการบริหาร
ทุกท่าน	บริษัทขอขอบคุณพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุฝ่ายทีส่นบัสนนุให้ไทยเบฟบรรลเุป้าหมายตามวสิยัทศัน์
อย่างม่ันคงและแข็งแกร่ง

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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สารจากคณะกรรมการ



คณะกรรมการบรษิทัไทยเบฟ	(“คณะกรรมการฯ”)	มคีวามมุง่มัน่
ที่จะพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ	(“กลุ่มไทยเบฟ”)	
โดยในการก�าหนด	แผนกลยทุธ์โดยรวมของบรษิทั	คณะกรรมการฯ	
ได้พจิารณาถงึปัจจยัส�าคญัด้านความยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม	
สังคม	และธรรมาภิบาล	ได้แก่	การบรหิารทรพัยากรธรรมชาต	ิ
การพัฒนาบุคลากร	สิทธิมนุษยชน	ตลอดจนการก�ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ	ทั้งนี้	คณะกรรมการฯ	พร้อมที่จะ	
สนับสนุนคณะผู้บริหารของไทยเบฟอย่างเต็มที่ในการน�าแนว
ปฏิบัติเพือ่ความย่ังยืนมาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ไทยเบฟ

คณะกรรมการฯ	ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่มไทยเบฟ	รวมถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	และการบริหาร
งานของทีมผู้บริหาร	ซึ่งคณะกรรมการฯ	ได้ประเมินการปฏิบัติงานของทีมผู้บริหาร	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ	
ด้านความยัง่ยนืทีส่�าเรจ็ตามความมุง่มัน่ตัง้ใจและเป้าหมายทีไ่ด้ระบไุว้ในรายงานฉบบันี้

คณะกรรมการฯ	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนด	นโยบายและ
กลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ	ให้สอดคล้องกับทิศทางและ	แนวทางการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของกลุ่มไทยเบฟ	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา	ความยั่งยืนทางธุรกิจให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การพัฒนาและก�ากับดูแลโครงการด้านความยั่งยืนและจัดท�ารายงาน	การพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับน้ี	คณะกรรมการฯ	ได้รับการรายงาน
และการน�าเสนอข้อมูลอย่างสม�่าเสมอจากคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทาง
ธุรกิจ	และคณะผู้บริหารของไทยเบฟ	เกี่ยวกับวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	โครงการน�าร่อง	อุปสรรค	ความคืบหน้า	และความส�าเร็จด้าน
ความยั่งยืน	ตลอดจนการบริหารและการด�าเนินการในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	เช่น	การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูบ้รโิภค	การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์	เป็นต้น

คณะกรรมการฯ	มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส	มีการสื่อสารเก่ียวกับธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีขององค์กรอย่างเปิดเผยและชดัเจน	การเปิดเผยข้อมลูในรายงานการพฒันาทีย่ัง่ยนืและในรายงานประจ�าปีของไทยเบฟ
มีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว	รายงานฉบับน้ียังได้กล่าวถึงความพยายามอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มไทยเบฟ	ในการ	
ด�าเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาลและเสริมสร้างความร่วมมอืกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้มคีวามแขง็แกร่ง	เพือ่ผลกัดนัให้เกิดประโยชน์
ด้านสิง่แวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกจิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการฯ	มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ท่านรับทราบต่อไป

คณะกรรมการ
บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
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STABLE	&	SUSTAINABLE
ASEAN	LEADER



ด้วยการด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง	
ไทยเบฟมุ่งมั่นก้าวไปยังเป้าหมาย
สู่การเป็นผู้น�าบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มความภาคภูมิ

ไทยเบฟเราให้ความส�าคญัในการพฒันาธุรกิจ
ด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรม	เพือ่สิง่ทีด่กีว่า
ส�าหรับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง	ด้วยความเชื่อมั่นว่า	
“การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจาก
การเตบิโต”	คอืรากฐานทีจ่ะน�าไปสูก่ารเป็น
ผู้น�าท้ังในประเทศ	และภูมิภาคอาเซียน
อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป



เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	(“ไทยเบฟ”)	จดัท�ารายงาน	
การพฒันาทีย่ั่งยืนเป็นประจ�าทกุปี	เริม่ตัง้แต่ปี	2555	ซึง่รายงาน	
ฉบบันีเ้ป็นฉบบัที	่6	ประจ�าปี	2562	โดยจัดท�าข้ึนตามหลกัเกณฑ์	
ในแบบหลัก	(Core)	ของกรอบการรายงาน	ความยั่งยืนสากล	
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ฉบบั	GRI	Standards	และ		
ได้เริม่ศกึษาและประยกุต์ใช้แนวทางการรายงานของ	Integrated	
Reporting	(IR)	ซึ่งเป็นรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ	
ท่ีแสดง	ถึงผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น	
และผู้มีส่วนได้	ส่วนเสียกลุ่มต่าง	ๆ	แบบองค์รวม

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเด็นความส�าคัญทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วน
ได้	ส่วนเสีย	ซ่ึงมหีวัข้อและเนือ้หาของรายงานครอบคลมุประเดน็ส�าคญัทัง้	4	ด้าน	โดยมกีารปรบัเปลีย่นล�าดบัการเล่าเรือ่ง	เริม่จาก	
สิ่งแวดล้อม	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	และเศรษฐกิจ	ด้วยไทยเบฟให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งถือเป็นรากฐาน
ของชุมชนและสังคมท่ีแข็งแกร่ง	และสนับสนุนให้รากฐานทางเศรษฐกิจม่ันคง	โดยมีเจตนารมณ์ต้องการน�าเสนอกลยุทธ์
และแนวทาง	การด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความยัง่ยนือย่างต่อเน่ือง	ซึง่ไทยเบฟ	
และบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ	(“กลุ่มไทยเบฟ”)	ได้น้อมน�ามาปฏิบัติ	และในขณะเดียวกันได้ก�าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนืทัง้	17	ประการ	ขององค์การสหประชาชาต	ิ(UN	Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	

GRI	102-1

GRI	102-10

GRI	102-45

GRI	102-48

GRI	102-50

GRI	102-51

GRI	102-52

GRI	102-53

GRI	102-54

GRI	102-56
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ขอบเขตการรายงาน

ข้อมลูทีน่�าเสนอในรายงานฉบบันีเ้ป็นข้อมลูในปีงบประมาณ	2562	ไทยเบฟ
รายงาน	ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	ครอบคลุม	
ระยะเวลา	12	เดือน	จากเดือนตุลาคม	2561	ถึงกันยายน	2562	

ขอบเขตการรายงานครอบคลุม	ไทยเบฟ	กลุ่มไทยเบฟในประเทศไทย	และ
บริษัทในต่างประเทศ	ทั้งนี้	ในส่วนของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	
เป็นการรวบรวมข้อมลูจากโรงงานผลติ	40	แห่ง	ได้แก่	โรงงานสุรา	25	แห่ง	
(19	แห่งในประเทศไทย	5	แห่งในสหราชอาณาจักร	และ	1	แห่งใน
ประเทศเมียนมา)	โรงงานเบียร์	3	แห่งในประเทศไทย	โรงงานผลิต
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	11	แห่งในประเทศไทย	โรงงานผลิตอาหาร	
1	แห่งในประเทศไทย	และข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า	11	แห่งใน
ประเทศไทย	[ประกอบด้วย	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด	6	แห่ง	
และบริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	5	แห่ง]	

ทั้งนี้	มีการเพิ่มเติมขอบเขตการรายงานจากปี	2561	อันเน่ืองมาจาก		
การขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศ	ดังนี้

•	 ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์	ได้แก่	บริษัท	สุรากระทิงแดง	(1988)	จ�ากัด	สาขา
ก�าแพงเพชร	ประเทศไทย	บรษิทั	แกรนด์	รอยลั	กรุป๊	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
จ�ากัด	ในประเทศเมียนมา	และกลุ่มบริษัทอินเวอร์เฮ้าส์	ดิสทิลเลอร	์
ในประเทศสหราชอาณาจักร	จ�านวน	5	โรงงาน

•	 ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี	
แอลกอฮอล์	ได้แก่	บรษิทั	ไทยดริง้ค์	จ�ากดั	สาขาล�าปาง	ประเทศไทย

ไทยเบฟจัดท�ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับน้ีทั้งภาษาไทยและภาษา	
อังกฤษ	รวมถึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยเบฟ	www.sustainability.
thaibev.com	หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย	สามารถติดต่อ	
คณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้ทาง	sustainability@
thaibev.com	หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม	โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้าย
รายงานฉบบันี	้คณะท�างานมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะพจิารณาข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและน�าไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 ได้จัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีถงึการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ไทยเบฟทีเ่ป็นไปตาม
แนวทางการพฒันาความยัง่ยนื รายงานการพฒันาทีย่ัง่ยนืฉบบันี้
ได้รับการตรวจสอบผลการด�าเนินงานด้านการเงินปี 2562 
ผ่านการสอบบญัชจีากผูส้อบบญัช ี(บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย 
สอบบัญชี จ�ากัด KPMG) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 ของไทยเบฟ ส่วนการตรวจสอบ
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอบรมพนักงาน 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ความเชือ่มัน่จาก Lloyd’s Register International 
(Thailand) Limited ซึง่เอกสารการรบัรองความน่าเชือ่ถอืของ
ข้อมลูแสดงอยูใ่นหวัข้อการรบัรองจากหน่วยงานภายนอก
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กลุมไทยเบฟ

ออสเตรเลีย

แอฟริกา

ยุโรป
เอเชียอเมริกา เหนือ

เก่ียวกับไทยเบฟ

ไทยเบฟมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	
ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ผลิตเครือ่งดืม่ชัน้น�าในประเทศไทย	และ
ยงัเป็นหนึง่ในผูผ้ลติรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย	โดยแบ่งธุรกิจ
ออกเป็น	4	สายธรุกจิ	ได้แก่	สุรา	เบยีร์	เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์	
และอาหาร	ในปี	2562	นับเป็นอีกปีท่ีไทยเบฟได้รับคัดเลือก
เป็นที่	1	หรือผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลก	ในดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	
หรอื	DJSI)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	โดยไทยเบฟเป็นบรษัิทแรกในเอเชีย
ท่ีได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี	2	เป็นสมาชกิในดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ในกลุ่ม
ดชันโีลก	(DJSI	World)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	และกลุม่ตลาดเกดิใหม่	
(DJSI	Emerging	Markets)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4

GRI	102-1

GRI	102-2

GRI	102-3

GRI	102-4

GRI	102-5

GRI	102-6

GRI	102-7

GRI	102-10
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วิสัยทัศน์องค์กร

แผนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟในอีก	6	ปีข้างหน้า	เพื่อตอกย�้า
ความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขยายต่อความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายปี
ทีผ่่านมา	แผนนีป้ระกอบด้วยกลยทุธ์หลกั	5	ประการ	ทีจ่ะน�าไปสู่การจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่ิงขึ้นให้กับผู้บริโภค	การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสในการท�างานให้กับพนักงาน

พันธกิจของเรา

คือ	การประสาน	“สัมพันธภาพ”	กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส�าคัญ	กับ
ไทยเบฟในทุก	ๆ	ด้าน	โดยมอบคุณค่าที่ส�าคัญ	6	ประการ
•	 มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
•	 ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจ�าหน่ายโดยให้บรกิารอย่าง	มอือาชพี
•	 ให้ความส�าคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น	ด้วยการ

เติบโตของรายได้และผลก�าไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
•	 เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ	ความโปร่งใส	และการ	ด�าเนิน

ธุรกจิด้วยหลกัธรรมาภิบาล
•	 มอบความไว้วางใจ	อ�านาจ	และรางวัลแก่พนักงาน	เพื่อสร้าง	ความร่วม

รับผิดชอบ
•	 สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

กลยุทธ์

•	 การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•	 ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนท่ีจะกระจายรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	โดย
การ	เพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	และ
รายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

•	 ตราสินค้าที่โดนใจ
ธรุกจิหลกัของไทยเบฟแบ่งเป็น	3	กลุม่ผลติภณัฑ์	คอื	สรุา	เบยีร์	และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	จะมีการก�าหนด
ผลิตภัณฑ์หลัก	รวมถึงตลาดหลักและตลาดรอง	ที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสูง	โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาด	เป็นตัวขับเคลื่อน
ในการขยายธุรกิจ

•	 การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ	การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและทั่วถึง	
ถอืเป็นสิง่ส�าคญั	ไทยเบฟมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาเครือข่ายกระจายสินค้า	ที่มีอยู่	
ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น	ผ่านการจัดการซัพพลายเชน	ที่เป็นเลิศ
ของบรษิทั	และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิม่ข้ึน	รวมถงึการหาพันธมิตร
เพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

•	 ความเป็นมืออาชีพ
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพสูง	
ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถท�างานร่วมกันได้	อย่างราบรื่น	
และยงัสามารถใช้ประโยชน์จากการท�างานร่วมกนั	ระหว่างกลุม่ผลติภณัฑ์	
อย่างเหมาะสม	อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

สินค้าและบริการ

ไทยเบฟจัดจ�าหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า	90	ประเทศทั่วโลก	ผลิตภัณฑ	์
เคร่ืองด่ืมและอาหารของไทยเบฟผลิตจากโรงงานสุรา	29	แห่ง	(19	แห่งใน
ประเทศไทย	5	แห่งในสหราชอาณาจักร	2	แห่งในประเทศเวียดนาม	2	แห่งใน
ประเทศเมียนมา	และ	1	แห่งในประเทศจีน)	โรงงานเบียร์	30	แห่ง	(3	แห่งใน
ประเทศไทย	26	แห่งในประเทศเวียดนาม	และ	1	แห่งในประเทศเมียนมา)	
โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์	31	แห่ง	(21	แห่งในประเทศไทย	
8	แห่งในประเทศมาเลเซีย	1	แห่งในประเทศเวียดนาม	และ	1	แห่งใน
ประเทศเมียนมา)	และโรงงานผลิตอาหาร	1	แห่งในประเทศไทย	อีกทั้งยังมี
เครือข่ายกระจายสินค้า	กว่า	400,000	จุดทั่วประเทศไทย

ทัง้นี	้ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2562	บรษิทัในกลุม่ไทยเบฟ	มจี�านวน	รวมท้ังส้ิน	
207	บริษัท	ดังนี้
•	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	1	บริษัท
•	 บรษิทัในประเทศไทย	102	บรษิทั	แบ่งเป็นบรษิทัย่อย	101	บรษิทั	และ	

บริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	1	บริษัท	คือ	บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	
(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

•	 บริษัทในต่างประเทศ	104	บริษัท	(แบ่งเป็นบริษัทย่อย	81	บริษัท	และ	
บริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม	49	บริษัท	และบริษัท
ร่วมค้าของบริษัทย่อยทางอ้อมในกลุ่ม	Sabeco	5	บริษัท)

ไทยเบฟมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง	ดังนี้
•	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสุรา	ได้แก่	รวงข้าว	หงษ์ทอง	แสงโสม	เบลนด์	285		

แม่โขง	Grand	Royal,	Balblair,	Old	Pulteney
•	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียร์	คือ	เบียร์ช้าง	เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการ

ยอมรบัอย่างกว้างขวางในกลุม่นกัดืม่เบยีร์ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ	และ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียร์ประเทศเวียดนาม

•	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียง	ประกอบด้วย	
ชาเขยีวโออิช	ิเครือ่งดืม่อัดลมเอส	เครือ่งดืม่อัดลมเพือ่สขุภาพ	100	พลสั	
น�้าด่ืมคริสตัล	และโซดาร็อคเมาเท็น

•	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร	ประกอบไปด้วยร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่ม	OISHI,	
Hyde	&	Seek,	Man	Fu	Yuan,	mx	cakes	&	bakery,	Chilli	Thai,	
SO	asean	Café	&	Restaurant,	Eat	Pot,	Food	Street,	POT	
Ministry,	Café	Chilli,	เสือใต้	และร้าน	KFC	ในประเทศไทยจ�านวน	
ทั้งหมด	305	สาขา	ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท	เดอะ	คิวเอสอาร์	
ออฟ	เอเชีย	จ�ากัด

13บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562



ปี 2562
รายได้รวม	(ประจ�าปี)

ปี 2561
รายได้รวม	(ประจ�าปี)

274,110 ล้านบาท

236,416*
 ล้านบาท

ตัวเลขช้ีวัดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตุลาคม	2561	-	กันยายน	2562	ระยะเวลา	12	เดือน

ตุลาคม	2560	-	กันยายน	2561	ระยะเวลา	12	เดือน
*ปรับปรุงใหม่

29%
สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ

71%
สัดส่วนรายได้จากประเทศไทย

25%
สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ

75%
สัดส่วนรายได้จากประเทศไทย

14 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
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1.86 เท่า 15.18% 17.06%1.71 เท่า
ปี 2561 ปี 2562ปี 2562 ปี 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลประจำาปี (ล้านบาท)

ยอดขาย (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

กำาไร (ล้านบาท)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท)

หมายเหตุ
1.		การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายได้	(อ้างอิง	GRI	
201-1:	Revenue)	ต้นทุนขาย	(อ้างอิง	GRI	201-1:	Operating	Costs)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	(อ้างอิง	GRI	201-1:	Employee	
Wages	and	Benefits)	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(อ้างอิง	GRI	201-1:	
Payments	to	Government)	และเงินปันผลประจ�าปี	(อ้างอิง	GRI	
201-1:	Payments	to	Providers	of	Capital)	

2.		ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานซึง่เป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุขาย	คอื	จ�านวน	

5,978	ล้านบาท	ในช่วงเดือนตุลาคม	2561	-	เดือนกันยายน	2562	และ
จ�านวน	5,022	ล้านบาท	ในช่วงเดอืนตลุาคม	2560	-	เดอืนกนัยายน	2561	
ภาษสีรรพสามติจ่ายให้รฐับาลเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุขายด้วย

3.		รายได้จ�าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	
(มหาชน)	ตามงบการเงินของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บริษัทย่อย	ส�าหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

4.	เงนิปันผลประจ�าปีส�าหรบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)

*ปรับปรุงใหม่

*ปรับปรุงใหม่

*ปรับปรุงใหม่

*ปรับปรุงใหม่

15บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
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สิ่งแวดล้อม

•	อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ลดลง	7% เปรียบเทียบกับปีฐาน	2557

•	อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ลดลง	14% เปรียบเทียบกับปีฐาน	2557

•	อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ลดลง	10% เปรียบเทียบกับปีฐาน	2557

•	อัตราส่วน*ของบรรจุภัณฑ์หลัก**มาจากการใช้ซ�้า	
การน�ากลับมาใช้ใหม่	และการเก็บกลับคืน

75%
*ค�านวณจากยอดขายโดยเทียบจากน�้าหนักบรรจุภัณฑ์
**บรรจุภัณฑ์หลัก	ได้แก่	ขวดแก้วที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม

ความสำาเร็จด้านความยั่งยืน
ที่สำาคัญในปี 2562

16 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
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•	อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง	“ทางเลือกเพื่อสุขภาพ”	

คิดเป็น	45% ของกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เป้าหมายปี	2568	:	50%

เศรษฐกิจ

สังคม

•	การพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดต�าแหน่ง

94% ของต�าแหน่งส�าคัญทั้งหมด

•	การมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ

1,600 คน	

ชั่วโมงจิตอาสา	95,000 ช่ัวโมง

100%	 ของสถานประกอบการ
ของกลุ่มไทยเบฟที่มีการด�าเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนเปรียบเทียบกับจ�านวน
สถานประกอบการทั้งหมด*
*	สถานประกอบการ	หมายถึง	สถานประกอบการทีมี่การประเมินว่า	การด�าเนนิการ
ของกลุม่ไทยเบฟอาจมผีลกระทบต่อชมุชน	ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อมและ
กลุม่ไทยเบฟจดัให้มโีครงการพฒันาชมุชนรอบสถานประกอบการนัน้	ๆ 	(32	แห่ง)

17บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
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แนวทางการพฒันา
อย่างยัง่ยนืของไทยเบฟ
ไทยเบฟน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
(Sufficiency	Economy	Philosophy-	SEP)	
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พร้อมทั้งยึด	ถือ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	17	ประการ	ขององค์การ
สหประชาชาติมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	ในปี	2562	
ไทยเบฟยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาต	ิ(UN	Global	Compact)	เพือ่เป็นส่วนหนึง่	
ในการสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

GRI	102-18,	GRI	102-29,	GRI	103-1,	GRI	103-2,	GRI	103-3
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หวงโซคุณคา
ของไทยเบฟ

การผลิต

การจัดซื้อจัดหา การตลาดและ
การขาย

การกระจาย
สินคา

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ
หลังการบริโภค

ห่วงโซ่คณุค่าของไทยเบฟ
ปัจจัย

สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า

ทุนทางการเงิน
•	 มูลค่าหลักทรัพย	์
492,203	ล้านบาท

•	 หนี้สิน	256,915	ล้านบาท
•	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	
150,325	ล้านบาท

(ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

ทุนด้านบุคลากร
•	 จ�านวนพนักงาน	
45,863	คน

•	 ชั่วโมงการฝึกอบรมของ
ผู้บริหารและพนักงาน	
513,341	ชั่วโมง

ทุนทางปัญญา
•	 ระบบการจัดการความรู้
•	 เงินลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา	
212	ล้านบาท

ทุนทางการผลิต
•	 สินทรัพย์รวม	
407,240	ล้านบาท

•	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์
59,737	ล้านบาท

ทุนทางสังคม
•	 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยเบฟและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

•	 ความร่วมมือกับคู่ค้า
•	 มูลค่าการลงทุน
เพื่อสังคมมากกว่า	
500	ล้านบาท

ทุนทางสิ่งแวดล้อม
•	 จ�านวนการใช้ทรัพยากรน�า้	
13.04	ล้านลกูบาศก์เมตร

•	 จ�านวนการใช้พลังงาน	
8,230,240	GJ

กลยุทธ์

•	การเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

•	ความหลากหลายของ
ตลาดและผลิตภัณฑ์

•	ตราสินค้าที่โดนใจ

•	การขายและ
การกระจายสินค้าท่ี
แข็งแกร่ง

•	ความเป็นมืออาชีพ

อัตราการบาดเจ็บจากการสูญเสียเวลา 
(LTIFR) 

1.67 /	หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน

อัตราการหมุนเวียน

พนักงาน 11.5%

รายได้รวม 
274,110	ล้านบาท

กำาไรก่อนภาษีและค่าเสื่อม

45,096	ล้านบาท

กำาไรสุทธิ

26,083	ล้านบาท

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนท้องถิ่น 
543	ล้านบาท	ภายใน	3	ปี

ไม่มีการร้องเรียน
เรื่องสิทธิมนุษยชน

20 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562
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ส�าหรับไทยเบฟ	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ	ที่จะส่งผลส�าเร็จทางธุรกิจ	ดังนั้น	เพื่อเสริมสร้างความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ที่
มีคณุภาพและการเตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยนื	บรษิทัจงึใส่ใจในทกุขัน้ตอนและทุกกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า	ดังนี้

การจัดซ้ือจัดหา

ในฐานะผู้น�าในการผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ	ไทยเบฟให้ความ
ส�าคัญกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหาท่ีต้องมีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	
และมุ ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อรักษาคุณภาพ	ของสินค้าและบริการ	
โดยต้องค�านึงถึงปัจจัย	ดังนี้
•	 การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า	เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและเตบิโตไปพร้อมกบับรษิทัอย่างยัง่ยนื	โดยก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าและน�ากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้า
และบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและตรวจสอบผลงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม

•	 กระบวนการจัดซ้ือจัดหาที่มีมาตรฐาน	ซึ่งค�านึงถึงปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม	เช่น	การบริหารจัดการน�้า	อาชีวอนามัย	และ
ความปลอดภัย	รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า
และบริการส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

•	 การค�านึงถึงผลกระทบหลังการบริโภคจากการจัดซื้อจัดหา	เช่น	ขวด
น�้าแร่ช้าง	BioPET	ซึ่งเป็นพลาสติกที่ได้มาจากพืชร้อยละ	30

การผลิต

ไทยเบฟให้ความส�าคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน	ไม่ว่าจะเป็น
•	 การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย

และมาตรฐานการจัดการต่าง	ๆ	ตามหลักสากล	ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	และผู้บริโภค	เช่น	มาตรฐาน	ISO	
9001	GMP	HACCP	ISO	14001	เครื่องหมายรับรองคุณภาพของ
น�้าดื่ม	National	Sanitation	Foundation:	NSF

•	 ความปลอดภยัในการผลติท่ีมกีารจดัการด้านสุขลกัษณะท่ีดี	โดยเลอืกใช้
วตัถดุบิทีม่คีณุภาพ	ปลอดภยั	และสร้างความ	พงึพอใจสูงสุดแก่ผูบ้รโิภค

•	 การใช้ทรพัยากรต่าง	ๆ	เช่น	ทรพัยากรน�า้และพลงังาน	ให้คุม้ค่าและเกดิ
ประโยชน์สงูสดุโดยไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	และมกีาร
ใช้พลังงานทดแทน	การผลิตไอน�้าส�าหรับโรงงานผลิตสุรา	การติดต้ัง
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีแบบไร้อากาศ	การตดิตัง้หม้อไอน�า้แบบไหลทางเดยีว	
รวมถงึมกีารพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลย	ีในด้านต่าง	ๆ	อย่างต่อเนือ่ง

การกระจายสินค้า

ด้วยกระบวนการกระจายสนิค้าทีม่ปีระสิทธภิาพพร้อมกบัช่องทางการกระจาย
สนิค้าท่ีแขง็แกร่งและครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทย	โดยสามารถ
•	 รักษาคุณภาพของสินค้าและมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้า

ทุกกลุ่ม	ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและไทยเบฟได้เป็น
อย่างดี	รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้แทนจ�าหน่ายโดยให้
บริการอย่างมืออาชีพ

•	 น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
วางแผนการกระจายสนิค้า	รวมถงึระบบการขนส่ง	เช่น	การควบคมุวินยั
ในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ	การบริหารการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 รองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย	
โดยบรษิทัได้เข้าไปถอืหุน้บรษิทั	ฮาว	ีลอจสิตกิส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการขนส่งและกระจายสนิค้าทีม่กีารควบคมุ
อุณหภมิูของสินค้าให้เหมาะสม	ต้ังแต่ออกจากโรงงานไปจนถึงมือ
ผู้บริโภค	(Cold	Chain)

การตลาดและการขาย

ไทยเบฟส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการ
•	 สร้างเครอืข่ายทีแ่ขง็แกร่งและมุง่เน้นการสร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบั	ลูกค้า

ผ่านโครงการทีห่ลากหลาย	เช่น	โครงการ	ทรปิเปิล	เอ	และกจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาดในช่องทางการขาย	ซึ่งเป็นหน่ึงใน	กลยุทธ์ด้านการเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์	2020

•	 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
และสังคม	หรือการจัดโครงการ	Serve	Responsibly	การให้บริการ	
อย่างมีความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค	พร้อม
รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อน�ามา
พัฒนาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

ไทยเบฟเชือ่ว่าบรรจภุณัฑ์ทีด่	ีนอกจากจะท�าหน้าทีป่กป้องผลติภณัฑ์และมี
รปูลกัษณ์สวยงามแล้ว	ยงัต้องสามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้	บรษิทัจงึมุง่เน้น
•	 การน�าวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่าง	ๆ	เช่น	กล่องกระดาษ	

ไส้กล่อง	ขวดแก้ว	กระป๋อง	และลังพลาสติก	ที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับ
มาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง

•	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ซ�้าน�ากลับ
มาใช้ใหม่	และสามารถเก็บกลับคืนมาใช้ในกระบวนการได้อีก	(Reuse	
and	Recycle)	เพือ่ลดของเสยีทีเ่กดิขึน้หลงัการบรโิภค	เพราะ	“การใช้
ครัง้เดยีว”	ท�าให้เกิดขยะมากเกินจ�าเป็นและสิน้เปลอืงทรพัยากรธรรมชาติ
ในการผลิตอีกด้วย
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ความรู้
•	ข้อมูลเชิงลึก
•	ความเข้าใจที่ถูกต้อง
•	การให้ความส�าคัญกับความรู	้
และประสบการณ์

คุณธรรม
•	ความซื่อสัตย์
•	ความบริสุทธิ์ใจ
•	ความอุตสาหะ
•	ความมีสติ
•	ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ไทยเบฟน้อมน�ากรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ความย่ังยืนซ่ึงประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ	3	ประการ	คอื	ความพอประมาณ	
ความมเีหตผุล	และการมรีะบบภมูคิุม้กนัทีด่	ีหากด�าเนนิ	ตามหลกั	3	ประการ	
ควบคู่ไปกบัการสร้างความรูแ้ละคณุธรรม	บรษัิท	จะสามารถ	ด�ารงอยูไ่ด้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	
พร้อมทัง้น�าพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุลใน	4	มติ	ิคอื	ส่ิงแวดล้อม	
สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และเศรษฐกจิ	ขณะเดียวกนัภายใต้กลยทุธ์การพฒันา
ความยั่งยืนขององค์กร	ไทยเบฟเชื่อมั่นว่า	จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	
และสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจ�ากัด	ให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวมได้ต่อไป

หลกัการทัง้สองมุง่เน้นการใช้ความรู	้ประสบการณ์	และความคดิ	ในการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าที่ม่ันคง	ส่งเสริมการลดผลกระทบ	ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	นอกจากน้ีหลัก	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ	วิสัยทัศน์	2020	ของไทยเบฟ	
โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ก้าวสูก่ารเป็น	“ผูน้�าธรุกจิเครือ่งดืม่ในภมูภิาคอาเซยีน
อย่างม่ันคงและยั่งยืน”	และ	มุ่งเน้น	ไปที่การมีส่วนร่วมและการสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดกีบัผูม้	ีส่วนได้	ส่วนเสยีให้ยัง่ยนืไปพร้อมกบัการเตบิโตขององค์กร

ศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ
การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

สังคม
การดูแลและแบ่งปัน

ส่ิงแวดล้อม
การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาความย่ังยืน
ของไทยเบฟ

ไทยเบฟน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืน	พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพฒันา
ทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต	ิ17	ประการ	มาประกอบการก�าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันา	เพือ่ผลกัดนัให้
องค์กรด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	ต่อสิ่งแวดล้อม	และต่อสังคมโดยรวม	
โดยในปี	2562	ไทยเบฟเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	(UN	Global	Compact)	เพื่อ
ร่วมมือในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบใน	4	ด้าน	ได้แก่	สิทธิมนุษยชน	มาตรฐานแรงงาน	รักษา
สิ่งแวดล้อม	และการต่อต้านทุจริต	

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
•	การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

•	เตรียมพร้อมเพื่อรับ
ผลกระทบหรือความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความมีเหตุผล
•	ประเมินเหตุและผล
ของทุกการกระท�าที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

•	สร้างคุณค่าที่แท้จริง

ความพอประมาณ
•	อยู่ในวิถีและศักยภาพ
•	หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง
•	มีวินัยทางการเงิน
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โครงสร้างการพฒันาความยัง่ยนืของไทยเบฟ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

ส�านักพัฒนาความเป็นเลิศ

คณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืน และความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนา
ความยั่งยืน ทางธุรกิจ

คณะท�างานพัฒนา
ความยั่งยืน ทางธุรกิจ

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ

สุรา

• กลุ่มบริหารลงทุนตราสินค้า
• กลุ่มบริหารช่องทางการจ�าหน่าย
• กลุ่มการเงินและบัญชี
• กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

• สายบริหารทั่วไป
• สายสนับสนุน
• สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ

เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 

(ประเทศไทย)

(ตัวแทน)
สายธุรกิจ

อาหาร
ประเทศไทย

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ

เบียร์

(ตัวแทน)
คอร์เปอเรต

ฟังก์ชัน

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ
ต่อเน่ือง

(ตัวแทน)
กลุ่ม

ทรัพยากร
บุคคล

การบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนื
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�ากับดูแลธุรกิจ		ก�าหนด	
กลยุทธ์การด�าเนนิงานและพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื	โดยให้	
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายได้รบัประโยชน์อย่างสมดลุกนั	คณะกรรมการบรษิทัจงึ
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความยัง่ยนืและความเส่ียง	ท�าหน้าทีส่นบัสนนุ
คณะกรรมการบรษิทัในการก�าหนดนโยบายความยัง่ยนืและการบรหิารความ
เสี่ยง	ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนา	องค์กรของกลุ่มไทยเบฟอย่างยั่งยืน	
รวมท้ังก�ากับดูแลกิจกรรมการ	พัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนดไว้

เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาความยัง่ยนืให้เกดิเป็นรปูธรรม	กรรมการ	ผูอ้�านวยการ
ใหญ่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยนืทางธรุกจิ	เพือ่รบัผดิชอบในการ
พจิารณา	วางแผน	และด�าเนนิการด้านการพฒันา	ความยัง่ยนืของไทยเบฟให้
สอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิงานและกลยทุธ์ขององค์กรทีก่�าหนดโดยคณะ
กรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการ	บรหิาร	นอกจากนี	้ยงัมคีณะท�างานพฒันา
ความยัง่ยนืทางธรุกจิ	(Sustainable	Development	Working	Team)	ประกอบ
ด้วยตวัแทน	จากสายงานต่าง	ๆ	เป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุคณะกรรมการพฒันา
ความยัง่ยนืทางธรุกจิ	โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าแผนงานและโครงการ
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Member of DJSI World, DJSI Emerging Markets 
Food, Beverage & Tobacco Industry Group, 
Beverage Industry

สนับสนุน	แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมนิ	สาระส�าคญัด้านความยัง่ยนืของบริษัท	ด้วยการทวนสอบความครบถ้วน	
ของประเดน็ส�าคญัต่อความยัง่ยนืขององค์กร	พร้อมท้ังตดิตามการด�าเนินงาน	
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาความ	
ยั่งยืนทางธุรกิจและคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง

ไทยเบฟได้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน	Dow	Jones	Sustainability	
Indices	(DJSI)	หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	และ	ในป	ี
2562	ไทยเบฟได้รบัคดัเลอืกเป็นผู้น�าในกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม	ระดับโลก	
ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	ถือเป็นบริษัท	ในอตุสาหกรรม
เครือ่งดืม่ของอาเซยีนเพียงบริษัทเดียวทีไ่ด้รับการประเมนิ	ให้เป็นที่	1	หรือผู้น�า
ด้านความย่ังยืนในอันดับสูงที่สุดของโลกต่อเนื่อง	2	ปีซ้อน	เป็นสมาชิกใน
ดัชนคีวามย่ังยืนดาวโจนส์ในกลุม่ดชันโีลก	(DJSI	World)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	

และกลุ่มตลาดเกิดใหม่	(DJSI	Emerging	Markets)	ต่อเน่ืองเป็นปีที่	4	
นอกจากน้ีผลการด�าเนินงานด้านความ	ยัง่ยนือย่างก้าวกระโดดท�าให้ไทยเบฟ	
ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการ	พัฒนาความยั่งยืนเร็วที่สุด	(Industry	
Mover)	ในปี	2560	และ	2561	ความส�าเร็จน้ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของ
ไทยเบฟที่จะด�าเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยเบฟให้ความส�าคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก	เน่ืองจาก	ส่ง
ผลกระทบมาสู่สังคม	ซึ่งทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่างส่งผล	
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	หากสิง่แวดล้อมถกูท�าลาย	ชมุชน	กจ็ะอยูไ่ม่ได้	
ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม	ท�าให้ธุรกิจไม่สามารถ	ด�าเนินการต่อไปได้	
ดังนั้น	สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	สังคม	จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องมีความเกื้อกูลกัน
และด�ารงอยู่อย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน	

ทรัพยากรธรรมชาติในโลกของเราน้ันร่อยหรอลงทุกวัน	เพราะบนโลกใบเดิมมีจ�านวนประชากรที่เพิ่ม
ขึ้นจนเกินจุดสมดุล	มีการประมาณการกันว่าเราต้องการโลก	3	ใบ	จึงจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่
เพียงพอกับความต้องการและรองรับขยะของคนทั้งโลก	ดังน้ันการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
จึงเป็นหน้าที่และเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจก่อนที่สงครามแห่งการแย่งชงิทรพัยากรจะเกดิขึน้ทัว่โลก

ในด้านของธุรกิจน้ัน	ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ	หรือ	CSR	ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการ
บริจาคมาสูก่ารด�าเนินงานทีมี่ความต่อเน่ืองและมีการวดัผลมีกฎเกณฑ์ทีช่ดัเจนขึน้	บรษิทัหลายแห่งท่ีเคย
ด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมเพยีงเพือ่จะชดเชยผลกระทบด้านลบท่ีกจิการ
ของตนได้สร้างขึน้ต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เร่ิมหนัมาให้ความสนใจกับมิติอ่ืน	ๆ	ของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืเพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่มติด้ิานสงัคม

อย่างไรกดี็	การแก้ไขปัญหาและพฒันางานด้านสงัคมนัน้ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเข้าใจ	“ภมูสิงัคม”	
ในแต่ละพืน้ที	่ค�าว่า	“ภมู”ิ	หมายถงึ	สภาพภมูศิาสตร์หรือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ส่วนค�าว่า	“สังคม”	รวมไปถึง
ความเข้าใจในความคดิ	ความเป็นอยู	่และวฒันธรรมของคนในพื้นที่น้ัน	ๆ	เม่ือเข้าใจถึงภูมิสังคมของแต่ละ
พื้นที่แล้ว	การท�างานกับชุมชนยังจะต้องท�าให้เกิด	3	สิ่งคือ	“เข้าใจ”และ	“เข้าถึง”	คนในพื้นที	่
ก่อนที่จะ	“พัฒนา”	พวกเขาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในระยะยาว

องค์กรชั้นน�าอย่างบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	ซึ่งมีเครือข่ายด้านธุรกิจมากมาย	สามารถเป็นส่วนส�าคัญ
ในการผลกัดนัแนวปฏบิติัด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืได้	ไม่ว่าจะผ่านการผลกัดนั
มาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	การประหยัดพลังงาน	ตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจหมนุเวยีน	
(Circular	Economy)	และอกีหลาย	ๆ	ด้าน	โดยเป้าหมายสงูสดุอาจจะเป็นการสร้าง	“ประโยชน์สุข”	ให้แก่
องค์กร	แก่เครือข่ายธุรกิจ	และแก่ประเทศชาติ	อันจะน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจและค�ายกย่องนับถือ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
เลขาธิการ	
มูลนิธิชัยพัฒนา

บทสมัภาษณ์จากผูท้รงคณุวฒุด้ิานความยั่งยืน
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คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

นักลงทุน

ชุมชน

หน่วยงานก�ากับดูแล

องค์กรพัฒนาเอกชน

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ

ไทยเบฟ

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น บทรายงาน

พนักงาน

	• ข้อความทาง	SMS
	• แอปพลิเคชันไลน์	(LINE	Application):	
LINE@	“We	are	ThaiBev	Group”

	• เฟสบุ๊ค	แฟนเพจ	(Facebook	Fanpage)
	• อินทราเน็ต	(Intranet)
	• การประชุมประจ�าปี	เช่น	การประชุมผู้บริหาร
ประจ�าปี	การประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง	การ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ	การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย	การประชุม
สหภาพแรงงานและการประชุมของหน่วยงาน

	• กล่องรับความคิดเห็น
	• การเดินสายพบปะพนักงาน	เช่น	Core	Values	
Global	Values	Roadshow	และประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

	• การส�ารวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานผ่านทางแอปพลิเคชัน	Beverest	
Connect	

	• การสื่อสารเรื่อง	การส�ารวจความผูกพันของ
พนักงานผ่านทางส�านักทรัพยากรบุคคล
และผู้บังคับบัญชา

	• Jam	application	และ	ThaiBev	E-News	ซึ่ง
เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานในกลุ่ม
ไทยเบฟโดยเฉพาะ

	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี

	• ความปลอดภัยในการท�างาน
	• การอ�านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ท�างาน
	• สวัสดิการพนักงาน
	• การจัดท�าโครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม
	• การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างสม่�าเสมอ

	• การพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน
	• ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
	• กิจกรรมที่องค์กรและผู้บริหารได้มีส่วนร่วม
	• ความส�าเร็จ/รางวัลที่องค์กรได้รับ
	• กิจกรรมภายในองค์กร
	• รับสมัครอาสาสมัครในงานและโครงการต่าง	ๆ

	• โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
	• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

	• ความใส่ใจต่อความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
สภาพแวดล้อมในการท�างานและความสุข
ของพนักงาน

	• การพัฒนาชุมชนและสังคม

การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ไทยเบฟได้ก�าหนดแนวทางการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	โดยมุง่เน้น	
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	ผ่าน
กิจกรรมและช่องทางการส่ือสารต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อรับฟังความ
ต้องการ	ความคิดเห็น	ข้อกังวล	และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	โดยที่ความถ่ีของ

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป	ตามแผนการ
ด�าเนินงานของบริษัท	ข้อมูลเหล่าน้ีจึงเป็นประโยชน์	ต่อการก�าหนดกลยุทธ	์
ทิศทาง	แผนการด�าเนินงาน		และแนวทาง	ในการพัฒนา	ธุรกิจให้เกิดความ
ยั่งยืน	รวมถึงป้องกันความเสี่ยง	หรือผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น บทรายงาน

คู่ค้า

	• การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า
	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี
	• การริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในมิติต่าง	ๆ	ร่วมกับคู่ค้า

	• กิจกรรมสัมมนาพันธมิตรทางธุรกิจประจ�าปี	
(ThaiBev	Business	Partner	Conference)

	• การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคู่ค้า	
(Business	Partner	Award	Program)

	• การจัดอบรมให้กับคู่ค้า
	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี
	• Thailand	Supply	Chain	Network

	• วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจ

	• แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า	(Supplier	Code	
of	Practice)

	• การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ	การส่งมอบ	
การบริการและความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ
ของคู่ค้า

	• การร่วมมือกันระหว่างบริษัท	คู่ค้า	และคู่ค้า
ของคู่ค้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

	• การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
	• การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	ในการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์	เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

	• การเปลี่ยนแปลงการจัดหาโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วม	(Digital	Transformation)

	• การก�ากับดูแล	และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
	• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน

	• บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
	• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	• การจัดการด้านพลังงาน

ลูกค้า

	• งานนิทรรศการและสัมมนาประจ�าปี	2019
	• งานประชุมลูกค้าประจ�าปี
	• การจัดอบรมและให้ความรู้ลูกค้า
	• กิจกรรมพัฒนาธุรกิจผ่านการแบ่งปันความรู้
และความคิดเห็นระหว่างไทยเบฟและลูกค้า

	• กิจกรรม	Business	Review	ประจ�าปี
	• กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานประจ�าปี
	• โครงการ	Agent	Development	Program	
with	ThaiBev	:	ADEPT

	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี
	• การส�ารวจประเด็นการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	• ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภค

	• ความชัดเจนของนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ
	• ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
	• การรับผิดชอบต่อการบริโภคของผู้บริโภค
	• การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด�าเนินงาน
	• การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการท�างาน
ของบุคลากร

	• การสร้างความร่วมมือ	และเครือข่ายเพื่อสร้าง
คุณค่าสู่สังคม

	• การประกอบการค้าที่ยืดหยุ่นและตรงตาม
ความต้องการของสภาวะตลาด

	• การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
	• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

	• การก�ากับดูแล	และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

	• แนวทางการพัฒนาความย่ังยืน
ของไทยเบฟ

	• โอกาสไร้ขีดจ�ากัด

ผู้บริโภค

	• กิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดในช่องทางการขาย

	• ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	
Fanpage,	Website,	LINE	Application

	• การส�ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็น
ต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี

	• คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
	• ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม
	• การให้บริการและน�าเสนอสินค้า
อย่างมีความรับผิดชอบ

	• ความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
	• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
	• การจัดท�าโครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม

	• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

	• การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้�า
	• การจัดการของเสีย
	• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	• การจัดการพลังงาน
	• การก�ากับดูแล	และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

นักลงทุน

	• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
	• การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน
การด�าเนินงานที่สิงคโปร์ประจ�าปี	
(Annual	Information	Meeting)

	• การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
	• การแถลงผลประกอบการประจ�าไตรมาส
	• การเดินสายพบปะนักลงทุน	(Investor	
Roadshows)

	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี

	• ผลประกอบการของบริษัท
	• ข้อมูลด้านธุรกิจของไทยเบฟ
	• เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท

	• การก�ากับดูแล	และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ชุมชน

	• กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
	• การสัมภาษณ์ตัวแทนจากชุมชน
	• การลงพื้นที่และประชุมร่วมกับชุมชน
ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ร่วมมือกัน
ด�าเนินการ

	• การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนรายเดือน	
และรายไตรมาส

	• การส�ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม
	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี

	• การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
	• การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ให้กับชุมชน

	• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	• การพัฒนาทักษะด้านกีฬา	ดนตรี	และศิลปะ
	• การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
การจัดการและฟื้นฟูแหล่งน้�า

	• การประเมินผลกระทบที่มีต่อชุมชน
	• การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	และดูแล
เรื่องสภาพแวดล้อมในชุมชน

	• การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน
	• การลดความเหลื่อมล้�าในสังคม
	• ความปลอดภัยในวัด	โรงเรียน	และชุมชน
	• สิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปถึงสิทธิแรงงาน
และสิทธิผู้บริโภค

	• การดูแลและแบ่งปัน	การสร้างคุณค่า
ให้แก่สังคม

	• การพัฒนาด้านการศึกษา
	• การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	• การพัฒนาด้านกีฬา
	• การอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ความเป็นชาติ

	• การพัฒนาชุมชนและสังคม
	• โครงการประชารัฐรักสามัคคี
	• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้�า
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กระบวนการประเมินสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน
ในปี	2562	ไทยเบฟท�าการประเมนิสาระส�าคญัด้านความยัง่ยนื	โดยพจิารณา
จากข้อมลูทศิทางการเปลีย่นแปลงของประเด็นความยัง่ยนืของโลก	สาระส�าคัญ
ด้านความยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	(เคร่ืองดื่มและ
อาหาร)	และประเด็นตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล	โดยไทยเบฟ
จัดท�าการประเมินสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนใหม่ทุก	3	ปี	และจะมีการ
ทบทวนประเด็นทุกปี	ตามกระบวนการดังนี้

1. การกำาหนดประเดน็
ไทยเบฟจดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิารโดยผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญจากสายงาน
ธรุกจิทกุสายงานในการคดัเลอืกประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีม่คีวามสอดคล้อง
กับการด�าเนินธุรกิจ	โดยศึกษาแนวโน้มและทิศทาง	การเปลี่ยนแปลงของ
โลก	ประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทใน	อุตสาหกรรม	เดียวกัน	อีกทั้ง
มีการก�าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	กับองค์กรและประเด็นด้าน
ความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย

2. การจัดลำาดบัความสำาคญัขององค์กร
ไทยเบฟน�าประเด็นสาระส�าคัญจากข้ันตอนการก�าหนดประเด็นด้าน
ความยั่งยืนมาจัดล�าดับความส�าคัญผ่าน	2	กิจกรรมหลักประกอบด้วย	
1)	การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารระดับสูงของไทยเบฟ	
เพื่อพิจารณาและประเมินผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีต่อ
องค์กร	2)	การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรท้ัง	8	กลุม่	ทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ท�าความเข้าใจในด้านความ
ส�าคัญและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก	2	กิจกรรม
เหล่านี้ถูกน�ามาใช้เพ่ือกลั่นกรองเป็นประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อความ

ยัง่ยนืขององค์กร	โดยประเดน็ทีถ่กูจดัล�าดบัว่าส�าคญัมากทัง้ในมมุมอง
ของ	ไทยเบฟ	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจะถกูก�าหนดให้เป็นสาระส�าคญัท่ีสุด

3. การทวนสอบ
คณะท�างานเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทด�าเนินการทวนสอบ
ความครบถ้วนของสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร	และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	
จากน้ันน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติ
สาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

4. การกำาหนดขอบเขตการรายงาน
ไทยเบฟก�าหนดขอบเขตการรายงานสาระส�าคัญทั้ง	16	ประเด็น	โดย
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง	ๆ	และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสาระส�าคัญดังกล่าวมากที่สุด	เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครอบคลุมและครบถ้วนแม่นย�า	ตอบโจทย์ทุกประเด็นที่เป็นความสนใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟ

5. การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
ไทยเบฟมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อ
เน่ือง	โดยในทุก	ๆ	ปีจะมีการน�าสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร
มาทบทวน	โดยน�ามมุมองและข้อเสนอแนะทีม่ต่ีอสาระส�าคญัของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึในแต่ละปีมาใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิ
ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืขององค์กรให้เหมาะสม
กบัธรุกจิและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อไป

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น บทรายงาน

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

	• การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและการน�า
เสนอความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ

	• การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านต่าง	ๆ	
ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น
ที่รัฐให้การรับรอง

	• การปฏิบัติตามระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมาย
และนโยบายของหน่วยงานก�ากับดูแล

	• การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

	• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

	• การรายงานผลการด�าเนินธุรกิจและ
ผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานก�าหนด

	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี

	• การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างกฎหมายฉบับต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง

	• การบริหารและจัดการด้านภาษีอย่างโปร่งใส
	• การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ด้านแรงงาน

	• การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงาน
อย่างถูกกฎหมาย

	• การดูแลให้การโฆษณาและการขายสินค้า
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

	• การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม

	• เข้าร่วมการประชุม	หรือช้ีแจงการด�าเนินงานต่าง	ๆ	
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง

	• การก�ากับดูแล	และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

	• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

	• ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	• โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
	• การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
	• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้�า

องค์กรพัฒนา
เอกชน

	• การสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง	ๆ
	• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี

	• สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
	• การด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย
	• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	• การเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานให้ได้รับทราบ

	• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

	• การก�ากับดูแล	และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

28 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

แน
วท

�ง
ก�

รพ
ฒั

น�
อย่

�ง
ยัง่

ยนื
ขอ

งไ
ทย

เบ
ฟ



สาระสำาคญัด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืของไทยเบฟ

ด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และห่วงโซ่คุณค่า
•	 การบริหารจัดการน�้าและอนุรักษ์แหล่งน�้า
•	 การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
•	 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
•	 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ด้านสังคม การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กร 
สู่ระดับโลก
•	 การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
•	 การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
•	 ความร่วมมือทางสังคม
•	 การพัฒนาบุคลากร	และการสร้างแรง

จูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความ
สามารถ

•	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและความ
เป็นอยู่ที่ดี

•	 สิทธิมนุษยชน

ด้านเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์และแบ่งปัน
คุณค่าของการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
•	 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค
•	 การบริหารจัดการลูกค้า
•	 ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณค่า

ทางโภชนาการ
•	 การก�ากับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจ
•	 การจัดการนวัตกรรม
•	 การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยนื

กระบวนการ
ประเมินสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

การก�าหนด
ประเด็น

การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ

การทวนสอบการก�าหนดขอบเขต
การรายงาน

การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้คณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กบัผูบ้รหิาร	คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยนืทางธรุกิจของไทยเบฟได้พจิารณาอนุมติั	16	ประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัด้านความยัง่ยนื
ของไทยเบฟ	

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของไทยเบฟ

โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ 1
น้อยมาก

2
น้อย

3
ปานกลาง

4
ค่อนข้างมาก

5
มาก

5 
สูงมาก H5 H10 H15 E20 E25

4 
สูง M4 M8 H12 H16 E20

3 
ปานกลาง M3 M6 H9 H12 H15

2 
เล็กน้อย L2 L4 M6 M8 H10

1 
ไม่มีผล L1 L2 L3 M4 M5

ระดับความเสี่ยง มาตรการ

สูงมาก (E) การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
นั้นทันที

สูง (H) ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจ
หรือความส�าคัญ

ปานกลาง (M)
ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่ฝ่ายจัดการ	(ระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่	ผู้อ�านวยการส�านัก)

ต่�า (L) บรหิารจดัการโดยวธิกีารปฏบิตังิานประจ�า

ดานเศรษฐกิจดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม

การพัฒนาบุคลากร และการสรางแรงจูงใจ 
และการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

สูงต่ำ

สูง

ระดับผลกระทบและโอกาสที่มีผลตอธุรกิจ

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บแ

ละ
อิท

ธิพ
ลท

ี่มีต
อผ

ูมีส
วน

ได
สว

นเ
สีย

ผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพและคุณคาทางโภชนาการ การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ

การบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ การเปนองคกรที่ดี
ของสังคม

การดูแลสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของผูบริโภค

การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษแหลงน้ำ
การกำกับดูแลองคกรและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การบริหารจัดการลูกคา

การจัดการนวัตกรรม

ความรวมมือทางสังคม
การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความเปนอยูที่ดี
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สรุปประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืนในการรายงาน

ขอบเขตของผลกระทบ

ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

บท ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
บรษิทัไทยเบฟ
และบริษัท
ในเครือ

พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค นักลงทุน ชุมชน หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

องค์กร
พัฒนา
เอกชน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดหาอย่างย่ังยืน การบรหิารจดัการ
ห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยนื

การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้�า การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้�า

การจัดการของเสีย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การจัดการด้านพลังงาน การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลและแบ่งปัน	
การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

การเป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม

การพัฒนาด้านการศึกษา

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาด้านกีฬา

การอนุรักษ์และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของความเป็นชาติ

การพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการประชารัฐรักสามัคคี การร่วมมือกันทางสังคม

การส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค

การดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ
และคุณค่าทางโภชนาการ

การบริหารจัดการความ
สัมพันธ์ลูกค้า

การบริหารจัดการลูกค้า

การบริโภคอย่างมี
ความรับผิดชอบ

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
การพัฒนาบุคลากร	และการ
สร้างแรงจูงใจและการรักษา
พนักงานที่มีความสามารถ

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
สภาพแวดล้อมในการท�างาน
และความสุขของพนักงาน

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และความเป็นอยู่ที่ดี

สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน

การก�ากับดูแล	และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การก�ากับดูแลองค์กร
และจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจ

* การจัดการนวัตกรรม

*ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนในการจัดการนวัตกรรมได้มีการอธิบายในบทต่าง	ๆ	ของรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนฉบับนี้
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การบริหารความเสี่ยง

ไทยเบฟบริหารความเสีย่งโดยการตดิตาม	ประเมนิ	และบรหิารจัดการ
ความไม่แน่นอน	ตามกรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กรของไทยเบฟ	
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ช่วยให้เหน็ความเสีย่ง
ทางธุรกิจทีส่�าคัญและโอกาสใหม่	ๆ	ส�าหรบัการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและ
ยัง่ยนื	สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและบรรเทาผลกระทบ	รวมถงึ
ใช้ประโยชน์จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เพือ่บรรลเุป้าหมายการเป็นผู้น�าธรุกจิ
เคร่ืองด่ืมในภมูภิาคอาเซียนอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

รายละเอียดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	2562	
เรื่องการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	หน้า	120-131

GRI	102-18,	GRI	102-29,	GRI	103-1,	GRI	103-2,	GRI	103-3



คุณประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล  
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	

ไทยเบฟยึดม่ันการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	กลยุทธ์
การพฒันาอย่างย่ังยืนของไทยเบฟจงึครอบคลมุการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
และการบริหารความเสี่ยง	โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความ
ยั่งยืนของบริษัท	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ	ไทยเบฟจึง
ด�าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรตามแนวทางของ	COSO	:	
Enterprise	Risk	Management	โดยมีองค์ประกอบส�าคัญ	ดังนี้

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของไทยเบฟ 

1. โครงสร้างการกำากับดูแล ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ	บริษัท	
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง	คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ	
คณะท�างานพฒันาความยัง่ยนืทางธรุกจิ	คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง
องค์กร	คณะกรรมการ	ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ	
หรือสายงาน	และผู้ประสานงานความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน

2. ความเข้าใจในบริบทและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจที่เน้นแนวทาง การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน โดยทุกหน่วยงานท�างานร่วมกันอย่าง	ใกล้ชิดเพื่อ
ท�าความเข้าใจ	วิเคราะห์ตดิตามและสือ่สารปัจจยัเส่ียง	และแนวโน้มส�าคญั
ในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิ	ธรุกจิหรอืกลยทุธ์องค์กร

3. กระบวนการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับองค์กร	
ระดับกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน	จนถึงระดับปฏิบัติการ	การประเมินความ
เสี่ยงที่ส�าคัญและก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	รวมถึงการ	
สร้างโอกาสใหม่	ๆ	ทางธุรกจิ	มคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวทาง	
การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาระส�าคัญด้านความ
ยั่งยืนของไทยเบฟ

4. การติดตาม รายงาน และประเมินผล การบริหารความยั่งยืนและความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับสายงานและบริษัทย่อย	ระดับ
สายธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ	และระดับองค์กร

5. การสร้างวฒันธรรมด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง โดย	ให้
ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียง
กับกรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร	ผ่านการ
ฝึกอบรม	ปฐมนิเทศ	เผยแพร่ความรู ้	ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ผ่าน
จดหมายข่าว	ส่งเสรมิให้พนกังานได้พดูคยุหรอืเสนอความเหน็	ด้านการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืและการบรหิารจดัการความเสีย่ง	เช่น	การจดัประชมุ
วิชาการ	“Thailand	Corporate	Sustainability	Symposium”	เพื่อ
สร้างความเข้าใจและแบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืนระหว่างองค์กรชั้น
น�าทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นผูน้�าด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืโดยดชันคีวาม
ยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	-	DJSI)	
การจัดงาน	ThaiBev	Sustainability	Day	เพื่อสร้าง	ความเข้าใจและ
แบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟ	ให้แก่พนักงาน
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	อาท	ิคู่ค้า	ลกูค้า	เป็นต้น	ตลอดจนการจดัโครงการ	
Ways	of	Work	(WOW)	Award	เพือ่ให้พนกังานน�าเสนอผลงานท่ีเป็น
แนวคิดหรือวิธีการที่สอดคล้องกับค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ	(ThaiBev	
Global	Values)	และสนับสนุนการ	พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือช่วย
จัดการความเสี่ยงของบริษัทเข้า	ประกวดชิงรางวัล	โดยผลงานที่ผ่าน
การคัดเลือกจะถูกน�าไปปฏิบัติจริง

แบ่งปันคุณค่า
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ความมุ่งมั่นและความสำาเร็จ

ไทยเบฟพจิารณา	“ความเส่ียงด้านความยัง่ยนืขององค์กร”	จากสาระ	ส�าคญั
ด้านการพฒันาท่ีย่ังยืนของไทยเบฟในสามด้าน	คอื	ส่ิงแวดล้อม	สงัคม	และ
เศรษฐกจิ	เป็นประจ�าทกุปี	โดยก�าหนดประเด็นความเส่ียง	ด้านความยัง่ยนืของ
องค์กรทีม่ทีัง้ผลกระทบและโอกาสต่อธรุกจิในระดับ	“สูง”	และมผีลกระทบและ
อิทธพิลต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในระดบั	“สงู”	ถอืเป็นความท้าทายทีอ่งค์กรจะ
ต้องหาวิธกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง	ให้แตกต่างไปจากเดมิ	ซึง่ในเบือ้งต้น	
บรษิทัได้รเิริม่ให้มกีารประเมนิ	ด้านความยัง่ยนืภายในแต่ละกลุ่มธุรกจิ	(Internal	

Sustainability	Assessment)	เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจเกิดความตระหนักรู้
และผนวกเรือ่ง	การพฒันาทีย่ัง่ยนืและความเสีย่งให้เกีย่วโยงกบักระบวนการ
ด�าเนนิงาน	ของทกุกลุม่ธรุกจิ	ส�าหรบัประเดน็ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบระดบั
ปานกลางหรือระดับต�่า	คณะกรรมการและคณะท�างานที่เก่ียวข้องจะด�าเนิน
การ	ติดตามอย่างใกล้ชิด	นอกจากนี้	ไทยเบฟยังมีการประเมินและเฝ้าระวัง	
ความเสี่ยงใหม่	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา	3-5	ปีข้างหน้า	เพื่อเตรียม	
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันท่วงที

ด้านสิ่งแวดล้อม

•	การบริหารจัดการน�้าและอนุรักษ์แหล่งน�้า
•	การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
•	การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
•	ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ด้านสังคม

•	การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
•	การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจ

•	การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

•	การก�ากับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ

•	การจัดการนวัตกรรม

สาระสำาคัญหลักด้านความยั่งยืน
ของไทยเบฟ

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
ของไทยเบฟ

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้�า

ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่า

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ

ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
•	สร้างระบบบรหิารจดัการน�า้ทีค่รบวงจรตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ของห่วงโซ่คณุค่า
•	ประเมนิความยัง่ยนืด้านน�า้	(Water	Sustainability	Assessment)	ของโรงงาน
ผลติแต่ละแห่งเพือ่ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการน�า้

•	 ใช้น�า้และทรพัยากรในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยใช้มาตรการ	3Rs	
(Reduce,	Reuse,	Recycle)	และการประเมนิ	Water	Footprint

•	 ร่วมมอืกบัชมุชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในด้านการใช้น�า้และอนรุกัษ์แหล่งน�า้	
การจดัการปัญหาขยะและมลพษิทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและบรรจภุณัฑ์
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•	 ออกแบบ	พฒันาและบรหิารจดัการบรรจภุณัฑ์ในระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนอย่างมี
ประสทิธภิาพ	โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ	เพือ่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

•	 ก�าหนดและปฏบิตัติามนโยบายการจดัหาอย่างยัง่ยนืและแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัคูค้่า	
ซึง่เป็นมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิของคูค้่าทีส่อดคล้องกบัไทยเบฟ

•	กระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ของไทยเบฟได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล
ด้านความปลอดภยัและคณุภาพ

•	ควบคมุและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วยการพฒันาเทคโนโลยแีละโครงการ
การใช้พลงังานทดแทน	การส่งเสรมิกจิกรรมอนรุกัษ์การใช้พลงังานและทรพัยากร
ให้คุม้ค่าในกระบวนการผลติและการกระจายสนิค้า

•	 เพิม่มลูค่าของเสยีหรอืผลผลติพลอยได้ให้สามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่หรอืผลติอกีคร้ัง
ในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมต่าง	ๆ

•	น�าของเสยีจากกระบวนการผลติเครือ่งดืม่มาผลติพลงังานจากชวีภาพและชีวมวล
•	ให้ความรู้	ฝึกอบรม	และสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการลดและป้องกัน
การเกิดของเสีย

•	การบ�าบัดหรือก�าจัดของเสียอย่างรับผิดชอบ
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•	 ส�านกักฎหมายของไทยเบฟ	ท�าหน้าทีต่ดิตามข่าวสารทีส่�าคญัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
นโยบายและกฎระเบยีบของภาครฐัทีม่ผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิ	รวมทัง้สือ่สาร
ให้หน่วยงานภายในองค์กรทีเ่กีย่วข้องทราบ	เมือ่มแีนวโน้มการบงัคบัใช้หรือ
เมือ่มกีารประกาศใช้	เพือ่ให้สามารถเตรยีมความพร้อม	ปรบัเปลีย่นการด�าเนินงาน
และปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง	และน�ามาใช้เป็นส่วนหนึง่ในการประเมนิความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการต่าง	ๆ	เพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของบริษทั

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 5

•	ก�าหนดแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Master	Plan)	เพื่อรองรับ
และบริหารจัดการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระยะยาว

•	ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เปลีย่นแปลงกระบวนการท�างานปัจจบุนัให้มี
ประสทิธภิาพสูงขึ้น	และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างทันท่วงที

•	 คดิค้นและพฒันาผลติภณัฑ์รปูแบบใหม่	ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิความหลากหลาย
ทางธุรกิจ	ตอบสนองความต้องการและการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคทุกช่วงวัย	
ในทุกช่วงเวลา

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	“การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”	ของไทยเบฟ	สามารถดูได้ในรายงานประจ�าปี	2562	หน้า	120-131
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ทศิทางการดำาเนนิงาน
จากการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เช่น	
เวียดนาม	และเมียนมา	ในช่วงสองปีที่ผ่านมา	เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโต
อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและยั่งยืน	ไทยเบฟได้ก�าหนดเป้าหมายระยะ
ยาว	ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม	ดังนี้

•	 การน�าเครื่องมือและกระบวนการต่าง	ๆ	มาใช้ในการวิเคราะห์	ประเมิน	
และบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การวิเคราะห	์
ความอ่อนไหว	(Sensitivity	Analysis)	และการวิเคราะห์สภาพการณ	์
(Scenario	Analysis)	เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนโดยเฉพาะผลกระทบ	
ด้านทรัพยากรน�้า	สิ่งแวดล้อม	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และสังคมท่ีมีต่อการด�าเนินธุรกิจของไทยเบฟทั้งในและต่างประเทศ	
โดยจะครอบคลุมกลยุทธ์การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	การจัดการ
ในระบบห่วงโซ่คุณค่า	และชื่อเสียงขององค์กร

•	 ก�าหนดและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicator)	
เพื่อใช้แจ้งเตือนล่วงหน้า	และติดตามโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ความ
เสี่ยง	ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถหรือมีเวลาที่จะแก้ปัญหาได้ก่อน	ที่จะ
กลายเป็นเหตุการณ์ร้ายแรง

•	 การประเมินตนเองด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	
(Sustainability	and	Risk	Management	Self-Assessment)	
ซึ่งจัดท�าขึ้นส�าหรับผู้บริหารและพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อวัด
ระดับความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การรับรู้ความเสี่ยงภายใน
องค์กร	และการน�าองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช	้
รวมถึงวัดผลความส�าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและ
การบริหารความเสี่ยง	

วฒันธรรมด้านความย่ังยืนและความเสีย่ง
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นภายในองค์กร
ทีม่กีารปลกูฝังวฒันธรรมด้านความยัง่ยนืและความเสีย่งให้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	ดงันัน้	เพือ่ให้พนกังาน
ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของความยั่งยืนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน	รวมถึงการป้องกัน	
ติดตาม	และจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร	ไทยเบฟได้
ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจทางธุรกิจต้ังแต่การวางแผนกลยุทธ	์
การวางแผนงานตามกลยทุธ์ขององค์กร	การจดัท�างบประมาณ	และการปฏบิตังิานในแต่ละวนั	โดยพจิารณา
ถงึความสมดลุระหว่างความเสีย่ง	โอกาสการเตบิโตของธรุกจิ	และผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจะได้รบั	
นอกจากนี้ยังได้จัดฝึกอบรมและสัมมนาให้พนักงานเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึจดัให้ม	ี“คลนิกิความเสีย่ง”	เป็นประจ�า
ทกุเดอืน	เพือ่ให้ผูป้ระสานงานความเสีย่งของแต่ละกลุม่ธรุกจิหรอืสายงาน	สามารถปรกึษาและน�าเสนอประเดน็
ความเส่ียงต่าง	ๆ	กบัคณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กร	เพือ่รวบรวมข้อมลูในทะเบยีนความเสีย่งองค์กรและ
รายงานต่อผูบ้รหิารของหน่วยธรุกจิหรอืสายงานทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง

ดร.พล ณรงค์เดช  
ผู้บริหารส�านักการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

เป้าหมายปี 2568

100% 100% 100%
ของหน่วยธุรกิจและสายงาน 

ที่น�ากรอบการบริหารความเสี่ยง 
เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ 

มาใช้ปฏิบัติ

ของข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ที่มีนัยส�าคัญของหน่วยธุรกิจ

และสายงาน

ของระดับบริหารประเมินตนเอง 
ด้านความยั่งยืน และการบริหาร

ความเสี่ยง

แบ่งปันคุณค่า
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โดยน�าหลักการเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy) 
และแนวปฏบิตัด้ิานการพฒันาอย่างยัง่ยนืมาประยกุต์
ใช้ในการบรหิารจดัการแหล่งน�า้และพลังงาน ตลอดจน
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การจดัการดแูลผลกระทบ
ทีเ่กดิจากธรุกจิ

ไทยเบฟใส่ใจและให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิต ตามวิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมาย
ด้านส่ิงแวดล้อมในหัวข้อต่อไปน้ี ทรัพยากรน้�า พลังงาน การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก น้�าท้ิงและของเสีย เพ่ือลดผลกระทบจากกระบวนการ 
nางธุรกิจ ตลอดจนบรรลุการเติบโตอย่างย่ังยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน 



ไทยเบฟได้ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับพนักงานและการบริหารจัดการภายในที่จะท�าให้ม่ันใจ
ได้ว่า การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้นตรงกันและตรงกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ จนเกิดความเป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทจึงมีการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมอยู่เป็นประจ�าตาม
มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 และ ISO 50001 

นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของไทยเบฟ
ในการจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน

ไทยเบฟมุ่งม่ันในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการ
ความเสีย่งจากการด�าเนนิงาน และการตระหนกัถงึโอกาสทีส่ามารถ
เป็นประโยชน์ร่วมกันในการเติบโตของธุรกิจและคุณค่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ด้วยความตัง้ใจนี ้ไทยเบฟจงึสนบัสนนุความตกลงปารสี ภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมและต้ังเป้าที่จะเป็นผู้น�าอุตสาหกรรม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

การน�าน้�า 
จากแหล่งน้�า

การคืนน้�า 
สู่แหล่งน้�า

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

พลังงานสะอาด

ชุมชนยั่งยืน

วัตถุดิบหลัก

อ้อย มอลต์ ข้าว ใบชา
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศถอืเป็นปัญหาท้าทายระดับโลกทีม่ี
ความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีสดุ ด้วยส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่คณุค่า
ของไทยเบฟ รวมไปถึงชมุชนรอบโรงงาน เพือ่รับมอืกบัความท้าทาย
ดังกล่าว ไทยเบฟจึงประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ก�าหนดแนวปฏบิตัิ
อย่างจริงจงั พร้อมทัง้มุง่มัน่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจาก
การด�าเนนิธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยไทยเบฟมจุีดมุง่หมายลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกและปรบัเป้าหมายของบริษัทให้สอดคล้องกบัข้อเสนอการ
มีส่วนร่วมที่ประเทศไทยก�าหนดในการลดก๊าซเรือนกระจก (Nationally 
Determined Contributions: NDCs) ทีจ่ดัท�าขึน้ตามหลกัวทิยาศาสตร์ 
เป็นการสนบัสนนุให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายตามความตกลงปารีส 

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4



ไทยเบฟได้รวมความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ไว้ในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บรหิารความยัง่ยนืและความเสีย่งจะเป็นผูจ้ดัอนัดบัและติดตามผล
ของความเสี่ยงดังกล่าวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศของไทยเบฟในการระบุการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยคณะ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการอิสระ โดย
ทัง้หมดได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายด้านการ
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการฯ จะคอย
ติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทั รวมถงึวางแผนการด�าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่ง
เพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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การจดัสมัมนาผูบ้รหิารและให้ความรูเ้กีย่วกบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ไทยเบฟให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภายในองค์กร โดยจดัให้มี
การสัมมนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับ
ทุกหน่วยธรุกจิ เพือ่ร่วมกนัระบคุวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง 
(Transition Risk) ความเสีย่งทางกายภาพ (Physical Risk) 
รวมถึงโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศด้วย โดยผูบ้รหิารจากทกุหน่วยธรุกจิเข้าร่วม
การสัมมนาเพื่อระดมความคิดช่วยกันระบุความเสี่ยงและ
โอกาสต่าง ๆ ท้ังนี้ ตัวอย่างของความเส่ียงทางกายภาพ 
(Physical Risk)  ได้แก่ การขาดแคลนน�้าและทรัพยากร
ธรรมชาตอิืน่ ๆ ทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้ ส�าหรบัความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงด้านอืน่ ๆ (Transition Risk) เช่น ข้อจ�ากดั
ด้านการผลติ การก�าหนดเพดานการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก และภาษเีชือ้เพลงิหรอืคาร์บอน แต่ละหน่วยธรุกจิได้มี

การจดัอนัดบัความเสีย่งตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ทางธรุกจิของไทยเบฟ และสดุท้ายมกีารระบโุอกาสทีอ่าจเกดิ
ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ เพือ่ให้แน่ใจว่าจะสามารถวางแผน
รองรบัการเปลีย่นแปลงได้โดยเรว็ทีส่ดุ โดยโอกาสทีว่่าประกอบ
ด้วยผลติภณัฑ์คาร์บอนต�า่ ประสทิธภิาพทรพัยากร วตัถดุบิ 
และพลังงานทางเลือก รวมถึงการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
จากคูค้่า เพือ่ประเมนิโอกาสของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และลดความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น ไทยเบฟได้เตรียมมาตรการ
ต่าง ๆ ไว้แล้ว เช่น การศกึษาเพือ่ประเมนิความยัง่ยนืของน�า้
ที่แหล่งที่ต้ังของโรงงาน 2 แห่ง คือ จังหวัดปทุมธานีและ
พระนครศรอียธุยา เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรน�า้ 
และวางแผนที่จะท�าการศึกษาเพิ่มเติมอีกจ�านวน 5 แห่ง 
ภายในปี 2563
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การวเิคราะห์สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ไทยเบฟได้ประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิด
กับโรงงานผลิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจนถึงปี 2573 เพื่อ
ท�าความเข้าใจถงึความเสีย่งทางกายภาพ (Physical Risk) และเตรียมพร้อม
รับมอืกบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งศึกษาภัยธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว พายุไซโคลน ไฟป่า ภาวะ

ความบีบค้ันทางทรัพยากรน�้า น�้าท่วม แผ่นดินถล่ม ลมพายุ การเพิ่มขึ้น
ของระดับน�้าทะเล และคลื่นพายุ จากปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุได้ ท�าให้
โรงงานผลติแต่ละแห่งสามารถพฒันาแผนบรหิารความเสีย่งและมาตรการ
ลดความเสีย่งทีเ่หมาะสม

ภัยธรรมชาติ

พายุ
เฮอร์ริเคน

ไฟป่า คลื่นพายุน�้าท่วม ภัยแล้ง

ดินถล่ม คลื่นสึนามิ ลมพายุการเพิ่มของ
ระดับน�้าทะเล

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ไทยเบฟใช้เทคนคิการประหยดัส่ิงแวดล้อมแบบรวดเร็ว (Quick Environment 
Saving Technique : QUEST) และเคร่ืองมอืในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่
ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Marginal Abatement Cost Curve : 
MACC) เพื่อจ�าลองโครงการใหม่ เปรียบเทียบกับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีหลากหลาย โดยไทยเบฟสามารถใช้เครือ่งมอืเหล่านีเ้พือ่จ�าลอง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง (Transition Risk) เช่น ข้อจ�ากัดด้าน

การผลติหรอืภาษคีาร์บอน โดยเริม่ด�าเนนิโครงการนีท้ีโ่รงงานสรุากระทิงแดง 
จังหวัดสมุทรสาคร จากน้ันจึงด�าเนินการกับหน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ โดยมีการ
วิเคราะห์แผนการผลิตและโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผล
ท�าให้ไทยเบฟมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายล่าสดุ

ภาพผลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
(บาท/ตัน

คาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่า)

+

-
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16 บริษัท 
ได้รับเครื่องหมายคาร์บอน

ฟุตพรินต์ขององค์กร

59 ผลิตภัณฑ์ 
ได้รับเครื่องหมายคาร์บอน
ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

21 ผลิตภัณฑ์ 
ได้รับฉลากลดคาร์บอน

ฟุตพรินต์ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรง (Scope1)
ทางอ้อม (Scope2) และทั้งหมด ต้ังแต่
ปี 2559 ถึง 2562 (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรง (Scope1)
ทางอ้อม (Scope2) และทั้งหมด ตั้งแต่

ปี 2560 ถึง 2562 (ธุรกิจอาหาร)

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรง (Scope1) 
  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางอ้อม (Scope2)

หมายเหตุ : - แสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของธรุกจิเครือ่งดืม่ในประเทศไทย 
 -  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั้งหมดของไทยเบฟรวมต่างประเทศ

ปี 2562 คือ 35.23 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เฮกโตลิตร
 -  เป้าหมายปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย

ผลิตภัณฑ์ 10% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรง (Scope1) 
  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางอ้อม (Scope2)

•  ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ทางธรุกจิท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และขยายขอบเขต
การจดัการดแูลไปสูภ่ายนอกองค์กร ไทยเบฟจงึได้เริม่มส่ีวนร่วมกบัคูค้่า
และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นการลดขอบเขตการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของไทยเบฟ และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในปีงบประมาณ 2562 ไทยเบฟได้เชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการรางวัล
ความร่วมมือด้านความยัง่ยนื (ดรูายงานการพฒันายัง่ยนื หน้า 50) 

โดยให้ส่งตัวอย่างของโครงการด้านความยั่งยืนที่บริษัทคู่ค้าน�ามา
ปฏิบัติใช้ โดยผู้เข้ารอบสุดท้าย มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในการด�าเนนิงานผ่านความร่วมมอืกบัไทยเบฟมากกว่า 6,000 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากน้ี ไทยเบฟยังได้เร่ิมพัฒนา
กระบวนการเพื่อครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับขอบเขตการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกด้านอ่ืน ๆ และรวมการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี้
ไว้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็ 
•  ในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่นัน้ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียคาดหวงัทีจ่ะ

เห็นความพยายามของบริษัทในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกจิและผลติผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมออกมาจ�าหน่าย 
ไทยเบฟจึงตั้งเป้าหมายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่ส�าหรับ
ปี 2568 ประการแรกไทยเบฟได้ปรับแผนธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้อง
กบัข้อเสนอการมส่ีวนร่วมทีป่ระเทศไทยก�าหนดในการลดก๊าซเรอืนกระจก
จนถึงปี 2573 ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์การเติบโตจนถึงปี 2573 และ
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง อย่างไรกต็าม เพือ่แสดงให้เหน็ถงึ
ความมุง่มัน่ของบรษัิทในการเป็นผู้น�าธรุกจิเครือ่งดืม่ครบวงจรในภมูภิาค
อาเซียน ไทยเบฟจึงได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปี 2568 
เพื่อความมุ่งมั่นท่ีจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธรุกิจ
เครือ่งดืม่ให้ได้ร้อยละ 14 ภายในปี 2568

•  ไทยเบฟสนบัสนนุแนวทางการบรหิารจดัการเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
อย่างมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ท�าให้กระบวนการดงักล่าวมคีวามชดัเจนและ
โปร่งใส บรษิทัได้ขอรบัรองปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภณัฑ์
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยไทยเบฟยังคงด�าเนินการเพื่อ
ขอรบัรองปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ์และองค์กร
เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่าและช่วยลด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปีงบประมาณ 2562 
ไทยเบฟได้รับการรับรองดังต่อไปน้ี
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ไทยเบฟได้ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอที่ประเทศไทยก�าหนดตามความตกลงปารีส
เพื่อลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในทุกธุรกิจเครื่องดื่มลง

14% ภายในปี 2568

PFCs CO2 SF6

N2O HFCs
CH4

กลุม่ธรุกจิเสรมิสขุมวีธิกีารช่วยแก้ไข
ปัญหาเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศอย่างไร
 “บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ผลติเครือ่งดืม่ชัน้น�าของ
ประเทศ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ซึง่ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมาเสริมสุขได้รับการสนบัสนนุจากองค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสถาบันส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพรินต์
พร้อมกัน 2 โครงการ คือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท�า
คาร์บอนฟตุพรนิต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : 
CFO) และโครงการน�าร่องฉลากลดโลกร้อนและฉลากคาร์บอนฟตุพรนิต์
ผลิตภณัฑ์ (Carbon Footprint Reduction : CFR และ Carbon Footprint 
of Products : CFP) โดยมีโรงงานที่ปทุมธานี รวมถึงผลิตภัณฑ์
เครือ่งดืม่น�า้อดัลม est cola และน�า้ดืม่ครสิตลั เป็นโครงการน�าร่อง 

ในส่วนของฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction : CFR) 
ปัจจุบันได้รับการรับรองจ�านวน 16 ผลิตภัณฑ์ คือ น�้าดื่มคริสตัล
บรรจขุวดพลาสตกิ PET และ est Cola บรรจกุระป๋อง ซึง่ตามมาตรฐานของ 
อบก. ผลติภณัฑ์ทีจ่ะได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อนได้ จะต้องมีการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 2% เปรียบเทียบระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีฐาน (ไม่เกิน 2 ปี) ซึ่งน�้าดื่มคริสตัลเป็นน�้าด่ืมรายแรกของ
ประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรับรองข้ึนทะเบยีนฉลากลดโลกร้อน ส�าหรบัฉลาก
คาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : 
CFP) ปัจจุบันได้รับการรับรองจ�านวน 22 ผลิตภัณฑ์ คือ น�้าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติก PET น�้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก PET และกระป๋อง 
เครือ่งดืม่เกลือแร่ Power Plus เคร่ืองดืม่แรงเยอร์ ซึ่งการรับรองฉลาก
ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการประเมินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ท้ังหมดตลอดวงจรชวีติผลติภณัฑ์ (Product Life Cycle) ในปีทีผ่่านมา
เสรมิสขุได้ขยายผลท้ังสองโครงการต่อเนือ่งครบถ้วนท้ัง 7 โรงงาน พร้อม
ทั้งขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์ของเสริมสุขทุกชนิด โดยมีเป้าหมายว่า 
ภายในปี 2563 ทุกผลิตภัณฑ์และทุกขนาดบรรจุจะผ่านการรับรอง
คาร์บอนฟตุพรนิต์

โดยผลจากการด�าเนนิโครงการคาร์บอนฟตุพรนิต์ของเสรมิสขุ ในขัน้ตอน
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งองค์กรและผลิตภัณฑ์ ท�าให้
เสริมสุขได้ทราบกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ 
ซึง่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุกระบวนการท�างานเพือ่ลดการปล่อยคาร์บอน และ
ยังผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานของเสริมสุขร่วมอีกด้วย โดยโครงการ
ทีไ่ด้เริม่ด�าเนินการและมีผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีได้แก่โครงการเปลีย่นเชือ้เพลงิ 
เครือ่งก�าเนดิไอน�า้จากน�า้มนัเตาเป็นก๊าซ LPG โครงการพฒันาบรรจภุณัฑ์
ขวดพลาสตกิ PET ให้มนี�า้หนกัเบาลดการใช้พลาสตกิทีจ่�าเป็น โครงการ
ลดน�้าหนักกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มน�้าอัดลม โครงการเปลี่ยนการใช้
น�้าตาลทรายเป็นน�้าตาลเหลว (Liquid Sugar) โครงการเปลี่ยนระบบ 
Cooling Tower เป็นระบบ Evaporation ซึง่ท�าให้เกดิการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของเสริมสุขได้อย่างมีนัยส�าคัญ และยังช่วย
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในประเดน็อ่ืน ๆ ได้อีกด้วยทัง้เรือ่งการจดัการ
วสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว การจดัการน�า้ และการลดมลพษิทางอากาศ เป็นต้น

นอกจากนี ้เพือ่การสร้างความตระหนกัของผูบ้รโิภคต่อความส�าคญัเรือ่ง
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการรบัรูถ้งึผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการ
รบัรอง “ฉลากลดโลกร้อน” เสรมิสขุได้น�าประเดน็เรือ่งการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกของน�า้ดืม่ครสิตลั ผ่านแคมเปญสือ่สารใหม่ “พถิพีถินั
ทุกขั้นตอน ก่อนถึงมือคุณ” พร้อมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ได้ 
“นาย-ณภทัร” มาเป็นพรเีซน็เตอร์ ซึง่น�าเสนอมาตรฐานถึง 6 มาตรฐาน
ที่น�้าดื่มคริสตัลได้รับการรับรอง โดยหน่ึงในมาตรฐานคือ การรับรอง
ฉลากลดโลกร้อนเป็นการค�านงึถงึสิง่แวดล้อมของน�า้ดืม่ครสิตลั เป็นการ
ผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคตระหนักและรับรู้ในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์   Low Carbon”

แบ่งปันคุณค่า

คุณพีรพงศ์ กร่ินชัย
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

 (เปรียบเทียบกับฐานปี 2561)

ทิศทางการด�าเนินงาน
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GRI 308-1, GRI 414-1

การจดัหาอย่างยัง่ยนื

การจดัซือ้จดัหาคอืจดุเริม่ต้นของห่วงโซ่อปุทานของไทยเบฟ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคัดสรรวัตถุดิบและสินค้าที่น�ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
ไทยเบฟตระหนกัดถีงึความจ�าเป็นในการบรหิารจดัการการจดัหาให้เป็นไป
อย่างมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างทั่วถึง 
โดยจดัหาวตัถุดบิทางการเกษตรตามแนวทางปฏบิตัเิร่ืองเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน (ThaiBev Sustainable Agriculture Guideline) และ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล 
นอกจากนี้ ไทยเบฟได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า (Supplier 
Code of Practice) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการคัดกรองคู่ค้าและ
ตรวจสอบคณุภาพอย่างเข้มงวด ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้กบัคูค้่าของไทยเบฟ
ทกุราย เพือ่ให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการจดัหาทีม่มีาตรฐาน
และแสดงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสังคม นอกจากนี ้ไทยเบฟ
ยงัให้ความส�าคัญกบัการบรหิารจดัการความเส่ียงในห่วงโซ่อปุทานและ
การสร้างการมส่ีวนร่วมของคูค้่าให้เข้ามามบีทบาท โดยร่วมกนัหาแนวทาง
บรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในทุก ๆ กระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 12 ในประเด็น
ด้านการบรรลุการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมปีระสิทธิภาพ ภายในปี 2573  



เน้นการท�างานร่วมกนัระหว่างกลุม่นกัวชิาการ เกษตรกรไร่อ้อย 
และภาคเอกชน โดยมาตรฐานน้ีครอบคลุมปฏิบัติการต้ังแต่
การตรวจสอบที่ดิน ระยะก่อนปลูกอ้อย ถึงช่วงการเก็บเก่ียว 
และให้ความส�าคัญใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจอย่างครบถ้วน

•  ไทยเบฟสนับสนุนผู้ผลิตน�้ามันปาล์มรายใหญ่และเกษตรกร
รายย่อยในการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างมีความรับผิดชอบและ
มีประสทิธภิาพ ผ่านการได้รบัการรบัรองด้วยมาตรฐานระดบัสากล 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ในปี 2562 คู่ค้าของไทยเบฟร้อยละ 100 
เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO

•  ร้อยละ 100 ของใบชาทีไ่ทยเบฟจดัหา เพือ่ใช้ในกลุม่ธรุกจิเครือ่งดืม่
ไม่มีแอลกอฮอล์ มาจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ประเทศไทย)

โครงการสนบัสนนุการจดัหาวตัถดุบิทางการเกษตรอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
วัตถุดิบทางการเกษตรถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
การคดัสรรวตัถดุบิท่ีมคีณุภาพและสรรหามาอย่างมคีวามรับผดิชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมถือเป็นส่ิงที่ไทยเบฟให้ความส�าคัญยิ่ง 
วัตถดุบิทางการเกษตร ซึง่เป็นส่วนประกอบหลกัในผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ เครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ และธรุกจิอาหารของไทยเบฟ 
ได้แก่ ข้าวมอลต์ น�า้ตาล น�า้มนัปาล์ม ใบชา เมลด็กาแฟ และโกโก้ ซึง่
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะจัดหาวัตถุดิบหลักเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานทีไ่ด้รับการยอมรับระดับท้องถิน่และสากล 
ร้อยละ 100 ภายในปี 2573

•  ไทยเบฟส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าผู้จัดหาข้าวมอลต์และฮอปส์
ให้เป็นสมาชกิหรือปฏิบตัติามแนวทางของมาตรฐาน Sustainable 
Agriculture Initiative Platform (SAI) ซ่ึงเป็นมาตรฐานระดับ
สากลส�าหรับการท�าเกษตรกรรม 

•  ไทยเบฟสนับสนุนผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ที่ได้รับการรับรอง
ด้วยมาตรฐาน Bonsucro (Better Sugar Cane Initiative) ซึง่มี
หลกัการท่ีครอบคลมุตลอดห่วงโซ่อปุทานของการปลกูอ้อยและ
ผลติน�้าตาล โดยต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
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โครงการ CROSS
สืบเนื่องจากการเติบโตขององค์กรจากการขยายธุรกิจใน
ภมิูภาคอาเซยีน ส่งผลให้ห่วงโซ่อปุทานของไทยเบฟมคีวามซบัซ้อน
และเกีย่วข้องกบัคูค้่าท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน ไม่เพยีงเฉพาะคูค้่า
ของไทยเบฟเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคู่ค้าของคู่ค้าอีกด้วย ในปี 
2560  ไทยเบฟจึงได้ริเริ่มโครงการ CROSS โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน 
(Visibility) และยกระดับมาตรฐานในการจดัหา โดยมุง่เน้นการ
ร่วมมอืระหว่างผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี การปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ท�างาน และการเช่ือมต่อผ่านระบบออนไลน์  โดยจ�าแนกกจิกรรม
ในการด�าเนนิโครงการออกเป็น 3 มติ ิคอื การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรจดัหาให้มคีวามเป็นมอือาชพีและมคีวามช�านาญการ
มากขึน้ ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสิทธภิาพ โดยใช้
ระบบอตัโนมตัแิละปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการท�างานทีไ่ม่จ�าเป็น 
และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ให้ระบบต่าง ๆ และบุคลากร
ท�างานโดยเชื่อมต่อกันได้ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส และ
สามารถน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ได้ 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไทยเบฟได้น�าระบบจัดหา CROSS 
Procurement มาเชื่อมต่อกับระบบ Supplier Life Cycle 
Management (SLCM) ซึ่งปัจจุบันระบบ SLCM ท�าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างคู่ค้าและไทยเบฟ ต้ังแต่การ
ลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของไทยเบฟ การประเมินความเสี่ยงด้าน
ความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า การยืนยันค�าสั่งซื้อ 
และการแลกเปลี่ยนเอกสารผ่านระบบ ทั้งนี้ ระบบ CROSS 
Procurement จะมบีทบาทในการเตมิเตม็ให้กระบวนการจดัหา
มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ โดยจะท�าการบนัทกึข้อมลูในการซือ้
ขายสินค้าและบริการทุก ๆ ขั้นตอนการท�างานในทันที เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการจัดหามีความเป็นธรรม โปร่งใส และสืบค้นได้ 
ซ่ึงแบ่งหน้าทีก่ารท�างานหลกัออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้

1. CROSS Source
คดัสรรคูค้่าทีม่ศีกัยภาพ ซึง่พจิารณาทัง้ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 
หลักธรรมาภิบาล และศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า 
โดยเชื่อมต่อกับระบบ Supplier Life Cycle Management 
(SLCM) ครอบคลมุตัง้แต่การบงัคบัใช้แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบั
คู่ค้า (Supplier Code of Practice) การลงทะเบียนคู่ค้า 
การคัดกรองคู่ค้า การสรรหาคู่ค้า ไปจนถึงการเสนอราคา 
และประกวดราคาสนิค้า

2. CROSS Contract
ร่างและจดัท�าสญัญากบัคูค้่าผ่านระบบทีต่รวจสอบย้อนกลบัได้ 
โปร่งใส รวมถึงการบริหารการซื้อสินค้าให้อยู่ภายใต้ข้อก�าหนด
ของสญัญา 

3. CROSS Buy
ออกค�าสั่งซื้อและยืนยันการสั่งซื้อกับคู่ค้า และการสั่งซื้อสินค้า
ผ่านแคต็ตาลอ็กสนิค้าออนไลน์ (e-catalog) 

4. CROSS SRM (Supplier Risk Management)
ตรวจประเมนิความเสีย่งของคูค้่าในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภิบาล รวมไปถึงด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือองค์กร 
สภาพคล่อง การด�าเนนิธรุกจิ และข่าวสารต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร โดยใช้ฐานข้อมลูจากองค์กรอสิระทีม่ี
ความช�านาญการในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ World 
Economic Forum, Dun & Bradstreet, GDACS และ 
Semantic Visions เป็นต้น

ส่งเสริมความร่วมมือ
ภายในองค์กรระหว่าง

ไทยเบฟกับคู่ค้า

ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ

จัดซื้อจัดหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

การท�างานผ่าน 
ระบบออนไลน ์

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและ

ความโปร่งใส

ระบบที่ง่ายต่อ
การใช้งานและการ
ท�างานที่คล่องตัว

ผสมผสานการ
ท�างานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรและเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Collaborate
(ร่วม)

Re-engineer
(ปรับ)

Online
(ออนไลน์)

Simplify
(ใช้ง่าย)

Synergize
(เชื่อมกัน)
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CROSS PROCUREMENT

CROSS Source

 

 

 
CR

OS
S 

SR
M

ลงทะเบียน
คู่ค้า

คัดกรองคู่ค้าประเมิน
ความเส่ียง

SLCM

สรรหาคู่ค้า
ประเมิน

ผลงานคู่ค้า

ยืนยันการส่ังซ้ือ ประกวดราคา

ส่ิงซ้ือสินค้า/
บริการ

พิจารณา
ซ้ือสินค้า/บริการ 
และท�าสัญญา

 CROSS Buy                               CROSS Contract  

นอกจากการพฒันาการจดัหาภายในองค์กรแล้ว 
ไทยเบฟยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในด้าน
การใช้เทคโนโลยี (Digital Capability) ผ่าน
กจิกรรมเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของคูค้่าต่าง ๆ 
เช่น การจดัอบรมให้แก่คูค้่าของไทยเบฟเรือ่งการ
ใช้ระบบ CROSS Procurement การประชาสัมพันธ์
การใช้งานระบบ การจดัสมัมนาประจ�าปีร่วมกบัคูค้่า 
การให้บริการตอบข้อสงสัยการใช้งานระบบผ่าน
ศูนย์การให้บริการด้านการจัดซื้อของไทยเบฟ 
ทัง้นีเ้พือ่ให้คูค้่าสามารถจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิาร
ให้แก่ไทยเบฟได้สะดวก รวดเรว็ โปร่งใส และพร้อม
เตบิโตไปร่วมกบัไทยเบฟได้อย่างยัง่ยนื

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

บุคลากร สร้างความช�านาญการ ส่งเสริมความร่วมมือ

กระบวนการ ปรับกระบวนการท�างาน ง่ายต่อการท�างานร่วมกัน

เทคโนโลยี เช่ือมต่อระบบเข้าด้วยกัน เป็นระบบศูนย์กลางส�าหรับคู่ค้า

การพัฒนาจากโครงการ CROSS

การน�าระบบ CROSS Procurement มาใช้ในกระบวนการจัดหาของไทยเบฟ 
จะช่วยพฒันาศักยภาพในการเข้าถงึข้อมลูทีม่คีวามแม่นย�ายิ่งขึ้น เพิ่มขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจและก�าหนด
กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการจัดหา รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์ นอกจากนีย้งัมุง่เน้นเร่ืองการประสานงาน

และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้าเพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
มีประสิทธิผลสูงสุด ในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับการให้บริการด้าน
การจัดหาของไทยเบฟให้กับผู้ใช้บริการภายในองค์กรให้ได้รับความสะดวก
สบาย ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที และพร้อมรองรับการเติบโต
ขององค์กรในระยะยาวได้อย่างยัง่ยนื
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พัฒนาระบบ CROSS Procurement
ไปยังกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารในประเทศ

ขยายผลการพัฒนาระบบ
CROSS Procurement
ไปยังกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

การวางแผนการจัดหา
เชิงกลยุทธ์ในระดับสากล

2559 2560

2562

2563 2564

2561
เปิดใช้งานระบบ
Supplier Life Cycle 
Management
(SLCM)

ริเริ่มโครงการ
CROSS

เปิดศูนย์
การบริการ
ด้านการ
จัดซื้อ

ปรับปรุงระบบ SLCM 
เป็นเวอร์ชัน 2.0

พัฒนาระบบการ
จัดหา
CROSS 
Procurement

แผนการด�าเนินงาน

โครงการประกาศเกยีรตคิณุคูค้่า
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า กระตุ้นการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และสรรค์สร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม โดยไทยเบฟ
ริเริ่มโครงการประกาศเกียรติคุณคู่ค้ามาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งคู่ค้าที่ได้รับ
รางวัลคือคู่ค้าที่มีมาตรฐานในการด�าเนินงานอันเป็นเลิศ และเป็นแม่แบบ
ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืให้กบัคูค้่ารายอืน่ ๆ โดยมคีูค้่าเข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 150 ราย ในปี 2562 มาจากผู้ผลติและจ�าหน่ายสินค้าและบรกิาร
ให้แก่ไทยเบฟหลากหลายกลุ่ม อาทิ บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบทางการเกษตร 
สนิค้าส่งเสรมิการขาย เป็นต้น 

ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ ไทยเบฟได้มอบรางวัล Sustainable Collaboration 
Award ซ่ึงเป็นรางวัลพเิศษภายใต้โครงการประกาศเกยีรตคิณุคูค้่าให้แก่คูค้่า
ทีใ่ห้ความร่วมมอืกบัไทยเบฟและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุม่ในการรเิริม่
โครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
พจิารณาการมอบรางวลัจากประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล
ทีเ่กิดขึน้จรงิจากโครงการทีคู่ค้่าด�าเนนิการร่วมกบัไทยเบฟ และจ�านวนกลุม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว อันสอดคล้องกับแนวทาง
ด�าเนนิธรุกจิของไทยเบฟในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคณุค่าจากการเติบโต 
เพือ่อนาคตท่ีย่ังยืน”

โครงการหนึ่งท่ีได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ “โครงการเก็บกระป๋องเครื่องดื่ม
อะลูมิเนียมหลังการบริโภค” หรือ “Can 2 Can” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างไทยเบฟกับคู่ค้าทางตรง (Tier1 Supplier) คือ ผู้ผลิตกระป๋อง และ
คูค้่าทางอ้อม (Non-tier 1 Supplier) คอื ผูผ้ลติแผ่นอะลมูเินยีม โดยมบีรษิทั 
ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จ�ากดั ท�าหน้าทีเ่กบ็กระป๋องกลบัมาและรวบรวมส่งต่อ
ให้กบับรษิทัผูผ้ลติแผ่นอะลมูเินยีมเพือ่น�ากระป๋องกลบัมาใช้ใหม่ (recycle) 
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กจิกรรมสมัมนาพนัธมติรทางธรุกจิของไทยเบฟประจ�าปี 2562 
และเครอืข่ายธรุกจิห่วงโซ่อปุทานแห่งประเทศไทย

ไทยเบฟเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ค้า ซึ่งเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจรายส�าคัญของบริษัทในการที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทให้
ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้จัดกิจกรรมสัมมนาพันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ThaiBev Sustainability Day 2019 เพื่อ
ชี้แจงกลยุทธ์และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้คู่ค้า
รับทราบและช่วยให้คู่ค้าเข้าใจถึงโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับไทยเบฟ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นเวทีส�าหรับ
แลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจระหว่างคู่ค้ากับไทยเบฟ รวมถึงเป้าหมายและ
ความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจในยุคที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ และการพัฒนาองค์กรของคู่ค้าให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ในกิจกรรมน้ี ไทยเบฟยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายส�าคัญในการจัดต้ัง
เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain 
Network) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจของไทยในการแลกเปลีย่นข้อมูลและประสบการณ์
จากการลงทุนและการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงผลักดันให้
ผู้ประกอบการไทยขยายกิจการออกสู่ต่างประเทศอย่างครบห่วงโซ่อุปทาน
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ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
• นโยบายและมาตรฐานในการจดัหาวตัถดิุบ 
 ก�าหนดมาตรฐานในการจัดหาผลผลติทางการเกษตรทีเ่ป็น

วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ได้แก่ ข้าวมอลต์ น�้าตาล 
และน�้ามันปาล์ม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
อาทิ Bonsucro, RSPO, SEDEX เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ
ผ่านการคัดสรรอย่างดีและผ่านกระบวนการจัดหา
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม

• กระบวนการตรวจประเมนิคูค้่า 
 ตรวจสอบคู่ค้า ณ สถานประกอบการอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ 

คู่ค้ารายส�าคัญ (Critical Supplier) เช่น คู่ค้าที่ไม่สามารถ
ทดแทนได้ คู่ค้าที่มีมูลค่าซื้อขายต่อกันสูง เป็นต้น และคู่ค้า
ท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น คู่ค้าที่ขาดการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดี หรือไม่มีมาตรการว่าจ้างที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยมีทั้งผู้ทวนสอบภายในและผู้ทวนสอบ
อิสระในการตรวจสอบ ทั้งการตรวจสอบกระบวนการผลิต
สินค้า ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการจัดเก็บสินค้า 
การขนส่งสินค้า นอกจากนี้ยังตรวจสอบด้านความยั่งยืน
ในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การปล่อยและจัดการของเสีย 
การใช้แรงงาน อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของลกูจ้าง
ของคู่ค้า เป็นต้น รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลความเสี่ยงของ
องค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับระดับสากลในการประเมิน
ความเสีย่งด้านความยัง่ยนืท่ีครอบคลุมทุกมติ ิได้แก่ World 
Economic Forum, CSR Risk Check เป็นต้น ปัจจุบัน 
ไทยเบฟมกีารตรวจประเมนิคูค้่าทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิง่
คู่ค้ารายส�าคญัและคูค้่าทีม่คีวามเสีย่งสงู

• การมส่ีวนร่วมของคูค้่า 
 ร่วมมือกับคู่ค้ารายส�าคัญในการประเมินความเสี่ยงและ

ตรวจสอบกระบวนการท�างานของกลุ่มคู่ค้าทางอ้อม 
(Non-tier 1 Supplier) โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
อย่างครบวงจร ไทยเบฟประสานงานกับคู่ค้ารายส�าคัญ
อย่างสม�่าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงต่าง ๆ 
ของคู่ค้าทางอ้อม รวมถงึมอบหมายให้บคุลากรของไทยเบฟ
ร่วมตรวจประเมนิคูค้่าทางอ้อม ณ สถานประกอบการร่วมกับ
ผูท้วนสอบของคูค้่ารายส�าคญั เพือ่ระบแุละบรรเทาความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ทันท่วงที

เทคโนโลยจีะเข้ามามบีทบาทในการ
สร้างห่วงโซ่อปุทานทีย่ัง่ยนืได้อย่างไร
“ในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคที่วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือที่เรามักเรียกว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 
นับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของไทยเบฟในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการท�างาน พฒันาบคุลากร รวมไปถงึคูค้่าและพนัธมติร
ของเรา ให้พร้อมเข้าสูย่คุดจิทิลั ซึง่ถอืเป็นเรือ่งจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ี
องค์กรของเราจะเติบโตได้ทันยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

 ในปีที่ผ่านมา ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของไทยเบฟ 
เราได้น�าระบบ CROSS Procurement เข้ามาใช้พฒันาการจดัหา
ของเรา ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ข้อมูลจากแต่ละส่วนงานและกระบวนการมีการเชื่อมต่อกันอย่าง
ไร้รอยต่อ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ตคีวาม และน�าไปสูก่ารลงมอืปฏบิตั ิบคุลากรของเราเองสามารถ
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีคุณภาพ และสามารถสร้าง
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับคู่ค้าได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แบ่งรบัความเสีย่งซึง่กนัและกนัได้ อนัสอดคล้องกบักลยทุธ์การ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย ศักยภาพ
ในการเข้าถงึข้อมลู (Visibility) การผสานความร่วมมอื (Synergy) 
การบรหิารจดัการความเสีย่งแบบบรูณาการ (Integrated Risk 
Management) การบรหิารจดัการแบบรวมศนูย์ (Centralized 
Management) และการสร้างมาตรฐาน (Standardization) 
สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การจัดหาของไทยเบฟ
มคีวามโปร่งใส ยตุธิรรม และอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 
อันเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยนื”

คุณโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง

แบ่งปันคุณค่า
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ทิศทางการด�าเนินงาน 

ปี 2563

100%

100%

95%

ของคู่ค้าที่จ�าหน่ายสินค้าและบริการให้กับ

ไทยเบฟอย่างสม�่าเสมอ (Active Supplier)

จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของบริษัท

ของคู่ค้ารายใหม่ที่จะด�าเนินธุรกิจ

กับไทยเบฟทุกราย จะต้องยอมรับ

และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า

และผ่านการประเมินความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ
และการกระจายรายได้ในท้องถิ่น 

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราส่วนคู่ค้า 
ในประเทศท่ีบรษัิทจดัหาสนิค้าและบรกิารอยู่ท่ี

ปี 2568

ไทยเบฟก�าหนดเป้าหมายให้คู่ค้า

100%
ที่จ�าหน่ายสินค้าและบริการให้กับ

บริษัทอย่างสม�่าเสมอ
(Active Supplier) เข้ารับการประเมิน

และตรวจสอบความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ไทยเบฟจะจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร

ที่เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต

จากแหล่งที่มาที่มีมาตรฐาน
และมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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การพทิกัษ์และฟ้ืนฟแูหล่งน�า้

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและการเตบิโตด้านเศรษฐกจิในปัจจบุนั 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้น�้า และส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้า ไทยเบฟได้ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าว จงึได้ด�าเนนิการบริหารจดัการน�า้
อย่างครบวงจรตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ของห่วงโซ่คณุค่า พร้อมท้ัง
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการใช้น�้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพน�้าท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน�้า
ให้มคีณุภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนด รวมถงึท�าการประเมนิความยัง่ยนื
ของการใช้น�า้ เพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบจากการใช้น�า้ทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว เป็นการเตรยีมพร้อมต่อความเส่ียงและการเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัได้ประสานความร่วมมอื
กับชุมชนในการดูแลรักษาพื้นที่ต้นน�้า โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าและ
สร้างฝายชะลอน�า้ เพือ่เป็นการอนรัุกษ์แหล่งน�า้ในเขตชุมชน 

GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-4,
GRI 303-5



โครงการประเมนิความยัง่ยนื
ของการใช้น�า้ผวิดนิและน�า้ใต้ดนิ 
ไทยเบฟได้ริเริ่มการประเมินความยั่งยืนของการใช้น�้า (Water 
Sustainability Assessment : WSA) ทั้งน�้าผิวดินและน�้าใต้ดิน
โดยเริม่ต้นทีบ่รษิทั สุราบางยีขั่น จ�ากดั จงัหวัดปทุมธาน ีในปี 2560 
และต่อมาในปี 2561 ได้ขยายผลมาทีบ่รษิทั เบยีร์ทพิย์ บรวิเวอรี่ 
(1991) จ�ากดั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จดุประสงค์เพือ่ประเมนิ
ความเสีย่งด้านน�า้ในเชงิลกึทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ครอบคลุม 4 มิติ คือ 

1. ความพอเพยีงของน�า้  
2. คุณภาพน�า้  
3. การเปลีย่นแปลงข้อบงัคบั  
4. ทัศนคตขิองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางดาวเทียมในการศึกษาภูมิประเทศ 
(Topography) ทศิทางการไหลของน�า้ (Flow Direction) พืน้ทีร่บัน�า้ 
(Watershed) การระบายน�า้ (Drainage) ความลาดเอยีงของพืน้ที่ 
(Slope Pattern) รวมไปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ไทยเบฟสามารถวางกลยุทธ์การลด
ความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน และ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังสามารถน�า
ข้อมูลการประเมินความยั่งยืนในการใช้น�้ามาด�าเนินแผนการ
จดัการน�า้ให้เกดิประสิทธภิาพสูงสุดในแต่ละส่วนการผลติ พร้อมทัง้

สามารถวางแผนการดูแลและอนุรักษ์แหล่งน�้าทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ เพื่อความเป็นผู้น�าในด้านการบริหารจัดการน�้าของ
กลุม่ธรุกจิเครือ่งดืม่ 

ในปี 2562-2563 ไทยเบฟมกีารด�าเนนิการประเมนิความยัง่ยนืของ
การใช้น�้าขยายไปในอีก 5 โรงงาน ให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่ม
ธุรกิจในไทยเบฟ และในอนาคต ไทยเบฟจะขยายผลให้มีการประเมิน
ความยัง่ยนืในการใช้น�า้ให้ครอบคลมุทกุโรงงาน เพือ่ทีจ่ะท�าให้สามารถ
ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื

วอเตอร์ฟตุพรนิต์ 
วอเตอร์ฟตุพรนิต์เป็นการเกบ็ข้อมลูปริมาณการใช้น�า้ในการผลติสนิค้า
และบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะท�าการค�านวณปริมาณน�้า
จากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งไทยเบฟได้น�า
วอเตอร์ฟตุพรนิต์มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการแสดงปรมิาณน�า้ทีใ่ช้และ
ปรมิาณน�า้ท้ิงท่ีปล่อยออกมา รวมถงึสถานทีแ่ละระยะเวลาทีเ่กดิการ
ใช้น�้า ท�าให้องค์กรสามารถก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการน�้า
เพือ่ให้เกดิการใช้ทรัพยากรน�า้ให้มปีระสิทธภิาพสูงสุด และยงัสามารถ
ขยายผลให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการใช้น�้าอย่างต่อเนื่องด้วย
หลักการ 3Rs คือ การลดการใช้น�้า การน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า และ
น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการสร้างจุดแข็งให้กับองค์กรที่ค�านึงถึง
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ท�าให้สามารถลดความเสี่ยงของ
ปัญหาการขาดแคลนน�า้ซ่ึงมผีลกระทบต่อภาคธรุกจิโดยตรง รวมทัง้
ได้ท�าการสนบัสนนุการขยายผลการบริหารจัดการน�า้ไปสู่คูค้่า เพือ่ให้
ตลอดห่วงโซ่อปุทานมคีวามเข้มแขง็มากขึน้ 
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การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้และดแูลแหล่งน�า้ร่วมกบัชมุชน 

ไทยเบฟได้มีการบริหารจัดการน�้าส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน�้า และ
ร่วมดแูลแหล่งน�า้ร่วมกบัชมุชนผ่านโครงการต่าง ๆ ดงันี้

• โครงการกกัเกบ็น�า้เพือ่การเกษตรของชมุชน
  โครงการพัฒนาชุมชนและพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟร่วมกัน

จดัท�าโครงการกกัเกบ็น�า้เพือ่การเกษตรของชมุชน ในพืน้ทีต่�าบล
นาสวน อ�าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบรีุ ซ่ึงใช้หลกัการระบายน�า้
ไปเก็บไว้ในชั้นหินอุ้มน�้า โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น�้าท่วม น�้าขัง 
น�า้หลาก หรอืจดุรวมของน�า้ และเป็นการพกัน�า้รวมไว้ เพือ่ลดปัญหา
น�้าไหลหลากในพื้นที่เชิงเขา รวมถึงกักเก็บความชุ่มชื้นของดิน
ส�าหรบัการท�าเกษตรกรรมแก่ชมุชน ซึง่เป็นการต่อยอดโครงการ
ส่งเสรมิด้านเกษตรอนิทรย์ีที ่“โครงการพฒันาชมุชน” มส่ีวนร่วม
วางแผนกับชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน�้า 
เพือ่ให้สามารถน�าน�า้ไปใช้ได้อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด โดยได้รบัเกยีรตจิาก
คณะวิทยากรจาก องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองนกแก้ว อ�าเภอ
เลาขวัญ จงัหวดักาญจนบรุ ีมาให้ค�าแนะน�าตัง้แต่การวางระบบบ่อ
และขั้นตอนการกักเก็บน�้า ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งเป็น 
การน�าความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บริหาร
จดัการน�า้ได้อย่างยัง่ยนื

• โครงการส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้
  ไทยเบฟร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในด้าน

การใช้น�้าและการอนุรักษ์แหล่งน�้า พร้อมทั้งให้ทุกคนในชุมชน
จดัหาและเข้าถงึทรพัยากรน�า้ได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดย
ในปี 2562 ไทยเบฟได้ด�าเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ คือ การปลูก
หญ้าแฝกในจังหวัดเพชรบุรี การปลูกป่าโกงกางในจังหวัด
สมุทรสาคร การสร้างบ่อกักเก็บน�้าเพื่อการเกษตรในจังหวัด
กาญจนบุรี การปลกูต้นหม่อนพร้อมกบัสร้างโรงเรือนเลีย้งไหมใน
จังหวัดขอนแก่น การปลูกต้นโกงกางและปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นใน
จงัหวัดจนัทบรุ ีและการสร้างฝายชะลอน�า้จงัหวดันครศรธีรรมราช

• โครงการน�า้ดืม่สะอาดเพือ่น้อง
  ไทยเบฟร่วมกับโรงเรียนวัดพืชนิมิต โรงเรียนวัดลาดทราย และ

โรงเรียนวดักุฎปีระสทิธิ ์จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ปรับปรุงระบบน�้าดื่มและจัดท�าแผนเพื่อติดตามคุณภาพของ
เครือ่งกรองน�า้อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการน�าน�า้ไปตรวจวเิคราะห์
คณุภาพมาตรฐานน�า้ดืม่จากห้องปฏบิตักิารของโรงงานทีไ่ด้รบั
การรบัรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทัง้ให้ความรูใ้นการ
ดูแลบ�ารุงรักษาเบื้องต้นและการท�าความสะอาดระบบกรองน�้าที่
ถกูวธิ ีเพือ่ให้นกัเรยีนมนี�า้ดืม่ทีส่ะอาด ถกูสขุลกัษณะ และมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานน�้าดื่ม และนักเรียนยังสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ตรวจสอบเครื่องกรองที่บ้านได้ ไทยเบฟวางแผนจะขยาย
โครงการนีไ้ปยงัทกุโรงเรยีนในบรเิวณโดยรอบของโรงงาน

•  โครงการก�าจดัวชัพชืในคลองสาธารณะ 
เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึรกัสิง่แวดล้อม

  กลุม่ธรุกจิสรุาได้ร่วมกบัเทศบาลต�าบลนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม
และชมุชนโดยรอบ จดักิจกรรม “โครงการก�าจดัวชัพชืและผกัตบชวา
คลองสาธารณะ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการก�าจัดวัชพืชและ
ผกัตบชวาบรเิวณคลองสาธารณะในเขตเทศบาลต�าบลนครชยัศรี 
เพื่อให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นสาธารณะร่วมกนั ตลอดจนให้ความ
ส�าคญักบัความสะอาดเรยีบร้อย

• โครงการน�า้สะอาด (Clean Water) ในประเทศเมยีนมา
  บรษิทั แกรนด์ รอยลั กรุป๊ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (GRG) ได้จดั

ท�าโครงการ “น�า้สะอาด” โดยมจีดุประสงค์เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
ชวีติและความเป็นอยูข่องผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุย่างกุง้ มณัฑะเลย์ 
และบรเิวณแม่น�า้อิรวด ีประเทศเมียนมา ทีย่งัขาดการเข้าถึงแหล่ง
น�า้ทีม่คีณุภาพและถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�า้สะอาดในช่วงวกิฤตหรอืภยัพบิติัในประเทศเมียนมาได้

  GRG ได้ร่วมกบัหน่วยงานท้องถิน่สร้างบ่อน�า้และถงักกัเกบ็น�า้ส�าหรบั
การอปุโภคบรโิภคของคนในชมุชน และได้จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่
การบ�ารุงรักษาโครงการในอนาคต พร้อมทั้งให้ความรู้ในหัวข้อ 
“วธิกีารบ�าบดัน�า้ในสถานการณ์ภยัพบิตั”ิ กบัชาวบ้านในเมอืงต่าง ๆ

  โครงการนีเ้ริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนเมษายน 2559 ถงึกนัยายน 
2562 ซึง่ทาง GRG ได้สร้างบ่อน�า้ 8 แห่ง แทงค์น�า้ 16 แห่ง และ
โรงบ�าบัดน�้าเสีย 5 แห่ง ท�าให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับประโยชน์
มากกว่า 40,000 คน และ 6,000 ครวัเรอืนทัว่ประเทศเมยีนมา 
และจากรายงานทางภมิูศาสตร์ โครงการน้ีครอบคลมุถึง 9 หมู่บ้าน 
และ 1 เมืองของย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ทั้งยังสามารถช่วยลด
ปัญหาสุขภาพของประชาชน 840 ราย ทีเ่กิดจากแหล่งน�า้ไม่
สะอาดได้อกีด้วย
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ลดการใช้น�้า
Reduce

น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า
Reuse

น�าน�้ากลับ 
มาใช้ใหม่
Recycle

3Rs

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็ การบรหิารจัดการน�า้อย่างมีประสทิธภิาพในปี 2562 ส่งผลให้เกดิอตัราส่วน
การลดการใช้น�า้ การน�าน�า้มาใช้ซ�า้ และการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่

การลดการใช้น�้า
REDUCE

8.79%

การน�าน�า้กลบัมาใช้ซ�า้
REUSE

2.94%

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่
RECYCLE

5.86%

• โครงการน�าน�้าจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย
 ไปใช้ในการล้างพื้นถนนและรดน�้าต้นไม้ 

• โครงการการน�าน�้าคอนเดนเสทกลับมาใช้ท่ีเครื่องก�าเนิดไอน�้า
 เพื่อลดปริมาณการใช้น�้าผิวดิน 
• โครงการน�าน�า้จากกระบวนการดดูซบัก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Scrubber) 
 ไปเป็นน�้าตั้งต้นในกระบวนการผลิตน�้าประปา 

เป็นการลดปริมาณการใช้น�้าผิวดิน 
• โครงการน�าน�้าจากกระบวนการล้างแบบวิธีการล้างย้อน (Backwash) 
 ไปใช้เป็นน�า้ตัง้ต้นในกระบวนการผลติน�า้ประปา 

เป็นการลดปรมิาณการใช้น�า้ผวิดนิ

• โครงการศูนย์ระบบกรองน�้าแบบรีเวอร์สออสโมสิส 
 ลดการใช้น�้าบาดาล โดยใช้น�้าผิวดินในกระบวนการผลิตน�้าประปา 
• โครงการน�าน�้าทิ้งจากระบบกรองน�้าแบบรีเวอร์สออสโมสิส 
 กลับมาใช้ในกระบวนการล้างถังกรองทรายแบบวิธีการ

ล้างย้อน (Backwash) ของระบบผลิตน�้าประปา 
• โครงการน�าน�้าจากเครื่องล้างขวดมาใช้งาน
 ที่ระบบดักจับเขม่าเครื่องก�าเนิดไอน�้า
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แบ่งปันคุณค่า

คุณอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์
ผู้จัดการแผนก GIS 
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด

เทคโนโลยทีางด้าน
การส�ารวจจากระยะไกล
กบัการบรหิารจดัการน�า้
“ในปัจจบุนัเทคโนโลยทีางด้านการส�ารวจจากระยะไกล (Remote 
Sensing) เพื่อการติดตามวัฏจักรน�้า มีความก้าวหน้าและ
สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น 
ดาวเทียมส�ารวจโลก อากาศยานไร้คนขับ และสถานีตรวจวัด
ภาคพื้นดิน ท�าให้เกิดโอกาสในการบูรณาการข้อมูลที่ต่อเนื่อง
พร้อมกับสร้างข้อมูลใหม่จ�านวนมาก ท้ังนี้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวในด้านการจัดการน�้าสามารถแบ่งออกเป็น
สองส่วน ได้แก่ ความต้องการของการใช้น�า้ (Water Demand) 
และปรมิาณน�า้ทีน่�ามาใช้ได้ (Water Supply) 

ความต้องการของการใช้น�า้ (Water Demand) โดยเทคโนโลยี
ทางด้านการส�ารวจจากระยะไกล สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ติดตามชีพลักษณ์ของพืช (Phenology) จากข้อมูลจาก
ดาวเทยีมท่ีมช่ีวงคลืน่ Near-infrared เช่น Landsat, Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 
หรอืไทยโชต (THEOS) ซึง่เป็นดาวเทยีมส�ารวจโลกดวงแรกของ
ประเทศไทย นอกจากนีย้งัสามารถประยกุต์ใช้จากเทคโนโลยทีาง
ด้านการส�ารวจจากระยะไกล ในการค�านวณค่าการคายระเหยน�้า 
(Evapotranspiration) จากดาวเทียมที่มีช่วงคลื่น Thermal 
Infrared เช่น Landsat, MODIS และ Suomi NPP เป็นต้น 

และในส่วนของปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ได้ (Water Supply) ได้ใช้
เทคโนโลยีทางด้านการส�ารวจจากระยะไกล ในการประเมิน
ขนาดและหาต�าแหน่งของแหล่งน�้า ทั้งยังช่วยประเมินปริมาณ
หยาดน�้าฝน (Precipitation) โดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบ
แพสซีฟ หรือแบบเฉื่อย (Passive Sensor) และเครื่องตรวจ
วัดแบบแอ็กทีฟ (Active Sensor) หรือแบบขยัน จาก
โครงการ Global Precipitation Measurement (GPM) ด้วย
ระบบเรดาร์ Dual-frequency Precipitation Radar (DPR) 

ตวัแปรทีส่�าคญัของวฏัจกัรน�า้อกีตวัแปรหนึง่คอืปรมิาณความชืน้
ในดนิ (Soil moisture) ในอดตี การตรวจวดัปรมิาณความชืน้
ในดนิ ท�าได้เพยีงการตรวจวดัโดยตรงในสนาม ในปัจจบุนัสามารถ
ตรวจวัดข้อมูลดังกล่าวจากห้วงอวกาศ จากดาวเทียม Soil 
Moisture Active Passive (SMAP) โดยอาศยัหลกัการคณุสมบตัิ
การแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าของน�า้และดนิ

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในยุค Thailand 4.0 จ�าเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยจีากหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยทีางด้านการ
ส�ารวจระยะไกล เครือข่ายเซนเซอร์ภาคพื้นดิน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยใีนการเชือ่มโยงทกุสิง่ทกุอย่างเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็ (Internet 
of Things) ซึ่งสามารถน�าข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ได้แบบทันที 
(Real Time) และการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายมิติมากยิ่งขึ้น”
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0.
28

0.
22

0.
21

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่ม

กลุ่มธุรกิจ
อาหาร

เป้าหมายในปี 2562 ความส�าเร็จ

5% 14%
การลดอัตราส่วนของการใช้น�้า

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2563
เปรียบเทียบปีฐาน 2557

การลดอัตราส่วนของการใช้น�้า
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ภายในปี 2562
เปรียบเทียบปีฐาน 2557

4.08
เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนของการใช้น�้าต่อ 
หน่วยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเครื่องดื่ม

0.21
เฮกโตลิตรต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนของการใช้น�้าต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอาหาร

อัตราส่วนของการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้ังแต่ปี 2559 ถึง 2562

อัตราส่วนของการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มธุรกิจอาหาร
ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562

หมายเหตุ : *แสดงอตัราการใช้น�า้ต่อหน่วยผลติภณัฑ์ของธรุกจิเครือ่งดืม่ในประเทศไทย

  **อตัราการใช้น�า้ต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ของไทยเบฟรวมต่างประเทศ  
ปี 2562 คอื 4.08 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรของหน่วยผลติภณัฑ์

  ***เป้าหมายปี 2563 ลดอัตราส่วนการใช้น�า้ต่อหน่วย
ผลติภณัฑ์ 5% เมือ่เทยีบกบัปีฐาน 2557
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GRI 306-2

การจดัการของเสยี

ไทยเบฟมุง่มัน่ด�าเนนิงานการบรหิารจัดการของเสีย โดยใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการใช้หลัก 3Rs 
และรณรงค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท�าการหมนุเวยีนใช้ประโยชน์จาก
ของเสยี ลดปรมิาณของเสยีทีต้่องก�าจัด และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค 
การน�าของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน การบรหิารจดัการผลติภณัฑ์
ผลพลอยได้ เป็นต้น ทัง้ได้ด�าเนนิโครงการการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
องค์กรภายนอกตามโครงการเพิม่มลูค่าของเสยี เพือ่พฒันาศกัยภาพ
การใช้ประโยชน์ของเสยี ซ่ึงสอดคล้องตามหลักการของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ที่ไทยเบฟใช้เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่
ด�าเนนิธรุกิจอย่างมีความรบัผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 



การลดการใช้
Reduce

การน�ากลับมาใช้ซ�้า
Reuse

การน�ากลับมาใช้ใหม่
Recycle

วิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรภายนอก
ตามโครงการเพิ่มมูลค่าของเสีย

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์
หลังการบริโภค

น�าของเสียมาเปลี่ยน
เป็นพลังงาน

หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
Circular Economy

ลดปริมาณของเสีย
ที่ต้องก�าจัดและใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

3Rs

การพฒันาศกัยภาพการใช้ประโยชน์
กากข้าวมอลต์จากกระบวนการผลติ
เบยีร์และวสิกีเ้พือ่การเกษตร
ข้าวมอลต์เป็นวตัถดิุบหลกัตัง้ต้นทีใ่ช้ในกระบวนการผลติเบยีร์และสรุา
ของไทยเบฟ โดยหลงัจากผ่านกระบวนการผลติจะกลายเป็นผลติภณัฑ์
ผลพลอยได้ เรยีกว่า “กากข้าวมอลต์” ซึง่ยงัคงมคีณุประโยชน์ทาง
โภชนาการอยู่มากและเหมาะทีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม 
ไทยเบฟจงึได้น�ากากข้าวมอลต์ไปเป็นวตัถดุบิตัง้ต้นในอตุสาหกรรม
การผลติอาหารสตัว์ และด้วยการพฒันาทีไ่ม่หยดุนิง่ ไทยเบฟได้ร่วมมอื
กบันกัวิจยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (มทส.) ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการพฒันาอาหารโค การเลีย้งโคพนัธุโ์คราชวากวิ และเทคโนโลยี
อาหารสตัว์ท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม เพือ่พฒันาต่อยอดในการเสรมิ
คณุค่าให้กบัผลติภัณฑ์อาหารสัตว์ โดยศึกษาการน�ากากข้าวมอลต์ไป
พฒันาร่วมกบัยสีต์อบแห้ง เกดิเป็นส่วนผสมของอาหารสตัว์สตูรใหม่ทีม่ี
คณุค่าทางโภชนาการส�าหรับสัตว์กลุม่โคเนือ้ ท�าให้เนือ้โคมคีณุภาพดี 
เกดิปรมิาณไขมนัแทรกมากขึน้ มรีาคาดขีึน้ เป็นทีต้่องการของตลาดมากขึน้
มคีวามปลอดภยัต่อการบรโิภค และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

นอกจากน�ากากข้าวมอลต์ไปผลติเป็นอาหารสตัว์แล้ว ยงัมฝีุน่ข้าวมอลต์
ตกค้างอยู่ในโรงงาน ซึง่ยงัสามารถสร้างคณุประโยชน์ทางโภชนาการ
ของอาหารสัตว์ได้อีก นับว่าเป็นการใช้วัตถุดิบจากกระบวนการผลิต
เบียร์และสุราของไทยเบฟ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในวงจร
เศรษฐกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัท�าโครงการร่วมกบัเกษตรกรบรเิวณรอบโรงงาน 
โดยใช้ฝุ่นข้าวมอลต์ที่หลงเหลืออยู่ซึ่งยังมีประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการสูง น�าไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น�้า เช่น ปลาดุก ปลานิล 
เป็นต้น พบว่าสามารถน�าไปใช้เลี้ยงสัตว์น�้าได้ดี ทดแทนอาหารสตัว์
เดมิทีม่ต้ีนทนุสงูได้ร้อยละ 100  โดยโครงการนีม้นีกัวชิาการเกษตรของ
ไทยเบฟเป็นผู้ดูแลและให้ค�าปรึกษากับเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในเชิงวิชาการ อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริม 
เป็นการลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ช่วยเพิ่มผลผลติ และ
เพิม่รายได้ให้กบัชมุชนได้อย่างยัง่ยนื
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การผลติก๊าซชวีภาพ (Biogas) จากน�า้กากส่าเพือ่เป็นพลงังานทดแทน 

การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานเป็นการบริหารจัดการของเสียที่ไทยเบฟได้
ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการใช้พลงังานฟอสซิล ซ่ึงเป็นพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป จงึได้จดัท�าโครงการ
บรหิารจดัการน�า้กากส่าจากกระบวนการผลติสรุา ภายใต้การด�าเนนิงานโดย
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ไทยเบฟ โดยน�า
น�า้กากส่าซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติสุรามาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ 
(Biogas) แล้วส่งกลับไปยังโรงงานสุราจ�านวน 5 สาขา ในจังหวัดต่าง ๆ คือ 
บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อน�าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนน�้ามันเตาให้กับเครื่องก�าเนิดไอน�้า โครงการนี้จึงมีส่วนช่วย
ลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในปัจจบุนั อกีท้ังยงัช่วยลดปริมาณการใช้
น�า้มนัเตาทีเ่ป็นพลงังานฟอสซิล นอกจากนี ้ก๊าซชีวภาพส่วนเกนิยงัน�ามาใช้

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับการผลิตของโรงงาน และ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดบุรีรัมย์
และจงัหวดัอบุลราชธานี

น�า้กากส่าทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติสรุา นอกจากจะน�ามาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับกลุ่มบริษัทไทยเบฟแล้ว ยังสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญให้กับชุมชนใน
ท้องถ่ิน ดังน้ัน จากประโยชน์และความส�าเร็จที่เกิดขึ้น ไทยเบฟจึงได้ขยาย
โครงการไปยงัโรงงานสรุาอีก 2 แห่งทีจ่งัหวดันครสวรรค์และจงัหวดัหนองคาย 
ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 และสามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกเป็นปรมิาณรวม 76,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

การส่งเสรมิและพฒันา
ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการลดของเสยี
ด้วยการคดัแยกขยะในอาคารส�านกังาน

จากการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสียด้วยการ
คัดแยกขยะในอาคารส�านักงาน ได้น�าไปสู่การรณรงค์และเกิดเป็นโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การลดการใช้ถงุพลาสตกิและกล่องโฟม การรณรงค์ใช้ถงุผ้าแทน
ถุงพลาสติก การจัดวางภาชนะรองรับขยะด้วยการแบ่งประเภทขยะที่ชัดเจน
ในพืน้ทีท่�างาน เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจให้พนกังานของไทยเบฟ
ทกุคนมส่ีวนร่วมในการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

เพื่อมุ่งสู่การลดปริมาณการฝังกลบของเสียและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุด้วยวธิกีาร 3Rs ไทยเบฟได้รณรงค์ให้พนกังานในองค์กร
ตระหนกัถงึคุณค่าของทรพัยากรทีม่อียู ่โดยเริม่ต้นแนวคดิการบรหิารจดัการ
ของเสียจากตัวเองก่อนเป็นล�าดับแรก ด้วยการคัดแยกขยะภายในส�านักงาน
ภายใต้โครงการ “เกบ็-กลบั-รไีซเคลิ” เพือ่ให้พนกังานได้เหน็คณุค่าของการ
คัดแยกขยะ เกิดความรู้ความเข้าใจผลของการคัดแยกขยะ รวมถึงการสร้าง
มูลค่าจากขยะประเภทรไีซเคลิ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสตกิ PET กระป๋องอะลมูเินยีม 
เป็นต้น ซ่ึงหากมีวิธีการบริหารจัดการทีถ่กูต้องเหมาะสมและมเีส้นทางของการ 
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อ จะสามารถสร้างมลูค่าและเปลีย่นเป็นวัตถดิุบท่ีมปีระโยชน์
เพือ่น�ากลบัมาใช้หมนุเวียนใหม่ได้อกี นอกจากนีไ้ทยเบฟยงัได้รบัความร่วมมอื
จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดหลักสูตรอบรมความรู้ เพิ่มพูน
ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในอาคารส�านักงานให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถ
เป็นองค์ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัพนกังานในการน�าไปประยกุต์ใช้
ในชวิีตประจ�าวันและใช้ในการบรหิารจัดการผลติภณัฑ์หลงัการบรโิภคต่อไปได้
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36.2%

0.9%

0.1%

4.9%

5.8%

52.1%

36,953.72 
ตัน

ปริมาณของเสีย 
และวิธีการก�าจัดของ
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

  การใช้ซ�้า 
  การน�ากลับมาใช้ใหม ่
  การหมักท�าปุ๋ย 
  การน�าไปผลิตเป็นพลังงาน 
  การเผาทิ้ง 
  การฝังกลบ 

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
ในปี 2562 ไทยเบฟประสบความส�าเรจ็ในการบรหิารจัดการของเสยีด้วยการ
เปลีย่นของเสยีเป็นพลงังาน (Waste to Energy) ภายใต้การด�าเนนิโครงการ
ของบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ไทยเบฟทีม่ี
ภารกจิหลกัคือ การน�าของเสียหรอืของเหลอืทิง้จากกระบวนการผลติสรุามา
เปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy 
Awards 2019 สดุยอดรางวลัด้านพลงังานของประเทศไทย รางวลัดเีด่น
การลดใช้พลงังานและลดโลกร้อน ด้านพลังงานทดแทน จ�านวน 2 สาขา ได้แก่

1. ประเภทโครงการทีไ่ม่เชือ่มโยงกบัระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) 
ประเภทดเีด่น คือ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั สาขาจงัหวดั
ขอนแก่น ผลติก๊าซชวีภาพจากน�า้กากส่า

2. ประเภทโครงการผลติไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) 
ประเภทดเีด่น คือ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั สาขาจงัหวดั
อบุลราชธาน ีผลติพลงังานหมนุเวยีนจากน�า้กากส่า

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“การบรหิารจดัการของเสยีสูค่วามยัง่ยนื”
“การบริหารจัดการของเสียส�าหรับองค์กรต่าง ๆ จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดเป็นนโยบายและวางแผน
ให้เหมาะสม ซึ่งการน�าแนวคดิ Circular Economy หรอืเศรษฐกจิหมนุเวยีน ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการ
รกัษาทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สงูสุดและหมนุเวยีนน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ มาประยกุต์ใช้ร่วมกบังานวจิยั
หรอืนวัตกรรมเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัของเสยี ท�าให้องค์กรเกดิการลงทนุในการบรหิารจดัการของ
เสยีได้อย่างมปีระสทิธผิลและเป็นรปูธรรม และสามารถทดแทนธรุกจิเดมิได้ อกีทัง้ยงัเกดิการขยาย
ธรุกจิท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืต่อไป”

ทิศทางการด�าเนินงาน

ในกระบวนการผลติเครือ่งดืม่และอาหารทีม่คีณุภาพ ไทยเบฟค�านงึถงึความ
ปลอดภยัของผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั จงึคดัสรรวตัถดุบิจากธรรมชาตโิดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ อย่างประณีตและพิถีพิถัน เพื่อไม่ให้ของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการแปรรปูต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชมุชนได้ 

ไทยเบฟจงึปฏบิตัติามข้อก�าหนดทางกฎหมายในการบ�าบดัและก�าจดัของเสีย
ตามมาตรฐานสากลเพื่อด�าเนินการบริหารจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ ซึง่ความส�าเรจ็ดงักล่าวในปี 2562 มดีงันี้  

แบ่งปันคุณค่า
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GRI 301-2, GRI 301-3

บรรจภุณัฑ์รกัษ์โลก

ขยะเป็นหนึง่ในปัญหาสิง่แวดล้อมของโลก ในแต่ละปีวสัดุที่ย่อยสลาย
ได้ยากอย่างพลาสตกิจ�านวนมากกว่า 12 ล้านตนั ไหลลงทะเลและก่อ
ความเสยีหายต่อระบบนเิวศ สขุภาพของมนษุย์ และส่ิงมชีีวติ เพือ่ลด
ผลกระทบทีเ่กดิจากปรมิาณขยะทัง้บนบกและในทะเลทีม่จี�านวนเพิม่
มากขึน้ ไทยเบฟจงึน�าหลักเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้มากที่สุดใน
กระบวนการผลิตของไทยเบฟ ได้แก่ แก้ว กระดาษ อะลูมิเนียม และ
พลาสตกิ นอกจากนี ้ไทยเบฟยังให้ความส�าคญักบันวตักรรมและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดท่ีุเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมมากข้ึน รวม
ถงึการน�าวสัดบุรรจภุณัฑ์หลังการบริโภคกลบัคนืสู่กระบวนการผลติ 
โดยมเีป้าหมายการลดปรมิาณ การใช้ซ�า้ และการน�ากลบัมาใช้ใหม่



Can 2 Can

ผู้จัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม

ผู้บริโภคผู้ผลิตแผ่นอะลูมิเนียม

กระบวนการรีไซเคิล
อะลูมิเนียม

ผู้ผลิตเครื่องดื่ม

ผู้เก็บกลับบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

โครงการเก็บกระป๋องเครื่องดื่ม 
อะลูมิเนียมหลังการบริโภค

ห่วงโซ่การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

โครงการเกบ็กระป๋องเครือ่งดืม่อะลมูเินยีมหลงัการบรโิภค (Can 2 Can) 
ในเดอืนมถินุายน 2562 สามารถเกบ็กระป๋องกลบัมาได้ทัง้สิน้ 
703 ตนั คดิเป็นปรมิาณกระป๋องทัง้หมด 52 ล้านใบ หรอืร้อยละ 
14 ของปรมิาณทัง้หมดของผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัจ�าหน่ายออกไป
ในประเทศไทย  นอกจากจะเป็นโครงการที่สร้างรายได้เพิ่มเติม
ให้กับผู้เก็บขยะรายย่อยแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานที่ใช้
ในการผลิตได้มากถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุ
อะลูมิเนียมใหม่ (Virgin Aluminium) และลดการน�าวัสดุ
ทางธรรมชาตมิาใช้อกีด้วย

เป็นโครงการเก็บกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมหลังการบริโภค
กลบัคืนสูก่ระบวนการผลติแผ่นอะลมูเินยีมซึง่เป็นวตัถดุบิหลกั
ของการผลติกระป๋องเครือ่งดืม่ ซึง่เกดิจากความร่วมมอืระหว่าง
ไทยเบฟกับคู่ค้าทางตรงคือ ผู้ผลิตกระป๋อง และคู่ค้าทางอ้อม
คือ ผูผ้ลติแผ่นอะลมูเินยีม โดยมบีรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ 
จ�ากดั (TBR) ท�าหน้าทีเ่กบ็กระป๋องกลบัมาและรวบรวมส่งต่อให้
กบับรษิทัผูผ้ลติแผ่นอะลมูเินยีมเพือ่ท�าการรไีซเคลิกลบัมาใช้
ในกระบวนการผลิตกระป๋องต่อไป ทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มโครงการ
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โครงการคดัแยกขวดทีน่�ากลบัมาใช้ซ�า้
โดยปัญญาประดษิฐ์ 
เป็นโครงการท่ีน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการคดัแยกขวด ซึง่เกดิจากการ
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ 
จ�ากดั (TBR) ส�านกัสารสนเทศ และบริษัท เบฟเทค จ�ากดั (BevTech) 
กบัมหาวิทยาลยัชัน้น�าของโลกด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ (Computer Science , Technology and Robotics) 
โดยน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
มาพฒันาใช้ในกระบวนการอตุสาหกรรมของ TBR  เป็นการต่อยอด
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคัดขวดเก่าอัตโนมัติ “Octopus” 
ให้สามารถคิดวิเคราะห์และคัดแยกคุณภาพขวดด้วยหลักปัญญา
ประดษิฐ์  โดยเรยีนรูแ้ละจดจ�ารปูแบบของข้อมลู แทนการตรวจสอบ
ด้วยสายตาของพนกังาน ช่วยลดการเหนือ่ยล้าทางกล้ามเนือ้สายตา 
และท�าให้ TBR ส่งมอบสินค้าให้กับสายการผลิตได้ตามมาตรฐานที่
ก�าหนดโดยไม่เกิดปัญหาจากความผิดพลาดของคน นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขวดไม่มคีณุภาพ ลดภาระในการล้างขวด  
และสามารถลดจ�านวนคนคัดซ�้าที่สายบรรจุ ซึ่งพนักงานเหล่านี้
จะได้รบัมอบทกัษะใหม่และสามารถเปลีย่นกจิกรรมไปปฏบิตัหิน้าที่
ในส่วนอืน่ท่ีเพิม่มลูค่าทางธรุกจิให้กบับรษัิทยิง่ขึน้

โครงการน�าขวดแก้วและเศษแก้ว
จากต่างประเทศกลบัเข้าสูก่ระบวนการผลติ 
(Bring Back Home)

สิ่งแวดล้อมตามมา เน่ืองจากไม่มีผู้รับซื้อเศษแก้วในประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว ไทยเบฟจงึร่วมมอืกบั GRG เกบ็กลบัขวดแก้วทีช่�ารดุและ
เศษแก้วจากกระบวนการผลติส่งมายงัประเทศไทยผ่านระบบขนส่งเทีย่วกลบั 
(Reverse Logistics) เพือ่ให้บรษิทัผูผ้ลติขวดแก้วสามารถน�าวสัดเุหล่านี้
กลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลติอกีครัง้

ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกขวดแก้วไปยังประเทศเมียนมาเป็นจ�านวนมาก 
หน่ึงในผูซ้ื้อขวดแก้วรายใหญ่คอื บรษิทั แกรนด์ รอยลั กรุป๊ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากัด (GRG) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสุราอันดับหนึ่งของเมียนมา ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ เมื่อขวดที่ถูกจ�าหน่ายหรือขนส่งไปเกิดการแตกหัก
เสียหายจะกลายเป็นขยะที่ไม่มีมูลค่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
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*สามารถอ่านรายละเอียดเครื่องคัดขวดเก่าอัตโนมัติ ได้ในรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนปี 2561
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ขวดปากแคบน�า้หนกัเบา หรอื NNPB 
ไทยเบฟร่วมมือกับคู่ค้าน�านวัตกรรมเข้ามาร่วมในกระบวนการ
ออกแบบและผลติบรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม โดยในปี
ท่ีผ่านมาได้ศึกษากระบวนการผลิตขวดปากแคบน�้าหนักเบา 
หรือ NNPB (Narrow Neck Press and Blow) เพ่ือน�ามาใช้
ในการผลิตขวดแก้วใสขนาดใหญ่ ท�าให้สามารถผลิตขวดที่มี
น�้าหนักเบากว่าเดิม ซึ่งใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิต
น้อยลง แต่ขวดที่ได้ยังคงไว้ซ่ึงความแข็งแรง ทนทาน 
เทียบเท่ากบัขวดชนดิเดมิ 

โครงการออกแบบกล่อง
ชาเขยีวยเูอชทพีร้อมดืม่
รปูแบบใหม่ (UHT Leaf Design)
เป็นการออกแบบกล่องชาเขยีวยเูอชทพีร้อมดืม่รปูลกัษณ์ใหม่
ภายใต้แบรนด์โออิชิ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการอบรม
ภายในขององค์กร Management Development Program 
(MDP) หรอืโครงการพฒันาศกัยภาพของระดบับงัคบับญัชา 
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในหลายฝ่าย เช่น 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อออกแบบกล่องท่ีมีรูปลักษณ์ทันสมัยและเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ 

NNPB NNPB
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กระป๋อง ขวดแก้วขวดพลาสติก PET

การเก็บกลับและการคัดแยก
(Collecting and Sorting) 

เป็นการจ�าแนกประเภทของบรรจุภัณฑ์และลด
ปริมาณขยะที่ถูกน�าไปก�าจัดโดยการฝังกลบ 

ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ากัด 
ท�าหน้าที่เก็บกลับและคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลัง

การบริโภค โดยรับซื้อบรรจุภัณฑ์หลักของ
ไทยเบฟทุกประเภท เช่น ขวดแก้ว กระป๋อง 
ขวดพลาสติก PET กล่องกระดาษ เป็นต้น 
ปัจจุบันมีจุดรับซื้อกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ 

การใช้ซ�้าและการน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Reuse and Recycle)

เป็นการน�าวัสดุบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
มาใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต โดยในปีที่ผ่านมา 

ไทยเบฟสามารถน�าขวดแก้วกลับมาใช้ซ�้า
ในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 1,555 ล้านใบ 
และเก็บเศษแก้วเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ใน

กระบวนการผลติขวดทัง้สิน้ 1 แสนตนั คดิเป็น
จ�านวนรวมร้อยละ 75 ของปริมาณทั้งหมด

ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายออกไป*

การเพิ่มมูลค่าหลังการใช้งาน
(Upcycling)

เป็นการสร้างคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์หลังการ
บริโภค เช่น การเก็บกลับขวดพลาสติก PET 

หลังการบริโภค เพื่อส่งต่อให้กับคู่ค้าน�าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต ซึ่งในปีที่ผ่านมามีปริมาณ
ขวดพลาสติก PET ถูกน�าไปพัฒนาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์คิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 5 ตัน

เส้นทางสู่การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของไทยเบฟผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็

*ค�านวณจากยอดขายในปีงบประมาณ 2562 โดยเทียบตามน�้าหนักของบรรจุภัณฑ์

“ไทยเบฟให้ความส�าคญัในการบรหิารจัดการบรรจุภณัฑ์เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยมี
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จ�ากดั (TBR) เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการเก็บกลบัคืนบรรจภุณัฑ์ 
หลงัการบริโภค เพื่อน�ามากลับมาใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ผ่านการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผูป้ระกอบการรายย่อย ตลอดจนถึงผู้บริโภค โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ‘โครงการพัฒนาคูค้่าอย่างยัง่ยนื’ เป็นการจดักจิกรรมน�ากลุม่คูค้่าขวดเก่า 
เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน และเข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการคัดคุณภาพสินค้าที่รับซื้อ 
เพื่อให้คู ่ค้าได้ผลประโยชน์เต็มที่ รวมถึงพูดคุยถึงแผนการขยายธุรกิจและโอกาสเพื่อสร้าง
ความร่วมมอืทางธรุกจิเพิม่ขึน้   

นอกจากนีย้งัม ี‘โครงการสมยุโมเดล’ ซ่ึง TBR ร่วมมอืกบัเทศบาลนครเกาะสมยุ คดัเลอืกร้านค้าของ
เก่าเข้าร่วมโครงการ โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ�ากดั จะส่งรถบรรทกุไปรบับรรจภุณัฑ์หลงั
การบรโิภคทีร้่านค้าบนเกาะด้วยรถขนส่งเท่ียวกลบั โดยมจีดุประสงค์เพือ่สนบัสนนุให้คูค้่าและประชาชน
มส่ีวนร่วมในการลดปัญหาขยะบนเกาะ และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยในปีทีผ่่านมาสามารถเกบ็กลบั
ขวดแก้วและเศษแก้วกลบัมาได้คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของปรมิาณผลติภณัฑ์ทัง้หมดทีไ่ทยเบฟ
จ�าหน่ายบนเกาะสมยุ สร้างรายได้ให้กบัผู้ค้าขวดเก่าในท้องถิน่ถงึ 10 ล้านบาทต่อปี”

แบ่งปันคุณค่า

คุณอรทัย พูลทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ากัด
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แก้ว*

75%
กระป๋อง*

14%

ทศิทางการด�าเนนิงาน
ไทยเบฟมเีป้าหมายในการจดัการบรรจภุณัฑ์ทีช่ดัเจนทัง้ระยะส้ันและระยะยาว โดยจ�าแนกตามประเภทของวสัดบุรรจภุณัฑ์ 

*ค�านวณจากยอดขายในปีงบประมาณ 2562 โดยเทียบตามน�้าหนักของบรรจุภัณฑ์

วัสดุที่น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ผลการด�าเนินงานในปี 2562

เป้าหมาย
ปี 2563

80%

เป้าหมาย
ปี 2568 

100%

เป้าหมาย
ปี 2573

100%

 ของบรรจุภัณฑ์หลัก*มาจาก
การใช้ซ�้า การน�ากลับมาใช้ใหม่

และ/หรือการเก็บกลับคืน
โดยนับสัดส่วนเทียบกับยอดขาย

บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วและกระดาษ
ที่จ�าหน่ายในประเทศ 
จะถูกเก็บมาเพื่อใช้ซ�้า 
หรือน�ากลับมาใช้ใหม่ 

บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องอะลูมิเนียม
และขวดพลาสติก PET 
ที่จ�าหน่ายในประเทศ

จะถูกเก็บกลับคืน

*บรรจุภัณฑ์หลัก ได้แก่ ขวดแก้วที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม
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การจดัการด้านพลงังาน

ไทยเบฟส่งเสรมิการด�าเนนิการทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมุง่เน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายทีจ่ะลด
การใช้พลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิม่การใช้พลงังาน
ทางเลือกหรือพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโลกของเรา
มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากภาวะเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
เชือ้เพลงิฟอสซลิ ท�าให้เกดิพลงังานความร้อนสะสมในบรรยากาศของ
โลกมากทีส่ดุ  ไทยเบฟจงึได้พฒันาเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติเพือ่
ใช้พลงังานทดแทนเป็นพลังงานหลกั ตลอดจนสร้างจติส�านกึให้พนกังาน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการ
ด�าเนนิโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลงังานทดแทนจากเซลล์แสงอาทติย์ 
และการน�าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาเป็น 
เชือ้เพลงิส�าหรบัการผลิต

GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4,
GRI 302-5



โครงการทวนสอบการใช้พลงังาน 
ขององค์กร (Energy Audit)
เป็นโครงการขององค์กรเพือ่ประเมนิการใช้พลงังานของแต่ละกจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้ และหาความเป็นไปได้ทีจ่ะลดการใช้พลงังานผ่านการใช้เทคโนโลยี
หรอืนวัตกรรมทีเ่หมาะสมหรอืใช้พลงังานทดแทนอืน่ ๆ แล้วน�ามาปรบัใช้
ให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด จากโครงการดงักล่าวท�าให้โรงงานสามารถ
ลดการใช้พลงังานและน�านวัตกรรมมาใช้ ตวัอย่างเช่น กลุม่ธรุกจิเบยีร์
และสรุาท�าการติดตัง้หม้อไอน�า้แบบไหลทางเดยีว (Once Through 
Boiler) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและลดการใช้เชือ้เพลงิ
ท่ีใช้แล้วหมดไป โดยกลุม่ธรุกจิเบยีร์สามารถลดการใช้ถ่านหนิ 428 
ตนัต่อปี ท�าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 702 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และกลุ่มธุรกิจสุราสามารถลด
การใช้น�้ามันเตา 280,823 ลิตรต่อปี ส่งผลให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง 836 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
นอกจากนีก้ลุม่ธรุกจิเบยีร์ได้จดัท�าโครงการใช้มอเตอร์ประสทิธภิาพสงู 
จดุประสงค์เพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า ท�าให้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ได้ 150,000 กิโลวตัต์ชัว่โมง (kWh) ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกได้ 87.3 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

โครงการผลติไฟฟ้าจากแผงพลงังานเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Rooftop) 
เป็นโครงการตดิตัง้แผงพลงังานจากเซลล์แสงอาทติย์บริเวณหลงัคา
อาคารเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าให้กบัโรงงานในประเทศรวม 27 แห่ง และ
โรงงานประเทศเมยีนมา 1 แห่ง โดยการตดิตัง้จะแล้วเสรจ็ในปี 2568 
รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 20 เมกะวัตต์ (MWp) สามารถลดการซื้อ

พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 26,000 เมกะวตัต์ชัว่โมง 
(MWh) ต่อปี และลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 12,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งน้ีคาดว่าจะลดการซื้อพลงังาน
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ถงึ 96,200,000 บาท

โครงการก่อตัง้โรงงานผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ (Biogas) 
เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลติเช้ือเพลงิชีวภาพ (Biogas) เพิม่เตมิ
อีก 2 แห่งท่ีโรงงานสุราจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดหนองคาย 
จากเดมิท่ีมอียู่แล้ว 5 แห่ง คอื โรงงานสรุาจังหวดัปราจีนบรุ ีจงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดัอบุลราชธาน ีจังหวัดบรีุรัมย์ และจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
จดุประสงค์เพือ่น�าผลติภณัฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลติมาใช้
เป็นพลังงานทดแทน โดยการน�าน�า้กากส่าซึง่เป็นผลติภณัฑ์ผลพลอยได้

จากกระบวนการกลัน่สรุามาผลติก๊าซชวีภาพ เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน
น�า้มนัเตาในการผลติไอน�า้ส�าหรบัโรงงานสรุา ซึง่สามารถลดการใช้
น�า้มันเตาเฉลีย่ 2 ล้านลติรต่อโรงงานต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกเป็นปรมิาณโรงงานละ 38,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบ
เท่าต่อปี และน�าก๊าซชวีภาพส่วนทีเ่หลอืใช้จากโรงงานมาผลติพลงังาน
ไฟฟ้าจ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
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แผนพฒันาการใช้พลงังานและลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นอย่างไร
“ปัจจุบันกลุ่มโรงงานเบียร์มีการวางแผนลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของไทยเบฟในปี 2568 โดยเฉพาะการ
จัดการพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ได้ใหม่มากขึ้น โดย
จดัสรรงบประมาณในการใช้พลงังานแสงอาทติย์แทนพลงังานไฟฟ้า และใช้พลงังาน
ชีวภาพที่ได้จากระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น การ
ติดตั้งหม้อไอน�้าแบบไหลทางเดียว (Once Through Boiler) และวางแผนการใช้
พลงังานให้สอดคล้องกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืในอนาคต คอื ลดการใช้พลงังาน
มากเกนิความจ�าเป็น พัฒนาเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพสูงอัตราการใช้พลังงาน
ให้ต�่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้เคร่ืองจักรในการน�า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหมักน�ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิต (CO2 Recovery Plant) ที่สามารถมาช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
สามารถน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลบัมาใช้ในกระบวนการผลติได้มปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ และแผนงานทีส่�าคญัทีส่ดุคอื การอบรมให้ความรูก้บัพนกังานมากขึน้ 
เพือ่มส่ีวนร่วมในการใช้พลงังานอย่างประหยดัมคีณุค่า และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

ภายในกลุ่มโรงงานเบียร์มีการรณรงค์ลดการใช้และศึกษาโอกาสในการยกเลิก
การใช้พลาสติก โดยจดัท�าแผนเลกิใช้พลาสตกิภายในโรงงาน เช่น ผลติภณัฑ์
พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ (OXO-degradable) ไมโครบีดส์ (Microbeads) 
หลอดพลาสติก และกล่องโฟม ซึ่งมีการเก็บข้อมูลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง”

แบ่งปันคุณค่า

คุณพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงาน 
บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ความส�าเร็จด้านการจัดการพลังงาน

6.93
เมกะจูลต่อกิโลกรัม

อัตราการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์

ของธุรกิจอาหาร

7%
การลดอัตราส่วน
ในการใช้พลังงาน 

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

244.89
เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร
อัตราการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์
ของธุรกิจเครื่องดื่ม

72 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ใส่
่ใจ
ดูแ
ลส่
่�งแ
วดู
ล้อ
ม



250

200

150

100

50

0
2559 2560 2561 2562

สัดส่วนการใช้พลังงาน
(เมกะจูลต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)

การใช้พลังงานสิ้นเปลือง
การใช้พลังงานหมุนเวียน

เป้าหมายปี 2563 

36.68 36.41

176.29

215.48212.97

179.07 170.99

204.33 232.94

65.51

167.43

33.34

สัดส่วนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน*

สัดส่วนการใช้พลังงาน
(เมกะจูลต่อกิโลกรัม)

10

8

6

4

2

0
2560 2561 2562

6.930696.83

8.86

0.00069*

8.
86

6.
83

6.
93

การใช้พลังงาน เป้าหมายปี 2563

5% 
เป้าหมายการลดอัตราส่วน 

การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์
ลงภายในปี 2563  

เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

หมายเหตุ : - แสดงอัตราการใช้พลังงานของธุรกิจเครื่องด่ืมในประเทศไทย
   - อัตราการใช้พลังงานทั้งหมดของไทยเบฟรวมต่างประเทศปี 2562 คือ 244.89 เมกะจูลต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
   - เป้าหมายปี 2563 ลดอัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 5% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557

ทิศทางการด�าเนินงาน

อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทั้งหมด 
ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง 
และพลังงานทั้งหมด ปี 2560 ถึง 2562 (ธุรกิจอาหาร)
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แบ่งปันคณุค่าให้คนทัว่โลก
ไทยเบฟมส่ีวนร่วมในการริเร่ิมโครงการเพือ่ท�าประโยชน์
ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่แบ่งแยก
เพศ อายุ ชนชั้น และประเทศ โดยโครงการต่าง ๆ 
ให้ความส�าคญัในด้านการพฒันาชมุชน การศกึษา 
สุขภาพ กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เป้าหมายของ
ไทยเบฟคือการแบ่งปันคุณค่าความส�าเร็จสู่สังคม
เพือ่ให้ทกุฝ่ายมคีณุภาพชีวติทีด่ี

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 413-1
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การดแูลและแบ่งปัน
การสร้างคณุค่าให้แก่สงัคม

ประเทศไทยก�าลงัเผชญิกบัความท้าทายทางสังคมมากมายเฉกเช่นเดียว
กับประเทศอืน่ ๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเดน็ของความไม่เท่าเทยีมกนั 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่ดีอย่างไม่เท่าเทียมและอื่น ๆ ท�าให้
ไทยเบฟจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการท�าให้สังคมมีความ
สมดุลมากขึ้น ดังนั้น ไทยเบฟจึงด�าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมทีห่ลากหลายและครอบคลมุประชากรหลายกลุ่มท่ัวประเทศ ตัง้แต่
เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นการด�าเนินโครงการใน 5 มิติหลัก 
ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจเมื่อหลายปีก่อนเพื่อพิจารณาว่า ไทยเบฟจะมี
ส่วนสร้างผลกระทบสูงสุดให้เกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างไรนั้น ได้มีการ
ก�าหนดมติต่ิาง ๆ ไว้ดงันี ้1) มติด้ิานการศึกษา 2) มติด้ิานสาธารณสุข 
3) มิติด้านกีฬา 4) มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) มิติด้านการ
พฒันาชมุชนและสงัคม โดยไทยเบฟช่วยเสริมสร้างทกุคนในสังคม
ให้มโีอกาสบรรลุศักยภาพของตน ภายใต้ค�ากล่าวทีว่่า 
“ ไทยเบฟ… อยู่กบัคณุทกุช่วงเวลา”



การศึกษา สาธารณสุข กีฬา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

42%21% 7% 13% 17%

ในปี 2562 ไทยเบฟได้ใช้งบประมาณจัดสรร 500 ล้านบาท ให้แก่ 5 ประเด็นส�าคัญดังนี้ 

โครงการภายใต้ความพยายามของไทยเบฟมุง่เน้นให้การสนบัสนนุ
ตั้งแต่การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์การมอบทุนการศึกษาการ
ส่งเสริมน�้าสะอาดไปจนถึงการปลูกป่าและการเพิ่มรายได้ของ
ท้องถิ่นผ่านโครงการประชารัฐของชุมชนนอกจากน้ีไทยเบฟ
ยังให้การสนับสนุนด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยมองว่า
ปัจจัยทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
ต้องธ�ารงรักษาไว้ด้วยการให้การสนับสนุนมิติส�าคัญทั้ง 5 มิติ
เหล่านีไ้ทยเบฟจงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายองค์กรเพือ่การ 
“แบ่งปันคุณค่าแห่งการเติบโต” กับผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดและ
ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อการด�าเนินธุรกิจ
ขององค์กรด้วย

เพื่อบรรลุนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยเบฟจึงสร้าง
โครงสร้างการก�ากบัดแูลเพือ่สนบัสนนุโครงการระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยโครงการต่าง ๆ ในแต่ละมติทิัง้ 5 มตินิัน้ ได้รบั
การชี้แนะแนวทางโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งน�าโดยกรรมการ
ผูอ้�านวยการใหญ่ และภายใต้โครงสร้างการก�ากบัดแูลนี ้ไทยเบฟ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการและพนกังานเป็นอาสาสมคัร
เข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมและสาธารณกศุลในทุกรูปแบบ โดยจดั
ให้มหีน่วยงานหรอืคณะท�างานกจิกรรมเพือ่สงัคมหลายฝ่าย
ดูแลโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งการด�าเนินงาน
ออกเป็น 2 ส่วน คอื

1. การจดัการจากส่วนกลาง ประกอบด้วยกลุม่โครงการพฒันา
ชุมชน กลุ่มโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลุม่ประสานงานภายนอกองค์กร กลุม่โครงการไทยทาเลนท์ 
กลุม่โครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม กลุม่ส�านกัทรพัยากร
บคุคล และกลุม่ส�านกัสือ่สารองค์กร 

2. การจดัการในระดับพืน้ท่ีรอบโรงงาน ประกอบด้วย หน่วยงาน
มวลชนสมัพนัธ์และแผนกสิง่แวดล้อมของแต่ละโรงงาน ซึง่
ท�างานประสานกับส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แต่ละ
หน่วยงานจะท�าหน้าที่ประสานงานและด�าเนินโครงการที่
ริเริ่มเอง หรอืร่วมมอืกบักลุม่งานต่าง ๆ ในสงัคม

โครงการพัฒนาชุมชนเหล่าน้ีช่วยท�าให้การด�าเนินงานของ
ไทยเบฟที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชุมชนโดย
รอบได้อย่างครอบคลมุร้อยละ 100 

ในการริเร่ิมโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟมีขั้นตอนด�าเนินงานการมี
ส่วนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีดงันี้ 

ท�าการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม�า่เสมอ ผ่านการสานสมัพนัธ์และสอบถามความคดิเหน็หรอื
ความต้องการจากกลุม่ชมุชนเป้าหมาย ทัง้ทีเ่ป็นชมุชนรอบโรงงาน 
รอบสถานประกอบการทัง้หมด และชมุชนทีใ่กล้ชดิกบัผลติภณัฑ์
ของไทยเบฟ ด้วยวธิกีารใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การจดั
ประชมุสาธารณะ การพดูคยุกบักลุม่ผูน้�าชมุชน กลุม่ผูป้กครอง 
คณะกรรมการโรงเรยีน หรอืการจดักลุม่ประชมุย่อยทีเ่ป็นกนัเอง
รายสปัดาห์ (สภากาแฟ) 

ทกุโครงการทีจ่ดัท�าจะต้องมกีารวดัผลลพัธ์การท�างานอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยการวัดความพึงพอใจของชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี การวดัผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึการ
ตดิตามรายงานความคบืหน้าจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ 
อาท ิหน่วยงานราชการ มหาวทิยาลยั ประชาสงัคม 

ไทยเบฟร่วมมอืกับชมุชนและหน่วยงานท้องถิน่ต่าง ๆ จดัต้ังเป็น
คณะกรรมการความปลอดภยั คณะกรรมการให้ค�าปรกึษา รวมถงึ
ทีมงานที่รับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนเพื่อบริหารและจัดการ
กับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนกมวลชนสัมพันธ์ 
แผนกสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงานในกลุ่มไทยเบฟทั่วประเทศ 
โดยจะมีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ม่ันใจว่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ที่ไทยเบฟให้การสนับสนุนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
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ของสถานประกอบการ*ที่มีการด�าเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบกับ
จ�านวนสถานประกอบการทั้งหมด

* สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการทีม่กีารประเมนิว่า 
การด�าเนนิการของกลุม่ไทยเบฟอาจมผีลกระทบต่อชมุชน ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรอืทางอ้อม และกลุม่ไทยเบฟจดัให้มีโครงการพฒันาชมุชน
รอบสถานประกอบการน้ันๆ (32 แห่ง)

100%

 การพัฒนาด้านการศึกษา
 (Connext ED และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 ของความเป็นชาติ

 การพัฒนาด้านกีฬา

 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 และโครงการประชารัฐรักสามัคคี

การมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ 

1,600 คน

สร้างการมีส่วนร่วมพนักงาน

95,000 ชั่วโมง

คิดเป็นชั่วโมงจิตอาสา

เมียนมา

ลาว

78 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562
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SDGs โครงการ ตัวชี้วัด

ขจัดความยากจน

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและ
ลดการเปิดรบัและความเปราะบางต่อเหตรุนุแรง
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

โครงการไทยเบฟ...รวมใจ
ต้านภัยหนาว

ลดจ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง
ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติกว่า

200,000 คน* 
*สามารถดูสัดส่วนประเภทผู้ได้รับผ้าห่มได้ท่ีหน้า 131

ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหาร
ที่ยั่งยืนและด�าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการ
เกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการ
ผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย 
และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและ
คุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573

โครงการความร่วมมือ
ห้วยฮ่องไคร้ฯ
ไทยเบฟร่วมฟื้นฟูป่า
พัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดน่าน

การรณรงค์การบรหิารจดัการการเกษตรแบบยัง่ยนื
น�าองค์ความรูด้้านการพฒันาอาชพีสนบัสนนุปัจจยัการผลติ

ช่วยเกษตรกรกว่า 217 ราย
และสร้างรายได้เฉลี่ย
3,000 บาท/เดือน/ราย

ส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคน

3.8 บรรลกุารมหีลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า รวมถงึ
การป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ การเข้าถงึการ
บรกิารสาธารณสขุจ�าเป็นทีม่คีณุภาพ และเข้าถงึ
ยาและวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล 
มคีณุภาพ และมรีาคาทีส่ามารถซือ้หาได้

3.b สนบัสนนุการวจิยัและการพฒันาวคัซนีและยา
ส�าหรบัโรคตดิต่อและไม่ตดิต่อทีส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศก�าลงัพฒันา ให้มกีารเข้าถงึยา
และวคัซนีจ�าเป็นในราคาทีส่ามารถซือ้หาได้ตาม
ปฏญิญาโดฮา ความตกลงว่าด้วยสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้าและการสาธารณสขุ 
ซึง่เน้นย�า้สทิธสิ�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันาทีจ่ะใช้
บทบญัญตัใินความตกลงว่าด้วยสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้าอย่างเตม็ทีใ่นเรือ่งการ
ผ่อนปรนเพือ่จะปกป้องสขุภาพสาธารณะและ
โดยเฉพาะการเข้าถงึยาโดยถ้วนหน้า

3.4 ลดการตายก่อนวยัอนัควรจากโรคไม่ตดิต่อ
ให้ลดลงหนึง่ในสาม ผ่านทางการป้องกนัและการ
รกัษาโรค และสนบัสนนุสขุภาพจติและความเป็นอยู่
ทีด่ ีภายในปี 2573

3.d เสรมิขดีความสามารถส�าหรบัทกุประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศก�าลงัพฒันาในเรือ่ง
การแจ้งเตอืนล่วงหน้า การลดความเสีย่ง และการ
บรหิารจดัการความเสีย่งด้านสขุภาพในระดบั
ประเทศและระดบัโลก

โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการ
คลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน
บริษัทแกรนด์ รอยัล กรุ๊ป 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

โครงการโรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โครงการพัฒนาด้านกีฬา

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
CPR เยาวชนจิตอาสา

ปี 2562 ไทยเบฟสนบัสนนุเงนิช่วยเหลอืเพือ่การพฒันา
งานวจิยัทางการแพทย์ อปุกรณ์ทางการแพทย์ และ
ด้านสขุภาพขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ 

รวมกว่า 35 ล้านบาท

สนบัสนนุรายจ่ายของแพทย์ พยาบาล และการรกัษาโรค

ให้แก่ชมุชน กว่า 920 ครัวเรือน
(3,800 คน) ใน 3 หมูบ้่านของประเทศเมยีนมา

โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภมูริาชนครนิทร์ 
ผ่าตดัปลกูถ่ายไตแก่ผูป่้วยส�าเรจ็แล้ว

27 ราย 13 ราย ได้รบัไตจากผูบ้รจิาคทีย่งัมชีวีติ 
                       14 ราย ได้รบัจากผูบ้รจิาคทีเ่สยีชวีติ

เยาวชน 146,117 คน
เข้าร่วมโครงการพฒันาด้านกฬีาของไทยเบฟ 
ช่วยเสรมิสขุภาพทัง้ทางร่างกาย จติใจ 
และความเป็นอยูท่ีด่ใีห้แก่เยาวชนเหล่านัน้

นกัเรยีนกว่า 700 คน
และพนกังานไทยเบฟ กว่า 300 คน 
เข้าอบรมทกัษะการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (CPR) 
เพือ่ให้สามารถช่วยเหลอืผูอ้ืน่ได้ทนัท่วงทแีละปลอดภยั

กิจกรรมตัวอย่างเพื่อสังคมของไทยเบฟ ที่สอดคล้องกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
และตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนของไทยเบฟ

79บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562



SDGs โครงการ ตัวชี้วัด

ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู้

4.1 สร้างหลกัประกนัว่าเดก็ชายและเดก็หญงิ
ทกุคนส�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษาทีม่คีณุภาพ เท่าเทยีม และไม่มี
ค่าใช้จ่าย น�าไปสูผ่ลลพัธ์ทางการเรยีนทีม่ี
ประสทิธผิล ภายในปี 2573

4.3 ให้ชายและหญงิทกุคนเข้าถงึการศกึษา
วชิาเทคนคิ อาชวีศกึษา อดุมศกึษา รวมถงึ
มหาวทิยาลยั ทีม่รีาคาทีส่ามารถจ่ายได้และ
มคีณุภาพ ภายในปี 2573

4.4 เพิม่จ�านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ทีม่ทีกัษะ
ทีจ่�าเป็น รวมถงึทกัษะทางเทคนคิและอาชพี 
ส�าหรบัการจ้างงาน การมงีานทีด่ ีและการเป็น
ผูป้ระกอบการ ภายในปี 2573

โครงการให้ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

โครงการผู้น�าเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
(Connext ED)

โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

โครงการสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่เพื่อสังคม
(Beta Young Entrepreneur)

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม

ปี 2562 ไทยเบฟสนบัสนนุทนุการศกึษา ตัง้แต่
ระดบัประถมศกึษาถงึระดบัอดุมศกึษา รวมถงึฝึกฝนอาชพี
แก่เยาวชนและครใูนถิน่ทรุกนัดารทัว่ประเทศ

เป็นมูลค่ารวมกว่า 8 ล้านบาท 
จ�านวนรวม 1,170 ทุน
 

เดก็ได้รบัการพฒันาทกัษะอาชพี ทกัษะชวีติ
ทกัษะกฬีา ดนตร ีการขบัร้อง งานศลิปะ
และการปลกูฝังการเป็นคนดี 

จ�านวนกว่า 5,000 คน 

เพิม่จ�านวนครทูีม่คีณุภาพ โดยเฉพาะในถิน่ทรุกนัดาร

จ�านวน 87 คน

อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรทางทะเล
อย่างยัง่ยนื

6.1 บรรลเุป้าหมายการให้ทกุคนเข้าถงึน�า้ดืม่ที่
ปลอดภยัและมรีาคาทีส่ามารถซือ้หาได้ ภายในปี 
2573

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทีเ่กีย่วข้องกบั
แหล่งน�า้ รวมถงึภเูขา ป่าไม้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ แม่น�า้ 
ชัน้หนิอุม้น�า้ และทะเลสาบ ภายในปี 2563

6.b สนบัสนนุและเพิม่ความเข้มแขง็ในการมี
ส่วนร่วมของชมุชนท้องถิน่ในการพฒันาการ
จดัการน�า้และสขุอนามยั

โครงการพัฒนาน้�า พัฒนาชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการรวมพลังพลิกฟื้น
คืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม

โครงการน้�าดื่มสะอาด
เพื่อชุมชนของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

โครงการน้�าสะอาดเพื่อชุมชน
ของบริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (GRG)

พืน้ทีเ่กษตรได้รบัผลประโยชน์จากการใช้น�า้ 

9,564 ไร่ 578 ครัวเรือน
ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน

สนบัสนนุการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าไม้ และความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ในพืน้ทีอ่ทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร

จ�านวน 17 ไร่ 

มกีารตรวจนบัอตัราการรอดตาย
ของต้นไม้ทีป่ลกูเสรมิและต้นไม้เดมิได้ 

ร้อยละ 92.65%

โครงการน�า้ดืม่สะอาดเพือ่ชมุชน
สามารถลดค่าใช้จ่าย 

ราว 450 บาท/คน/เดือน 
ส�าหรบัซือ้น�า้ดืม่ให้แก่นกัเรยีนและครู

รวม 888 คน ในจงัหวดัสระบรุี

โครงการน�า้สะอาดเพือ่ชมุชนของ GRG 
สามารถน�าส่งน�า้เข้าถงึชมุชนได้มากถงึ 

162,722 ลิตรต่อวัน
หรอืเท่ากบั 11,583,360 ลติรต่อปีแก่ 

2,800 ครัวเรือน (9,543 คน) 
ในหมูบ้่านทีข่าดแคลนของประเทศเมยีนมา 

80 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562
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SDGs โครงการ ตัวชี้วัด

ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื

8.1 ท�าให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อหวัประชากร
มคีวามยัง่ยนืตามบรบิทของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ให้ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ มกีารขยายตวัอย่างน้อย
ร้อยละ 7 ต่อปี

8.3 ส่งเสรมินโยบายทีมุ่ง่การพฒันาทีส่นบัสนนุ
กจิกรรมทีม่ผีลติภาพ การสร้างงานทีส่มควร 
ความเป็นผูป้ระกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวตักรรม และส่งเสรมิการเกดิและการเตบิโตของ
วสิาหกจิรายย่อย ขนาดเลก็ และขนาดกลาง ซึง่
รวมถงึผ่านทางการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ

โครงการผู้น�าเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
(Connext ED)

โครงการสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta 
Young Entrepreneur)

การพัฒนาด้านกีฬา

โครงการประชารัฐรักสามัคคี

โครงการไทยเบฟ 
ร่วมสร้างต�าบลสัมมาชีพ

เดก็นกัเรยีนและเยาวชนรวมกว่า

80,000 คน 
ได้รบัการฝึกฝนอาชพีและมงีานทีด่ที�า
เพือ่เสรมิรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครวั

สร้างผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ จ�านวน 68 คน
และรบัเข้าเป็นพนกังานไทยเบฟ จ�านวน 2 คน

สร้างและสนบัสนนุนกักฬีามอือาชพีได้

มากกว่า 800 คน 
และสร้างโอกาสการเป็นมอือาชพีให้แก่เยาวชน

มากกว่า 23,000 คน

โครงการประชารฐัรกัสามคัคี
ช่วยขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของชมุชนไปแล้ว

กว่า 930 โครงการ 

ครอบคลุม 68,000 ครัวเรือน 

โดยในปี 2562 สามารถสร้างรายได้ให้ชมุชน

ไปแล้วกว่า 41 ล้านบาท

โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต�าบลสมัมาชพี
สามารถสร้างรายได้เข้าสูช่มุชนได้ 

รวม 150,000 บาท
สมาชกิกลุม่มรีายได้เพิม่ขึน้เฉลีย่ 

6,800 บาท/คน

สร้างเมอืงและการตัง้ถิน่ฐานทีป่ลอดภยั

11.4 เสรมิความพยายามทีจ่ะปกป้องและ
คุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ
ของโลก

โครงการอนุรักษ์
และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ของความเป็นชาติ

ปี 2562 ไทยเบฟสนบัสนนุโครงการ
เพือ่อนรุกัษ์และสร้างสรรค์
วฒันธรรมของประเทศไทย 

รวมกว่า 77 ล้านบาท

ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ทีย่ัง่ยนืรองรบัระบบนเิวศ
บนบก

15.1 สร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารอนรุกัษ์ การ
ฟ้ืนฟ ูและการใช้ระบบนเิวศบนบกและในน�า้จดื ใน
แผ่นดนิ รวมทัง้บรกิารทางระบบนเิวศอย่างยัง่ยนื 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ป่าไม้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ ภเูขาและเขต
แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัภายใต้ความ
ตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

15.2 ส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการบรหิาร
จดัการป่าไม้ทกุประเภทอย่างยัง่ยนื หยดุยัง้การ
ตดัไม้ท�าลายป่า ฟ้ืนฟปู่าทีเ่สือ่มโทรม และเพิม่การ
ปลกูป่าและฟ้ืนฟปู่าทัว่โลก ภายในปี 2563

15.4 สร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารอนรุกัษ์ระบบ
นเิวศภเูขาและความหลากหลายทางชวีภาพของ
ระบบนเิวศเหล่านัน้ เพือ่จะเพิม่พนูขดีความ
สามารถของระบบนเิวศเหล่านัน้ทีจ่ะให้ผลประโยชน์
อนัส�าคญัต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื ภายในปี 2573 

15.5 ปฏบิตักิารทีจ่�าเป็นและเร่งด่วนเพือ่ลดการ
เสือ่มโทรมของถิน่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิหยดุยัง้การ
สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ และภายในปี 
2563 จะปกป้องและป้องกนัการสญูพนัธุข์องชนดิ
พนัธุท์ีถ่กูคกุคาม

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้�า
เสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชัน 
(เขาหัวโล้น)

โครงการรวมพลังพลิกฟื้น
คืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม 
(ปลูกป่าสิรินธรฯ)

โครงการความร่วมมือ
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ

ไทยเบฟร่วมฟื้นฟูป่า พัฒนา
คุณภาพชีวิต จังหวัดน่าน

การส่งเสรมิการด�าเนนิการบรหิารจดัการป่าไม้
ทกุประเภทอย่างยัง่ยนื หยดุยัง้การตดัไม้ท�าลายป่า 
ฟ้ืนฟปู่าทีถ่กูรกุล�า้ เพิม่การปลกูป่า 
สามารถรกัษาพืน้ทีป่่าได้กว่า

668 ไร่ 

ปลกูต้นไม้เพิม่เตมิได้รวมกว่า

6,000 ต้น 39 ชนิดพันธุ์ไม้

ซึง่ในปี 2562 การเจรญิเตบิโตและอตัราการรอดตาย
ของต้นไม้ เท่ากบั

ร้อยละ 92.65
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การพฒันาด้านการศกึษา 

ไทยเบฟเชือ่มัน่ว่า การพฒันาความรู้และเพิม่ขีดความสามารถของ
ทรพัยากรบคุคล มีส่วนส�าคัญอย่างมากในการพฒันาคณุภาพชีวติ
ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาใน
รปูแบบต่าง ๆ ให้แก่เดก็และเยาวชน ผ่านโครงการหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การสนบัสนนุทุนการศึกษา การส่งเสริมความรู้ และทกัษะอาชีพ 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนก้าวไปสู่การพัฒนา
ตนเอง สงัคม และประเทศชาตต่ิอไป อกีทัง้ยงัให้การสนบัสนนุทนุ
การศึกษาให้กับบุคลากรขององค์กร และบุตรของพนักงาน 
เพือ่เสรมิสร้างความสามารถ และเป็นส่วนหนึง่ในการดูแลชีวติ
ความเป็นอยู่ของพนกังาน



โครงการทนุการศกึษาบตุรพนกังาน

นอกจากมอบทุนการศึกษา ไทยเบฟยังพิจารณารับบุตรของ
พนกังานทีไ่ด้รบัทนุเข้าท�างานในไทยเบฟอกีด้วย ปัจจบุนัมบีตุร
ของพนกังานทีเ่คยได้รบัทนุการศกึษาและเข้าท�างานกบัไทยเบฟ
จ�านวน 40 คน แบ่งออกเป็นกลุม่บรหิารช่องทางการจดัจ�าหน่าย 
10 คน กลุม่ธรุกจิสรุา 12 คน กลุม่ธรุกจิเบยีร์ 3 คน กลุม่การเงนิ
และบญัช ี2 คน กลุม่ธรุกจิต่อเนือ่ง 11 คน ส�านกัตรวจสอบ
ภายใน 1 คน และบรษิทัในกลุม่ไทยเบฟจ�านวน 1 คน

เพราะลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ ไทยเบฟได้ดูแลใส่ใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและยังดูแลบุตรของพนักงาน 
ไทยเบฟให้ความส�าคญัอย่างจรงิจงัในการสนบัสนนุการศกึษา 
โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา
ให้กบับตุรของพนกังานทีม่ผีลการเรียนดี เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับครอบครัวพนักงาน ซึ่งจะพิจารณา
คัดเลือกผู้รับทุนจากบุตรของพนักงานที่มีเงินเดือนในอัตรา
ระดบัปฏบัิตกิาร มผีลการประเมนิการท�างานอยูใ่นเกณฑ์ดขีึน้ไป 
มคีวามประพฤตดีิ ส่วนบตุรต้องมคีวามประพฤตแิละผลการเรยีน
ที่ดี นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้มอบทุนการศึกษากรณีพิเศษ 
ภายใต้ชื่อโครงการช้างเผือก เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ โดย
ไทยเบฟได้มอบทนุการศึกษาให้แก่บตุรพนกังานตัง้แต่ปี 2553 
จนถึงปัจจุบัน ปี 2562 เป็นปีที่ 10 รวมทั้งส้ินมากกว่า 
10,300 ทนุ รวมเป็นเงนิมากกว่า 64 ล้านบาท และในปี 2562 
บุตรพนักงานได้รับทุนจ�านวน 1,112 ทุน เป็นเงินท้ังสิ้น 
6,891,000 บาท 

แบ่งปันคุณค่า

คุณจิรัฏฐ์ ภักดีภิญโญ 
ได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปี 2553-2554 
ปัจจุบันท�างานในต�าแหน่งวิศวกร บริษัท แสงโสม จ�ากัด 

“รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสทั้งทุนการศึกษาและ
โอกาสในการเข้าท�างานกับไทยเบฟ เน่ืองจากผมรู้สึก
ผูกพันกับไทยเบฟมาต้ังแต่เด็ก ๆ เน่ืองจากคุณแม่
ท�างานที่ไทยเบฟ เม่ือเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ได้มี
โอกาสเข้ามาฝึกงาน รู้สึกเป็นกันเองกับพี่ ๆ ในบริษัท
เป็นอย่างมากจนท�าให้รู้สึกว่าอยากเข้ามาท�างานกับ
ไทยเบฟ จนกระทัง่เมือ่เรยีนจบ ผมจงึเข้ามาสมคัรงานทีน่ี่
เป็นที่แรกและก็ได้รับโอกาสเข้ามาท�างานเลย รู้สึกดีใจ
มาก ๆ เลยครับ การท�างานที่น่ีมีความอบอุ่น เป็นกันเอง 
อยู่กับพี่ ๆ ที่ร่วมงาน ท�างานได้อย่างสบายใจและมี
ความสุข ทั้งน้ี ไทยเบฟยังมีทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับพนักงานอีกด้วยครับ”
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จ�านวนโรงเรียน
ที่สนับสนุน

จ�านวนเงิน
สนับสนุนโรงเรียน

306 แห่ง 290 แห่ง

23,471,850
บาท

5,973,000*
บาท

โรงเรียน

จ�านวนมหาวิทยาลัย
ที่สนับสนุนและ
ขยายความร่วมมือ

จ�านวนเงินสนับสนุน
มหาวิทยาลัย

23 แห่ง 27 แห่ง

18,362,800
บาท

19,140,000
บาท

มหาวิทยาลัย

โครงการผูน้�าเพือ่การพฒันาการศกึษาทีย่ัง่ยนื (Connext ED) 
ไทยเบฟส่งเสรมิด้านการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนในโครงการคอนเนก็ซ์ อดีี 
(Connext ED) อย่างต่อเนื่องขึ้นปีที่ 3 โดยในปี 2562 ได้ให้ทุนสนับสนุน
ด้านการศึกษารวมกว่า 25 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการจัดกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ โดยมุง่เน้นโครงการจัดตัง้ธรุกจิจ�าลอง “ท�ามาค้าขาย” 
ให้นักเรยีนและนกัศึกษาได้ฝึกฝนอาชพีเพือ่แบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครวั 
และจัดกิจกรรมการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior) ร่วมกับ

กรมการพฒันาชมุชน ให้กบัโรงเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ทัว่ประเทศกว่า 290 แห่ง นอกจากนีย้งัขยายความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัย
เพิ่มเป็น 27 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะอาชีพ ทักษะ
ชวีติ และปลกูฝังการเป็นคนด ีผ่านการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยได้รบั
ความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถานศึกษา
ในชมุชน รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง และพนกังานจติอาสาในองค์กร

(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561) (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562)

(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561) (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562)*จ�านวนเงินสนับสนุนลดลงในปี 2562 
เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการต่อยอดจากโครงการเดิมในปี 2561
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593 
โครงการ

290
โครงการ

• โครงการจดัต้ังธรุกิจจ�าลอง “ท�ามาค้าขาย”
 ด�าเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 2 เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์

ของการท�ามาค้าขายอย่างแท้จริง ผ่านการพัฒนา 1 โครงการ
ต่อ 1 โรงเรยีน รวมเป็นจ�านวน 290 โครงการ โดยมจีดุมุง่หมาย
เพื่อสร้างทักษะการประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ไทยเบฟให้ทุน
ตั้งต้นในการทดลองท�าโครงการธุรกิจในโรงเรียนประชารัฐกว่า 
290 แห่ง ใน 47 จงัหวดั มนีกัเรยีนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี
กว่า 1,000 คน และยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
พันธมิตร 27 แห่ง ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง มุ่งเน้นให้ความรู้แก่
เด็กนักเรียนเรื่องการบริหารการเงินและบัญชีและการต่อยอด
เพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ เพือ่เตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดจรงิ 
ภายใต้แนวคิด “พีช่่วยน้อง” เกดิเป็นกระบวนการสร้างสรรค์และ
แบ่งปันความรูซ่ึ้งกนัและกนั สร้างรายได้รวมให้แก่เดก็นกัเรยีนที่
ร่วมโครงการทัง้สิน้กว่า 9 แสนบาท 

(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561) (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562)

• กจิกรรมการประกวดโอทอป จเูนยีร์ (OTOP Junior Contest)
 เป็นหนึง่ในกจิกรรมเด่นภายใต้โครงการจดัตัง้ธรุกจิจ�าลอง “ท�ามาค้าขาย” 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ปัจจุบันการประกวดน้ีเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟสบุค๊ และมียอดผูเ้ข้าชมในเพจจ�านวน 2,373 คน 
กิจกรรมน้ีเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มธัยมศกึษาปีที ่3 ส่งผลติภณัฑ์ทีแ่สดงอตัลกัษณ์ท้องถิน่เข้าร่วมประกวด 
เป็นเวทแีสดงความสามารถของนกัเรยีนจากโรงเรยีนทีท่�าโครงการธุรกจิ
จ�าลอง “ท�ามาค้าขาย” และเปิดกว้างให้กบันกัเรยีนทัว่ประเทศเข้าร่วมประกวด 
ถือเป็นการสนับสนุนการเรยีนรูเ้พือ่ก้าวไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต 
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 600 กลุ่มจาก
โรงเรยีนทัว่ประเทศไทย โดยม ี20 กลุม่ทีผ่่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ ได้รบัเงิน
รางวลัรวมมากกว่า 500,000 บาท เพือ่น�าไปพฒันาต่อยอดผลติภณัฑ์
ของแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงาน
และขายสนิค้าจรงิในงานโอทอป ซติี ้(OTOP City) พร้อมกบัร่วมกจิกรรม
เปิดมุมมองเชิงธุรกิจ กิจกรรมวอล์กแรลลีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
กับผู้ประกอบการ ยังโอทอป (Young OTOP) และเปิดโลกทัศน์
ประสบการณ์นอกห้องเรยีนผ่านกจิกรรมทศันศกึษา

แบ่งปันคุณค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก 
อาจารย์ประจ�าสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เครือข่ายมหาวิทยาลัย)

ในฐานะทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้งดูแลโรงเรยีนมหาชยั
พทิยาคาร จังหวัดมหาสารคาม คดิว่านกัเรยีนได้
ประโยชน์อะไรบ้างจากการด�าเนนิโครงการท�ามาค้าขาย 
การเลีย้งไก่ไข่อนิทรย์ี 
“ได้ประโยชน์หลายต่อ ต่อที ่1 คอื เดก็มอีาหารกลางวนัที่
ดขีึน้และมรีายได้ ต่อที ่2 ถ้าเดก็นกัเรยีนไม่ได้เรยีนต่อใน
ระดบัอดุมศึกษา เขาจะมอีาชพี ไม่เป็นภาระของสังคม”

จ�านวนโครงการจัดตั้ง
ธุรกิจจ�าลอง “ท�ามาค้าขาย”
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แบ่งปันคุณค่า

โอกาสส�าหรบัเดก็พเิศษ
โครงการธรุกจิจ�าลอง “ท�ามาค้าขาย” ยงัครอบคลมุถงึ 
โรงเรยีนเดก็พเิศษ 7 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุบลราชธานี และ
สงขลา โดยให้ความรู้และฝึกฝนเด็กพิเศษจ�านวนกว่า 
200 คน ให้มีสมาธิและพัฒนากล้ามเนื้อแขนผ่านการ
ท�างานศิลปะภาพนูนต�่าและการประดิษฐ์โคมไฟกะลา
มะพร้าว โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญพาเด็ก ๆ ออกไปเรียนรู้
การผลิตจากเจ้าของธุรกิจที่ท�าขายจริงอยู่แล้ว และ
ช่วยกันประดิษฐ์สิ่งของ โดยแบ่งงานกันคนละขั้นตอน 
แล้วน�ามาประกอบเข้าด้วยกัน จนสามารถน�าออกขาย
ได้จริง ปัจจุบันมีสินค้าที่เด็กพิเศษท�าขายได้จริงหลาย
ประเภท เช่น พวงกุญแจ โคมไฟกะลามะพร้าว และ
ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น ถึงแม้จะมีข้อจ�ากัดในเรื่อง
ของการน�าเสนอ แต่เด็ก ๆ พิเศษยังได้รับโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมประกวดโอทอปจเูนยีร์แข่งกบัโรงเรยีนอืน่ ๆ 
และมโีอกาสได้รบั “รางวลัสร้างแรงบนัดาลใจ” เพือ่สร้าง
แรงบนัดาลใจและเกดิความเชือ่มัน่ในตนเองอกีด้วย

“กิจกรรมทัศนศึกษาที่เปิดกว้างให้กับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางสตปัิญญาทีส่่งผลติภณัฑ์เข้าร่วมประกวดโอทอป จเูนยีร์ 
(OTOP Junior) เปิดโลกทศัน์น้องทีบ่กพร่องทางสตปัิญญา 
แต่ไม่บกพร่องทางจนิตนาการและประสบการณ์การเรยีนรูใ้หม่ ๆ”

น.ส.สุภาพร ทากลม (ครูแต้ว) 
ครโูรงเรยีนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชยีงใหม่
ภายใต้โครงการผูน้�าเพือ่การพฒันาการศกึษาทีย่ัง่ยนื (Connext ED)

โครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา (Partnership School) 

ไทยเบฟร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารในการขบัเคลือ่นการ
ปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้างการ
มส่ีวนร่วมจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอืน่ ๆ 
ในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับ
ความต้องการของท้องถิน่และชุมชน รวมถงึเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะให้เด็กในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2561 ไทยเบฟ
เป็นหนึง่ในภาคเอกชนทีเ่ข้าไปมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการ
โรงเรียน 19 แห่ง ใน 13 จงัหวดั และในปีการศกึษา 2562 
สนับสนุนโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 แห่งในอีก 2 จังหวัด ซึ่งใน
ปีท่ี 2 นี้ ไทยเบฟได้เสริมความเข้มแข็งของโครงการโดยมี
แผนทีจ่ะด�าเนนิการขับเคลือ่นโครงการนีต่้อเนือ่งเป็นระยะเวลา 
3 ปี หรอืจนถงึปี 2564
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แบ่งปันคุณค่า

ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

ด.ช.พีรณัฐ โสภาพ (แจม) 
โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

คุณพิเชฐ ทินอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลงัจากเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา เหน็ความเปลีย่นแปลงอะไรบ้าง 

“โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารด�าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเข้าสู่ปีที่ 2 มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขัน
ประติมากรรม โครงการปาล์มน�้ามัน เปลี่ยนจากพื้นที่ว่างเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน นอกจากนี้ผู้ประสานงานไทยเบฟยังเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ
ศึกษา ไม่ใช่เพยีงแค่ร่วมวางแผน แต่ร่วมประเมนิผล และร่วมพฒันา ขอบคณุ
ไทยเบฟและทีมงานไทยเบฟในพื้นที่ที่ให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษา 
เพือ่พฒันาคนคุณภาพสู่สังคมคณุภาพ” 

อะไรท�าให้ตดัสนิใจเข้าประกวดร้องเพลงครัง้นี ้และรูส้กึอย่างไรทีไ่ด้รางวลั 

“ตอนนีผ้มเรยีนอยู ่ม.2 ผมอยูก่บัพ่อสองคน วนัเสาร์และอาทติย์ผมจะไปรบัจ้าง
นวดแผนไทยเพือ่หาเงนิมาช่วยพ่อและเรยีนหนงัสอื ปกตผิมไม่ค่อยมัน่ใจ แต่ชอบ
ร้องเพลง คุณครูก็เลยมาชวน หลังจากประกวดร้องเพลง Kids Day (กิจกรรม
ที่เชื่อมมาจากโรงเรียนร่วมพัฒนา) ชนะ ผมรู้สึกภูมิใจมากและรู้สึกว่าตัวเอง
กล้าแสดงออกมากขึน้ อยากขอบคณุโอกาสจากไทยเบฟ ทีท่�าให้ผมเจอความฝัน
ของตวัเองว่าอยากจะเป็นนกัร้องอาชพี ผมจะตัง้ใจฝึกต่อไปและท�าให้เป็นจรงิให้ได้”

“ผมรูส้กึยินดแีละขอบคณุทีบ่รษัิท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ�ากดั (TBL) เข้ามาร่วม
คิด วางแผน ร่วมพฒันากจิกรรมโรงเรยีนร่วมพฒันา (Partnership School) กบั
โรงเรยีน ท�าให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนที่ทันสมัยทั้งด้านดนตรี กีฬา และ
วิชาการ ซ่ึงสิง่เหล่านีจ้ะช่วยส่งเสรมิให้เกดิผลสมัฤทธิท์างการศกึษา พฒันาการทัง้
ไอคิว (IQ) และอคีวิ (EQ) ของเดก็ ๆ ให้ดยีิง่ขึน้

ผมเชือ่ว่าท้ังเขตพืน้ทีก่ารศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ TBL จะร่วมมอืกนั
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนอนบุาลเกาะคา (น�า้ตาลอนเุคราะห์) 
ไปด้วยกนัต่อไปครบั”
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ตวัอย่างกจิกรรมจากโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา (Partnership School)

• อบรมช่วยเหลอืคนในภาวะฉกุเฉนิ โรงเรยีนวดัจฬุามณ ี(ชณุหะจนัทน
ประชาสรรค์) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
เพิ่มทักษะชีวิต ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง
ทนัท่วงท ีผ่านการท�าซพีอีาร์ (CPR)

• อบรมภาษาองักฤษครโูรงเรยีนอนบุาลเกาะคา จงัหวดัล�าปาง
อบรมครผู่านสือ่การสอนหลกัสตูร มาร์แชล คาเวนดชิ เอด็ดเูคชนั 
(Marshall Cavendish Education)

• กจิกรรมแนะแนวอาชพี โรงเรยีนท่าฉางวทิยาคาร จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
เปิดมมุมองอาชพีต่าง ๆ จากพนกังานไทยเบฟและผูป้ระกอบอาชพีจรงิ
มากกว่า 20 อาชพี

•  กจิกรรมลกูเสอืสร้างความสามคัค ีโรงเรยีนอนบุาลปัตตานี 
จงัหวดัปัตตานี
ปลกูฝังความสามคัค ีเพือ่วางรากฐานของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ

ไทยเบฟมุง่หวงัพฒันาให้เดก็นกัเรยีนมทีกัษะอาชพี ทกัษะชวีติ และการเป็นคนดี 
เพือ่เป็นรากฐานในการพฒันาชวีติต่อไปในอนาคต โดยสนบัสนนุการจดักิจกรรม
ภายในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมผ่านการวางแผนร่วมกับคณะครู 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน สะท้อนแนวคิด 
“บวร” “บ้าน-วดั-โรงเรยีน” ซึง่ทัง้สามอย่างเป็นเสาหลกัทีย่ดึโยงค�า้จนุกนัของ
คนในสงัคมไทยอย่างสมดลุ แสดงให้เหน็ถงึความร่วมมอืจาก “บรษิทั-วสิาหกจิ
ชุมชน-ราชการ” เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งในพื้นที่และจาก
ทกุภาคส่วนในการวางรากฐานให้สงัคมไทยเข้มแขง็ เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
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แบ่งปันคุณค่า การประชมุโครงการสรปุแนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนและทกัษะชวีติ 
ภายใต้ “โครงการท�ามาค้าขาย” ของโรงเรยีนโครงการสานพลงัประชารฐั 
และโรงเรยีนร่วมพฒันาในพืน้ทีภ่าคใต้ เมือ่วนัพธุที ่13 มนีาคม 2562 
ณ โรงแรมหาดแก้วรสีอร์ท จงัหวดัสงขลา 
“โครงการท�ามาค้าขาย ด้วยการสนับสนุนของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ถอืเป็นอกีหนึง่โครงการทีม่คีวามส�าคญัต่อการน�าความรูจ้ากการศกึษาไปช่วยสร้างความ
เข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื เปรยีบเสมอืนต้นทางของการพฒันาคนให้มี
ทักษะ มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญให้กับ
ครอบครวัและชมุชน ซึง่ทีผ่่านมา กระทรวงศกึษาธกิารมคีวามตัง้มัน่ในการจดัการศกึษา
เพือ่พฒันาเดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชน เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพืน้ที่
และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปีอย่างต่อเนือ่ง โดยกระทรวงศกึษาธกิาร
ได้น้อมน�ายทุธศาสตร์ ‘เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา’ จากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร รวมทัง้พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่10) เกีย่วกบัการศกึษาทีต้่องมุง่สร้างพืน้ฐาน
ให้แก่ผูเ้รยีน 4 ด้าน คอื

1. มทีศันคตทิีถ่กูต้องต่อบ้านเมอืง ทีย่ดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 
2. มพีืน้ฐานชวีติทีม่ัน่คง มคีณุธรรมจรยิธรรม
3. มงีานท�า มอีาชพีสจุรติ
4. เป็นพลเมอืงดี 

น�ามาเป็นหลกัคดิในการสร้างโอกาสด้านการศกึษา รวมถงึลดความเหลือ่มล�า้ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมในระยะยาว 

ขอขอบคณุบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) ทีมุ่ง่มัน่ให้การสนบัสนนุการพฒันา
เดก็และเยาวชน ตลอดจนยกระดบัเศรษฐกจิในระดบัชมุชนอย่างดยีิง่เสมอมา”

โครงการครเูจ้าฟ้า
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 
ไทยเบฟให้การสนับสนุนโครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ต้ังแต่รุ่นที่ 5 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า 
70 โรงเรียน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเพื่อมอบให้กับ
ครเูจ้าฟ้าฯ รุน่ปัจจบุนั และรางวลัส�าหรบัครเูจ้าฟ้าฯ รุน่เก่าเพือ่น�าไปด�าเนนิการ
ในโครงการส่งเสรมิคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม โดยในปีนี ้นายสเุทพ เท่งประกิจ 
ครโูรงเรยีนบ้านคลองน�า้ใส สงักัดส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จงัหวดัยะลา ครเูจ้าฟ้าฯ รุน่ที ่5 ได้รบัการคดัเลอืกให้รบัพระราชทาน 
“รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร”ี จากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่
ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตลูกศิษย์เพื่อให้ก้าวหน้า
สูค่วามส�าเรจ็ในชวีติ อกีทัง้ยงัมคีณุปูการต่อวงการศกึษา

นอกจากน้ีโครงการครูเจ้าฟ้าฯ ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แบบพึ่งพาตนเองได้ เช่น งานด้าน
ปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับ
นกัเรยีน และอปุกรณ์ทางด้านการตดัเยบ็เพือ่แปรรปูผลติภณัฑ์ต่อไป ท�าให้
ชมุชนเกดิแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง เกดิอาชพีใหม่ในชมุชน มกีองทุน
เพือ่การพึง่พาตนเอง รวมถงึครอบครวัได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการเรยีนเพิม่เสรมิอาชพีกบัไทยเบฟ 
ไทยเบฟสนบัสนนุโครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ส�าหรบัชมุชน
ในถิน่ทุรกนัดารทีม่หีลากหลายชาตพินัธุ ์ต่างภาษา โดยน�าแนวคดิแบบพอเพยีง
มาปรบัใช้ในครอบครวั ชมุชน และโรงเรยีน เพือ่ให้ชมุชนมอีาชพี มรีายได้ เป็นการ
วางรากฐานความย่ังยืนทีด่ขีองชมุชนและลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ในการเรยีนรู้ 
ซึง่โครงการนีป้ระกอบด้วยการเสรมิทกัษะอาชพีในด้านต่าง ๆ เช่น ทกัษะการ
ตัดเย็บ การท�าขนมเบเกอรี่ และการตัดผมชายหญิง โดยเฉพาะความรู้ด้าน
การตดัผมชายหญงินีไ้ด้รับความนยิมเป็นอย่างมาก อาจด้วยการลงจากภเูขา
มาเรยีนในตวัอ�าเภอน่าจะเป็นสิง่ทีแ่ทบจะเป็นไปไม่ได้ส�าหรบัเดก็ชาวเขา ในปัจจบุนั
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการตัดผมในโรงเรียนขึ้นและเปิดเป็นร้านตัดผม
จ�านวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน บริเวณหมู่บ้านน�้าปูน ต�าบลน�้าพาง 
อ�าเภอแม่จรมิ จงัหวัดน่าน และโรงเรยีนบ้านห่างทางหลวง ต�าบลบ่อเกลอื 
อ�าเภอบ่อเกลอื จงัหวัดน่าน 

โครงการสร้างผูป้ระกอบการรุน่ใหม่เพือ่สงัคม (Beta Young Entrepreneur)
โครงการเริ่มขึ้นเมื่อปี 2554 เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง
สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี 
ด้วยจดุมุง่หมายเพือ่ส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาของวิทยาลัยผู้ประกอบการ 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ให้เตบิโตเป็นผู้ประกอบการท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 
มศีกัยภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยมกีารจดักจิกรรมหลากหลาย
เพือ่พฒันานกัศึกษาในด้านธรุกจิควบคูไ่ปกบัด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

การส่งเสรมิทางด้านธรุกจิ

ไทยเบฟสนบัสนนุการทดลองท�าธรุกจิในภาคปฏบิตั ิโดยนกัศกึษาในโครงการ
จะได้ท�ากจิกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่ชัน้ปีที ่1 จนถงึชัน้ปีที ่4 ดงันี้ 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกงานกับไทยเบฟ เพื่อเรียนรู้กระบวนการท�างานใน
รูปแบบบริษัท โดยมีโอกาสสร้างประสบการณ์จากการท�างานจริงและ
เรยีนรูก้ารท�างานเป็นทมี 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนรู้และทดลองท�าธุรกิจจริงผ่านการซื้อมาขายไป 
ซ่ึงนกัศึกษาท่ีผ่านการท�าธรุกจิตัง้ต้นนี ้บางคนสามารถต่อยอดจนกลาย
เป็นธรุกจิของตนเอง และสร้างรายได้จนประสบความส�าเรจ็ 

• นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 เรยีนรูอ้งค์รวมในการท�าธรุกจิจรงิผ่านรปูแบบของ
บรษิทัจ�าลอง ซ่ึงนอกจากนกัศกึษาจะได้เรยีนรูก้ารท�าธรุกจิในด้านต่าง ๆ 
แล้ว ยังได้เรยีนรูก้ารบรหิารจดัการองค์กรอกีด้วย 

• นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จะเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ให้ค�าปรึกษาในการท�าธุรกิจ
ตัง้ต้นและบรษิทัจ�าลองให้กบัน้อง ๆ ชัน้ปีที ่2 และปีที ่3 

• นอกจากนีน้กัศึกษาในโครงการทกุชัน้ปียงัได้เข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของ
ไทยเบฟ เช่น งานสายน�า้แห่งวัฒนธรรมไทย นกัศึกษาได้รับโอกาสจาก
ไทยเบฟ ให้ออกบธูจดัจ�าหน่ายกระทงภายในงาน เพือ่ฝึกการวางแผน 
การบรหิารต้นทุน และการพฒันาทกัษะการขายและการตลาด 

การส่งเสรมิด้านคณุธรรมและจรยิธรรม

ไทยเบฟเหน็ความส�าคญัของการเป็นผูป้ระกอบการ นอกจากจะพฒันาให้เป็น
ผูป้ระกอบการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมศีกัยภาพ ยงัปลกูฝังและสร้าง
จิตส�านึกที่ดีให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคม 
รวมถงึให้โอกาสได้สร้างความผกูพนักบัไทยเบฟและสร้างเครอืข่ายทีแ่น่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น โดยให้นักศึกษาในโครงการได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมที่ท�าประโยชน์
คนืสูส่งัคมกบัทางไทยเบฟ เช่น 

• Beta Young รวมตวัร่วมใจต้านภยัหนาวกบัไทยเบฟ 
• กจิกรรมจติอาสาของงานสายน�า้แห่งวฒันธรรมไทย 
•  กจิกรรมทีท่�าประโยชน์คนืสูส่งัคม จากผลก�าไรของการท�าบรษิทัจ�าลอง 

ทั้งน้ี ไทยเบฟเชื่อม่ันว่า บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาสามารถมีธุรกิจเป็นของ
ตนเองได้ โดยน�าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัตลอดหลกัสตูรไปปรบัใช้ และ
อาจมีโอกาสได้ท�างานในบรษิทัชัน้น�า รวมถึงได้ร่วมงานกับบรษิทัในกลุม่ไทยเบฟ
ด้วย ปัจจบุนัมนีกัศกึษาจบจากโครงการแล้วจ�านวน 150 คน 
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แบ่งปันคุณค่า

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายบริหารท่ัวไป

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ 
รักษาการคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

งานมอบประกาศนยีบตัรธรุกจิตัง้ต้นและบรษิทัจ�าลอง โครงการสร้างผูป้ระกอบการรุน่ใหม่
เพือ่สงัคม (Beta Young Entrepreneur) วนัที ่26 เมษายน 2562 

“การทีน่กัศกึษาได้เรยีนรูป้ระสบการณ์ทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัจ�าลองหรอืธรุกจิตัง้ต้น สามารถ
น�ามาปรับใช้และเกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง และน�ามาผสมผสานกับการเรียน 
เพราะวันข้างหน้าเมือ่ได้ออกไปท�างานแล้ว สิง่ทีส่�าคญัไม่ใช่แค่ความรู ้แต่เป็นเรือ่งของโอกาสและทกัษะ
ทีเ่ราม ีถ้านักศึกษาไม่มีโอกาสได้ลองท�า ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
เพือ่น�าไปใช้ในอนาคต”

งานมอบประกาศนยีบตัรธรุกจิตัง้ต้นและบรษิทัจ�าลอง โครงการสร้างผูป้ระกอบการรุน่ใหม่
เพือ่สงัคม (Beta Young Entrepreneur) วนัที ่26 เมษายน 2562 

“นักศึกษาแต่ละคนที่ได้ผ่านการท�าธุรกิจต้ังต้นและบริษัทจ�าลองได้เรียนรู้การท�างานร่วมกันเป็น
ทีม การเป็นผู้น�าที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดี สิ่งที่นักศึกษาได้ท�าในวันน้ี ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ จะเป็นรากฐานทีด่ช่ีวยสร้างผูป้ระกอบการทีด่ใีนอนาคต”

เป้าหมายและทิศทางการท�างานโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
(Beta Young Entrepreneur)

เป้าหมายปี 2563 : 

สร้างกลุ่มของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมทุกรุ่น เพื่อเป็น
ช่องทางในการตดิต่อ แบ่งปันเรือ่งราว ให้ค�าปรกึษาทางด้านธรุกจิ 
และเปิดช่องทางในการท�าธรุกจิร่วมกนั 

เป้าหมายปี 2568 : 

• รุน่พีท่ีจ่บไปแล้ว กลบัมามส่ีวนร่วมกบัโครงการ เพือ่ช่วยพฒันานักศกึษา 
แบ่งปันประสบการณ์ จัดบรรยายให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็น
ทีป่รกึษาในการท�าธรุกจิให้กบัรุน่น้องจ�านวน 30 คน 

• มีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบจากโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อ
สงัคม วทิยาลยัผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ปีละประมาณ 
20 คน รวมเป็นจ�านวน 260 คน 
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ม.รังสิต ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ มทร.รัตนโกสินทร์ ม.ศิลปากร ม.ธรรมศาสตร์

โครงการ Education Institute Support Activity (EISA)
โครงการ EISA เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ โดยไทยเบฟได้เข้าไปมส่ีวนร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมากมายในมหาวิทยาลัยกว่า 50 สถาบัน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ท้ังด้านกีฬาและหลักสูตรการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ช่วยให้นิสิตและนักศึกษามีประสบการณ์ในการท�างานจริงและ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่การท�างานจริงหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งตั้งแต่ 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โครงการ EISA ได้สนบัสนนุการจดัตัง้บรษิทัจ�าลอง
ในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ โดยมนีกัศกึษาจ�านวนกว่า 450 คน จากสถาบนัต่าง ๆ 
เข้าร่วมกจิกรรม

ในรอบปีท่ีผ่านมา โครงการ EISA ได้ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่าย
ในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกฝน
ปฏบิตังิานจรงิในกจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ 

• ร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยักรงุเทพ โดยน�านกัศกึษาคณะนเิทศศาสตร์ สาขา
การผลิตอีเวนต์และการจัดนิทรรศการและการประชุม จ�านวน 50 คน 
ไปฝึกงานจรงิท่ี “งานแข่งขนัจกัรยาน ฮนัเดรดพลสั แกรนด์ ไครทเีรยีม 
(100Plus Grand Criterium)” ทีจ่งัหวัดบรีุรัมย์ และ “งานป่ันเมอืงเหน่อ” 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่กจิกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ปฏบิตังิาน
โดยเป็นทีมงานในการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน
ส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดการสนาม การถ่ายทอดการแข่งขันทางโทรทัศน์ 
และทีมจดันทิรรศการ ซึง่ท�าให้นกัศกึษาได้รบัประสบการณ์จากการประชมุ 
การวางแผน การลงมือปฏิบัติการท�างานร่วมกัน รวมถึงการเรียนรู้การ
จดัการแข่งขนัจากมอือาชพีโดยตรง ทัง้นีใ้นส่วนของผลการปฏบิตังิาน
ของนกัศึกษาจะน�าไปรวมกบัการประเมนิผลการเรยีนของนกัศกึษา
ในช่วงปลายภาคอกีด้วย 

• ร่วมมือกับโครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี 
หรอื Design, Business & Technology Management: DBTM ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเข้ามารบัโจทย์กรณศีกึษาจากบรษิทั 
เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้(ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั แกรนด์ 
ยูนติี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จ�ากดั โดยเริม่จากการวเิคราะห์แผนงานและการเฝ้า
สงัเกตการณ์การปฏบิตังิานเพือ่หาปัญหาและความยุง่ยากในการท�างาน 
จนสามารถหาแนวทางปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพให้กบัองค์กร โครงการ
นีเ้ป็นงานวิจยัภาคบงัคบัของนกัศกึษาปีสดุท้ายของหลกัสูตรการจดัการ

ออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี หรือ DBTM ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ โอกาส
เข้าท�างานในองค์กรภาคเอกชนชั้นน�าระดับประเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ของตนเอง และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประโยชน์กับผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ของบรษิทัด้วย 
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• ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันฟุตบอล
อดุมศึกษา ช้าง ยู แชมเป้ียน คพั (Chang U Champion Cup) ทีเ่ป็นเวที
ให้นักฟุตบอลในระดับอุดมศึกษากว่า 500 คนในแต่ละปีได้แข่งขันเพื่อ
พฒันาทักษะก้าวไปสูก่ารเป็นนกัฟตุบอลอาชพี และมคีวามรูจ้ากการ
ศกึษาในรัว้มหาวิทยาลัยติดตัวไปด้วย รวมไปถึงสร้างความรับรู้และการ
มีส่วนร่วมของนกัศึกษาแต่ละสถาบนัทีเ่ข้าแข่งขนักว่า 6 แสนคนในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑลอกีด้วย 

• จัดท�าบริษัทจ�าลอง (Dummy Business) ในรูปแบบของร้านสะดวกซื้อ 
หรือมินิมาร์ท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่แห่งการ
เรียนรู้ และนักศึกษากว่า 600 คน ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครอบคลุม
สถาบนัการศึกษาจ�านวน 7 แห่ง

ทิศทางการด�าเนินงานโครงการ EISA 
เป้าหมายในปี 2568 โครงการ EISA มุ่งหวังการสร้างความสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยเดิมให้มีความลึกและมีมิติของความร่วมมือมากยิ่งขึ้นกว่า
การเพิม่จ�านวนของสถาบนัการศกึษา และยงัมเีป้าหมายในการส่งเสรมิและ
สนบัสนนุกจิกรรมทางการศกึษาต่าง ๆ เพือ่ก่อประโยชน์ให้กบันสิติ นกัศกึษา
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มไทยเบฟให้อยู่ในใจ
ของนสิติและนกัศกึษาต่อไป 

ศนูย์ ซ ีอาเซยีน (C asean) 
ศนูย์ ซี อาเซียน (C asean) ภายใต้การบรหิารของบรษัิท ซ ีเอ ซ ีจ�ากดั เป็น
องค์กรวิสาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) มุง่เน้นการสร้างสรรค์สงัคม
และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและเสริมสร้างศักยภาพในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ครอบคลมุด้านศลิปะ วฒันธรรม และธรุกจิ โดยมวีสิยัทศัน์องค์กร 
คือ “Collaboration for the better of ASEAN’s connectivity” หรือ 
“การสร้างความร่วมมือเพื่อความเชื่อมโยงและการพัฒนาประเทศในกลุ่ม
อาเซียน” ปัจจุบันศูนย์ ซี อาเซียน มีจ�านวนพันธมิตรในเครือข่ายกว่า 
20 องค์กร ซ่ึงรวมถงึองค์กรชัน้น�าของประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ 
และองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก ท้ังนี้ ตลอดปี 2562 ท่ีผ่านมา 
ศนูย์ ซี อาเซียนได้จดักจิกรรมหลากหลายรปูแบบ เช่น การประชมุ สมัมนา 
โครงการประกวด และการแข่งขนัต่าง ๆ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิ 1) การพฒันา
ด้านความย่ังยืน 2) การสร้างความร่วมมอืในกลุม่ประเทศอาเซยีน และ 
3) การพฒันาบคุคล

การพฒันาอย่างยัง่ยนื

จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในทกุระดบัของสงัคม ไม่ว่าจะเป็น
ระดับองค์กร ระดับชุมชน และระดับบุคคล ในรูปแบบของการประชุมสัมมนา 
การรวบรวมเครอืข่ายและส่งเสรมิการแก้ปัญหาสงัคมผ่านวสิาหกจิเพ่ือสังคม 

• ระดบัองค์กร
 จดักจิกรรมงานประชมุสมัมนาการพฒันาอย่างยัง่ยนื “Thailand Corporate 

Sustainability Symposium #1: Learning from the Leaders” เพ่ือ
เป็นเวทแีสดงวสิยัทศัน์ด้านความยัง่ยนืขององค์กรชัน้น�าของประเทศไทย 
17 บรษิทั โดยมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวทางการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าแก่สังคม รวมถึงการระดมความคิดเห็นใน
ประเดน็ปัญหาทีเ่ร่งด่วน ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิ ซึง่
ผลทีไ่ด้จากการจดังาน คอื การสร้างเครอืข่ายและฐานองค์ความรูเ้พ่ือ
น�าไปสู่ความร่วมมือและการท�าโครงการร่วมกันในด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ยนืขององค์กรเอกชนไทยและอาเซยีนในอนาคต 

คุณวีรภัทร สุขรินทร์ 
นักศึกษา สาขาการผลิตอีเวนต์ฯ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

“ทุกอย่างคือประสบการณ์ที่สั่งสมให้เราเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณไทยเบฟและโครงการ EISA ทีห่ยบิยืน่โอกาสให้แก่เรา 
เป็นเหมอืนห้องเรยีนให้แก่เรา เป็นเหมือนครูที่สอนเราว่า การท�างาน
อีเวนต์ในงานงานหนึ่งนั้นเป็นประสบการณ์ทีใ่ห้เรามากกว่าการทีต้่อง
นัง่เรยีนอยู่แต่ในห้องเรยีน ซึง่คอืการทีไ่ด้มโีอกาสมาท�างานในกจิกรรมนี”้

แบ่งปันคุณค่า
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• ระดบัชมุชน 
  ท�างานร่วมกบับรษิทัประชารัฐรักสามคัค ีวิสาหกจิเพือ่สังคม (ประเทศไทย) 

จ�ากดั โดยร่วมกนัเป็นเจ้าภาพจดังานสัมมนา “วสิาหกจิเพือ่สงัคม : กลไก
สูก่ารพฒันาอย่างย่ังยนื” (Thailand Sustainability Forum : Fostering 
Social Enterprises) เพื่อให้สาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติได้เข้าใจถึงการท�างาน ประสบการณ์ในการจัดตั้ง และการ
บรหิารงานของวิสาหกจิเพือ่สังคม พร้อมทัง้เปิดเวทแีลกเปลีย่นความรู้
ด้านกฎหมายและข้อปฏบิตัต่ิาง ๆ นอกจากนี ้ในงานยงัมกีารร่วมลงนามใน
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่างผูน้�าชมุชนย่านกฎุจีนีกบั
สถาบนันวัตกรรมชมุชนอจัฉรยิะ (ISCI) เพือ่จัดตัง้ “วสิาหกจิเพือ่สงัคม
ร่วมใจพัฒนาชุมชนกุฎีจีน” ช่วยให้เกิดการพัฒนาย่านชุมชนกุฎีจีน 
การบรหิารจดัการชมุชนอจัฉรยิะ และน�าไปสู่ชมุชนทีย่ัง่ยนื 

• ระดบับคุคล
  ผลติรายการทีวีเรยีลติีโ้ชว์ “Win Win WAR Thailand” ซึง่เป็นรายการ

ประกวดแข่งขนัแผนธรุกจิเพือ่ค้นหาสดุยอดนกัธรุกจิเพือ่สังคม (Social 
Entrepreneurs) ท่ีใช้กลไกทางธรุกจิช่วยแก้ไขปัญหาสงัคมหรอืสิง่แวดล้อม 
โดยรายการจดัท�าขึน้เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องในคอนเซปต์ 
“ธรุกจิเพือ่สงัคม” หรือ “ธรุกจิแบ่งปัน” ควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุผูท้ีร่เิริม่
ธรุกจิแบ่งปันให้สามารถสร้างธรุกจิทีม่คีวามส�าเรจ็ได้อย่างเป็นรปูธรรม ทั้งนี้ 
ในปี 2561 มผีูส้นใจเข้าร่วมการประกวดกว่า 900 ทมี ผ่านการคดัเลอืก
ให้ออกอากาศในรายการจ�านวน 100 ทีม และมเีพยีง 20 ทีมทีผ่่านเข้ารอบ
การทดสอบตลาด พร้อมได้รบัค�าปรกึษาด้านธรุกจิจากผู้เชีย่วชาญ 

  โดยผูช้นะเลศิในรายการ Win Win WAR ทมีแรกของประเทศไทย คอื ทมี 
Siam Able Innovation ซึ่งเป็น “ผู้ผลิตกายอุปกรณ์ส�าหรับผู้พิการ 
เพือ่ชวีติทีไ่ม่พกิาร” (อปุกรณ์ท่ีใช้กบัร่างกายเพือ่ช่วยเหลอืการเคลือ่นไหว) 

เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผูพ้กิารทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย โดยได้รบั
เงนิรางวลั 2 ล้านบาท พร้อมได้รบัการสนบัสนนุด้านอืน่ในการต่อยอด
ทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันากระบวนการผลติให้มมีาตรฐานทีส่งูขึน้ 
รวมถงึเพิม่ก�าลงัการผลติและท�าให้สนิค้ากายอปุกรณ์ของบรษิทัเป็นทีรู่จ้กั
กว้างขวางยิง่ขึน้ ท�าให้ผูพ้กิารไทยมกีายอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่ากบั
สินค้าน�าเข้าจากญ่ีปุ่นและยุโรปในราคาย่อมเยา นอกจากน้ี Siam Able 
Innovation ยงัเปิดเครอืข่ายศนูย์เรยีนรูเ้รือ่งการผลติและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์ให้ผู้พิการและผู้ที่สนใจด้วย ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและ
ต้นแบบของการท�าธุรกิจเพื่อสังคมที่ดี และในปี 2561 รายการ “Win 
Win WAR Thailand” ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า คร้ังที่ 33 ประเภท
รายการเกมโชว์ดีเด่น ดังน้ัน ซี อาเซียน จึงยังคงเดินหน้าสนับสนุนการ
ผลติรายการอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 และมแีผนทีจ่ะขยายโครงการไปยงั
ประเทศอืน่ ๆ ในภมูภิาคอาเซยีนต่อไป
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การสร้างความร่วมมอื
ในกลุม่ประเทศอาเซยีน 

• จดังานสมัมนา Social Business Day 2019 ครัง้ที ่9
 โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส 

นกัเศรษฐศาสตร์ชาวบงักลาเทศ เจ้าของรางวลัโนเบล สาขา
สันติภาพ ปี 2006 ผู้เป็นต้นแบบแนวคิดธนาคารคนจน
และเป็นผูร่้วมผลกัดนัวสิาหกจิเพือ่สงัคมในระดบัโลก พร้อม
ด้วยเครอืข่ายยูนสุท่ัวโลก เป็นงานสัมมนาระดับภมูภิาคเอเชยี
ภายใต้แนวคิด “Making Money is Happiness, Making 
Other People Happy is Super Happiness” (การสร้าง
รายได้คือความสุข แต่การสร้างความสุขให้ผู้อืน่คอืความสขุ
ท่ีแท้จรงิ) ซ่ึงมผีูร่้วมงานกว่า 1,500 คน จาก 58 ประเทศ
ท่ัวโลก ร่วมกันสะท้อนปัญหาผ่านการอภิปรายเป็นคณะ 
(Panel Discussion) การประชมุเตม็คณะ (Plenary Session) 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง
การศึกษา เกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาวะ การเงิน 
สิ่งแวดล้อม พลังงานสีเขียว และศิลปวัฒนธรรม นับเป็น
ก้าวส�าคัญของ ซ ีอาเซยีนในการสร้างเครอืข่ายของวสิาหกจิ
เพือ่สงัคมระดบัโลก จากการร่วมจดังานสัมมนาครัง้นี ้ท�าให้ 
ซี อาเซียน ได้รบัเชญิให้ร่วมเป็นผูก่้อตัง้ Thailand Corporate 
Action Tank ในเครอืข่ายของศาสตราจารย์ ดร.มฮูมัหมดั ยนูสุ 

•  ร่วมมอืกบัสถานทตูสหรฐัอเมรกิา 
จัดงานประชมุ Young Southeast Asian Leaders 
Initiative (YSEALI) Summit

  ภายใต้แนวคิด “ร่วมมอื ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยนื” (Advancing 
Partnership for Sustainability) โดยมีผู้น�าเยาวชนใน
ภูมิภาคอาเซียนจ�านวน 150 คน ที่เคยได้เข้าร่วมโครงการ 
YSEALI ของรฐับาลสหรฐัฯ เข้าร่วมในการประชมุครัง้นี ้เพือ่
เป็นการยกระดับทักษะความเป็นผู้น�าและเปิดโอกาสให้ผู้น�า
รุน่เยาว์ได้เรยีนรูจ้ากเพือ่นคนรุน่ใหม่ในภมูภิาค และวางแผน
เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้านการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ประเทศอาเซียนต่างเผชิญอยู่ 
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดโครงการด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืน เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิในประเทศต่าง ๆ 
ทั่วภูมิภาคอาเซียน และโครงการที่ได้รับรางวัลจ�านวน 
3 โครงการ ได้แก่ 

 -  We-Able ซึง่เป็นโครงการฝึกทกัษะและจัดหางานให้กบั
ผูพ้กิารในประเทศฟิลปิปินส์ 

 -  Sex (z) ซึ่งเป็นการจัดท�า Digital Platform ในการให้
ความรูท่ี้ถกูต้องในเรือ่งเพศศกึษา 

 -  Identify Identity ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะและ
ความเป็นอยูข่องผูไ้ร้สัญชาตใินมาเลเซยี 

95บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562



• ซี อาเซียน คอนโซแนนท์ (C asean Consonant)
 วงดนตรีวงแรกของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการรวมตัวกันของครูเพลง

จากทัง้ 10 ประเทศ เพือ่สร้างวงดนตรีท่ีบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรปีระจ�าชาติ
ของแต่ละประเทศ สามารถถ่ายทอดกลิน่อายของดนตรอีาเซยีนให้มคีวาม
สนกุสนานและสอดประสานเป็นหนึง่เดียว อกีทัง้ยงัคงเอกลกัษณ์ของเพลง
แต่ละชาตไิด้เป็นอย่างด ีเป็นการผสมผสานความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของแต่ละชนชาติผ่านศิลปะทางดนตรี จนกลายเป็นการแสดงที่มีความ
ไพเราะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในปี 2562 วงดนตรี “ซี อาเซียน 
คอนโซแนนท์” ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมแสดงในการเปิดการประชมุสดุยอด

การพฒันาคน

• การจดัการอบรม ASEAN Management Development  
(AMD) 2019

 เป็นหลักสูตรอบรมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไทยเบฟที่มีวัตถุประสงค์ใน
การสร้างความพร้อมให้กบัผูบ้รหิารในการเป็นผูน้�าธรุกจิในระดบัภมูภิาค
อาเซียน ผ่านหลักสูตรเสริมทักษะด้านธุรกิจและด้านการบริหารทีมงาน
ข้ามชาต ิรวมถงึการเสรมิสร้างประสิทธภิาพการท�างานในยคุดจิทิลั เพือ่
ให้สามารถขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลวุสัิยทศัน์ 2020 โดยในหลกัสตูรการ
อบรมดังกล่าว มีกิจกรรมการดูงานในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
ในปี 2562 มีผู้บริหารเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร AMD จ�านวน 28 คน 
จากประเทศไทย มาเลเซยี เมยีนมา และสงิคโปร์ 

อาเซียน คร้ังที่ 34 ที่กรุงเทพมหานคร และงานครบรอบ 52 ปีแห่งการ
สถาปนาอาเซียน พร้อมพิธีเปิดอาคารส�านักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่ 
ณ กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่นอกจากจะเป็นการแสดงเอกลักษณ์
แห่งภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการรวมพลังทางดนตรีแสดงให้โลก
รับรู้ว่า ดนตรีสามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่น�าไปสู่มิตรภาพ ความสามัคคี และความเข้าใจ
ระหว่างชนชาตไิด้อย่างดยีิง่ 

• กจิกรรม ASEAN Day Goes to School
  เป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังานเลขาธกิารอาเซยีน ไทยเบฟ และ ซี อาเซยีน 

เพือ่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจในสาระส�าคญัของกลุม่ประเทศอาเซยีนให้กบั
เยาวชนไทย รวมถึงการพัฒนาให้นักเรียนไทยเป็นบุคคลคุณภาพของ
สมาคมอาเซยีนในอนาคต ด้วยแนวคดิ “ร่วมมอื ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยนื” 
(Enforcing Partnership for Sustainability) โดยในปี 2562 
โครงการ ASEAN Day Goes to School ได้คดัเลอืกโรงเรยีนมธัยม
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั เป็นโรงเรยีนแรกของ
ประเทศไทยในการเข้าร่วมท�ากจิกรรมนี้ 
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ปี 2562 
ไทยเบฟมอบทุนบุตรพนักงานจ�านวน

1,112 ทุน

โครงการ OTOP Junior 
มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด

มากกว่า 300 กลุ่มทั่วประเทศ จาก 76 จังหวัด 

สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ใน

21 จังหวัด 22 โรงเรียน
ให้ความรู้ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอด

(โลโก้ บรรจุภัณฑ์ การตลาด จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
และสนับสนุนเงินรวมกว่า 500,000 บาท)

โครงการท�ามาค้าขาย 
สร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

โครงการบริษัทจ�าลอง (EISA)
กว่า 9 แสนบาท

ใน 283 ต�าบล 137 อ�าเภอ
47 จังหวัด 

สนับสนุนโรงเรียนเด็กพิเศษ

จ�านวน 7 โรงเรียน
ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ 

โครงการธุรกิจตั้งต้น ภายใต้โครงการ
Beta Young Entrepreneur

ท�าให้เกิดธุรกิจเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 30 ธุรกิจ
เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

การแข่งขันฟุตบอล ช้าง ยู แชมเปี้ยน คัพ 
เป็นเวทีการแข่งขันที่ให้โอกาสแก่นักฟุตบอล 

ในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาทักษะ

เกือบ 600 คนต่อปี จาก 16 สถาบัน 
โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษา

ช่วยส่งเสริมทักษะการท�าธุรกิจในรูปแบบบริษัท เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
เครื่องดื่มของไทยเบฟในกิจกรรมตลาดปล่อยของ 

เป็นสถานที่เรียนรู้และปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษา

ที่สนใจในเรื่องการค้าปลีกกว่า 3,000 คน 
รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าถึงสินค้า

ด้วยราคาถูกกว่าท้องตลาด กว่า 2 แสนคนต่อปี 

ภาพรวมผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในปี 2562

เป็นเงินทั้งสิ้น

6,891,000 บาท 

ปีละ 6 ครั้ง

97บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562



การพัฒนาด้านสาธารณสขุ

ไทยเบฟตระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ จึงมุง่มัน่
และให้ความส�าคญัในการสนบัสนนุและพฒันากจิกรรมด้านสาธารณสุข
มาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนในสังคมมสุีขภาพอนามยัทีด่ี 
พร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพ และร่วมสานพลังแห่งความร่วมมือเพื่อ
สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ



โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภมูริาชนครนิทร์ 

โดยในปี 2562 ร่วมมือกับสมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัด
ประชุมหัวข้อเร่ือง “Comprehensive Care in Hemodialysis 
Patients ส�าหรบัพยาบาลโรคไต” 

ปัจจุบัน สถาบันโรคไตได้มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากไตที่ได้รับ
บรจิาค ให้แก่ผูป่้วยส�าเรจ็แล้ว 27 ราย แบ่งเป็นการบรจิาคจาก
ผู้มีชีวิตซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกัน จ�านวน 13 ราย และบริจาค
จากผูเ้สยีชวีติโดยสภากาชาดไทยเป็นผูต้ดิต่อประสานงานให้แก่
ทางโรงพยาบาล จ�านวน 14 ราย ซึง่ผลการผ่าตดัสมบรูณ์แบบ
ทกุราย เป็นทีพ่งึพอใจแก่ผูป่้วยอย่างมาก

นอกจากนี ้ในปี 2562 สถาบนัโรคไตได้ลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย์ และราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 
เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ร่วมพฒันาและประสานความร่วมมอื
เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
รวมทั้งการวิจัย การจัดการศึกษาทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพบุคลากร

โรงพยาบาลชัน้น�าของเอเชยีในการดแูลรกัษาผูป่้วยทีม่ปัีญหา
โรคไตอย่างครบวงจร เปิดด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 
โดยให้บรกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรคไตอย่างครบวงจร ตัง้แต่การ
ตรวจคัดกรองทั่วไป โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
เบาหวาน รวมถงึการผ่าตดัท�าหลอดเลอืดเทยีม การผ่าตดันิว่
ในถุงน�้าดีด้วยวิธีส่องกล้อง Laparoscope ในผู้ป่วยที่เป็น
ถุงน�้าดีอักเสบ และผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน�้าดี เพียบพร้อมด้วย
อปุกรณ์เคร่ืองมอืทนัสมยั ได้มาตรฐานช้ันน�า รวมถงึคณะแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางและทมีพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์สงู โดย
ปัจจุบันเปิดรับรักษาผู้ป่วยโรคไตท่ัวประเทศ รวมถึงผู้ป่วย
แผนกอายรุกรรมทัว่ไปอกีด้วย นอกจากนี ้โรงพยาบาลสถาบนั
โรคไตภูมิราชนครินทร์ (“สถาบันโรคไต”) ยังท�าการวิจัย และ
พัฒนาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และยังช่วยให้
ผูป่้วยท่ีมปัีญหาโรคไตได้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจทีด่ ีสามารถ
อยู่กบัสภาวะทีเ่ป็นอยูอ่ย่างมคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน ขณะเดยีวกัน
สถาบันโรคไตยังจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ทกุ 3 เดอืน ผ่านการบรรยายความรู้ในการป้องกนั การรกัษา
โรคไต และเคลด็ลบัการดแูลสขุภาพ โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมฟัง
เป็นจ�านวนมาก รวมถึงการจัดงานประชุมวิชาการ
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คุณสันต์ อินชูรัญ
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 

“ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการช่วยชวิีตพืน้ฐานให้กบันกัเรยีนของเรา ซึง่เป็นทกัษะส�าคญัทีท่กุคนควร
ฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชน เพราะในวยันีเ้กดิอบุตัเิหตจุมน�า้บ่อย ทัง้จาก
การเล่นน�า้หรือเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เยาวชนอาจมีโอกาสได้ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ
ได้ ท�าให้มีโอกาสรอดชวีติเพิม่ขึน้ แต่หากไม่มใีครท�า CPR เป็น อาจท�าให้โอกาส
รอดเป็นศูนย์ อย่างน้อยเขาควรได้รู้พื้นฐานและสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้”

โครงการคลนิกิสขุภาพเพือ่ชมุชน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559-2562 บริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (GRG) บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ได้ก่อตั้งและเปิดให้บริการ
คลนิกิสขุภาพเพือ่ชมุชนทีเ่มอืงมอบ ีเขตย่างกุง้ ประเทศเมยีนมา ซ่ึงอยูใ่กล้กบั
โรงงานของ GRG โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาคณุภาพชีวติและสขุภาพของ
ชุมชนในเขตรอบโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก
และจดัหาแพทย์เพือ่ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ค�าปรึกษา รักษาอาการเจบ็ป่วย
ทั่วไป รวมถึงยารักษาโรคฟรี นอกจากนี้ยังบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยใน
บางกรณอีกีด้วย ท้ังนี ้ก่อนท�าการก่อสร้างคลนิกิแห่งนี ้GRG ได้ศกึษาและพดูคุย
กบัชมุชนในพืน้ท่ีพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีท้่องถิน่ทีเ่ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เพือ่รบัรู้
ถึงความต้องการด้านสุขภาพต่าง ๆ พร้อมประเมินลักษณะการใช้ชีวิตเพื่อ
ให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ชุมชน เพื่อให้การก่อตั้งคลินิก
น�าประโยชน์สงูสดุมาให้ชุมชนอย่างแท้จริง 

ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้คลนิกิสขุภาพฯ GRG ได้สนบัสนนุด้านการเงนิมากกว่า 100 
ล้านจัต (Kyats) หรือประมาณ 20 ล้านบาท และสนับสนุนรายจ่ายของ
แพทย์ พยาบาล และยารกัษาโรค กว่า 18 ล้านจตั (Kyats) หรอืประมาณ 

360,000 บาทต่อปี ปัจจบุนั คลนิกิแห่งนีส้ามารถให้บรกิารรกัษาชมุชนกว่า 
920 ครวัเรอืน หรอื 3,800 คน ใน 3 หมูบ้่านของเมืองมอบี โดยสามารถ
รักษาผู้ที่ป่วยอาการเล็กน้อย ไปแล้วกว่า 2,900 ราย และลดความเสี่ยง
ทีท่�าให้เกดิโรคหรอืความเจบ็ป่วยในชมุชนลงร้อยละ 70 

มลูนธิหิวัใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์

ไทยเบฟผสานความร่วมมอืกบัมลูนธิหิวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนร่วมพัฒนา 
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR 
เยาวชนจติอาสา” โดยจดัอบรมหลกัสูตรการช่วยชีวิตข้ันพืน้ฐาน (CPR) ให้กบั
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จ�านวน 15 แห่ง
ทั่วประเทศ และมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,300 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถช่วยเหลือ
บคุคลในครอบครวั คนใกล้ชดิ ได้อย่างทนัท่วงทแีละปลอดภยั รวมถงึน�าไป
สร้างประโยชน์ช่วยเหลอืสงัคมต่อไป พร้อมกนันีโ้ครงการยงัได้มอบหุน่คณุสมชาย
ให้กับทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้ส�าหรับฝึกอบรม
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่อไป นับเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่ช่วยสร้าง
เยาวชนจิตอาสาท่ีมีความสามารถช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและเพ่ิมมาตรฐานความ

ปลอดภยัในการช่วยชวีติให้สงูยิง่ขึน้ นอกจากให้ความรูก้บันกัเรยีน โครงการ
นีย้งัสนบัสนนุกจิกรรมการฝึกอบรมการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน หรอื CPR ให้กับ
พนกังานในกลุม่ไทยเบฟ โดยมพีนกังานเข้าร่วมอบรมจ�านวนกว่า 300 คน 
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“ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ GRG เติมเต็มความต้องการที่แท้จริง
ของเราได้ ต้องขอขอบคุณบริษัทที่มอบสถานพยาบาลที่เรา
ไม่ต้องจ่ายค่ารกัษาแพง ซึง่เป็นส่ิงจ�าเป็นต่อชวีติความเป็นอยู่
และสขุภาพของชมุชน ในหมูบ้่านของเรายงัไม่มสีถานพยาบาล
ส�าหรับรักษาอาการป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ไข้หวัด ไอ ไข้
รากสาดน้อย หรือรักษาการเจ็บป่วยร้ายแรง เมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ
หรอืการผ่าตดัใหญ่ เราสามารถรับการรักษาท่ีนีไ่ด้ก่อน เพือ่เลีย่ง
ไม่ให้เกดิสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายกว่าเดมิ คลนิกินีม้ปีระโยชน์และ
ช่วยชมุชนทีอ่ยูใ่นเมอืงนีม้าก ๆ ขอขอบคณุ GRG อย่างจรงิใจ”

งานด้านสาธารณสขุ
ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ไทยเบฟได้มอบเงนิสนบัสนนุ 15 ล้านบาท ให้กับ “โครงการก้าวคนละก้าว” เพือ่จดัซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา อาคารหลงัสดุท้ายของโรงพยาบาลศิริราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระราชทานนามเพือ่ผูป่้วยด้อยโอกาส

มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานของศนูย์สิรกิติิบ์รมราชนินีาถ (เพือ่โรคมะเรง็เต้านม)

คุณอู ทัน ซอ
ชาวบ้านหมู่บ้านแต้โก้น เมืองมอบี เขตย่างกุ้ง เมียนมา

101บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562



มอบเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการประชุมวชิาการ 
ด้านมะเรง็วทิยานานาชาต ิเฉลมิพระเกยีรตศิาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี

สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา 
สภากาชาดไทย
ไทยเบฟร่วมให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน
การพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ซึง่เป็นสถาบนัอดุมศกึษา
ด้านการพยาบาล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล 
อยูภ่ายใต้การดแูลอปุถมัภ์ของสภากาชาดไทย อาท ิมอบเงนิสนบัสนนุ 
1 แสนบาท สมทบทุนสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เพือ่สนบัสนนุโครงการก่อสร้างอาคารเรยีนรวม และหอพกัวทิยาลยั
พยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมทัง้ยงัร่วมประชุมคณะกรรมการการเงนิ
เป็นประจ�าทุกเดอืนอกีด้วย

ช้างคลนิกิเวชกรรม
ก่อตั้งขึ้นจากด�าริของคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่
กล่าวว่า “คนไทยให้กันได้” เพื่อช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตท่ีดีในด้านสาธารณสุข ให้แก่สมาชิกในชมุชนรอบ
โรงงานท่ีจงัหวัดก�าแพงเพชรและจงัหวดัใกล้เคยีง นอกจากให้บริการ
ทางการแพทย์ แล้วยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือและให้
บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเน่ือง
เป็นประจ�าทุกปีอกีด้วย

ทศิทางการด�าเนนิงาน
ไทยเบฟยังคงมุ่งม่ันสานต่อกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขเพื่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง ด้วยเชื่อว่าหากทุกคนมีสขุภาพและ
พลานามยัทีด่ ีมคีวามสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ จะเป็นพลงั
ส�าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตไิด้อย่างยัง่ยนื

มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาล
ศิริราช เพื่อสมทบทนุเข้า “กองทนุสนบัสนนุการแพทย์แม่นย�าในโรค
มะเร็ง” เพื่อใช้ในการวิจัยรักษาโรคมะเร็ง และหาแนวทางการรักษา
มะเรง็ทีแ่ม่นย�าส�าหรบัคนไทย

  สนับสนุนหุ่นสมชาย เพื่อใช้ส�าหรับฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
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ชุมชนในเมียนมากว่า 

920 ครัวเรือน
หรือ 3,800 คน

เข้ารับการรักษา
ที่คลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ให้กับนักเรียนในโครงการ

โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School 
ระดับชั้นมัธยม

จ�านวน 15 โรงเรียนทั่วประเทศ
โครงการได้ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 

แก่นักเรียนกว่า

จ�านวน 1,300 คน

ไทยเบฟและบริษัทในกลุ่ม
สนับสนุนงาน

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ในปี 2562 จ�านวนกว่า

35 ล้านบาท

เข้าอบรมทักษะการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
ทันท่วงทีและปลอดภัย

สามารถลดความเสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรค
หรือความเจ็บป่วยในชุมชนลง 

70%

ภาพรวมการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

ผ่าตัดปลูกถ่ายไต
แก่ผู้ป่วยส�าเร็จ 27 ราย 

13 ราย ได้รับไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต

14 ราย 
ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต

และพนักงานไทยเบฟกว่า

300 คน

โรงเรียนละ 10 ตัว

รวม 150 ตัว

พร้อมมอบหุ่นสมชายส�าหรับการฝึกอบรม
ให้กับโรงเรียนเพื่อทบทวนความรู้อย่างสม�่าเสมอ 
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การพฒันาด้านกฬีา

ไทยเบฟมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกีฬาของประเทศอย่างจริงจัง 
กว่า 15 ประเภทกฬีาทีไ่ทยเบฟได้สนบัสนนุและด�าเนนิการมายาวนาน 
กว่า 20 ปี ด้วยนโยบายที่มั่นคงและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง 
ด้วยไทยเบฟมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศ 
เพื่อสร้างรากฐานด้านกีฬาที่ถูกต้อง และพัฒนาความสามารถ
ไปสูก่ารเป็นนกักฬีาอาชพีต่อไป ภายใต้แนวคดิ “สร้างคนด้วยกฬีา 
สร้างคณุค่าด้วย Sportsmanship”



ไทยเบฟ ฟตุบอล อคาเดมี่
โครงการฝึกอบรมและเสรมิสร้างทกัษะการเล่นฟตุบอลทีถ่กูต้องตามมาตรฐาน
สากลให้แก่เยาวชนอายรุะหว่าง 6-18 ปี ซ่ึงถอืว่าเป็นศูนย์ฝึกฟตุบอลแบบให้
เปล่าท่ีใหญ่ทีส่ดุใจกลางกรงุเทพฯ ทีเ่ปิดด�าเนนิงานมานานกว่า 10 ปี โดยมุง่หวงั
ทีจ่ะเสรมิสร้างสขุภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ รวมถงึการสร้างโอกาสให้กบั
เยาวชนท่ีรกักฬีาฟตุบอลได้พฒันาความสามารถ เพือ่เป็นนกัฟตุบอลอาชพี

ได้ในอนาคต มีเยาวชนผ่านการฝึกในศูนย์แห่งน้ีมาแล้วกว่า 
500,000 คน และในปี 2561-2562 มีจ�านวนเยาวชน
มากกว่า 70,000 คน

โครงการเล่นไม่เลิก
สนบัสนนุการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของวงการฟตุบอลไทย ถอืเป็น
พนัธกจิและความมุง่มัน่ทีย่ิง่ใหญ่ของไทยเบฟ

เพราะการสร้างพลงัใจเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ ช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 
ปี 2562 “เครือ่งดืม่ตราช้าง” ร่วมกบัสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สนบัสนนุวงการฟตุบอลไทย 
โดยเปิดตวัโครงการเล่นไม่เลกิ ซึง่เป็นการสร้างความร่วมมอื
ครัง้ยิง่ใหญ่ระหว่างองค์กรธรุกจิ องค์กรกฬีาฟตุบอล รวมถงึ
นกัฟตุบอล ผูฝึ้กสอน และบคุคลในต�านานของวงการฟตุบอล
ไทย ถ่ายทอดเรือ่งราวและความทุม่เทก่อนจะก้าวสูเ่ส้นทางการ
เป็นนกัฟตุบอลอาชพีหรอืเป็นทมีชาต ิพร้อมกบัการให้ค�ามัน่
ของทีมช้างศึก หรือฟุตบอลทีมชาติไทย ให้กับคนไทยทัง้ชาติ
ว่าจะเล่นไม่เลกิ และไทยเบฟจะร่วมส่งพลงัแรงเชยีร์ไปยงัช้างศกึไทย 
ให้สู้สุดใจ โดยมีความมุ่งม่ันร่วมกันว่า “ช้างศึก เล่นไม่เลิก และ
เราเหล่าช้างศกึเบอร์ 12 กจ็ะเชยีร์ไม่เลกิ”
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คลนิกิฟตุบอลเคลือ่นที่ 
(Chang Mobile Football Clinic)
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย ซึ่งเปิด
ด�าเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 7 โดยตระเวนเดินทางฝึกอบรมการเล่นฟุตบอล
ให้กับเยาวชนตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาแล้วกว่า 66 จังหวัด 
ใน 140 ชุมชน เพื่อต้องการกระจายโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยใน
แต่ละปีมเียาวชนเข้ารบัการฝึกอบรมกว่า 10,000 คน อกีท้ังยงัมกีารคดัเลอืก
เยาวชนจากแต่ละชุมชนให้เข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลแบบเข้มข้น ท่ีศูนย์ฝึก 
ไทยเบฟ ฟตุบอล อคาเดมี ่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพือ่เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ
และพฒันาความสามารถสู่เส้นทางของนกัฟตุบอลอาชพีในอนาคต

โครงการช้างเผอืก
ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี
เป็นความร่วมมือระหว่างไทยเบฟกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมายาวนานกว่า 
10 ปี โดยทางโรงเรยีนได้มอบทนุการศกึษาให้เรยีนฟร ีพร้อมอาหารและทีพ่กั 
ขณะทีไ่ทยเบฟให้งบประมาณในการฝึกอบรมด้านฟตุบอล โดยโค้ชทีม่ชีือ่เสยีง 
และการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ตลอดทัง้ปี เพือ่พฒันาเยาวชนสูค่วามส�าเรจ็ 
สามารถก้าวไปเป็นนกัฟตุบอลอาชพี ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา โครงการนี้
ได้สร้างนักฟุตบอลให้กับวงการฟุตบอลของไทยไม่น้อยกว่า 250 คน 
โดยในแต่ละปีมีจ�านวนกว่า 10 คน ท�าให้โครงการช้างเผือกของโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีเป็นอคาเดมี่ฟุตบอลในระดับเยาวชนที่มีชื่อเสียงและได้รับ
การยอมรบัว่าสามารถผลตินกัฟตุบอลอาชพีทีด่แีละมคีณุภาพให้กบัวงการ
ฟตุบอลได้อย่างต่อเนือ่ง

ช้างฟุตบอลชุมชน
ศนูย์ฝึกอบรมทกัษะฟตุบอลในส่วนภมูภิาคทีไ่ทยเบฟได้ร่วมมอืกบั 5 ชมุชน 
ใน 5 จังหวัด เป็นอีกหน่ึงโครงการส�าคัญที่ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุน
ในพืน้ทีห่่างไกลมานานกว่า 5 ปี ในขณะนีม้เียาวชนกว่า 400 คน ครฝึูกและ
ทีมงานกว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยไทยเบฟได้สนับสนุนทั้งในด้าน
อุปกรณ์การฝึกฟุตบอล เคร่ืองด่ืมเพื่อการฝึกซ้อม รวมถึงเพิ่มพูนความรู้
ด้านอืน่ ๆ ให้กบัเยาวชน ครผููฝึ้ก และทมีงานอย่างต่อเนือ่ง เช่น การโภชนาการ 
รวมทั้งการได้รับค�าแนะน�าและการฝึกอบรมจากสตาฟโค้ชที่มีชื่อเสียง
ในระดบั ไลเซนส์ (License) ให้สามารถด�าเนนิงานด้านกฬีาฟตุบอลได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
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  มิสเตอร์ เชน (Chane) โปรกอล์ฟที่มีชื่อเสียงชาวสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีคอร์สการสอน
กอล์ฟทั่วโลก ถูกเชิญมาเป็นผู้ฝึกสอนหลักร่วมกับผู้ฝึกสอนชาวไทย 4-5 คน
ช่วยฝึกฝนและสอนนกักอล์ฟเยาวชนไทยในโครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จเูนยีร์ กอล์ฟ 
คลินิก เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์

นกัพากย์เรอืยาวรุน่จิว๋
จากการริเริ่มโครงการ “นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว” ของไทยเบฟ 
ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบนั เพือ่อนรุกัษ์ประเพณกีารแข่งขนั
และการพากย์เรือยาวให้อยู่กับสังคมไทย ตลอดระยะเวลาของ
การด�าเนนิงาน มเียาวชนจากทัว่ทกุภมูภิาค อายรุะหว่าง 8-15 ปี 
เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน โดยได้รบัโอกาสในการเรยีนรู้
เทคนคิและรปูแบบการพากย์เรอืยาวจากนกัพากย์ระดบัอาชพี 
และมเียาวชนสามารถก้าวสูก่ารเป็นนกัพากย์เรอืยาวอาชพีกว่า 
15 คน ทีจ่ะสืบสานประเพณีการพากย์เรือเพือ่สร้างสีสนั อนัเป็น
เสน่ห์ส�าคัญให้กบัการแข่งขนัเรอืยาวต่อไป

กอล์ฟ
กอล์ฟเป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นกีฬาที่
ต้องใช้สมาธ ิการควบคมุจติใจ และความช�านาญในเกม ไทยเบฟ
ได้เลง็เหน็ว่า กอล์ฟคอืหนึง่ในกฬีาทีจ่ะพฒันาบคุลากรทีม่คีณุภาพ
ให้กับสังคมไทยได้ โดยได้ด�าเนินโครงการตั้งแต่ระดับเยาวชน 
สูก่ารเป็นนกักอล์ฟระดบัอาชพี ภายใต้ระบบการพฒันาทีม่ขีัน้ตอน
ชดัเจน ผ่าน 3 โครงการหลกั โดยสร้างจากฐานสูย่อด

• การแข่งขนักอล์ฟเยาวชน 
(Chang Thailand Junior Golf Circuit)
เป็นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
กับระดับอาชีพ เพื่อสร้างรากฐานให้กับเยาวชนสู่การเป็น
นักกอล์ฟอาชีพที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 
3 รุ่น คือรุ่น 8-12 ปี รุ่น 13-18 ปี และ รุ่น 19-21 ปี

• คลนิกิอบรมเทคนคิการเล่นกอล์ฟ 
(Chang Thailand Junior Golf Clinic)
เป็นการจดัคลนิกิอบรมเทคนคิการเล่นกอล์ฟตามมาตรฐาน
สากลให้กับเยาวชน ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ฝึกสอน
ระดบัโลก โดยคดัเลอืกเยาวชนทีม่คีวามสามารถจากรายการ 
Chang Thailand Junior Golf Circuit อายรุะหว่าง 13-18 ปี 
ซึ่งแบ่งระบบการฝึกอบรมเป็น 3 ระดับ และเปิดคลินิกปีละ 
7 ครัง้ ทีไ่ด้ด�าเนนิงานมากว่า 10 ปี

• การส่งเสรมิและพฒันาระดบัฝีมอืนกักอล์ฟ 
(ThaiTalent Golfers)
เป็นโครงการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนที่มีฝีมือโดดเด่น
จากการแข่งขนัและโครงการคลนิกิ เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ
ที่จะช่วยให้นักกอล์ฟเหล่าน้ีพัฒนาสู่การเป็นนักกอล์ฟ
ระดบัโลกต่อไป 
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โครงการพัฒนากีฬาของไทยเบฟ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 
สร้างโอกาส/ส่งเสริมสุขภาพ/เส้นทางสู่ความส�าเร็จ

สร้างโอกาส/ส่งเสรมิสขุภาพ
จ�านวนคน-อายุ 

สร้างความส�าเร็จ/สร้างอาชีพ
จ�านวนคน : อัตราความส�าเร็จ

ThaiBev Football Academy
ศูนย์ฝึกฟุตบอลมาตรฐานสากล-ส่งเสริมสุขภาพและสร้างโอกาสให้กับเยาวชน

70,000 คน/อาย ุ6-17 ปี

70%
ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
มีจิตใจและทัศนคติที่ดี และยังได้รับโอกาส

ในการฝึกฝนทักษะฟุตบอล
จนสามารถได้รับทุนการศึกษา

ได้เป็นนักฟุตบอลในระดับต่าง ๆ
ของวงการ

สามารถพัฒนา
สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

ในสโมสรต่าง ๆ

เฉลี่ย 30 คนต่อปี

Chang Mobile Football Clinic
คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย-กระจายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ

11,000 คน/อาย ุ6-17 ปี

Chang Football Community
สร้างเครือข่ายศูนย์ฝึกฟุตบอล 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค-พัฒนาอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง

1,000 คน/อาย ุ10-16 ปี

Chang Junior Football Team
ทีมฟุตบอลเยาวชน-โอกาสในการพัฒนาสู่เส้นทางของความส�าเร็จ

50 คน/อายุ 12-14 ปี

Chang Junior Football Project
โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างเป็นระบบ-พัฒนากีฬาฟุตบอลทั้งระบบอย่างยั่งยืน

1. Chang Junior Cup
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 13 ปี

5,000 คน/อาย ุ12-13 ปี

2. Chang Advance Football Clinic
คลนิกิฟตุบอล โดยความร่วมมอืของสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลทีม่ช่ืีอเสยีง

800 คน/อายุ 8-16 ปี

3. Chang AFC Coaching Certificate Course
การอบรมโค้ชฟตุบอล ระดบัไลเซนส์ (License) โดยการรบัรองของสมาพนัธ์ฟตุบอลเอเชยี

24 คน/อายุ 25-45 ปี

4. Chang Junior Cup Road to England
โครงการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเยาวชน

18 คน/อายุ 12-13 ปี

Chang Soccer School
การคัดเลือกเยาวชนสู่โครงการช้างเผือก-จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความส�าเร็จ

5,000 คน/อายุ 9-10 ปี

“โครงการช้างเผือก” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีี
ความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นระบบ

100 คน/อายุ 10-18 ปี

กอล์ฟเยาวชนฤดูร้อน : ช้าง-กองทัพอากาศ
คลนิกิกอล์ฟเยาวชนภาคฤดรู้อน-ร่วมมอืส่งเสรมิสขุภาพและทกัษะด้านกฬีากอล์ฟ

200 คน/อายุ 8-18 ปี
โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ

ของไทยเบฟ สามารถสร้างโอกาส
สู่ความส�าเร็จในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

เฉลี่ย 20 คนต่อปี
และพัฒนาฝีมือ

สู่ระดับสากล 3 คน

Chang Thailand Junior Golf Circuit
การแข่งขนักอล์ฟเยาวชน 3 ระดบัอายุ-สร้างรากฐานสูเ่ส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ

1,200 คน/อายุ 8-21 ปี

Chang Thailand Junior Golf Clinic
คลนิกิอบรมเทคนคิการเล่นกอล์ฟ 3 ระดบัอายุ-สร้างรากฐานความแขง็แกร่งอย่างมรีะบบ

300 คน/อายุ 13-18 ปี

ThaiTalent Golfers
การส่งเสรมิและพฒันาระดบัฝีมือนักกอล์ฟอาชพี-พฒันานักกอล์ฟอาชพีสูร่ะดบัสากล

25 คน/อายุ 15-35 ปี

นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว
การแข่งขนัพากย์เรอืยาวระดบัเยาวชน-อนุรกัษ์วฒันธรรม และสร้างอาชพีให้เยาวชน

1,000 คน/อายุ 8-15 ปี 
สร้างอาชีพ

นักพากย์ได้ 3 คน

Volleyball Clinic : Your Way
คลนิิกกฬีาวอลเลย์บอล-ส่งเสรมิสขุภาพและกระจายโอกาสให้เยาวชนในเขตภูมภิาค

1,000 คน/อาย ุ14-16 ปี 50% ของโครงการ 
คือเส้นทางสู่การเป็น
นักวอลเลย์บอลอาชีพest Cola U-16 Championship

การแข่งขนัวอลเลย์บอลชาย-หญงิ ใน 6 ภูมภิาค-สร้างและพฒันาอย่างต่อเน่ือง
46,000 คน/อายุ 16 ปี

100 Plus Junior Championship
การแข่งขนัเทนนสิเยาวชน 3 ระดบัอายุ-ส่งเสรมิสขุภาพและพฒันาฝีมอื

200 คน/อายุ 8-18 ปี 30% ของโครงการ 
คือเส้นทางสู่การเป็น

นักเทนนิสอาชีพ100 Plus U-Team League Championship
การแข่งขนัเทนนสิอดุมศกึษา-พฒันาฝีมอืและประสบการณ์สูก่ารเป็นนักเทนนิสอาชพี

1,200 คน/อายุ 8-18 ปี

Castle 12
การจดัหาสถานทีแ่ละส่งเสรมิให้ความรูใ้นการขบัขีจ่กัรยานยนต์อย่างปลอดภัย

2,000 คน/อาย ุ15-18 ปี 60% ที่สร้าง
ความเข้าใจได้ดี
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ความส�าเร็จตามนโยบายขององค์กร 146,117 คน
เยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านกีฬาของไทยเบฟ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

 คุณพิภพ อ่อนโม้ และครอบครัว
  ในฐานะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและอดีตทีมชาติ ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ 

และสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ให้เป็น “บุคคลต้นแบบ” และได้รับมอบรางวัลเงินสด 
4 ล้านบาท การดแูลในด้านอาชพีการงานตลอดชพี และทนุการศกึษาส�าหรับลกูท้ัง 2 คน 
จนจบปริญญาตรี สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ครอบครัวอ่อนโม้เป็นอย่างมาก

ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์
เพื่อสร้างฐานข้อมูลการพัฒนากีฬาของไทยเบฟและสามารถเผยแพร่
กจิกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็ ทนัเหตกุารณ์ ไทยเบฟได้จดัท�าสือ่ออนไลน์
ในรปูแบบต่าง ๆ ดงันี้

1. เว็บไซต์ชื่อ www.thaibevthaitalent.com เพื่อเผยแพร่โครงการและ
แผนงานการพฒันากฬีาของไทยเบฟอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการรายงาน
ความเคลือ่นไหวด้านกฬีาของไทยเบฟได้อย่างครบถ้วน

2. เพจเฟสบุ๊คชื่อ “ThaiBev ThaiTalent” เพื่อเผยแพร่โครงการพัฒนา
กีฬาทั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถขยายฐาน
และสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง มีต้นทุนต�่า ประหยัดงบประมาณ 
ซึ่งปัจจบุนัมแีฟนเพจผูต้ดิตามถงึ 150,000 คน

3. จัดรายการสด หรือ Live ในเพจเฟสบุ๊ค ThaiBev ThaiTalent 
ชื่อรายการ ThaiTalent Talk และ Girl on Ground เพื่อสร้างสีสัน
และสาระความรูด้้านกฬีา

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
นอกจากการสร้างโอกาสและการพัฒนาสู่ความส�าเร็จในระดับอาชีพแล้ว 
ไทยเบฟยงัประสบความส�าเรจ็ในการสร้างเครอืข่ายและการสร้างบคุคล
ต้นแบบให้กบัสงัคม

• การสร้างบุคคลต้นแบบ นอกเหนือจากการสร้างเส้นทางสู่ความส�าเร็จ
ในการเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว ไทยเบฟยังได้สร้างบุคคลที่มีคุณค่าให้
กับวงการกฬีาทีไ่ม่เพยีงแค่มคีวามสามารถเท่านัน้ แต่ยงัเป็นต้นแบบที่
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะเติบโตในวงการกีฬาในอนาคตอีก
ด้วย โดยมคีวามมุง่มัน่ ความมวีนิยั ความมนี�า้ใจนกักฬีา และการสร้างเส้น
ทางชีวิตบนครรลองที่ดีงาม ทั้งหมดน้ีเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้าง
บุคคลต้นแบบ นักกีฬาจากหลายโครงการของไทยเบฟกว่า 20 คนที่
พบกับความส�าเรจ็ เช่น คณุพภิพ อ่อนโม้ อดตีนกัฟตุบอลจากสโมสรชลบรุี 
เอฟซ ีและทมีชาตไิทย ทีปั่จจบุนัได้ผนัตวัเองเป็นสตาฟโค้ชมอือาชพี เกอืบ 
30 ปีในอาชีพนักฟุตบอลที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากสโมสรและ
วงการฟตุบอลอาชพี คณุพภิพเคยกล่าวไว้ว่า “กว่าจะมวีนันี ้ผมต้องท�าให้
มากและพยายามให้มากกว่าคนอืน่”

• การสร้างเครอืข่าย ไทยเบฟสามารถสร้างเครอืข่ายทีแ่ขง็แกร่งจากนโยบาย
การพฒันาโครงการกฬีา ด้วยความร่วมมอืจากกว่า 200 หน่วยงาน ท้ัง
ภาครฐัและเอกชน รวมถงึบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกว่า 8,000 คน ทัง้หมดนี้
คอืเครอืข่ายทีท่�าให้โครงการต่าง ๆ ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อให้เกดิ
มิตรภาพและผลส�าเร็จในด้านต่าง ๆ กับองค์กร รวมถึงสร้างประโยชน์
โดยรวมให้กบัสงัคมไทย
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คุณอรรณพ สิงห์โตทอง
รองประธานสโมสรฟุตบอล ชลบุรี เอฟซี
พันธมิตรเครื่องด่ืมตราช้าง ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลท่ีอาจนับได้ว่า
เป็นแบบอย่างของการพัฒนาบุคลากรให้กับสังคม 
ได้สร้างนักฟุตบอลในระดับต่าง ๆ มาแล้ว เกือบ 2,000 คน 
จนสื่อมวลชนให้ฉายาว่า “เดอะเซนต์ (The Saint) 
ของวงการฟุตบอล”

คุณกัญจน์ เจริญกุล 
นักกอล์ฟอาชีพในโครงการ ThaiTalent 
ที่ประสบความส�าเร็จในเวทีโลก กับการได้เข้าแข่งขัน
ในรายการเมเจอร์ 1 ใน 4 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของกอล์ฟ ด้วยระยะเวลา 10 ปี

“ผมและเพื่อน ๆ คนชลบุรี ร่วมมือกันท�าฟุตบอลในจังหวัดชลบุรี บ้าน
เกิด ด้วยใจรัก และจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ กว่า 20 ปีแล้ว ทุกอย่างต้อง
เริ่มด้วยการท�าแล้วมีความสุข ผลที่ตามมาคือ การให้โอกาสกับเด็ก ๆ ที่มี
ความสามารถต่างกัน ผมใช้กีฬาฟุตบอลเป็นการสร้างโอกาสให้เขาได้มี
อนาคตและอาชพีการงานทีด่ ีแม้จะไม่ถงึระดบัซเูปอร์สตาร์แต่กห็วงัว่าเขา
จะเป็นคนท่ีดีของสังคม สานต่อน�้าใจให้กับสังคม เหมือนที่เขาได้น�้าใจ 
ได้โอกาสจากเรา และกเ็หมอืนท่ีผมและเพือ่น ๆ ชลบรีุได้รับน�า้ใจจากไทยเบฟ 
การช่วยสร้างสนามฟุตบอลที่อ�าเภอบ้านบึง ท�าให้เราไล่ตามความฝันใน
สิง่ทีอ่ยากท�า เป็นการ ‘จุดประกาย’ ให้เกดิการพฒันาฟตุบอลของชลบรุี 
มาจนถึงปัจจุบัน ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็อาจไม่มีชลบุรี เอฟซี ในวันน้ีก็ได้ 
ผมถอืว่าจดุเริม่ต้นเป็นส่ิงส�าคญัทีส่ดุ ไทยเบฟให้โอกาสกบัชลบรุ ีเอฟซี 
เราก็ส่งมอบโอกาสนั้นสู่เยาวชน และเราหวังว่า สังคมของกีฬาฟุตบอล
จะน่าอยู่ และมอบสิง่ทีด่ ีๆ ให้กบัสงัคมไทย”

“ผมเริ่มเทิร์นโปรต้ังแต่อายุ 18 ปี เม่ือช้างเปิดแคมป์คัดนักกอล์ฟเข้าสังกัด ผมจึง
ได้คัดเลือกเข้ามาสูโ่ครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์ ดใีจมากทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของช้าง 
และช้างได้สนับสนุนผมอย่างเต็มที่ ได้รับโอกาสฝึกซ้อมกับโปรกิลเลสพี จาก PGA 
Tour Academy ช่วยแนะเร่ืองการฝึกซ้อมและเส้นทางในอาชีพ ท�าให้ผมได้พัฒนาขึ้น 
เป็นนกักอล์ฟทีส่มบรูณ์แบบขึน้ การเป็นนกักอล์ฟอาชพีมสีิง่กดดนัมากมาย ต้องยอมรบั
ว่า แม้วนันัน้เราจะเล่นดหีรอืฝึกซ้อมมาหนกัเพยีงใด แต่ถ้ามคีนทีเ่ล่นได้ดกีว่าเรา กต้็อง
ยอมรบัและภมูใิจว่าเราได้พยายามเล่นอย่างเตม็ทีแ่ละดทีีส่ดุแล้ว และต้องยอมรบัในฝีมอื
ของคูต่่อสู้ และกลบัไปฝึกซ้อมให้ดขีึน้ ทีส่�าคญัคอื กฬีากอล์ฟต้องสูก้บัตวัเอง แม้ว่าจะมี
คูแ่ข่งมากมาย แต่ว่าตัวเราเองต้องเป็นคนน�าทางตัวเองไปสู่ความส�าเร็จ ขอบคุณช้าง
ท่ีสนับสนุนผมมาตลอด 10 ปี ผมต่ืนเต้นและดีใจมากครับ ได้พาแบรนด์ช้าง
ไปลงแข่งขนัในรายการเมเจอร์เก่าแก่ที่สุดในโลก”

แบ่งปันคุณค่า

110 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
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2563

2568

ทศิทางการด�าเนนิงาน

2562-2563 2568การกระจายโอกาส
Opportunity

• กระจายโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลไป 66 จังหวัด
• ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 5%
• สร้างการรับรู้และสร้างคุณภาพโครงการมากขึ้น 80%

กระจายโอกาส
ฝึกทักษะฟุตบอล

77 จังหวัด

การพัฒนาเยาวชน
สู่นักกีฬาอาชีพ
Career

2562

ประเภทกีฬา ระดับอาชีพ (คน/ปี)

ฟุตบอล 73

กอล์ฟ 26

นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว 4

รวมทั้งหมด 103

เพิ่มขึ้น

5%
ต่อปี

เป้าหมายในการพัฒนา
เยาวชนสู่นักกีฬาอาชีพ

2563-2568

2563
108 คน

2568
137 คน

การสร้าง
ความเป็นเลิศ
สู่บุคคลต้นแบบ
Role Model

2562

สนับสนุนและสร้างความเป็นเลิศให้
นักกีฬาสู่บุคคลต้นแบบกว่า

เป้าหมายในการสนับสนุนและสร้างความ
เป็นเลิศให้นักกีฬาสู่บุคคลต้นแบบเพิ่มขึ้น

20
คน

2563-2568

10%

2562การเพิ่มเครือข่าย 
Network • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า

 200 หน่วยงาน

• บุคลากรที่ส�าคัญในวงการกีฬากว่า

 8,000 คน

• หน่วยงานภาครัฐ 
 และเอกชนกว่า   
 250 หน่วยงาน

• บุคลากรที่ส�าคัญ
 ในวงการกีฬากว่า

 9,000 คน

เป้าหมายในปี 2563-2568

เพิ่มเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง

เพิ่มขึ้น

5%
ต่อปี

หมายเหตุ : ข้อมูลนักกีฬาอาชีพอ้างอิงจากโครงการที่ไทยเบฟจัดขึ้นเพื่อพัฒนาจากเยาวชนเท่านั้น
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การอนรุกัษ์ศลิปะ
และวฒันธรรมของชาติ 

คณุค่าของศลิปวัฒนธรรมสามารถเปลีย่นเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ได้อย่างมหาศาล ตั้งแต่งานหัตถกรรมพื้นบ้านจนถึงชิ้นงานศิลปะ
ชัน้สงู ตัง้แต่วิถีชวิีตในชนบทจนถึงงานเทศกาลประเพณีทีย่ิง่ใหญ่ 
ล้วนสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ผู้คนในหลายระดับ รวมถึงสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับ
ประเทศด้วย ส�าหรับประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นจุดหมาย
เพือ่การท่องเท่ียวอนัดบัหนึง่ของภมูภิาคเอเชีย มนีกัท่องเทีย่วต่างชาติ
มาเยือนปีละกว่า 30 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่าปีละ 
2 ล้านล้านบาท จากการศกึษาวจิยัพบว่าประมาณร้อยละ 30 ของรายได้
เกิดจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของไทย เช่น 
งานเทศกาลประเพณีประจ�าปีในแต่ละภูมิภาค งานมหกรรมทางศลิปะ 
หรอืการซือ้ของท่ีระลึกและงานศิลปหตัถกรรม เป็นต้น



เพือ่ส่งเสรมิให้คนในสงัคมได้เรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึคณุค่าด้านศลิปวฒันธรรม ไทยเบฟ
มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและเผยแพร่ความเป็นไทยออกสู่สากล ภายใต้กลยุทธ์ 
3 ประการ คือ ส่งเสรมิ “เศรษฐกจิสร้างสรรค์” ประสาน เสรมิสร้าง “ภาพลกัษณ์” 
ให้กับองค์กร “ความร่วมมือ” ทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชมุชน สงัคม และประเทศชาตโิดยรวม 

  วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกร 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรรมการมูลนิธิ
สริวิฒันภกัด ีตดิตามพระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) และ
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นผู้แทนเจ้าพระคุณ 
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เข้าประชมุผู้น�าศาสนานานาชาติในหัวข้อเรื่อง 
“ศาสนากบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Religion and Sustainable 
Development Goals)” ณ นครรฐัวาติกัน 

เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักร
โรมนัคาทอลกิจะทรงเสดจ็เยอืนประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 
และในการนี้ ท่านจะทรงประกอบพิธีมิสซาท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชน
โรมันคาทอลิกในประเทศไทย กว่า 50,000 คน ซึ่งไทยเบฟได้เข้าร่วม
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 

  นอกจากนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ากัด (TBR) อาสาที่จะ
เข้าร่วมโครงการลดพลาสติก (Less Plastic Thailand) โดยให้
ค�าแนะน�าในการคดัแยกขยะ พร้อมทัง้ตดิตัง้ถงัเกบ็ขวดน�า้ด่ืมพลาสติก 
และมีพนักงานของบริษัทเข้าร่วมการรณรงค์คัดแยกขยะภายในงาน 
ซึง่กจิกรรมดงักล่าวสอดคล้องกบัเป้าหมายในด้านการลดขยะพลาสติก
ของประเทศไทย 
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 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี 2561” 
 ประเภทเหตุการณ์ส�าคัญแห่งปี โดยรับมอบจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ณ ท�าเนียบรัฐบาล 

การส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)
คือการสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้าง
รายได้ให้แก่ศลิปิน ชมุชน สงัคม และประเทศ ผ่านกจิกรรมและ
โครงการ ดงันี้ 

เม็ดเงินลงทุนกว่า

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย สร้างเงินสะพัดกว่า

4,500 ล้านบาท

เทศกาลบางกอก อาร์ต เบยีนนาเล่ 
(Bangkok Art Biennale) 2018

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 
2018 (Bangkok Art Biennale 2018 หรือ BAB 2018) 
น้ันเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์และประวัติศาสตร์หน้าส�าคัญ
ของวงการศลิปะร่วมสมยัของประเทศไทย ทีศ่ลิปินจาก 34 ประเทศ
ได้น�าผลงานศลิปะจากทัว่โลกมากกว่า 200 ชิน้ มาจดัแสดงใน
สถานที่ส�าคัญ 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ สร้างความสุขให้สะพร่ัง
ทัว่กรงุเทพมหานคร โดยบางกอก อาร์ต เบยีนนาเล่ 2018 
ที่ผ่านมา ไทยเบฟให้การสนับสนุนโครงการศิลปะระดับโลก 
ซึง่มรีะยะเวลาการจดังานประมาณ 4 เดอืน

200 ล้านบาท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
ผสานความร่วมมือครั้งส�าคัญกับ
 • ภาครัฐ
 • เครือข่ายพันธมิตร บริษัท (มหาชน)
 • ห้างร้าน
 • ภาคส่วนอื่น ๆ 

ความส�าเร็จของงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018

114 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
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ผู้เข้าชมงาน 
BAB 2018 มากกว่า

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
เข้าชมงานกว่า

3 ล้านคน

45,000 คน/วัน

 แบ่งเป็น
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.44 ล้านคน
 • คณะเอกอัครราชทูต ทูตวัฒนธรรม 
  และครอบครัว จากกว่า 20 ประเทศ 
 • หน่วยงานศิลปะ สมาคม โรงแรม
  พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี ศิลปินจากทั่วโลก

ผู้เข้าชมงานศิลปะทั้ง 20 สถานที่
จัดแสดงผลงาน เฉลี่ยแล้วมากกว่า

ผู้เข้าชมเดือนตุลาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562

ทีห่อศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร มสีถาบนัการศึกษามากกว่า

80 สถาบัน ที่ขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

ผลตอบรับจากสื่อประชาสัมพันธ์
ทั้งไทยและต่างประเทศที่มีต่อ
งานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 
(Bangkok Art Biennale) 
ได้การตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก 

260,000 คน

ผู้เข้าชมรวมทั้ง 3 วัด เฉลี่ยมากกว่า 11,000 คน/วัน 
รวมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เฉพาะชาวต่างชาติเฉลี่ยมากกว่า 6,000 คน/วัน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
มีจ�านวนนักท่องเที่ยว

255,278 คน
ตลอดงาน

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
มีจ�านวนนักท่องเที่ยว

364,060 คน
ตลอดงาน

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มีจ�านวนนักท่องเที่ยว

55,808 คน
ตลอดงาน

47.2 ล้านคน

ได้รับการพูดถึงใน
สื่อสังคมออนไลน์

ถึง16 ล้านคน*

ของการจัดอันดับ
ART ASIA PACIFIC
ALMANAC 2019

ทั่วโลก
พบเห็นข่าวสารทาง

สื่อสังคมออนไลน์

จัดโดย Art Asia Pacific Magazine (AAP) *ยังไม่นับยอดรวมของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ หรือ Influencer

Top 10
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 การเปิดตัวภัณฑารักษ์แห่งงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 (BAB 2020) แนวคิด “ESCAPE ROUTES” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข”
 ณ อาคารหอศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (BAB BOX @ One Bangkok)

 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ มอบของที่ระลึก
 เนื่องในโอกาสได้รับเชิญจากคุณลุยจิ บรุนญาโร นายกเทศมนตรีนครเวนิส ในโอกาสได้
 รบัเชญิให้เข้าพบเพือ่แลกเปล่ียนงานระหว่างไทยกับอิตาลี และร่วมชมเทศกาลแข่งเรือพาย
 ประจ�าปีของนครเวนิส เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศอิตาลี

 คณะหมปู่าอคาเดมี ่จากจงัหวดัเชยีงราย เยีย่มชมงานศลิปะในโครงการ Bangkok Art
 Biennale 2018 ณ อาคารหอศลิป์ บางกอก อาร์ต เบยีนนาเล่ (BAB BOX @ One Bangkok)

 กลุ่มเยาวชนเข้าชมและร่วมท�าเวิร์กชอปศิลปะ ณ อาคารหอศิลป์ 
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (BAB BOX @ One Bangkok)

ทั้งน้ี ในปี 2020 เทศกาล BAB จะกลับมาด้วยแนวคิดหลักสุดท้าย 
“Escape Routes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” ศิลปะจากศิลปิน
ไทยและศลิปินระดบันานาชาติ ครัง้น้ีเข้มข้นและพเิศษยิง่ขึน้ทีย่งัคง
เอกลกัษณ์จัดแสดงผลงานศิลปะบนพื้นที่หลากหลาย ทั้งอาคาร
ประวัติศาสตร์ อีสต์ เอเชียติก พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างวัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พื้นที่ศิลปะ BAB 
BOX โครงการ One Bangkok หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (BACC) และห้างสรรพสนิค้าชัน้น�า
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แบ่งปันคุณค่า

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 
ประธานอ�านวยการและผู้อ�านวยการศิลป์ 
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่

 งานแถลงข่าว “River Festival 2018 สายน�้าแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี 5” 
 แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน�้า” เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562

“BAB 2018” คุณค่าที่สร้างให้กับวงการศิลปะในประเทศไทย 

“ไทยเบฟให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงพันธกิจ
ส�าคัญที่จะช่วยกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจาก
ท่ัวทุกมุมโลกเดนิทางมายงัประเทศไทย โครงการ บางกอก อาร์ต เบยีนนาเล่ 2018 จงึ
เป็นปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญของกรุงเทพฯ ในวงการศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย ที่
ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี ทั้งจากกลุ่มศิลปิน ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้ที่รัก
งานศิลปะ ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นทัง้หมดนีล้้วนเกดิจากการผสานความร่วมมอืร่วมใจ
ของเครอืข่ายพนัธมติรทกุภาคส่วน ซึง่ต้องขอขอบคณุทีร่วมพลงักนัผลกัดนัให้
ประเทศของเราถกูขนานนามให้เป็นศนูย์กลางแห่งเมอืงศลิปวฒันธรรมระดบัโลก”

สายน�า้แห่งวฒันธรรมไทย 
(River Festival)
ไทยเบฟรเิริม่การจดังาน “สายน�า้แห่งวัฒนธรรมไทย” (River Festival) 
เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมยั และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน�า้ทีย่าว
ทีสุ่ดของแม่น�า้เจ้าพระยา ต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 6 ปี โดยครัง้แรกเมือ่ปี 
2557 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ 
กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัดพระเชตุพน-
วมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร ยอดพมิาน 
ริเวอร์วอล์ค เอเชยีทีค เดอะรเิวอร์ฟร้อนท์ ล้ง 1919 ไอคอนสยาม 
กลุ่มโรงแรมริมแม่น�้า เรือด่วนเจ้าพระยา รวมไปถึงพันธมิตร
อีกหลายภาคส่วน ร่วมกันสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณอีนัดงีามของไทยไปทัว่โลก ยงัคงสานต่อความส�าเรจ็ของ
อกีสองโครงการเพือ่ความยัง่ยนื โดยจัดโครงการ “คลนีคลอง” และ
โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สบืสานวฒันธรรม” ทีป่ระสบความส�าเรจ็
เป็นอย่างมาก จากผลส�ารวจในแต่ละปีพบว่าความพงึพอใจของผู้ทีม่า
เทีย่วงานเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยผลส�ารวจเกอืบร้อยละ 90 
ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นคนไทยเห็นด้วยว่า งานที่จัดขึ้นนี้เป็นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย ถือเป็นงานที่สืบสานประเพณี
ลอยกระทงอนัดงีาม คิดเป็นร้อยละ 98-100 ท�าให้คนไทยรูจ้กักรงุเทพฯ 
ในมมุใหม่ทีไ่ม่เคยเหน็ เรยีกว่าเป็นงานทีส่ือ่ถงึวถิไีทย พร้อมทัง้ช่วยสร้าง
ความย่ังยืนในเชงิวัฒนธรรมและก่อเกดิประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม 

นอกจากนี ้สายน�า้แห่งวฒันธรรม 2562 สามารถตอบโจทย์วตัถปุระสงค์
ของงานได้ดมีากในทุกเรือ่ง อาท ิบรรยากาศในงานท�าให้เพลดิเพลนิ 
ไม่รู้สึกเบื่อ ได้คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 98 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 
เม่ือเทียบกับปี 2560) บรรยากาศภายในงานท�าให้รู้สึกน่าจดจ�า 
ได้คะแนนร้อยละ 96 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2560) 
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ท�าให้รู้สึกอยากเข้าร่วม ได้คะแนน
ร้อยละ 93 (เพิม่ขึน้ร้อยละ 36 เมือ่เทยีบกบัปี 2560) ความพงึพอใจ
โดยรวมของงาน ได้คะแนนร้อยละ 97 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบ

กบัปี 2560) และก่อให้เกดิรายได้สูช่มุชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
คิดเป็นมูลค่า 2.66 ล้านบาท ความคาดหวังการจดังานคร้ังต่อไป
จะเป็นการขยายผลไปยงัประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีน โดยเลอืกประเทศ
ทีม่วีฒันธรรมประเพณลีอยกระทงเช่นเดยีวกนั
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คุณสุรพล เศวตเศรนี  
อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม กบัการขบัเคลือ่นผลกัดนั
ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการพฒันาประเทศ 
“แม้ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะเข้ามามบีทบาทอย่างมากในปัจจบุนั แต่คน
กย็งัให้ความส�าคญักบัเรือ่งศลิปวฒันธรรม เนือ่งจากเป็นสิง่ทีต่อบสนองความต้องการทางอารมณ์
และจิตใจ ด้วยเหตุน้ี คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมจึงสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
อย่างมหาศาล ต้ังแต่งานหัตถกรรมพื้นบ้านจนถึงชิ้นงานศิลปะชั้นสูง ต้ังแต่วิถีชีวิตในชนบท
จนถงึงานเทศกาลประเพณทีีย่ิง่ใหญ่ ล้วนสร้างผลกระทบทางเศรษฐกจิ สร้างรายได้ สร้างอาชพี 
ให้กับผู้คนในหลายระดับ รวมทั้งสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับประเทศด้วย 
หลายประเทศมีการบริหารจัดการต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อ
เพิม่ความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ โดยผ่านช่องทางของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว และยงัมมีลูค่า
ทางเศรษฐกจิและสงัคมอกีมากมายของศลิปวฒันธรรม เช่น การใช้ศลิปวฒันธรรมเป็นพลงัอ่อน 
(Soft Power) ในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ การสร้างการยอมรบัในระดบัสากล 
การเปิดช่องทางทางการค้าและการลงทนุ หรอืการใช้ทรพัยากรทางวฒันธรรมในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้เป็นที่ยอมรับ
สามารถเข้าสูต่ลาดระดบันานาชาตไิด้”

เทศกาลวถินี�า้...วถิไีทย 
(Water Festival 2019)
ไทยเบฟจดังาน “เทศกาลวถินี�า้...วถิไีทย” (Water Festival 2019) 
อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN 
Chairmanship 2019) งาน “เทศกาลวิถีน�้า...วิถีไทย” (Water 
Festival 2019) ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
นโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก สอดคล้องกับ
แนวคดิของปีวฒันธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) 
คือ มีความหลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, 
Sustainability) ให้ได้รบัการบรรจเุป็นส่วนหนึง่ของปีแห่งวฒันธรรม
อาเซยีนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) 
ซึง่ถอืเป็นมรดกร่วมทางวฒันธรรมของหลายชาตอิาเซยีน เพือ่น�าไป
สู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ของภูมิภาคอาเซียน
ได้อย่างย่ังยืนอกีด้วย 

จากการจัดงานเทศกาลวิถีน�้า...วิถีไทย ที่ผ่านมา พบว่าได้รับความ
พงึพอใจจากนกัท่องเท่ียวเพิม่มากยิง่ขึน้ โดยพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
และภูเก็ต ได้รับความพึงพอใจดีกว่าค่ามาตรฐาน ในขณะที่เชียงใหม่
และอดุรธานมีคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง กลุม่ผู้เข้าร่วมงาน
เกอืบครึง่หนึง่มาเท่ียวกนัเป็นครอบครวั รองลงมาเป็นกลุม่เพือ่นฝูง 
และด้วยความประทับใจของผูท้ีเ่ข้าร่วมงาน ท�าให้แนวโน้มการเข้าร่วมงาน
ในปีต่อมามโีอกาสสงูถงึร้อยละ 81 ซึง่มาจากกรงุเทพมหานคร ได้แก่ 
วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร และภเูกต็ ในขณะท่ีเชียงใหม่และอดุรธานี
มีแนวโน้มคนเข้าร่วมงานน้อยลง และก่อให้เกดิรายได้สูช่มุชนในพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร คดิเป็นมลูค่า 1.13 ล้านบาท ความคาดหวงัการจดังาน
ครัง้ต่อไปจะเป็นการขยายผลไปยงัประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีน โดย
เลือกประเทศท่ีมวัีฒนธรรมประเพณสีงกรานต์เช่นเดยีวกนั

 บรรยากาศงาน “เทศกาลวิถีน�้า...วิถีไทย” (Water Festival 2019) 
 แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” ระหว่างวันท่ี 13-15 เมษายน 2562
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ภาพลักษณ์องค์กร

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 
 “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นทิรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

ไทยเบฟสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี หรือการร่วมออกร้านฉายานิติกร ในงาน
อุน่ไอรกั คลายความหนาว ประจ�าปี 2561 รวมถงึการสนบัสนนุ
หรอืส่งเสรมิให้มพีืน้ทีแ่สดงออกถงึความสามารถบนเวทกีารแสดง 
เช่น การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง และการแข่งขนัต่าง ๆ 

จดัอย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 13 ปี ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร โดยในปี 2561 
ถกูจดัขึน้ในชือ่ นทิรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ “สวสัดปีีจอหมา มาคอยท่าปีกนุหม”ู 

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้สู ่ระดับนานาชาติ นอกจากน้ียังได้ให้การสนับสนุน
คณะนกัร้องประสานเสยีงสวนพล ูเข้าร่วมการแข่งขนั Llangollen 
International Musical Eisteddfod 2019 ซึ่งได้รับ 
“รางวัลชนะเลิศอันดับ 1” ด้วยคะแนนสูงสุดของสาขา 
Open Category Choir เป็นต้น
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โลโกอุนไอรัก ครั้ง 2
สำหรับDie-cut งานโครงสราง

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก และทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน 
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดศลิปกรรมช้างเผอืก
เพือ่ส่งเสรมิแนวทางศิลปะในเชงิเสมอืนจรงิและศลิปะรปูลกัษณ์ และให้การสนบัสนนุศลิปินในแนวทางดงักล่าวได้มเีวทใีนการแสดงความสามารถ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งรางวัลชนะเลิศของโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกสูงถึง 1 ล้านบาท โดยในปี 2562 ได้ด�าเนินโครงการต่อเน่ือง
มาเป็นปีท่ี 8 ภายใต้แนวคดิ “รืน่เรงิ เถลงิศก”

งานอุน่ไอรกัคลายความหนาว
จัดขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระราชด�าริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความร่ืนเริง และร�าลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ต้ังแต่
อดีตจนถงึปัจจุบนั ไทยเบฟได้ออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าในโครงการประชารฐัรกัสามคัค ีและห้องภาพ “ฉายา
นติกิร” ให้บรกิารถ่ายภาพย้อนยคุแก่ผูท้ีม่าเทีย่วชมงาน ซึง่ได้ร่วมในกจิกรรมดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่2
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สนบัสนนุนทิรรศการภาพถ่าย
เฉลมิพระเกยีรต ิโดยเครอืข่ายช่างภาพ
เยาวชนจติอาสา 

ไทยเบฟให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “สยาม
นทิรรศน์วฒันา บรมราชาภเิษก พทุธศักราช 2562” โดยเป็นนทิรรศการทีจ่ดัแสดง
ภาพถ่าย จ�านวน 86 ภาพ จากเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ที่เข้าร่วม
ถ่ายภาพในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 
4-6 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27-28 
กรกฎาคม และ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
ถนนราชด�าเนนิกลาง  

สนบัสนนุหอศลิปวฒันธรรม
แห่งกรงุเทพมหานคร
ตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั เป็นเวลา 12 ปี หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 
มีพันธกจิหลกัในการท่ีจะสนบัสนนุ เสรมิสร้าง เผยแพร่ผลงานด้านศลิปวฒันธรรม 
เพือ่สร้างองค์ความรูอ้นัหลากหลาย สร้างความยัง่ยนืต่อสังคม และบรหิารองค์กร
มุ่งสูค่วามเป็นเลศิในระดบันานาชาต ิซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกบัไทยเบฟ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความส�าคัญในการใช้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นสื่อกลางลงไปสูก่ลุม่
เด็กและเยาวชน รวมไปถงึคร ูหรอืวทิยากรผูส้อนศลิปะ ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการ “พาน้องท่องหอศลิปกรงุเทพฯ” กจิกรรมทศันศกึษาเพือ่การเรยีนรู้
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย-มธัยมศกึษาตอนต้น เพือ่ให้เยาวชนได้
ใช้พื้นที่นิทรรศการในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะ
ทางศิลปะในบรรยากาศที่เหมาะสม ตามการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นที่
แลกเปลีย่นและเรยีนรู ้โดยในปี 2562 นี ้โครงการ “พาน้องท่องหอศลิปกรงุเทพฯ” 
จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย และการต่อต้าน
การกลัน่แกล้งโดยบรูณาการเนือ้หาจากนทิรรศการ “ศลิปะแห่งเหตปัุจจยัและการบ�าบดั” 
(Art of Element and Therapy) รวมไปถึงโครงการอบรมครู (Workshop for 

Teachers) เป็นโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การจดัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ โดยใช้พพิธิภณัฑ์เป็นฐานการเรียนรู้ 
(Museum-based Learning)
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แบ่งปันคุณค่า

คุณนิติกร กรัยวิเชียร 
ผู้อ�านวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นโยบายการด�าเนนิงานและวางแผนงานศิลปวัฒนธรรมของไทยเบฟ

 “ไทยเบฟท�างานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางให้
กบัสังคมโดยรวม เราเห็นว่างานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งส�าคัญ 
เป็นรากฐานของชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาตินั้น ๆ และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การแลกเปลี่ยน เกิดเป็นความร่วมมือกันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อขยายผลด้านสังคม และเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ โดยผ่านการร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ การท�างานตามแนวทาง
และความตั้งใจของเราจะเป็นภาพสะท้อนถึงปณิธานของไทยเบฟว่า
งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจและภารกิจส�าคัญที่เราให้ความ
ส�าคัญตลอดมา”

สนบัสนนุทนุการศกึษา วทิยาลยั
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล
ไทยเบฟให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
วิทยาลัยดนตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหน่ึงในก�ากับของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดสอนวิชาเก่ียวกับดนตรีโดยเฉพาะ ต้ังแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี 
(ม. 4 - ม. 6) จนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่
เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ช�านาญในเคร่ืองดนตรี
แต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบนัเดยีวในประเทศทีเ่ปิดสอนทัง้ด้านแนวเพลงไทย
และแนวเพลงสากล

ไทยเบฟส่งเสรมิเยาวชนไทยให้ได้มโีอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ด้านดนตรี โดยให้ทุนสนับสนุนแก่วิทยาลัยปีละ 1 ล้านบาท ต่อเน่ืองตัง้แต่
ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั เพือ่จดัสรรให้แก่เยาวชนทีผ่่านเกณฑ์การพจิารณา
ของคณะกรรมการวิทยาลัย ให้ได้รับทุนดังกล่าวเพื่อน�าไปแข่งขันหรือ
ฝึกอบรมในต่างประเทศ

สนับสนุนวงดนตร ีThailand 

Philharmonic Orchestra (TPO)
ไทยเบฟให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2553 จนถึงการแสดง
ฤดูกาลที่ 14 ซึ่งได้จบลงในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวง
ออร์เคสตราที่ได้ก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นวงซิมโฟนิค 
มอือาชพีในประเทศไทย ให้มผีลงานในระดบันานาชาต ิสามารถเดนิทาง
ไปแสดงในนานาประเทศได้ โดยมผีูค้วบคมุวงดนตรรีบัเชญิและนกัดนตรี
รบัเชญิในระดบันานาชาตเิดนิทางมาร่วมแสดง เพือ่พฒันาวงให้มศีกัยภาพ
ระดบันานาชาติ
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สนบัสนนุสมาคมถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 
โดยร่วมกันท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อวงการ
ภาพถ่าย ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ เช่น นทิรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี การประกวดภาพถ่าย “ช้าง ไฟน์อาร์ต 
อินเตอร์เนช่ันแนล โฟโต คอนเทสต์ : Chang Fine Art 
International Photo Contest” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็น
ครัง้ที ่7 ในหวัข้อ “มายา : Illusion” โครงการ RPST YOURS 
Campus ซ่ึงได้ร่วมกบัมลูนธิส่ิงเสริมการถ่ายภาพ และโครงการ 
EISA (Educational Institute Support Activity) ของ
ไทยเบฟ ในการท�ากิจกรรมประกวดภาพถ่าย One Shot 
Knock Out ซึง่ได้รเิริม่ร่วมกนั จนปัจจุบนัได้รบัความนยิม
เป็นอย่างมากในวงการประกวดภาพถ่าย

  กิจกรรมซี อาเซียน สเก็ตกัน 2562 
ณ ศูนย์ ซี อาเซียน ถนนรัชดาภิเษก

สนบัสนนุกลุม่ 
Bangkok Sketcher 
ในปี 2562 ให้การสนับสนุนการจดักิจกรรมซ ีอาเซยีน- 
สเกต็กนั 2019 เพือ่จดักจิกรรมแลกเปลีย่นให้ความรู้ 
โดยเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านศลิปะกับกลุม่ศลิปะอ่ืน ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
อนัมหีลกัการและเหตผุลอนัเนือ่งมาจากปัจจบุนั ความ
สนใจในด้านศลิปะของบคุคลทัว่ไปเพิม่มากขึน้ ท้ังการ
วาดภาพบนกระดาษและวาดในระบบดิจิทัล ซึ่งมี
จุดประสงค์เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราว หรือ
เป็นกจิกรรมสนัทนาการ
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  พิธีมอบรางวัล การประกวดดนตรีไทยศรทอง 
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งท่ี 2 พุทธศักราช 2561 
เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการกจิกรรม
การประกวดบรรเลงดนตรไีทย 
มลูนธิหิลวงประดษิฐไพเราะ 
(ศร ศลิปบรรเลง) 
ไทยเบฟให้การสนับสนุนการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง 
ชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวิณัณวร ีนารรีตันราชกญัญา และ
สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าทปัีงกรรศัมโีชต ิมหาวชโิรตตมางกรู 
สริวิบิลูยราชกมุาร ครัง้ที ่2 พทุธศกัราช 2561 การประกวดฯ 
แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา 
ใน 6 ประเภทเคร่ืองดนตรี คือ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ 
ขิมสาย และระนาดเอก โดยในปี 2561-2562 มีผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวด จ�านวน 1,641 คน (ระดบัประถมศกึษา 589 คน 
ระดับมัธยมศึกษา 1,043 คน) จาก 397 สถานศึกษา 
54 จงัหวดั จากทัว่ประเทศ

สนบัสนนุคณะนกัร้องประสานเสยีงสวนพล ู
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันคือ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนนสูงสุดจากแต่ละสาขา 
(ผสม เยาวชน สตร ีบรุษุ และแบบเปิด) รวมไปถงึสนบัสนนุการจดัท�าแผ่นซดีี
เพลงพระราชนพินธ์ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล- 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
ด้านดนตรขีองพระองค์

ไทยเบฟเป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 คณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลู ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Llangollen International 
Musical Eisteddfod 2019 ได้รับรางวัลชนะเลศิอนัดับ 1 ด้วยคะแนนสงูสดุ
ของสาขา Open Category Choir (คะแนน 93.7) ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันสาขา
ร้องประสานเสียงถึง 9 วง และแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบจากรางวัลที่ท�าให้
วงได้เข้ารอบสดุท้ายการแข่งขัน ไควร์ ออฟ เดอะ เวิลด์ (Choir of the World) 
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คุณอัษฎาวุธ สาคริก 
เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

แนวคดิในการท�าโครงการด้านการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมของมลูนธิิ 

“มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการ
เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ โดยมีจิตอาสาช่วยเหลือ ด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น
1. งานอนรุกัษ์ จดัท�าแหล่งเรยีนรู ้‘เรอืนบรรเลง’ พพิธิภณัฑ์ ห้องสมดุ ช�าระ

หลกัฐานเอกสาร หลกัฐานเสยีง เพือ่การต่ออายแุละสะดวกต่อการค้นคว้า
2. งานสบืสาน จดักจิกรรมการประกวดดนตรไีทยศรทองฯ ค่ายเยาวชน

ดนตร ีเปิดสอนดนตรแีก่บคุคลทีส่นใจ จดัการบรรยาย เดนิทางให้ความรู้
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จดัอบรม สอนดนตรพีฒันาทกัษะให้ผูส้นใจ

3. งานพัฒนาต่อยอด โดยจัดท�าฐานข้อมูลในการค้นคว้า แปลงข้อมูลเก่า
ให้อยูใ่นรปูแบบดจิทิลั การสร้างสือ่การสอนในรปูแบบต่าง ๆ 

นอกจากนัน้ มลูนธิฯิ ยงัด�าเนนิโครงการ ‘เพือ่นดนตร’ี เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารทางเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ การลงพืน้ทีย่งัโรงเรยีน ชมุชนต่าง ๆ เพือ่
สร้างเครือข่าย สนับสนุน ช่วยเหลือ พึ่งพา และได้เปิดพื้นที่ ‘เรือนบรรเลง’ 
เพือ่จดักจิกรรมการแสดง แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย”

คุณเอกพงษ์ ลาภโต 
ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดล�าปาง
โครงการเพื่อนดนตรี

“การสนบัสนนุอปุกรณ์สือ่การเรยีนการสอนของโครงการเพือ่นดนตรี
ของไทยเบฟ ช่วยพฒันาการเรยีนการสอนดนตร ีรวมถงึเพิม่โอกาส
และสร้างประสบการณ์แก่เยาวชนได้อย่างมาก

• สร้างโอกาสแก่นกัเรยีนทีร่กัและสนใจการเล่นดนตร ีเปิดโอกาสให้นกัเรยีน
กล้าแสดงออกในกจิกรรมทีเ่หมาะสม

• วงดนตรีสากลของโรงเรียนมีเคร่ืองเสียงที่มีประสิทธิภาพในการแสดง
ดนตร ีท�าให้มรีะบบเสยีงทีส่ามารถแสดงกลางแจ้งได้

• นกัดนตรแีละนกัร้องวงดนตรสีากลของโรงเรยีน ได้รบัโอกาสให้มรีายได้
จากการแสดงดนตร ีเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชพี

• นกัเรยีนโรงเรยีนเกาะคาวทิยาคมทกุคนได้รบัโอกาสในการเป็นนกัดนตรี
ของโรงเรยีน เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กบัตวัเอง ซึง่ในอนาคตอาจเป็น
นกัดนตรทีีม่ชีือ่เสยีงได้

• นกัดนตรแีละวงดนตรขีองโรงเรยีน สร้างชือ่เสยีงให้แก่ตวัเอง ครอบครวั 
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนอ่ืน ๆ และยังช่วยให้นักเรียนโรงเรียนเกาะคา
วทิยาคม ได้ใช้ช่วงเวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ห่างไกลยาเสพตดิ 

• สามารถรองรบังานและกจิกรรมของโรงเรยีน ชมุชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้”
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ความร่วมมอื
การร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั-เอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ

ท�าให้เกดิการรเิริม่โครงการใหม่ ๆ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาด้านศลิปวฒันธรรม 
เช่น โครงการด้านดนตร ีหรอืการใช้ศลิปะเพือ่บ�าบดัผูป่้วย เป็นต้น

วงดนตร ีซ ีอาเซยีน คอนโซแนนท์
ดนตรเีป็นเสมอืนทตูแห่งศลิปวฒันธรรมของภมูภิาคอาเซยีนทีส่ร้างเสรมิจติส�านกึ
ในความเป็นหนึง่เดยีวของภมูภิาคนี ้เชือ่มโยงความรกัความเข้าใจของคนในภมูภิาค 
ซึง่สะท้อนถงึมติรภาพทีไ่ร้ขดีจ�ากดั และการสบืทอดวฒันธรรมทีง่ดงามของอาเซยีน 
ทัง้ยงัเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมอนัทรงคณุค่าจากรุน่สูรุ่น่อกีด้วย

ปี 2562 ซึง่เป็นปีแห่งวฒันธรรมอาเซยีน วงดนตร ีซ ีอาเซยีน คอนโซแนนท์ ได้ร่วม
เป็นส่วนหนึง่ในการเฉลมิฉลองในรายการส�าคญั ๆ ดงันี้

•  วนัที ่23 มถินุายน 2562 ร่วมแสดงในพธิเีปิดการประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน 
(ASEAN Summit) คร้ังที่ 34 เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ถึงความงดงามทาง
ศลิปวฒันธรรมอาเซยีน ผ่านเสยีงดนตรซีึง่เป็นภาษาเชือ่มโยงความสมัพันธ์
ระหว่างคนในภมูภิาค

•  วนัที ่8 สงิหาคม 2562 ได้รบัเชญิจากส�านกังานเลขาธกิารอาเซยีน ในการแสดง
ในพธิเีปิดอาคารส�านกังานเลขาธกิารอาเซยีนหลงัใหม่ทีก่่อตัง้ขึน้เพือ่ตอบโจทย์
การเป็นศูนย์รวมของอาเซียนและส่งเสริมการรับรู้ร่วมกันเก่ียวกับอาเซียน
โดยรวมมากยิง่ขึน้ พร้อมกบังานเฉลมิฉลองอาเซยีนครบรอบ 52 ปี ทีแ่สดง
ให้เหน็ถงึความร่วมมอืกนัในประชาคมอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง
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คุณอานันท์ นาคคง
ผู้อ�านวยการเพลง วงดนตรี ซี อาเซียน คอนโซแนนท์

ความคดิเหน็ต่อการเกดิขึน้ของวงซ ีอาเซยีน คอนโซแนนท์ ถอืได้ว่าเป็นปรากฏการณ์
การรวมตวัของนกัดนตรจีากแต่ละประเทศ เพือ่ร่วมมอืกนัสร้างสรรค์พฒันาบทเพลง
แห่งอาเซยีนและร่วมกนัน�าไปเผยแพร่สูน่านาอารยประเทศครัง้นี้

“วงซี อาเซียน คอนโซแนนท์ คือ การรวมตัวของคนดนตรีจากต่างภาษา ต่างเผ่าพันธุ์ 
ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ ต่างวิถีชีวิต ต่างเพศ ต่างวัย และการรวมตัวของ
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คร้ังหน่ึงเคยมีจุดก�าเนิดร่วมกัน 
การรวมตวัสร้างสรรค์ดนตรใีนแนวทางของวงซ ีอาเซยีน คอนโซแนนท์ไม่ใช่เพยีงแค่การ
หยิบจับเอาคนดนตรีและเคร่ืองดนตรีมาจัดวางใหม่ เล่นเพลงส�าเนียงแปลกหูแปลกใจ
สนุกสนานแล้วจบไป แต่เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ที่ส�าคัญ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ชีวิตชีวามาก เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความแตกต่างของผู้คน เรียนรู้หัวใจ
ดนตรีอาเซียนต้ังแต่รากเหง้าที่เก่ียวพันกันไปจนถึงวิธีการสื่อสารกับสังคมที่แตกต่าง 
ผู้ฟังที่แตกต่าง แม้จะเป็นเพียงวงดนตรีขนาดเล็ก เป็นโลกจ�าลองของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ขับเคลื่อนไปโดยคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาเคร่ืองดนตรีเก่าแก่ 
บทเพลง บทกวี ล�าน�าของบรรพบุรุษ เป็นวงดนตรีที่สร้างผู้ฟังรุ่นใหม่ คนรักเพลง
อาเซยีน ได้มคีวามสขุไปกบัสสีนัดนตรทีีห่ลากรสของดนตรอีาเซยีนมายาวนานถงึ 4 ปีแล้ว”

โครงการเพือ่นดนตร ี
ไทยเบฟและมลูนธิหิลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) ได้ร่วมมอืกนัจดัท�า
กิจกรรมด�าเนินการโครงการในลักษณะของแนวร่วมอาสาสมัครจิตสาธารณะ 
จากผู้สนับสนุนหน่วยงาน องค์กร สถาบัน บ้าน วัด โรงเรียน บุคคลทั่วไป 
ทีใ่ห้ความส�าคญัในการสร้างโอกาสและการพฒันาท่ีเอือ้ต่อการศึกษาดนตรแีละ
วฒันธรรม ในลกัษณะของการสร้างเครือข่ายชุมชนท่ียัง่ยนื โดยมวัีตถปุระสงค์
เพื่อสนับสนุนเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี และสื่อการเรียนรู้ แก่หน่วยงาน 
โรงเรียน ชุมชน ชมรมที่ขาดแคลน โดยการมอบให้ ให้ยืม ซ่อมบ�ารุง รวมถึง
การเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีไทย และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ

ของการเรยีนรูแ้ละสบืสาน เป็นสือ่กลางสร้างเครอืข่ายชมุชนดนตร ีมุง่หวังผล
ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสามารถในการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ใน
ขัน้พืน้ฐาน และสามารถพฒันาต่อไปได้ในอนาคตเพือ่เป็นการใช้ทรพัยากรและ
วสัดทุางวฒันธรรมให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น การซ่อมบ�ารงุเครือ่งดนตรเีก่า
หรอืช�ารดุให้กลบัมาใช้งานได้อกี และเพือ่เป็นการสนบัสนนุช่างภมูปัิญญา และ
เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างงาน สร้างทักษะ เพื่อพัฒนาเป็นวิชาชีพที่ยั่งยืนต่อไป 
ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดทัง้ปี รวมกว่า 14 กจิกรรม
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สนบัสนนุนทิรรศการมะเรง็ มาเลง็

แบ่งปันคุณค่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
อาจารย์ประจ�าคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประโยชน์ของศลิปะบ�าบดั
ทีใ่ช้ศลิปะเป็นแนวทางเพือ่การบ�าบดัผูป่้วย
 

“ศิลปะช่วยเราให้มีสมาธิจดจ่อเพ่งเล็งจิตใจอยู่กับการสร้างผล
งานชิ้นนั้น ซึง่เป็นช่วงเวลาทีท่�าให้ความวติกกงัวลเกีย่วกบัอาการเจบ็
ป่วยของเราน้อยลง เม่ือความเครียดน้อยลง ระบบฮอร์โมน หรือ
ระบบกลไกต่าง ๆ ในร่างกาย ก็พร้อมได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ 
ศิลปะในที่น้ีเปิดกว้างมาก จะเป็นแขนง หรอืสาขาใดก็ได้ ขอแค่ให้
ศลิปะทีท่�าอยูน่ัน้สร้างความสขุให้กบัเรา”

ไทยเบฟ ให้ความสนใจและสนับสนุนแนวคิดศิลปะบ�าบัด 
(Art Therapy) จึงได้สนับสนุนนิทรรศการ “มะเร็ง มาเล็ง : 
Cancer Cancel” โดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุพษิณุ ศุภนมิติร 
ซึง่เป็นนทิรรศการท่ีเกดิจากการใช้ศลิปะบ�าบดัในช่วงการรกัษา
โรคมะเร็งตลอด 6 เดือน โดยไทยเบฟได้สนับสนุนการ
ประชาสมัพนัธ์นทิรรศการ และเน้นความส�าคญัของศลิปะบ�าบดั 
ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ในช่วงนทิรรศการ รวมไปถงึการน�าผลงาน
จากนทิรรศการไปขยายผล หารายได้ผ่านกจิกรรมอืน่ ๆ ร่วมกบั
กลุม่อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer) ทีไ่ทยเบฟให้การ
สนับสนุนงบประมาณท�ากิจกรรมเพื่อสังคม ส�าหรับประโยชน์
ต่อผู้ป่วยต่อไป  

นอกจากนัน้ยังได้ร่วมกบักลุม่อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ จัดกจิกรรม
กระดานเขียนข้อความในใจจากผู้ป่วยถึงแพทย์ และแพทย์ถึง
ผู้ป่วย การจ�าหน่ายของที่ระลึกโดยผู้ป่วยมะเร็ง และเมื่อวันที่ 
8-9 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดนิทรรศการมะเร็ง มาเล็ง 
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ซึ่งเป็นงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ด้านมะเร็งวิทยา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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สนบัสนนุมลูนธิ ิอาจารย์สกุร ีเจรญิสขุ 

ทศิทางการด�าเนนิงาน
ในการท�างานด้านศิลปะ ไทยเบฟยังคงเดินหน้าสนับสนุนการ
ขบัเคลือ่นตามปณิธานภายใต้กลยทุธ์ 3 ประการ คอื เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ภาพลกัษณ์องค์กร และความร่วมมอื 

ด้าน “เศรษฐกจิสร้างสรรค์” 

สามารถขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องและปรากฏเป็น
รปูธรรมเด่นชดัขึน้ เช่น 

•  บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 และก้าวไปสู่ BAB 
2022 โดยมแีผนการขยายกจิกรรมออกไปนอกกรงุเทพฯ 
มากขึน้ หรือรับสมคัรศิลปินเข้าร่วมแสดงงานแบบสาธารณะ 
เพือ่ก่อให้เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่กบัวงการศิลปะของประเทศ 
รวมไปถงึการสนบัสนนุให้คณะนกัร้องประสานเสียงสวนพลู 
จดัตัง้และด�าเนนิงานไปในแนวทางธรุกจิเพือ่สังคม

•  การบรหิารจดัการวสัดุเหลอืใช้ (Waste Management) 
การน�าวัสดุเหลือใช้ ฉลากผลิตภัณฑ์ มาสร้างสรรค์เป็น
ชิน้งานศลิปะ โดยศลิปินในเครอืข่าย

ด้าน “ภาพลกัษณ์องค์กร”

เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เป็นผู้น�าด้านการส่งเสริม อนุรักษ์
และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และขยายผลไปสู่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน เช่น การก่อต้ังวง 
ซี อาเซียน คอนโซแนนท์ ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายและเจตนารมณ์ทีต้่องการขยายผลการอนรุกัษ์และ
พฒันางานด้านศลิปวฒันธรรมของไทยและภมูภิาคอาเซยีน 
ให้แพร่หลายและเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางขึน้ 

ด้าน “ความร่วมมอื” 

ขยายความร่วมมอืด้านศลิปวฒันธรรมกบัภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสงัคม ภาควสิาหกจิชมุชนอย่างต่อเนือ่ง และมคีวาม
หลากหลายขึน้ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และประชาชาติให้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ BAB 
ซี อาเซยีน คอนโซแนนท์ รวมไปถงึงานเทศกาลวถินี�า้...วถิไีทย 
สายน�า้แห่งวฒันธรรม ทีม่เีป้าหมายขยายพนัธมติรความร่วมมอื
ของชุมชนโดยรอบเพื่อให้จัดกิจกรรมได้อย่างไหลลื่น และ
เห็นคุณค่าของการร่วมมือว่าเกิดประโยชน์มากมายต่อชุมชน
และตวับคุคลอย่างไร 

กรณีวงดนตรีไทยโรงเรียนวัดลาดทราย โครงการพัฒนา
วงดนตรีต้นแบบน�าร่อง กรณโีรงเรยีนวดัสวุรรณาราม 
โครงการ Suzuki Early Childhood Education มลูนธิเิดก็ 
โครงการชมุชนดีมีรอยยิม้ ปีที่ 8 ร่วมกับไทยเบฟ โครงการ
ดนตรีคลาสสิกเพื่อสังคม โครงการพาน้องชมดนตร ีมอบทนุ
เพือ่การศกึษาดนตรี 

ไทยเบฟได้สนบัสนนุมลูนธิอิาจารย์สกุร ีเจรญิสขุ อย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่ปี 2553 โดยกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการตลอดปี 2562 
มีดังนี้ โครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา โครงการดนตรีเพื่อการ
พัฒนาเยาวชน กรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี โครงการเด็กภูมิดีด้วยดนตรีพื้นบ้าน 
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การพฒันาชมุชนและสงัคม 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน รวมถึงการ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ราคาพืชผล
และผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนรายได้และความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรไทยลดลง ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 ผลวิจัยของ
ธนาคารโลกพบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนคนยากจนเพิ่มขึ้นกว่า 
478,000 คน โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและ
ภาคเหนอื ไทยเบฟเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จงึให้ความส�าคญักบั
การพฒันาชุมชนและสงัคม โดยเน้นให้ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่
เกษตรกร พร้อมท้ังสนบัสนนุให้ชมุชนช่วยกนัอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้
และเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัภยัพบิตัต่ิาง ๆ ทีอ่าจจะเกดิข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ในข้อ 1, 2, 3, 6, 8 และ 15 ทัง้นี ้ไทยเบฟจงึยงัคงเดินหน้าขับเคล่ือน
การท�างานอย่างต่อเนื่องนานกว่า 15 ปี เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ที่ส่งเสริมให้
ชมุชนพึง่พาตวัเองได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื โดยร่วมมอืกบัองค์กรภาคี
จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชมุชน เศรษฐกจิชมุชน ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
สร้างการเรยีนรูใ้นกลุ่มเดก็ เยาวชน และกลุม่ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ



จ�านวน

88,654
คน

จ�านวน

61,095
คน

จ�านวน

33,098
คน

จ�านวน

13,220
คน

จ�านวน

3,933
คน

(ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย)

สรุปจ�านวนผู้ได้รับผ้าห่มในปี 2562

ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ

โครงการไทยเบฟ...
รวมใจต้านภยัหนาว ปีที ่20
โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ได้เร่ิมต้นต้ังแต่ปี 2543 นับเป็น 
“20 ปีแห่งการส่งต่อไออุน่ทีย่ัง่ยนื” ด้วยผ้าห่มสเีขยีวผนืใหญ่ ปัจจบุนั
กลายเป็นต้นแบบโครงการเพือ่สงัคมทีด่�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมายาวนาน 
และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั และผูว่้าราชการจงัหวดั ในการรวบรวมข้อมลูผูป้ระสบภยัหนาว
และจ�านวนประชากรผูป้ระสบภยัในแต่ละจงัหวดั

ทุกปี ผ้าห่มผืนเขียวจ�านวน 200,000 ผืน จะถูกน�าไปมอบให้ผู้ประสบ
ภยัหนาวในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และจนถงึปัจจบุนันีไ้ด้
ส่งมอบผ้าห่มไปแล้วถงึ 4,000,000 ผนื ครอบคลมุพืน้ที ่45 จงัหวดั
ในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีจะหมุนเวียนกันไปตามแต่สภาพอากาศ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามข้อมลูจากกระทรวงมหาดไทย
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แบ่งปันคุณค่า

คุณการันต์ ตระกูลเอ่ียมเจริญ 
ผู้จัดการอีเวนต์

คุณเดือน จิตสระค�า อายุ 70 ปี
ประชาชนท่ีประสบภัยหนาวและได้รับผ้าห่มจากไทยเบฟ

นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัเปิดโอกาสให้พนกังานและคูค้่าของไทยเบฟร่วมกิจกรรมซื้อผ้าห่มเพิ่มเติมผ่านกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น โดยในปี 
2562 พนกังานและคูค้่าของไทยเบฟได้ร่วมสมทบอกีจ�านวน 1,000 ผืน ส่งมอบให้นักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอุทัยธานี 
นอกจากการมอบผ้าห่มแล้ว ไทยเบฟยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลายภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านอ่ืน ๆ 
เช่น มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อปุกรณ์กฬีา ให้แก่โรงเรยีนทีข่าดแคลนอกีด้วย

“ผมได้เข้าร่วมท�ากจิกรรมในโครงการไทยเบฟ...
รวมใจต้านภยัหนาวนานถงึ 10 ปี ตัง้แต่สมยั
เป็นเจ้าหน้าทีอ่ยูพ่ษิณโุลก ได้ด�าเนนิกจิกรรม
เรือ่ยมา ทกุครัง้ทีม่าแจกผ้าห่ม ผมรู้สึกดี
กับการได้เป็นผู้ให้ ได้คืนก�าไรต่อสงัคม ต่อ
ผูบ้รโิภค แสดงให้เหน็ถงึความห่วงใย ดูแล
ซึ่งกันและกัน ปัจจุบันเรามีพันธมิตรเข้ามา
ร่วมแจก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมากขึ้น 
รู้สึกดีทกุครัง้ทีม่ามอบ เป็นกจิกรรมด ีๆ ที่
ควรรกัษาไว้”

“ทีน่ีอ่ากาศหนาวมาก ๆ ในวนันีต้้องขอบคณุ
ไทยเบฟและรูส้กึอบอุน่ใจ สนกุสนาน 
ปลืม้ใจมาก ๆ”
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กจิกรรมชมุชนดมีรีอยยิม้
เป็นโครงการทีด่�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่8 โดยมุง่หวงั
ที่จะสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนจ�านวนกว่า 3,500 คนที่อยู่
ในชมุชนรอบโรงงานและบรษิทัในกลุม่ไทยเบฟได้พฒันาความรู้ 
ความสามารถด้วยกจิกรรมเสรมิทกัษะ 3 ด้าน ดงันี้

• ด้านกีฬาฟุตบอล น�าผู้ฝึกสอนและวิทยากรจากไทยเบฟ 
ฟุตบอล อคาเดมี่ มาให้ความรู้และสอนทักษะพื้นฐานให้
เยาวชนเหมอืนกบัการฝึกนกักฬีามอือาชพี

• ด้านดนตรแีละการขบัร้อง ฝึกสอนโดยวทิยากรจากมลูนธิิ
อาจารย์สกุร ีเจรญิสขุ โดยคดัเลอืกโรงเรยีนทีม่คีวามสนใจ
ในการพัฒนาวงดุริยางค์และวงดนตรีสากล เพื่อฝึกฝน
ต่อเนื่องและต่อยอดไปจนถึงสามารถเข้าประกวดในระดับ
สหวิทยาเขต จ�านวน 5 คน และหารายได้เองในอนาคต

• ด้านศิลปะ จัดกิจกรรมสอนศิลปะประดิษฐ์และการท�า
ผลติภณัฑ์ชมุชน เช่น การท�าลกูประคบ จักสานไม้ไผ่ และ
เขยีนไหบ้านเชยีง เป็นต้น โดยมวีทิยากรจากชมุชนต่าง ๆ 
เพือ่จดุประกายให้นกัเรียนมคีวามคดิสร้างสรรค์ สร้างผลงาน 
และยงัสร้างรายได้ให้ตวัเองอกีด้วย ซ่ึงไทยเบฟมุง่หวังให้เดก็
และเยาวชนเกบ็เกีย่วความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
จัดกิจกรรมน�าไปฝึกฝนต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอด
เป็นอาชพีได้ในอนาคต

คุณอัครพล รัตนวงศากุล
วิทยากรมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข
(รายละเอียดมูลนิธิ สามารถดูได้ท่ี 
https://www.facebook.com/มูลนิธิอาจารย์สุกรี-เจริญสุข)

คุณนันทนา สีละสาร
กัปตันทีมหินโคน อคาเดมี่ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนดีมีรอยยิ้ม
ในทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล)

“การเข้าร่วมกับกิจกรรมชุมชนดีมีรอยยิ้ม ช่วยให้มูลนิธิได้สอนและสร้าง
โอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิเองยังเข้าไม่ถึง เช่น ในชุมชน
ห่างไกล ได้ลงพืน้ทีค่รอบคลมุมากขึน้ เพราะท�ามา 8 ปี ได้ลงแทบทกุพืน้ที่
กบัไทยเบฟ น�าความรูท้างด้านดนตรทีีถ่กูต้องไปสอนให้เดก็ได้ฝึก ได้เรยีน 
สร้างศกัยภาพให้เขาเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต”

“ได้เรยีนรูท้กัษะการเลีย้งบอล ส่งบอล และทีส่�าคญัได้รูห้ลกัโภชนาการในการ
รับประทานอาหารก่อนแข่งและหลังแข่ง ซึ่งจะน�าไปฝึกฝนเพิ่มเติมทุกวัน 
เพราะกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
ช�านาญมากขึน้ และจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนด้วย”

แบ่งปันคุณค่า

133บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562



3

21  1. ก่อนท�าการสร้างท่อระบายน�้า 
 2. ระหว่างการสร้างท่อระบายน�้า 
 3. หลังท�าการซ่อมท่อระบายน�้า

โครงการพฒันาน�า้ 
พฒันาชวีติ พฒันาคณุภาพชวีติ
การด�าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ไทยเบฟได้ร่วมมือกับ
มูลนธิอิทุกพฒัน์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยน้อมน�าหลกัการทรงงาน คดิแบบ
ภาพใหญ่ ท�าแบบลงในรายละเอยีด ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มาปรบัใช้ เนือ่งจากการบรหิาร
จดัการน�า้ของประเทศต้องมองภาพรวมทัง้ประเทศให้เป็นระบบภาพใหญ่ โดย
มีพื้นที่เก็บกักน�้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่เชื่อมโยงเข้าหากัน 
แต่เพราะเราไม่สามารถท�าท้ังหมดไปพร้อมกันได้ จึงเร่ิมต้นท่ีการบริหาร
จัดการน�้าระดับชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือท�างานร่วมกับชุมชน  
โดยให้ชมุชนเป็นเจ้าของและสนบัสนนุการประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพือ่ให้ชมุชนบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ให้เหมาะสม
กบัสภาพสงัคม สามารถ “หาน�า้ได้” “ใช้น�า้เป็น” “มนี�า้ส�ารอง” และ “บรหิาร
จัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ” น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านน�้า 
ด้านผลผลติ ด้านเศรษฐกจิ และคณุภาพชวีติ

ไทยเบฟได้ร่วมด�าเนินงานในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต�าบลนาบ่อค�า 
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้า
ในช่วงฤดูแล้งและน�้าหลากในช่วงฤดูฝน โดยการฟื้นฟู ขุดลอกคลองเต่าใต้ 

และจัดท�าโครงสร้างทางน�้าระยะทาง 3,100 เมตร เพื่อลดความแรงของน�้า
ในฤดูน�้าหลาก และปรับปรุงฝายเดิมเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บ ส�ารองน�้า และ
ส่งน�้าไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยชุมชน
ร่วมกนัวางกฎกตกิาการใช้น�า้ วธิกีารแบ่งสนัน�า้ และมกีารบรหิารจดัการน�า้
ในรูปแบบคณะอนุกรรมการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีพื้นที่เกษตร
ได้รบัผลประโยชน์ 9,564 ไร่ 588 ครวัเรอืน ครอบคลมุ 4 หมูบ้่าน
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แบ่งปันคุณค่า

คุณมูล นาระต๊ะ 
เกษตรกรชุมชนหนองปิ้งไก่ 
จังหวัดก�าแพงเพชร

คุณสงัด พาสุวรรณ 
เกษตรกรชุมชนหนองปิ้งไก่ 
จังหวัดก�าแพงเพชร

“ปัญหาเดิมของพืน้ทีค่อื ฝายคลอง
เต่า เวลาน�า้หลากมาจะเกดิน�า้เอ่อล้น
ในพืน้ที ่ท�าให้ท�ามาหากนิล�าบาก 
ส่วนหน้าแล้งกต้็องปล่อยน�า้จาก
คลองสวนหมากเข้าแปลงเกษตรกร 
โดยใช้เวลา 3-4 วัน จนไทยเบฟและ
มลูนธิอิทุกพฒัน์มาช่วยสนบัสนนุ
ปรบัปรงุเส้นคลอง การจดัการกด็ขีึน้ 
น�า้ไม่หลากในช่วงหน้าน�า้ หน้าแล้ง
น�า้กใ็ช้เวลาเพยีง 3 ช่ัวโมงในการ
ปล่อยน�า้เข้าสู่แปลงเกษตรกร”

“เม่ือก่อนมีท่อชลประทานที่ท�า
วางไว้ด้านบนเกดิยบุตวั ท�าให้น�า้
ข้ามไปไม่ได้ ยิง่ช่วงฤดนู�า้หลาก 
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
ยิง่ท�าให้น�า้ท่วมเอ่อ โครงสร้างก็
ยิ่งทรุด จนเม่ือไทยเบฟและ
มลูนธิอิทุกพฒัน์มาปรบัปรงุ
คลอง ท�าให้น�้าวิ่งเข้าแปลง
เกษตรสะดวกขึน้ เกษตรกรดใีจ
ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุครัง้นี”้

โครงการความร่วมมอืห้วยฮ่องไคร้ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ไทยเบฟร่วมฟ้ืนฟปู่า พฒันาคณุภาพชวีติ จงัหวดัน่าน

จากผลกระทบของป่าที่เสื่อมสภาพ ขาดสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ผลมาจากวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงที่ต้องเลือกปลูกพืช
เชิงเดีย่วทีใ่ช้น�า้เพยีงช่วงฤดูฝนและต้องการการดูแลท่ีไม่มากนกั รวมถงึ
ปัญหาการแผ้วถางเผาท�าลายป่า การใช้สารเคมจี�านวนมากอย่างต่อเนือ่ง 
ไทยเบฟจึงได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ น�ารูปแบบ
การพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิมาประยกุต์และปรบัใช้ในการพฒันา
พื้นท่ีท่ีจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร และสร้างคน 
สร้างป่า พฒันาคุณภาพชวีติ โดยคดัเลอืกเกษตรกรในหมูบ้่านทีเ่ป็น
พืน้ท่ีเป้าหมายของโครงการ 2 แห่ง คอื หมูบ้่านศรนีาป่าน อ�าเภอเมอืง
น่าน และหมู่บ้านน�้าปูน อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จ�านวน 217 ราย 
โดยน�าองค์ความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ด้านการเกษตร 
การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อให้ชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถลดรายจ่าย เพิม่รายได้ และพึง่พาตนเองได้ รวมถงึน�าชมุชน
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง นอกจากน้ี
ยงัมอบปัจจยัการผลติ เช่น หม ูไก่ กบ ปลาดุก ปลานลิ ให้แก่เกษตรกรได้
น�าไปพฒันาคณุภาพชวีติ พร้อมกบัส่งเสริมการอนรัุกษ์ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม
โดยการเพาะต้นกล้า การปลูกป่า และการท�าฝายชะลอความชุ่มช้ืน เป็นต้น 
ซึง่ปัจจบุนัโครงการได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งเข้าสู่ปีท่ี 5 โดยไทยเบฟ
ได้ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ และ
มุ่งหวังว่าเกษตรกรทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอาชีพ
ที่มั่นคง และตระหนักรู้ถึงผลเสียของการตัดไม้ท�าลายป่า 
จากการส�ารวจล่าสดุพบว่า เกษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ีดี่ข้ึน สามารถ
มีอาหารรบัประทานและจ�าหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ง เดอืนละ
ไม่ต�่ากว่า 3,000 บาทต่อครอบครัว และได้ผืนป่ากลับคืนมา 
3 ไร่ต่อเกษตรกร 1 รายทีร่่วมโครงการ  
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  พนักงานไทยเบฟร่วมกันท�าบ่อเล้ียงปลานิล (ปูผ้าดิบเคลือบยางพาราผสม
เพื่อป้องกันน�้าซึม) เพื่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

โครงการฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้เสือ่มสภาพ บนพืน้ทีเ่ขาสงูชนั (เขาหวัโล้น)

โครงการรวมพลงัพลกิฟ้ืนคนืธรรมชาตสิูส่ิง่แวดล้อมเฉลมิพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลทรงเจรญิพระชนมาย ุ5 รอบ 

เพื่อส่งเสริมนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูป่าต้นน�้าในพื้นที่เขาสูงชันที่เสื่อมสภาพหรือเขาห้วโล้น 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายหรอืพืน้ทีน่�าร่องใน 13 จงัหวดั คอื เชยีงใหม่ 
น่าน เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พะเยา 
แพร่ อตุรดติถ์ ล�าปาง ล�าพนู และเลย ให้กลบัมาสมบรูณ์อกีคร้ัง 
ไทยเบฟจึงได้อาสาเข้าร่วมฟื้นฟูป่าต้นน�้าในพื้นที่จังหวัดตาก 
ทีห่มูบ้่านศรคีรีรีกัษ์ ต�าบลเชียงทอง อ�าเภอวังเจ้า ซ่ึงเป็นหมูบ้่าน
ขนาดเล็กท่ีมีประชากร 994 คน 189 ครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่
ป่าเสื่อมสภาพจ�านวน 157.38 ไร่ โดยร่วมกันปลูกและดูแล
ต้นกล้า อกีท้ังน�าพชืเศรษฐกจิหลายชนดิทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่
และได้รบัอนญุาตมาปลกูสลบักบัไม้เบญจพรรณ เพือ่การอยู่
ร่วมกนัระหว่างคนกบัป่าได้อย่างเกือ้กลู นอกจากนีย้งัน�าความรู้
และปัจจยัการผลติทัง้ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง 
มาส่งเสรมิสนบัสนนุให้แก่ชุมชนรอบพืน้ทีป่่า เช่น การเพาะเหด็ 
การเลีย้งไก่ไข่ เลีย้งไก่เนือ้ การเลีย้งและเพาะพนัธุป์ลานลิเพือ่
โครงการอาหารกลางวันส�าหรบันกัเรยีน ทัง้นีเ้พือ่ลดรายจ่าย
ครวัเรอืนและเสรมิอาชพีให้ชมุชนพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื 
โดยในระยะเวลาอกี 2-3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมพีืน้ทีป่่าสีเขยีว
มากขึน้ เป็นจ�านวนกว่า 50 ไร่

ไทยเบฟสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพใน
พืน้ทีอ่ทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร จงัหวดัเพชรบรุ ีในพืน้ทีจ่�านวน 17 ไร่ 
ภายใต้โครงการรวมพลงัพลกิฟ้ืนคนืธรรมชาตสิูส่ิง่แวดล้อมเฉลมิพระเกยีรติ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ โดยมอบงบประมาณ 2,978,400 บาท และน�า
คณะผูบ้รหิารและพนกังานจติอาสา ในกลุม่ไทยเบฟเข้าไปร่วมกนัฟ้ืนฟแูละปลกูป่า 
ทัง้ป่าบกและป่าชายเลน ตลอดระยะเวลา 6 ปี ตัง้แต่ปี 2558-2563

ในปี 2562 ไทยเบฟด�าเนนิการดแูลบ�ารงุรกัษาต้นไม้ทีป่ลกูเสรมิและต้นไม้เดิม
ในพืน้ทีท่ัง้หมด 17 ไร่ โดยใช้ระบบน�า้หยด และใช้รถบรรทกุฉดีน�า้พ่นในพืน้ที่
ปลูกต้นไม้ที่รถสามารถเข้าถึงได้ ใส่ปุ๋ยคอกมูลวัว ปีละ 3 คร้ัง ก�าจัดวัชพืช 
ตดัแต่งกิง่เพือ่เพิม่การเจรญิเตบิโตของต้นไม้ โดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 2 แปลง
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แปลงไทยเบฟ 1

12 ไร่
แปลงไทยเบฟ 2

5 ไร่

ด�าเนินการปลูกซ่อม
ต้นไม้ที่ตายในพื้นที่ทั้งหมด

299 ต้น

การตรวจนับจ�านวนและ
อัตราการรอดตายของต้นไม้

ที่ปลูกเสริมและต้นไม้เดิม 
มีอัตราการรอดตาย

98.29%

การตรวจนับจ�านวนและ
อัตราการรอดตายของต้นไม้

ที่ปลูกเสริมและต้นไม้เดิม 
มีอัตราการรอดตาย

100%

การศึกษามวลชีวภาพของต้นไม้
ผลการศึกษามวลชีวภาพของกลุ่มไม้ยืนต้น

ในแปลงสุ่มเก็บตัวอย่าง 1 มีมวลชีวภาพเท่ากับ 

8.4595 ตันต่อเฮกตาร์ 
ซ่ึงประกอบด้วยมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน มีค่าเท่ากับ 7.2094 ตันต่อเฮกตาร์ 

และมวลชีวภาพใต้ดิน (ราก) มีค่าเท่ากับ 1.2501 ตันต่อเฮกตาร์

การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์ดินในแปลงสุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ดินมีสภาพความเป็นกรด-ด่าง

อยู่ในระดับกลางที่ pH 7.7 
และมีค่าความเค็มอยู่ในระดับเค็มน้อยที่ 0.09 dS/m

การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์ดินในแปลงสุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ดินมีสภาพความเป็นกรด-ด่าง 

อยู่ในระดับกลางที่ pH 7.1 
และมีค่าความเค็มอยู่ในระดับเค็มน้อยที่ 0.37 dS/m 

ด�าเนินการ
ปลูกต้นไม้เสริม
ในพื้นที่ ทั้งหมด 

45 ต้น

การศึกษามวลชีวภาพของต้นไม้  
ผลการศึกษามวลชีวภาพของกลุ่มไม้ยืนต้น

ในแปลงสุ่มเก็บตัวอย่าง 2 มีมวลชีวภาพเท่ากับ 

9.8858 ตันต่อเฮกตาร์ 
ซึ่งประกอบด้วยมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน มีค่าเท่ากับ 8.4266 ตันต่อเฮกตาร์ 

และมวลชีวภาพใต้ดิน (ราก) มีค่าเท่ากับ 1.4592 ตันต่อเฮกตาร์

การประเมินการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพต่าง ๆ 

มีปริมาณการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 

4.6463 ตันต่อเฮกตาร์

การประเมินการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพต่าง ๆ 

พบว่ากลุม่ไม้ยนืต้นในแปลงสุม่เกบ็ตวัอย่าง 
มีปริมาณการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 

3.9758 ตันต่อเฮกตาร์
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 CO2  CO2

ปี 2559 97%

ปี 2560 98%

ปี 2561 98.29%

ปี 2562 92.65%

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 
ในพื้นที่แปลงไทยเบฟ 1

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 
ในพื้นที่แปลงไทยเบฟ 2

การปลูกและการบ�ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ท่ีปลูกเสริมและต้นไม้เดิม 
สามารถปลูกต้นไม้เสริมไปแล้ว

ท้ังหมดจ�านวน 6,088 ต้น
รวมชนิดพันธุ์ไม้ 39 ชนิด

การเจริญเติบโต
และอัตราการรอดตายของต้นไม้

การศึกษาปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ สามารถเริ่มเก็บข้อมูลได้ในปี 2561 

ซึ่งมวลชีวภาพรวมท้ังหมดเท่ากับ 

8.4595 ตันต่อเฮกตาร์ 
และในปี 2562 มีมวลชีวภาพรวมท้ังหมดเท่ากับ

5.5118 ตันต่อเฮกตาร์

การศึกษาปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ สามารถเริ่มเก็บข้อมูลในปี 2561 

ซึ่งมวลชีวภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ 

9.8858 ตันต่อเฮกตาร์ 
และในปี 2562 มีมวลชีวภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ

4.3732 ตันต่อเฮกตาร์

การปลูกและการบ�ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกเสริมและต้นไม้เดิม 
สามารถปลูกต้นไม้เสริมไปแล้ว

ทั้งหมดจ�านวน 130 ต้น
รวมชนิดพันธุ์ไม้ 17 ชนิด

ยังไม่พบ
ว่ามีอัตราการตายของต้นไม้
ทั้งที่ปลูกเสริมและต้นไม้เดิม

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2558-2562
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โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบ 
ต�าบลสมัมาชพี อ�าเภอศรสีวสัดิ์
จงัหวดักาญจนบรุี

ตั้งแต่ปี 2560 โครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี 
(วิสาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั สนบัสนนุให้ชมุชนเป้าหมายจดัตัง้ 
“กลุม่วิสาหกจิชมุชนคนนาสวน” ซึง่มจี�านวนสมาชกิ 22 ราย 
ภายใต้การบรหิารจัดการโดยชมุชนเอง เพือ่พฒันาศกัยภาพ
และเศรษฐกิจของชุมชนใน 3 กลุ่มงาน คือ การเกษตร 
การแปรรปู และการท่องเทีย่วโดยชมุชน
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พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

กิจกรรมที่ไทยเบฟเข้าด�าเนินการ

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสะมะแก 
เพื่อการอนุรักษ์ ดิน น�้า ป่า

น�าพนักงานไทยเบฟจิตอาสา
ลงไปท�าธนาคารน�้าใต้ดิน

บริเวณแปลงรวมเกษตรอินทรีย์

ท่องเที่ยวโดยชุมชน
•  ประชาสมัพันธ์โดยน�ารายการชืน่ใจไทยแลนด์ลงพ้ืนทีถ่่ายท�า
 และออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี
•  จัดท�าโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับชุมชน
•  จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
•  ทดสอบที่พักชุมชน
•  สนับสนุนงานชาวเขาสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
 และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

น�าพนักงานไทยเบฟ
จิตอาสาจัดท�าฝาย

10 ฝายร่วมกับชุมชน
เพื่อให้เกิดการจัดการน�้าในการ

น�าไปใช้ทางด้านการเกษตรของชุมชน

ส่งเสริมแปลงรวม
เกษตรอินทรีย์ 

จ�านวน 6 ไร่

อบรมการหีบน�้ามันงา
ด�าเนินการร่วมกับ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

อบรมการแปรรูปปลาส้ม
ประสานหน่วยงานในการให้ความรู้

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประชุมวางแผน/
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์

• ก�าหนดบทบาทหน้าที่
• ก�าหนดโครงสร้างการท�างาน
• ก�าหนดข้อบังคับกลุ่ม
• ก�าหนดการบริหารจัดการ

พัฒนาแปลงพริกกะเหรี่ยงอินทรีย์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

• ประสานหน่วยงานเพื่อให้ความรู้
• ได้งบประมาณจากโครงการ E5*
• ก�าหนดการบริหารจัดการ

*โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า
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ด้านการเกษตร
ส่งเสรมิให้สมาชกิท่ีสนใจท�าการเกษตรอนิทรย์ี แต่ยงัไม่มพีืน้ทีห่รอืยงัไม่กล้า
เปลี่ยนวิถีจากการท�าการเกษตรแบบใช้เคมี ให้มาใช้พื้นที่ 6 ไร่ร่วมกัน โดย
สมาชกิจะหมนุเวียนมาดแูลบรหิารจดัการต้นทนุและน�าก�าไรส่วนหนึง่จดัสรร
เข้ากลุม่ตามท่ีได้ตกลง ปัจจบุนัมผีูร้บัผิดชอบ 5 ราย ซึง่อยูใ่นช่วงการปลกู
แต่ยังไม่ได้เกบ็ผลผลติ

ด้านการแปรรปูสนิค้า
ไทยเบฟร่วมกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ช่วยบรหิารจดัการร่วมกับชมุชนเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการแปรรปูสนิค้าจาก
วตัถุดิบในท้องถ่ิน ให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์ การคิดต้นทนุ การออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ และตราสนิค้าเพือ่เพิม่มลูค่าและราคา เช่น ปลา พรกิกะเหรีย่ง งา 
ปัจจุบันมีสินค้าแปรรูปที่ขึ้นทะเบียนโอทอป (OTOP) จ�านวน 10 รายการ 
โดยมตีราสนิค้าของชมุชนและของไทยเบฟปรากฏอยูบ่นสนิค้าน้ัน ๆ ด้วย

ด้านการท่องเทีย่วโดยชมุชน
ส่งเสรมิการบรหิารจดัการพืน้ท่ีในชุมชนโดยเน้นการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการยกระดับการท�าบ้านพักเป็น
โฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ปัจจุบันมีโฮมสเตย์จ�านวน 3 หลัง 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 20 คน รวมถึงมีแพที่พักจ�านวน 1 หลัง 
รองรบันกัท่องเท่ียวได้มากกว่า 50 คน

คุณประภา ยั้งประยุทธ  
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคนนาสวน

“รูส้กึดทีีไ่ทยเบฟเข้ามาช่วยท�าให้เราได้รวมกลุม่กนั นอกจากจะ
สร้างรายได้แล้ว ยงัท�าให้เราได้พบปะกนั ได้ดแูลสารทกุข์สกุดบิ
ของกนัและกนั ไม่เหมอืนแต่ก่อนทีต่่างคนต่างท�างานของตนเอง”

ผลที่ได้จากการด�าเนินงานในปี 2562

สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย

6,800 บาทต่อคน

รวมกลุ่มคนในชุมชนจัดตั้ง

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน”
รายได้เข้าชุมชน สะสม

150,000 บาท

แบ่งปันคุณค่า
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โครงการน�า้สะอาดเพือ่ชมุชนในประเทศเมยีนมา 
นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยแล้ว ยังมีโครงการพัฒนา
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่โดดเด่นจากบริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั (GRG) ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ไทยเบฟอยูใ่นประเทศเมยีนมา 
โดยบรษิทัเลง็เหน็ว่าในบรเิวณตอนกลางและตอนล่างของประเทศเมยีนมา
ก�าลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน�้า และจากการศึกษารายงานของ
ธนาคารโลก ประจ�าปี 2557 พบว่า ประชากรเมียนมามากกว่าร้อยละ 30 
ยงัไม่สามารถเข้าถงึแหล่งน�า้ และในบางภมูภิาคของเมยีนมา ประชากรมปัีญหา
การขาดแคลนน�้าขั้นรุนแรง GRG จึงริเริ่มโครงการน�้าสะอาดเพื่อชุมชนขึ้น
ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหา ให้ความรู้ชุมชนเก่ียวกับ
น�า้สะอาด และท�าให้ชมุชนสามารถเข้าสู่แหล่งน�า้สะอาดเพือ่ใช้ในชวีติประจ�าวนั 
หรอืแม้แต่ในช่วงท่ีเกดิภยัพบิตั ิชมุชนกส็ามารถหาวธิกีารบ�าบดัน�า้เพือ่ความ
อยู่รอดได้เช่นกนั ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2559 จนถงึกนัยายน 2562 GRG 

ได้สนับสนุนเงินจ�านวนกว่า 800 ล้านจัต หรือ 15 ล้านบาท เพื่อสร้างบ่อน�้า 
แทง็ก์น�า้ และเครือ่งกลัน่น�า้ พร้อมจดัหาอุปกรณ์และบคุลากรเป็นคณะกรรมการ
ในการบ�ารุงรักษา และด�าเนินการโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งหมด 
10 โครงการในปี 2562 โดย GRG ได้รเิริม่ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
สร้างแหล่งเกบ็น�า้ใต้ดนิ บรเิวณพืน้ทีเ่มอืงมณัฑะเลย์ และโครงการสร้างระบบ
บ�าบดัน�า้ 4 แห่ง ในเขตอริวด ีรวมมลูค่า 6.5 ล้านจตั หรอืกว่า 120,000 บาท 
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 4 ปี GRG ได้สร้าง 8 บ่อน�า้ 
16 แทง็ก์น�า้ ทัง้นี ้การบ�าบดัน�า้สะอาดทัง้ 5 โครงการใน 10 พืน้ที ่สามารถ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ชุมชนเมียนมาที่เดือดร้อนได้กว่า 40,000 คน 6,000 
ครัวเรือน ครอบคลุม 9 หมู่บ้านในเขตย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และอิรวดี ท้ังยัง
ส่งผลให้เกิดการลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากแหล่งน�้าไม่สะอาดในชุมชน
ได้ถึง 840 รายอีกด้วย

ทุกโครงการน�้าสะอาดเพื่อชุมชน
สามารถส่งน�้าเข้าถึงชุมชนได้มากถึง

162,772 ลิตรต่อวัน 
หรือเท่ากับ 11,583,360 ลิตรต่อปี

ลดกรณีผู้ป่วย
ที่เกิดจากน�้าไม่สะอาด

ได้ 48 กรณี

ผลที่ได้จากการด�าเนินงานปี 2561-2562

มากกว่า 9,543 คน 2,080 ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน์จากโครงการน�้าสะอาดเพื่อชุมชน 
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แบ่งปันคุณค่า

“ที่ผ่านมาเรามีคนตายจากปัญหาเร่ืองน�้าจ�านวนมาก ชาวบ้านสามารถใช้น�้าฝนที่
กักตุนเอาไว้จากฤดฝูน แต่หลงัจากน�า้ทีเ่ก็บตุนไว้หมดลง เราก็ต้องพบกับปัญหาเดมิ
ซ�า้แล้วซ�า้เล่า ในพืน้ทีข่องเรามเีพยีงบ่อน�า้บ่อเดยีวทีต่ัง้อยูท่างเข้าหมูบ้่านเท่านัน้ ซึง่มี
ปัญหาในการใช้งานอีกด้วย เม่ือเราต้องการน�้าส�าหรับการใช้ในชีวิตประจ�าวัน พวกเรา
ต้องตื่นเช้ามาต่อคิวตัง้แต่ต ี2 เพือ่จะใช้น�า้ ซึง่กจิกรรมที ่GRG ได้ลงมาท�านัน้ดมีาก 
และมีประสิทธิภาพในการช่วยชาวบ้านที่อยู่พื้นที่น้ี จนถึงตอนน้ีเราไม่เจอปัญหาน�้า
ขาดแคลนอกีแล้ว ต้องขอบคณุมากส�าหรบัการช่วยเหลอืทีท่าง GRG มใีห้ เพราะท�าให้เรา
สามารถใช้น�า้ได้อย่างยัง่ยนื กล่าวคอื น�้าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของมนุษย์ 
ผมต้องขอขอบคุณ GRG จากใจจริง เราหวงัว่าพวกคุณจะสนับสนุนโครงการน้ีอีก
อย่างต่อเนือ่งในอนาคต”

โครงการน�า้ดืม่สะอาดเพือ่ชมุชน
โครงการน�า้ดืม่สะอาดของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) เป็นความมุง่มัน่
ของโออชิท่ีิจะดแูลสขุภาพของคนในชุมชนรอบโรงงาน เพือ่เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยโครงการนี้เป็นการตอบสนองความต้องการของ
คนในชุมชนท่ีได้มีการพูดคุยร่วมกับทางโรงงาน และเป็นการน�าทักษะและ
องค์ความรู้ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน�้าและเครื่องดื่มคุณภาพ

ที่ได้มาตรฐานระดับสากลมาช่วยปรับปรุงระบบการผลิตน�้าดื่มสะอาดให้กับ
ชมุชนโดยรอบโรงงาน โดยมุ่งเน้นไปทีโ่รงเรยีนและเยาวชน รวมถึงคนในบรเิวณ
รอบโรงเรียน ที่จะได้มีน�้าดื่มสะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ โดยไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการซื้อน�้าดื่ม และยังช่วยให้มีสุขภาพดี หลีกเลี่ยงจาก
อาการเจบ็ป่วยจากน�า้ดืม่ทีไ่ม่สะอาดอกีด้วย

คุณอู ฮเท วิน (U Htay Lwin) 
ชาวบ้านหมู่บ้าน (ฐาเทกอง) 
เมืองเม้ยติลา ภูมิภาคมัณฑะเลย์
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โครงการนี้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ 3 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้าน
มณีโชติสามคัค ีอ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ ีและครัง้ทีส่องเมือ่ 12 
กันยายน 2562 ที่โรงเรียนวัดพืชนิมิต อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยทั้งสองโรงเรียนนั้นมีจ�านวนนักเรียนรวม 839 คน 
ครูและเจ้าหน้าที่ประจ�าโรงเรียนรวม 49 คน ท�าให้โครงการน้ีช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการซือ้น�า้ด่ืมลงไปได้ราว 450 บาท ต่อคนต่อเดอืน (เฉลีย่
ค่าใช้จ่ายวันละ 15 บาท) เทียบเท่ากับ 4,795,200 บาทต่อปี 
นอกจากนี ้ยงัช่วยลดแนวโน้มทีจ่ะเกดิอาการเจ็บป่วยจากการดืม่น�า้
ไม่สะอาด อาทิ โรคนิ่ว โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อันเป็น
ค่ารกัษาพยาบาลอกีเป็นอย่างมาก หลงัจากการส่งมอบให้กบัทาง
โรงเรียนแล้ว ทางโออิชิจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าเป็น
ประจ�าทุกสองเดอืน เพือ่ให้ระบบการผลติน�า้ดืม่นัน้ยงัคงมคีณุภาพ
และความสะอาดปลอดภยัอยูเ่สมอ

โครงการส่งเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติผูท้พุพลภาพ
บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมมอืกบัส�านกังานจัดหางานจงัหวดั
นครราชสีมาและจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กองทัพภาคที่ 2 
ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ 
ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทพุพลภาพ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยต้ังแต่
ปี 2560 จนถงึปัจจุบนั เสริมสุขได้ด�าเนนิโครงการให้กบัผู้ทพุพลภาพ
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแล้วจ�านวน 167 ราย ด้วย
งบประมาณเป็นจ�านวนเงินประมาณ 6,295,520 บาทต่อปี และมี
การด�าเนินงานใน 2 รูปแบบ คือ

1.  โครงการสร้างอาชพีผูท้พุพลภาพ
  เสรมิสขุร่วมกบัฟาร์มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจดัหลกัสตูร

ฝึกอบรมสร้างอาชพีให้กบัผูท้พุพลภาพตามความเหมาะสมของ
สภาพร่างกาย 3 หลักสูตร คือ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกพืชด้วย
ระบบไฮโดรโปนกิส์ และการเพาะเหด็เศรษฐกจิ โดยผูท้พุพลภาพ
จะได้รบัการฝึกอาชพีตัง้แต่การถ่ายทอดเทคโนโลย ีวธิกีารจดัการ 
รวมถงึการจัดท�าบัญชี ต้นทุนครัวเรือน จากวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญ เพือ่พฒันาทกัษะ ความรู ้และความสามารถให้กบั
ผูท้พุพลภาพ เน้นการจดัการทีส่ามารถใช้ทรพัยากรในท้องถิน่
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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ท�าให้ผู้ทุพพลภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้เสริมสุข
ยังสนับสนุนวสัดอุปุกรณ์ เช่น อาคารโรงเรอืน แม่พนัธุไ์ก่ไข่ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย และส่ิงต่าง ๆ ที่จ�าเป็นทั้งหมด
ในการประกอบอาชพีทัง้ 3 หลกัสูตร โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากฟาร์ม
มหาวทิยาลยัฯ คอยให้ค�าปรึกษา และตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ตลอดระยะเวลาด�าเนนิโครงการ

  ผลการด�าเนนิงาน 
  ผู้ทุพพลภาพเข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 

118 ราย มรีายได้เพิม่ขึน้จากการประกอบอาชพี คดิเป็นรายได้
เฉลีย่ประมาณ 3,000 บาท ต่อคนต่อเดอืน ทัง้นีเ้ดมิผูท้พุพลภาพ 
กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีไ่ม่มอีาชพี แต่ปัจจบุนัผูท้พุพลภาพสามารถ
ประกอบอาชพีตามทีไ่ด้รบัการฝึกอบรม

 2.  โครงการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ
  เสริมสุขร่วมกับส�านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาและ

จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาผู้ทุพพลภาพที่มีทักษะ มีความพร้อม 
และความรู้ความสามารถด้านธุรการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงานส�านักงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยจ้าง
เหมาผู้ทุพพลภาพเข้าท�างานในหน่วยงานภาครัฐ กองอ�านวย
การรกัษาความมัน่คงภายในภาค 2 กองทพัภาคที ่2 ครอบคลมุ 
12 จงัหวดัในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยเสริมสุขสนบัสนนุ
ค่าจ้างตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างเหมาบรกิาร

  ผลการด�าเนนิงาน 
  ผู้ทุพพลภาพเข้าร่วมโครงการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 

49 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ คิดเป็นรายได้
เฉลีย่ประมาณ 9,368.33 บาท ต่อคนต่อเดือน และผู้ทพุพลภาพ
ได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่ผู้ทุพพลภาพมีอยู่เพ่ือ
ประกอบอาชีพ

จากการด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ทุพพลภาพของเสริมสุข เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ทุพพลภาพ
ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม สามารถใช้ศักยภาพในการ
ท�างาน เกดิการพฒันาทกัษะ การเรยีนรู ้และสร้างรายได้จากอาชพี
ให้กบัตนเองและครอบครวั ท�าให้มคีณุภาพชวีติดขีึน้ รวมถึงสามารถ
เข้าสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปอย่างเท่าเทียม ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 โครงการดังกล่าวได้รับคัดเลอืกให้เป็น 1 ใน 2 
โครงการดเีด่นของกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 2 
กองทพัภาคที ่2 จงึมโีอกาสได้เข้าพบพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีเพือ่การน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
มูลนิธสิมัมาชพีได้มอบรางวลั “ต้นแบบสมัมาชพี” ให้กับคุณธารทพิย์ 
ศิรินุพงศ์ ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาชุมชน ในฐานะตัวแทน
ไทยเบฟ ผู้บริหารองค์กรที่ขับเคลื่อนการท�างานด้านการพฒันา
ชมุชน สร้างการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชมุชน ท�าให้เกิดโครงการ
พัฒนาชุมชนที่มีแนวคิดในการพัฒนา “ต้นแบบ” โดยไทยเบฟ
ร่วมสนบัสนนุการสร้างต�าบลต้นแบบสมัมาชพีใน 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบล
โพนทอง จงัหวดัชยัภมู ิต�าบลบวัใหญ่ จงัหวดัน่าน และต�าบลเขาถ่าน 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีซึ่งทั้ง 3 ต�าบล สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ นอกจากน้ันยังสร้าง
ผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพฒันาบรหิารจดัการพืน้ทีข่องตนเอง
ได้อย่างยัง่ยนื
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แบ่งปันคุณค่า

ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พันธมิตรท่ีร่วมด�าเนินโครงการ
พัฒนาน�้า พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางความร่วมมอืกบัไทยเบฟในการร่วมด�าเนนิโครงการ

“การด�าเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมน�า
หลักการทรงงานและแนวพระราชด�ารใินการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากรดนิ 
น�า้ ป่า และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร และเป็นการต่อยอดพระราชด�าริ ให้ชุมชนสามารถพึง่ตวัเองได้ 
และสามารถบริหารจัดการน�า้ได้ด้วยตนเอง โดยความร่วมมอืกบับรษิทัไทยเบฟ
จะเป็นการต่อยอดหลงัจากทีช่มุชนได้พฒันาแหล่งน�า้ ท�าให้มนี�า้ส�าหรบัท�าเกษตร 
โดยทางไทยเบฟสนบัสนนุการท�าเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ มุ่งหวงัให้ทางชมุชน
มผีลผลติทีต่่อเนือ่งตลอดทัง้ปี เกดิความมัน่คงทางด้านอาหารและส่งเสรมิ
ให้เกดิความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิชมุชน คนในชมุชนอยูด่มีสีขุ ครอบครวั
อยู่พร้อมหน้ากนัอย่างมคีวามสุข สร้างความแขง็แรงให้โครงสร้างทางสงัคม”

ความรูส้กึทีม่ต่ีอไทยเบฟกบัการท�างานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม (CSR) ด้านการบรหิารจดัการน�า้และการพฒันาน�า้ 
และผลทีเ่กดิขึน้กบัชมุชนและสงัคม

“การท�างานร่วมกบัไทยเบฟ เป็นการท�างานต่อเนือ่งตัง้แต่ก่อนทีจ่ะก่อตัง้มลูนธิิ 
ตัง้แต่ปี 2550 ซึง่ทางไทยเบฟเหน็ความส�าคญัของการจดัการทรพัยากรน�า้
ตามแนวพระราชด�ารมิาโดยตลอดและได้สนบัสนนุมาอย่างต่อเนือ่ง และทาง
มลูนธิอิทุกพฒัน์ฯ ไม่ได้เน้นการจัดกจิกรรมเป็นครัง้คราว แต่เน้นการพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านน�้า อาหาร และเศรษฐกิจ 
รวมทัง้มุง่หวังให้ภาคเอกชนร่วมมอืกนัพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยท�าให้การ
พฒันาแหล่งน�า้ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เกดิการขยายผลและเกดิความ
ย่ังยืนสูภ่าคประชาชนได้มากขึน้”

ทศิทางการด�าเนนิงาน
เพือ่น�าองค์กรไปสู่การพฒันาสังคมทีอ่ยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ
และย่ังยืน ไทยเบฟยงัคงเดนิหน้าสนบัสนนุให้ชมุชนด�ารงอยูไ่ด้
ด้วยตนเองอย่างมัน่คง ภายใต้โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม โดย
มุ่งเน้นการท�ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ขยายผลให้
ครอบคลมุ 3 ด้าน ดงันี้

ด้านเศรษฐกจิฐานราก 
เกิดโครงการพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโรงงานและพื้นที่ต้นแบบ
อื่น ๆ อย่างน้อย 2 พืน้ที ่ภายในปี 2563

ด้านการบรหิารจดัการน�า้ 
โดยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีบ่รหิารจดัการน�า้เพือ่ชมุชนให้มากขึน้ 
อย่างน้อย 2 พืน้ที ่ภายในปี 2563

ด้านเดก็และเยาวชน
ขยายโอกาสให้เดก็และเยาวชนได้เข้าถงึการพฒันาด้านทกัษะอาชพี
และทกัษะชวีติในโครงการต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ร้อยละ 10
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นักเรียน
3,541 คน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ

การบรรเทาภัยหนาว และความช่วยเหลืออื่น ๆ

การบริหารจัดการน�้า

มอบอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์

60 เครื่อง
ให้โรงเรียนที่ส่งมอบผ้าห่ม

ท้ังหมด 18 แห่ง

มอบผ้าห่ม จ�านวน
200,000

ผืน/ปี

แจกจ่ายสู่พี่น้อง
ผู้ประสบภัยหนาว
15 จังหวัด

ชาวบ้านกว่า 4,800 คน 
ใน 10 จังหวัด ภาคเหนือ/ภาคอีสาน 
ที่มารับมอบผ้าห่ม ได้รับโอกาสเข้าถึง

การตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

พื้นที่ท�าการเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 
9,564 ไร่

588 ครัวเรือน 

ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

สร้าง ซ่อมแซม
ท่อเชื่อมคลอง

ระยะ 920 เมตร

 ขุดลอกคลองและ
จัดท�าโครงสร้างปูนด้านข้าง

ระยะทาง 3,100 เมตร

โรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการ
61 แห่ง

เด็ก เยาวชน
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปภาพรวมในปี 2562
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โครงการประชารฐัรกัสามคัคี 

คณุฐาปน สริวิฒันภกัด ีกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัภารกจิส�าคัญให้เป็นหวัหน้าคณะท�างานภาคเอกชน 
ร่วมกับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานภาครัฐ ขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ในโครงการ “สานพลังประชารัฐ” ซึ่งด�าเนินการ
ภายใต้นโยบายส�าคัญของรัฐบาลในการน�าภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการ และภาคประชาชน มาร่วมกนั
แก้ไขปัญหาและคิดหาแนวทางขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ



คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ ได้น้อมน�าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง และศาสตร์พระราชาด้านการพฒันา คอื “เข้าใจ เข้าถงึ 
พัฒนา” ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (รชักาลที ่9) เพือ่ตระหนกัถงึ
ความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีอย่างแท้จริง ช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ 
พฒันาคุณภาพชวิีต และพฒันาเศรษฐกจิฐานราก ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุใน
การขบัเคลือ่นและพฒันาประเทศ ไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื

พร้อมทั้งได้น้อมน�าพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลที ่10) 
อันได้แก่ “เราจะสบืสาน รกัษา ต่อยอด และครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์
สขุแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นกรอบแนวคดิและหลกัในการด�าเนนิงาน 
โดยเน้นการท�างานใน 3 กลุม่งาน ได้แก่ เกษตร แปรรปู และท่องเทีย่วโดยชมุชน 
จงึได้ร่วมกนัจดัตัง้ “บรษิทัในรูปแบบวิสาหกจิเพือ่สังคม” ภายใต้ช่ือ “บรษิทั 
ประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั (วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั” จ�านวน 76 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ผนึกก�าลังร่วมกับ บริษัทเอกชน 20 บริษัท เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการประสานความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ จน
ประสบความส�าเร็จ น�าไปสู่การผลักดันจนบรรลุผลงาน สร้างรายได้ให้กับ

ชมุชนทัว่ประเทศกว่า 60,000 ครวัเรอืน มรีายได้เพิม่ขึน้ รวมถงึ 543 ล้านบาท 
เป็นผลให้การเติบโตของยอดขายสินค้าชุมชน (OTOP) เติบโตขึ้นจาก 
109,000 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 125,208 ล้านบาท ในปี 2560 
เป็น 154,000 ล้านบาท และ 190,000 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 
ในอตัราร้อยละ 15 , 23 และ 24 ตามล�าดบั ซึง่เป็นอตัราทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 3-4 ต่อปี 
เป็นพลังผลักดันให้รัฐบาลก�าหนด พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสงัคม พ.ศ.2562

จากการที่ร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนงานโดยผ่านรูปแบบของ
วสิาหกจิเพือ่สงัคม ท�าให้รฐับาลเหน็ถงึความส�าคญัของวสิาหกจิเพือ่สังคม
ทีจ่ะเป็นเวทคีวามร่วมมอื อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืตามเป้าหมายความยัง่ยนื
ของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ จึงได้ตราพระราชบัญญัติวิสาหกิจ
เพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาไปเม่ือวันที่ 
27 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่เป็นกฎหมายรบัรองสถานะของนติบิคุคลให้เป็น
วสิาหกจิเพือ่สงัคมฉบบัแรกของภมูภิาคนี ้ดงัจะเหน็ได้ว่า การร่วมกนัด�าเนนิ
งานตามนโยบายสานพลงัประชารฐั เป็นพลงัทีย่ิง่ใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและ
ปฏริปูประเทศ เป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัของเศรษฐกจิไทย ตัง้แต่ระดบัฐานราก
และช่วยส่งเสรมิให้ชมุชนด�าเนนิธรุกจิได้บนฐานความรูท้ีย่ัง่ยนื
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จาก
109,000

ล้านบาท
ในปี 2558

เป็น
125,208

ล้านบาท
ในปี 2560

เป็น
154,000

ล้านบาท
ในปี 2561

เป็น
190,000

ล้านบาท
ในปี 2562

15% 23% 24%

สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนทั่วประเทศกว่า

60,000 ครัวเรือน 

มีรายได้เพิ่มขึ้น

รวมถึง 543 ล้านบาท 

เป็นผลให้
ยอดขายสินค้าชุมชน (OTOP) 

เติบโตขึ้น

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

ในอัตรา 15% 23% และ 24% ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศท่ีเติบโตในอัตราร้อยละ 3-4 ต่อปี 
เป็นพลังผลักดันให้รัฐบาลก�าหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
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องค์ความรู้ 
1. สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
 เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน

สิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
 ผืนป่า ผืนดิน ต้นน�้า 
 ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ

ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหารจัดการ 

น�้าเสีย

หลกัการด�าเนนิงานบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเอาพื้นที่เป็นตัวต้ัง และสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยกลยุทธ์และ
แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ 1 เป้าหมาย 3 กลุ่มงาน 5 กระบวนการ กระจายสู ่76 จงัหวดัทัว่ประเทศ
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เกษตร

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสื่อสาร
เพื่อการรับรู้

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

ต้นทาง .................................. กลางทาง .................................. ปลายทาง

แปรรูป ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข



แบ่งปันคุณค่า

คุณสุพัตรา แสงกองมี 
ทายาทผ้าขาวม้าไทย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ (ผ้าขาวม้าดารานาคี) จังหวัดบึงกาฬ

คุณกฤษณา เจริญสุข 
ประธานวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ จังหวัดอ�านาจเจริญ 

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย 
เร่ิมด�าเนนิโครงการตัง้แต่วันที ่12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา โดยมเีป้าหมาย
เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความหลากหลายและประโยชน์ใช้สอยของผ้าขาวม้า 
พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาคุณภาพ เทคนิคการผลิต ตลอดจนการแปรรูป
สนิค้าจากผ้าขาวม้าทอมอืให้มคีวามหลากหลาย ตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภคยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่คู่กับชนบทไทย
มาเป็นเวลายาวนานให้เพิม่สูงยิง่ข้ึน อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยเพิม่รายได้ให้ชมุชน
อย่างย่ังยืนอกีด้วย 

นอกจากนียั้งมกีารเฟ้นหาผ้าขาวม้าทีม่อีตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นจากชมุชนต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้มี
เวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผ้าขาวม้าทอมือใน
สาขาต่าง ๆ โดยในปี 2562 ได้ผสานความร่วมมือกับชุมชนผ้าขาวม้าเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กบัผ้าขาวม้าไทยด้วยการผลติมาลยักรผ้าขาวม้าและ
ช่อดอกไม้บเูกต์ผ้าขาวม้า พร้อมสนบัสนนุให้ผู้ชนะการประกวดออกแบบชิน้งาน
ผ้าขาวม้า “นวอตัลกัษณ์” เดนิทางไปศกึษาดงูานทีส่ถาบนัสอนออกแบบและ
แฟชัน่ระดบัโลก Bunka Fashion College และงาน IFF Magic ณ ประเทศญีปุ่น่

พร้อมจดัโครงการประกวดออกแบบและพฒันาสนิค้าผ้าขาวม้าเป็นปีท่ี 3 
ติดต่อกัน ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” 
(ASEAN METROPOLIS) ซึง่มผีูส้นใจส่งเข้าประกวดจ�านวน 282 ผลงาน 
ใน 4 สาขา ได้แก่ ออกแบบแฟชัน่ ออกแบบเครือ่งประดบั ออกแบบเคหะสิง่ทอ 
และออกแบบลายผ้า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หตัถศลิป์ไทยสามารถเพิม่รายได้ให้แก่ชมุชนผูผ้ลติผ้าขาวม้าทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 15 ชมุชน กว่า 3 เท่า รวมรายได้กว่า 51 ล้านบาท 

“ผ้าขาวม้าอยูใ่นวถิชีวีติดฉินัมาตลอด เพราะทีบ้่านคณุยายทอ คณุแม่แปรรปู จากเคยใช้
สธีรรมชาตเิปลีย่นมาเป็นสเีคม ีจนวนัหนึง่เกดิความคดิว่า เราต้องรือ้ฟ้ืนความเป็นชมุชน
กลบัมาใหม่ น�าภมูปัิญญาท้องถิน่มาสร้างเป็นอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น ใช้สนี�า้ตาล-ส้มจากดนิ
ในชมุชน สเีขยีวจากใบไม้ และสเีทาจากการผสมส ีเป็น 3 สธีรรมชาตทิีส่วยงาม มคีณุสมบตัิ
ติดทน และมาจากชุมชนบ้านสะง้อ ใช้การตลาดเข้ามาช่วย เป็นโจทย์ที่ยาก แต่คิดอยู่
ตลอดเวลาว่าเราจะท�าอย่างไรให้เกดิความยัง่ยนื ให้ชมุชนมรีายได้ มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
เพราะฉะนัน้เราจะต้องไม่หยดุพฒันา”

“ยนิดแีละดใีจทีป่ระชารฐัรกัสามคัคอี�านาจเจรญิเข้ามาช่วยพฒันาในหลาย ๆ ด้าน ทัง้การ
ออกแบบลวดลายการทอให้ตรงกบัความต้องการของตลาด การจดัหาวสัดอุปุกรณ์การ
ผลิต การค�านวณต้นทุน ค่าแรงในการผลิต รวมไปถึงด้านการตลาด ท�าให้ปัจจุบัน
สมาชกิในกลุม่ทัง้ 42 คนมรีายได้เพิม่มากขึน้ เนือ่งจากมคี�าสัง่ซือ้เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง”

152 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

แบ่
่งปั
ันคุ
ณ
คุ่า
ให้
้คุน
ทั่�ว
โล
ก



คุณสมศรี ปรีชาอุดมการณ์ 
ผู้ผลิตย่ามโบราณ 
บ้านแม่มงิค์ อ�าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสะพายสายแนว 
ย่ามอยู่คู่กบัคนไทยมาตัง้แต่อดตี เป็นส่ิงสะท้อนเอกลกัษณ์ของชาตพินัธุแ์ละ
วถิชีวิีตของชมุชน ก่อนทีย่่ามไทยจะถกูลมืเลอืนไปโดยเฉพาะในกลุม่คนรุน่ใหม่ 
ไทยเบฟจึงสนับสนุนให้ริเริ่ม “โครงการสะพายสายแนว” ในเดือนเมษายน 
ปี 2561 เพื่อพัฒนาการออกแบบและยกระดับย่ามไทยให้ทันสมัยตรงใจ
ผู้บริโภค และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก
พนัธมติร เช่น สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ ช่วยพฒันาด้านเทคนคิ
การทอผ้า สี ลายผ้า และดีไซเนอร์จิตอาสาที่มาช่วยด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สวยน่าสนใจ ทั้งนี้ ไทยเบฟท�างานร่วมกับบริษัทประชารัฐ
รักสามคัค ีวิสาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั ช่วยส่งเสรมิในด้านตลาด
และสนบัสนนุด้านการขายท้ังในงานอเีวนต์ต่าง ๆ รวมถงึการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ (Facebook) และอนิสตาแกรม (Instagram) โดยใช้ชือ่ 
SapaiSainaew (สะพายสายแนว) นอกจากทมีงานจะลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมลู
เชิงลกึ และช่วยชมุชนพฒันาสินค้าไปพร้อม ๆ กนั ยงัได้พาชมุชนน�าสนิค้าที่
ผลิตไปออกขายในงานอีเวนต์ต่าง ๆ เช่น งานบ้านและสวน งาน OTOP 
รวมไปถึงตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ท�าให้
ชาวบ้านมรีายได้ต่อครวัเรอืนมากขึน้หลายเท่า

ปัจจบุนัโครงการสะพายสายแนวมจี�านวนสมาชกิ 2,932 ราย ในกว่า 20 จงัหวดั 
สามารถท�ารายได้รวมกนัสงูถงึ 10 ล้านบาทใน 16 เดอืนทีผ่่านมา (เมษายน 
2561- กันยายน 2562) ชุมชนที่ไทยเบฟและประชารัฐรักสามัคคีให้การ
สนับสนุนหลายกลุ่มสามารถยืนได้ด้วยตัวเองและยังต่อยอดพัฒนาสินค้า
ของตวัเองได้ด้วย สามารถท�ารายได้ต่อคนเพิม่มากขึน้ เช่น บ้านสนักองและ
บ้านศรดีอนชยั จงัหวัดเชยีงราย แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ นอกจากการสร้าง
อาชพีแล้ว ลกูหลานทีอ่อกไปหางานท�านอกภมูลิ�าเนายงักลบัมาช่วยงานพ่อแม่
เพือ่ต่อยอดพฒันาผลติภณัฑ์ ท�าให้ครอบครวัอยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตา

คุณสมศรีเป็นแม่บ้านกะเหร่ียงปกาเกอะญอที่แม่แจ่ม ไม่ได้เรียน
หนงัสอื พดูไทยได้ไม่ชดั สามป่ีวยและเสยีชวีติ มหีนีส้นิทีต้่องช�าระ 
สมศรจีงึตดัสนิใจทอย่ามเลีย้งลกูจนได้เป็นครชู่างและรวบรวมสมาชกิ
ทีเ่ป็นผูห้ญงิในหมูบ้่านทอย่ามด้วย ปัจจบุนับรษิทัประชารฐัรกัสามคัคี
ช่วยจ�าหน่ายย่ามไปกว่าร้อยใบ และในกลุ่มมีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 
20 คน “ตอนแรกท�าไร่ท�านาบนดอย มีความสุขดี อยู่ดี ๆ สามี
เป็นมะเรง็ตาย มลีกู 2 คนทีต้่องเลีย้ง เป็นหนี ้6 แสนบาท ท้อมาก 
คดิว่าไม่อยากอยูแ่ล้ว จนวนัหนึง่รวบรวมก�าลงัใจลกุขึน้มาสูต่้อ”
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แบ่งปันคุณค่า

คุณไพรัตน์ สารรัตน์ 
ผู้ผลิตผ้าทอลาวครั่ง รุ่นที่ 6
กลุ่มทอผ้าฝ้ายลาวคร่ัง บ้านนาตาโพ
อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 77 คน 

เด็กนักเรียนในโครงการชั่วโมงท�ามาค้าขาย
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดภูเก็ต 

คุณนครินทร์ ยาโน 
เจ้าของแบรนด์ผ้าฝ้ายทอมือ ยาโน (Yano Handicraft) 
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณก้ามปู 
เจ้าของร้านเสื้อผ้าพื้นเมือง
ฝ้ายเปลือกไม้แม่แจ่ม 
อ�าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณสุริยา วงค์ชัย 
เจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้ือลายคา 
บ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

คุณจุมพล อภิสุข 
ศิลปินจังหวัดน่าน 

“ทวดทอผ้า ทวดสอนให้ยายทอผ้า ยายสอน
แม่ต่อ ผมคงต้องสบืสานผ้าทอลาวครัง่
ให้คงอยู่ต่อไป ทุกครัง้ทีก่ลบัไปบ้าน 
ชาวบ้านจะเฝ้ารอเรา เขารูว่้าเราจะกลบัไป
พร้อมเงนิค่าขายผ้า”

“เพิง่รูว่้าวาดรปูได้ และชอบมากด้วย แทนทีจ่ะไปเทีย่วเล่น 
เรากใ็ช้เวลาว่างวาดกระเป๋ากระจดู ตอนวาดมคีวามสขุมาก 
วาดเสรจ็ได้ค่าขนมด้วย ไม่ต้องรบกวนเงนิพ่อแม่มาโรงเรยีน”

“เราสอนให้ผูต้้องขงัหญงิในเรอืนจ�าภาคเหนอืปักย่าม 
แค่หวงัว่าเขาจะได้มเีงนิและทกัษะอาชพีตดิตวัเพือ่เริม่
ชวีติใหม่ในวนัทีไ่ด้อสิรภาพ คนตดิคกุพอออกจากคกุ 
ไม่มใีครกล้าจ้าง กลบัไปตดิคกุ ออกมา กลบัไปตดิคกุ 
มันคงเป็นวังวนนรกที่ไม่มีใครผิดใครถูก ส�าหรับเรา
ถ้าออกจากคกุแล้วพอมฝีีมอื พอมตีงัค์ตดิตวัออกมาบ้าง 
เรามัน่ใจว่าหลายคนเลอืกทีจ่ะไม่กลบัเข้าไปอกี สดุท้าย
เราจะเหลอืแค่ตดิคกุ ท�างาน ได้ค่าจ้าง ออกจากคกุ 
พร้อมเริม่ชวีติใหม่ เราหวงัแค่นี”้

“เห็นยายและแม่ทอผ้าตั้งแต่เล็ก ๆ หนูตั้งใจสร้างแบรนด์
ต่อยอดจากผ้าผนืสวยของแม่” ในวนัแรกทีท่มีงานประชารฐั
รักสามัคคีเจอคุณก้ามปู เธอก�าลังยืนขายสินค้าที่ท�าโดย
ครอบครัวของเธออยู่ที่บูธ คุณก้ามปูเป็นสาวเชียงใหม่ 
ช่วยแม่ต่อยอดงานผ้าปักที่แม่แจ่ม จากวันแรกที่เจอ 
วันนีคุ้ณก้ามปเูดนิมาไกล มาพร้อมความคดิสร้างสรรค์ 
ยกระดบังานเดมิ จากฝ้ายเปลอืกไม้แม่แจ่มของแม่
กลายมาเป็นแบรนด์น้องใหม่ “Najai”

“ผมมคีวามฝันตัง้แต่เดก็ ๆ 
อยากเปิดพพิธิภณัฑ์ผ้าทอไตลือ้
เพือ่ส่งต่อรากเหง้าของเรา
สูรุ่น่ลกูรุน่หลาน”

“การท�าให้เขาภมูใิจในสิง่ของ
ทีท่�ามาด้วยความคดิ เรือ่งราว 
และสองมอืของเขาเอง กบัเวลา
ทีม่แีต่ละวนั ปักรวมกนัเข้า 
นัน่แหละครบัคอืก�าลงัใจมหาศาล 
ถอืว่าได้เงนิต่อหวัใจ”
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สั่งซื้อ 
ส่งใบสั่งซื้อทุกสัปดาห์
ส�าหรับการสั่งซื้อสัปดาห์ถัดไป

ยืนยันการสั่งซื้อ
ส่งใบสั่งซื้อท่ีได้รับให้กับ
เครือข่าย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

เครือข่ายเกษตรกร

เครือข่ายเกษตรกร เกษตรกร

1 2 3

รับสินค้า
• ตรวจสอบสินค้า
 และใบวางบิล

รับใบวางบิลและช�าระเงินให้กับเกษตรกรทันที
รับสินค้าจากเกษตรกรและส่งให้กับโรงพยาบาล

ช�าระค่าสินค้า 15 วัน

จัดสรรโควตา
การผลิตที่เป็นธรรม
วางแผนการสั่งซื้อ 
แจ้งไปยังกลุ่มเกษตรกร
แต่ละรายและแจ้งยอด
การสั่งทาง LINE 
Group หรือโทรศัพท์

จัดส่ง
• ปลูกผักและผลไม้

ตามความต้องการจากเครือข่ายฯ
• กรณีคร้ังแรกต้องวางแผน

ปลูก 45-60 วัน

ประชุมร่วมกัน
เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ

สาธารณสุข

457

6

รายงานการด�าเนินการ 8 9

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
คอื การสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรและกลุม่วสิาหกจิชมุชนใน
พืน้ทีมี่ตลาดในการส่งผักผลไม้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในประเทศมสีขุภาพด ีและมคีวามสขุ

ปัจจบุนัเครอืข่าย “ประชารฐัรกัสามคัค”ี ใน 29 จงัหวดั สามารถ
จดัส่งสนิค้าเกษตรปลอดภยัเข้าสูโ่รงพยาบาลได้จ�านวน 41 แห่ง
ทัว่ประเทศ สร้างรายได้ให้ชมุชนไปแล้วกว่า 63 ล้านบาท

เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่กลางปี 2560 โดยบรูณาการความร่วมมอื
กับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย โดยมีเครือข่าย 
“ประชารฐัรกัสามคัค”ี เป็นผูป้ระสานงานชมุชนเพือ่หาแหล่งพืน้ที่
ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
การรวมกลุม่เกษตรกร รวบรวมวตัถดุบิ บรกิารจดัส่งการขนส่ง
ไปยังโรงพยาบาลในจงัหวดัทีเ่ข้าร่วมโครงการ เป้าหมายส�าคญั

กระบวนการท�างานของโครงการ
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แบ่งปันคุณค่า

คุณทิวาพร ศรีวรกุล 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 

คุณบุญมา หมุกแก้ว 
เกษตรกรผู้เล้ียงไข่ไก่ และผู้รวบรวมผลผลิต
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดกระบ่ี

“ตัง้แต่ประชารฐัรกัสามคัคกีระบีเ่ข้ามาด�าเนนิการทีน่ี่ 
เกษตรกรและชาวบ้านในชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 
มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่
ราคายางตกต�า่ เกษตรกรกป็รบัเปลีย่นวถิชีวีติเดมิ ๆ 
มาปลกูผกัปลอดสารพษิ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัผกั
ทีม่คีณุภาพจากจงัหวดักระบีเ่ราเอง โรคภยัไข้เจบ็
ของผูบ้รโิภคน้อยลง ทกุอย่างนีต้้องขอขอบคณุ
ประชารฐักระบีม่ากครบั”

โครงการเครือ่งสข้ีาวครวัเรอืน 
“พร้อมส”ี

“บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคกีาญจนบรุ ี(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากดั ด�าเนนิการขบัเคลือ่น
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2560 โดยมเีครอืข่าย
เกษตรกรจาก 5 อ�าเภอ รวมสมาชิก 206 ราย เข้าร่วมโครงการ นอกจากส่งผัก
และผลไม้เข้าโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนาแล้ว ตัง้แต่ต้นปีทีผ่่านมา เราสามารถ
สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล รวม 7 โรงพยาบาล ได้แก่  สถาบนับ�าราศนราดรู สถาบนัประสาทวิทยา 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาล 
มหาวชริาลงกรณ-ธัญบุรี (ศูนย์มะเร็งคลอง 10) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ร่วมพฒันาเครือ่งสีข้าวให้มขีนาดกะทดัรดั เหมาะส�าหรบั
การสข้ีาวในครวัเรอืนในปริมาณทีพ่อเพยีงแก่ความต้องการ เพือ่
ให้ผูบ้รโิภคได้คณุประโยชน์ของข้าวสงูสดุ โดยใช้เวลาไม่เกนิ 5 นาที 

หน่ึงในเป้าหมายส�าคัญของการพฒันานวตักรรมเครือ่งสีข้าวใน
ครวัเรอืนครัง้นีค้อื การผลกัดันให้เกดิห่วงโซ่อปุทานใหม่ มุง่เน้น
การสร้างช่องทางการตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร สามารถจ�าหน่าย
ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองโดยตรงแก่ผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้นกว่า
การขายในรูปแบบเดิม นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร
มีการพัฒนาในด้านทักษะการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการอบแห้ง 
คัดเลือก บรรจุ และขนส่ง ให้มีคุณภาพก่อนที่จะส่งตรงถึงมือ
ผูบ้รโิภค นบัเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงอกีด้วย 

ปัจจุบันมียอดสั่งซ้ือเคร่ืองสีข้าวครัวเรือน “พร้อมสี” 
กว่า 100 เครือ่งแล้ว 
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โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
โดยชมุชนผ่านรายการ 
“ชืน่ใจไทยแลนด์” 

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
• จวบจนปัจจุบันเครือข่าย “ประชารัฐรักสามัคคี” ทั้งประเทศ

สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานไปแล้วกว่า 930 โครงการ 
แบ่งตาม 3 ประเภทกลุม่งาน คอื เกษตร แปรรปู และท่องเทีย่ว
โดยชมุชน ครอบคลมุกว่า 68,000 ครวัเรอืน ซึง่สามารถสร้าง
รายได้ให้ชมุชนไปแล้วกว่า 545 ล้านบาท โดยตัง้แต่เดือนมกราคม 
2562 เป็นต้นมา สามารถสร้างรายได้ให้ชมุชนแล้วกว่า 41 ล้านบาท

• สนบัสนนุสนิค้าชมุชนเพือ่จ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจ�าหน่ายที่ร้านประชารัฐ 
และผ่านสือ่ออนไลน์ ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน
แล้วกว่า 9 ล้านบาท

• เชือ่มโยงภาคเีครอืข่าย เพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้ชมุชนภายใต้การ
ขบัเคลือ่นของเครอืข่าย “ประชารฐัรกัสามคัค”ี น�าสนิค้า
ชมุชนมาจ�าหน่าย ซึง่ในปี 2562 สร้างรายได้ให้กบัชมุชน
ไปแล้วกว่า 5 แสนบาท รวมต้ังแต่ด�าเนินการมากว่า 
15 ล้านบาท

ไทยเบฟร่วมกบับริษัท ประชารัฐรักสามคัค ีวิสาหกจิเพือ่สังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั สนบัสนนุงบประมาณในการผลติรายการ 
“ชื่นใจไทยแลนด์” ซึ่งเป็นสารคดีเชิงท่องเที่ยว เชิงความคิด
สร้างสรรค์ มเีป้าหมายเพือ่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วโดยชมุชน 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้การด�าเนินงาน
ของเครอืข่าย “ประชารฐัรกัสามคัค”ี โดยด�าเนนิการออกอากาศ
ไปแล้วจ�านวน 144 ตอนอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบนั 

นบัจากรายการเริม่ออกอากาศครัง้แรกเมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 
2559 มกีารตอบรบัจากผู้ชมเป็นอย่างด ีท�าให้คนทัว่ไปรบัรู้
ถงึสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ ๆ ท่ีด�าเนนิการโดยชุมชนอย่างแท้จรงิ 
การประชาสมัพนัธ์ในรายการและน�าชมุชนทีเ่คยออกรายการ
ไปออกร้านในงานแฟร์ต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน
ได้กว่า 30 ล้านบาท 
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คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ 
อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
และอดีตเลขานุการภาครัฐ 
คณะท�างานขับเคล่ือนงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

“กรมการพัฒนาชุมชนได้ด�าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากใน
ชุมชน ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยน�าเอากองทนุต่าง ๆ ทีม่อียูใ่นชมุชนร่วมสร้างเศรษฐกจิ
ฐานรากในชมุชน 3 ระดบั คอื 

1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ตาม
แนวทางสัมมาชีพ ไม่เบียดเบียนตนเอง ลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือยและ
เลิกอบายมุข

2. ส่งเสรมิการรวมกลุม่ มกีารรวมกลุม่ รวมซือ้ รวมขาย จะเป็นการสร้างผู้ประกอบ
การในระดับชุมชน (Community Entrepreneur) เพื่อริเริ่มการผลติ การค้า 
ท่ีมลีกัษณะผลติได้ขายเป็น

3. สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่าย เป็นการขยายตัวสู่ระบบการผลิตทาง
เศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถ่ิน 
ถือเป็นรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

 การด�าเนนิงานโครงการประชารฐัรกัสามคัค ีแม้จะเป็นเรือ่งใหม่ทีเ่กดิขึน้
ในสังคมไทย แต่จากการท�างานหนักตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 
เราสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้บรรลุเป้าหมาย
การสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่ในระดับชุมชนและท้องถ่ิน”

• วางรากฐานและเครอืข่าย (ปี 2559-2562)
 โดยเริม่จากการวางรปูแบบสร้างกลไกเครอืข่าย การด�าเนนิงาน

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ประชารัฐรักสามัคคี 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัควีสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด พร้อมสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแบบ
บรูณาการของการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก โดยแต่ละจังหวัด
เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในพืน้ทีจ่งัหวัดของตนเอง 
ไปพร้อมกบัโครงการระดับประเทศ เช่น โครงการเครือ่งสขี้าว
ขนาดครวัเรอืน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย 
โครงการผ้าพืน้ถิน่สะพายสายแนว โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภยั เป็นต้น และได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนา
วสิาหกจิเพือ่สงัคมแห่งประเทศไทย เพือ่ขบัเคลือ่นภาควสิาหกจิ
เพือ่สงัคมท่ัวประเทศ 

• สร้างความส�าเรจ็ในทกุจงัหวดั (ปี 2563-2565)
 ผลกัดนัให้เครอืข่ายประชารฐัรกัสามคัคทีกุจงัหวดั สร้าง

ต้นแบบแห่งความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานทัง้ 3 กลุม่งาน 
ได้แก่ เกษตร แปรรปู และท่องเทีย่วโดยชมุชน พร้อมส่งต่อ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกในเครอืข่าย โดย
เป้าหมายส�าคัญคือ เกิดการสร้างเครือข่ายของธุรกิจจาก
ระดบัชมุชนสูร่ะดบัประเทศ 

• ต่อยอดและขยายผล (ปี 2566-2569)
 สร้างโอกาส ต่อยอด และขยายผลความส�าเร็จของธุรกิจ

ชมุชนให้พฒันาไปสูธ่รุกจิระดบัประเทศและระดบัโลก 

ทศิทางการด�าเนนิงาน 
ส�าหรับเส้นทางการด�าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

แบ่งปันคุณค่า
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ผลการด�าเนินงานของโครงการ

โครงการผ้าขาวม้า
ท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย

โครงการสะพายสายแนว

โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 

มีเครือข่าย "ประชารัฐรักสามัคคี" 

เข้าร่วมจ�านวน 29 จังหวัด

จัดส่งสินค้าทางการเกษตรให้กับโรงพยาบาล

ทั่วประเทศ 41 แห่ง
สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วกว่า 63 ล้านบาท  

สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น

30-85%

และเพ่ิมจ�านวนนักท่องเที่ยว

20-70%

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผ่านรายการ “ชืน่ใจไทยแลนด์” 

ออกอากาศทางอมรนิทร์ทวี ีช่อง 34

ด�าเนินการแล้ว 144 ตอน 
ครอบคลุม 73 จังหวัด

รวม 126 ชุมชน

21 ล้านบาท
สร้างรายได้แล้วกว่า

15 ชุมชนทั่วประเทศ
มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

มีจ�านวนสมาชิก

2,932 คน

ในกว่า 20 จังหวัด
สร้างรายได้ให้ชุมชนประมาณ

10 ล้านบาท

(ข้อมูล ณ 31 กันยายน 2562)
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ใส่ใจดแูลบคุลากร 
ลกูค้า และผูบ้รโิภค
ไทยเบฟสร้างโอกาสไร้ขีดจ�ากัดให้กับพนักงาน 
โดยมอบโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพไปสูค่วามเป็นมอือาชพีและความเป็นเลิศ 
อีกท้ังไทยเบฟยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเอาใจใส่เพื่อ
ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูบ้ริโภค
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

GRI 102-11, GRI 102-13, GRI 102-14, GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 201-2, GRI 205-3, GRI 206-2, GRI 403-1, GRI 403-10, 
GRI 403-2, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-8, GRI 403-9, GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3, GRI 412-1, GRI 412-2, GRI 415-1, GRI 416-1, GRI 416-2, 
GRI 417-1, GRI 419-1



การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 162

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 168

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด 178

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และความสุขของพนักงาน 190

สิทธิมนุษยชน 198

การก�ากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 202



การส่งเสรมิสขุภาพและ
ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค

ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลกยังคงเป็นปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน 
จากรายงานขององค์การอนามยัโลกได้คาดการณ์ว่า ร้อยละ 73 ของการ
เสยีชวีติทัว่โลกในปี 2563 สาเหตหุลักอาจเกดิจากโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง เช่น 
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืด โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้
ผู้บริโภคได้ตระหนักรู้ถึงความส�าคญัของสุขภาพและความเป็นอยูท่ีดี่ 
โดยสามารถค้นหาข้อมูลด้านคุณค่าทางสารอาหารและความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทัง้นีใ้นฐานะผู้ผลติและจัดจ�าหน่าย
เครื่องดื่มและอาหารรายใหญ่ของประเทศ ไทยเบฟจึงให้ความส�าคัญใน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการเติบโต
ของตลาดในอนาคต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
โดยท�าการศกึษาวิจยัเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพมากขึน้ ตลอดจน
การควบคมุกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปัจจบุนั
ได้มกีารลดปรมิาณน�า้ตาล โซเดยีม และไขมนัในผลติภณัฑ์เพือ่เสริมสร้าง
สขุภาพทีด่ขีองผูบ้รโิภค แต่ยังคงรักษารสชาตด้ัิงเดิมให้ได้มากทีสุ่ด และ
เพือ่ให้ผูบ้รโิภคม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถดิุบ ไทยเบฟ
ได้เปิดเผยคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ อาทิ พลังงาน น�้าตาล 
ไขมัน และโซเดียม โดยใช้ฉลากอาหารเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 416-1,
GRI 416-2, GRI 417-1
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โออชิ ิโกลด์
โออิชิได้พัฒนาชาสูตรใหม่ “โออิชิ โกลด์” ท่ีมีต้นก�าเนิดจาก
ไร่ชามัตสึดะ ไร่ชาคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูง 
มากิโนะฮาระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอันดับหน่ึง
ของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุ มีแสงแดด
ตลอดท้ังปี มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการปลูกชา และที่ส�าคัญ
เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับน�้าจากต้นน�้าซึ่งไหลมาจากเทือกเขา
เจแปน แอลป์ (Japan Alps) ถือว่าเป็นแหล่งน�้าที่สะอาดและ
บริสุทธิ์ ท�าให้ได้ใบชาคุณภาพชั้นเลิศ การันตีด้วยรางวัล
คุณภาพมากมาย เช่น ถ้วยรางวัล The Emperor’s Cup 
จากองค์จกัรพรรดญิีปุ่น่ 

ท่ีไร่มตัสดึะมวีธิกีารปลกูชาทีพ่ถิพีถินั ซึง่ใบชาทัง้หมดจะถกูเกบ็
ด้วยมอื โดยเลอืกเกบ็จากยอดอ่อนใบชา 3 ใบเท่านัน้ หลงัจากนั้น
ใบชาจะถูกน�าไปนึ่งด้วยไอน�้าเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณภาพชา
ก่อนน�ามานวดในทันที เพื่อให้ชาเกิดกระบวนการทางเคมี ใบชา
จึงมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องท�าภายใน 4 ชั่วโมง 
เพื่อให้ชาคงความสดมากที่สุด โออิชิจึงน�าใบชาคุณภาพชั้นดีน้ี
มาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มพรีเมียมเพื่อสุขภาพ โดยมีจุดเด่นคือ 
รสชาตกิลมกล่อมและมปีรมิาณน�า้ตาลน้อย จนได้รบัการรับรอง 
“ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” หรือ “Healthier Choice Logo” 
จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โออิชิ โกลด์ 
แบ่งเป็น 2 รสชาต ิได้แก่

1. โออชิ ิโกลด์ เกน็ไมฉะ 
  ครั้งแรกในเมืองไทยกับชาข้าวค่ัวญ่ีปุ่นระดับพรีเมียมจาก

ยอดอ่อนใบชา 3 ใบที่เก็บเก่ียวด้วยมือ ผสานกับข้าวค่ัว
ญ่ีปุ่นชั้นดีที่ค่ัวด้วยสูตรดั้งเดิมปี 2473 จึงท�าให้รสชาติ
กลมกล่อมหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ ท�าให้เก็นไมฉะเป็น
ชายอดนิยมของชาวญ่ีปุ่น ด้วยรสชาที่อ่อนนุ่ม ดื่มง่าย 
ช่วยเติมเต็มรสชาตเิมือ่รบัประทานคูก่บัอาหาร โออชิ ิโกลด์ 
เก็นไมฉะ มีทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรไม่มีน�้าตาลและสูตร
หวานน้อย (ดีไลท์) 

2. โออชิ ิโกลด์ คาบเูซฉะ 
  ชาคาบเูซฉะคอืชาเขยีวระดบัพรเีมยีมทีม่กีระบวนการเพาะปลกู

และดูแลที่แตกต่างจากชาเขียวทั่วไป โดยในขั้นตอน
การเพาะปลูกจะน�าตาข่ายสีด�ามาปกคลุมใบชาเขียวเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ใบชาสมัผสักบัแสงแดดโดยตรงก่อนเกบ็เกีย่ว
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท�าให้ใบชาที่ได้มีกลิ่นและรสชาติที่
อ่อนละมุนมากกว่าชาเขียวทั่วไป เน่ืองจากใบชาไม่ได้รับ
แสงแดดโดยตรง และยงัมสีารธอีะนนี (Theanine) ทีช่่วยลด
ความฝาด ผสมผสานกบัความเข้มข้นของชาได้อย่างลงตวั 
โดยโออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ มีทั้งสูตรไม่มีน�้าตาลและสูตร
หวานน้อย (ดไีลท์)
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9,800 ตัน

ลดน�้าตาลจากกระบวนการผลิต
ได้มากกว่า

14 รายการ
จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ท�าการลดน�้าตาล

(เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557)

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

แบ่งปันคุณค่า

คุณปิตุพงศ์ โสระพันธ์ 
รักษาการรองผู้อ�านวยการ Market Intelligence
กลุ่มเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

“จากข้อมูลการส�ารวจท่ัวประเทศพบว่า ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 80 
เลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมากข้ึน โดยผู้บริโภค
มากกว่าร้อยละ 55 มองหาเครื่องดื่มทางเลือกที่มีปริมาณแคลอรีและ
น�า้ตาลต�า่ ท้ังนี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัการสร้างสุขภาพดี สูตรทีเ่ราคดิค้น
และปรบัปรงุจงึให้ความส�าคญักบัการลดปรมิาณน�า้ตาล เช่น ผลิตภัณฑ์
เครือ่งดืม่อดัลมเอสและเครือ่งดืม่อดัลมเอสเพลย์ ซึง่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ก�าลังมีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่เพื่อลด
ปรมิาณน�า้ตาลอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมกีารเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ทีไ่ด้รบั
การรบัรอง ‘ทางเลอืกเพือ่สขุภาพ (Healthier Choice)’ ขณะเดยีวกนั 
เครื่องดื่มชาเขยีวพรีเมยีมพร้อมด่ืม โออชิิ โกลด์ กเ็ป็นหนึง่ในผลติภณัฑ์
เครือ่งดืม่ทางเลอืกเพือ่สุขภาพท่ีดีทีสุ่ด เนือ่งจากผลติจากใบชาพรเีมยีม
ส่งตรงจากแหล่งก�าเนิด เป็นน�้าชาพร้อมดื่มที่มีให้เลือก 2 สูตร คือ 
สูตรไม่มีน�า้ตาลและสตูรหวานน้อย 

นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัให้ความส�าคญักบัคณุภาพและความปลอดภยัใน
การผลิตเครื่องดื่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการ
จัดเก็บ การขนส่ง การผลิต และการจัดจ�าหน่าย จนผ่านการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ ISO 22000 
NSF BRC และผ่านการรับรองระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและ

ความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good 
Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical 
Control Point) ไทยเบฟเชื่อว่า ผู้บริโภคมีความพร้อมที่จะปรับตัว
และเลือกบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น และหน้าที่ของเราคือ 
ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค โดยยังคงรสชาติความอร่อยและได้รับ
ความเพลดิเพลนิจากการดืม่”

การลดปริมาณน�้าตาล
ในผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 
ไทยเบฟได้ให้ความส�าคญัในการลดปริมาณน�า้ตาลในผลติภณัฑ์
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยไม่กระทบกับรสชาติดั้งเดิมของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนี้ไทยเบฟสามารถลดปริมาณน�้าตาลใน
ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 14 รายการ (เปรียบเทยีบกบัปีฐาน 2557) 
ทั้งนี้สามารถลดปริมาณน�้าตาลท่ีใช้ในกระบวนการผลิต
ได้ทั้งหมดกว่า 9,800 ตัน ในปี 2562

ในปี 2562
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การส่งเสรมิสขุภาพท่ีดีของผู้บรโิภค 
ไทยเบฟได้ปรับสูตรเส้นราเมนท้ังหมดให้ปราศจาก
สารกันบูดและผงชูรสในทุกร้านอาหารในเครือโออิชิ 
อาทิ โออิชิราเมน โออิชิอีทเทอเรียม รวมทั้งผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานกลุ่มราเมนของ “โออิชิ 
อีทโตะ” อาทิ ราเมนหอยลายผัดน�้าพริกเผา ยากิโซบะ
หมูและผัก และราเมนไก่เทอริยากิผัดซอสนาเบะ

เมนอูาหารจากไก่ KKU1
ไก่สายพนัธุ ์KKU1 หรอืไข่มกุอสีาน 2 เป็นผลงานวจิยัของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่เพื่อสร้าง
รายได้เสรมิ ด้วยคณุสมบติัเด่นคอื กรดยรูกิต�า่ (เพยีง 1.91 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ 
ซึ่งต�่ากว่าปริมาณในไก่เน้ือทางการค้า) ไขมันน้อย เน้ือหนา แน่นนุ่มอร่อย 
คอเลสเตอรอลต�่า และที่ส�าคัญ ไม่มีฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะ โตเร็ว เลี้ยงง่าย 
เกษตรกรสามารถเลีย้งในโรงเรอืนตามบ้าน (Free range) ขณะนีก้ลุม่ธรุกจิอาหาร
ได้น�าไก่สายพนัธุน์ีม้าประกอบอาหารในเมนตู่าง ๆ เช่น ไก่ย่างภเูขาไฟ ไก่ย่างขมิน้
ของร้านคาเฟ่ชลิลี ่ร่วมฤด ีWhole Roasted Chicken และ Braised Chicken 
ของร้าน Hyde & Seek @Plaza Athenee

แบ่งปันคุณค่า

“ในปีท่ีผ่านมา กลุม่ธรุกจิอาหารในกลุม่ไทยเบฟเตบิโตจากการเดนิหน้า
ขยายพอร์ตของธรุกจิอาหารและการขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ง โดยการ
ขยายสาขา การพฒันารปูแบบร้านและเมน ูการขยายช่องทางเดลเิวอรี่
ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ยุคใหม่ เพื่อผลักดันธุรกิจอาหารในกลุ่มไทยเบฟให้บรรลุเป้าหมาย
วิสยัทัศน์ 2020

การส่งเสริมและพัฒนาด้าน Health & Nutrition หรือการส่งเสริม
นโยบายการพฒันาผลติภณัฑ์ทีมุ่ง่เน้นด้านโภชนาการและความปลอดภยั
ด้านอาหาร เป็นล�าดบัแรก ๆ ทีเ่ราให้ความส�าคญั โดยบรษิทัมีเป้าหมาย
ท่ีจะพฒันาผลติภณัฑ์อาหารใหม่ ๆ เพือ่สขุภาพ พร้อมส่งเสรมิการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับมหาวทิยาลยัมหดิล
ท�าการวิจัยด้านโภชนาการ พร้อมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ตลอดกระบวนการ ปีนีไ้ทยเบฟยงัคงมุง่พฒันาด้านสุขภาพและโภชนาการ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมาก
ย่ิงขึ้น เช่น การลดเค็ม ลดหวาน ลดแคลอรีในเมนูอาหาร แต่ยังคงไว้
ซึ่งรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทย รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มี
ส่วนประกอบของไขมันทรานส์ และให้ความรู้ผู้บริโภคโดยมีฉลากบอก

คุณไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สร้าง
ความพงึพอใจ รกัษาความนยิม เป็นแบรนด์ในใจผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง 
และเป็นผู้น�าธุรกิจอาหารครบวงจรในเอเชียที่ครอบคลุมทุกความ
ต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค”
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การรบัรองมาตรฐาน
ในการผลติระดบัสากล
• ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยเบฟ ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ ISO 22000
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดของไทยเบฟ

และร้านอาหารในเครือโออิชิ ผ่านการรับรองระบบจัดการ
สขุาภบิาลอาหารและความปลอดภยัอาหารต่อผู้บรโิภค หรอื 
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & 
Hazard Analysis and Critical Control Point)

• กระบวนการผลติน�า้ดืม่และน�า้แร่ ผ่านการรบัรองมาตรฐาน
น�้าดื่มจากสมาคมสุขาภิบาลแห่งสหรัฐ (National 
Sanitation Foundation : NSF)

• บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) และกระบวนการผลติเคร่ืองดืม่
บรรจุกล่องโออิชิผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ส�าหรบัการผลติอาหาร (FSSC 22000 หรอื Food Safety 
System Certification)

• บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ�ากัด 
บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากดั และบรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ซึ่งจัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย

ทศิทางการด�าเนนิงาน
ภายในปี 2568 
ยอดขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 
ของเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ทัง้หมด 
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เป้าหมายยอดขาย

ปี 2568

2559                    2560                    2561                   2562
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ยอดขายเคร่ืองดื่มและเป้าหมายของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

75%
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ ได้รับเครื่องหมาย 
“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”

กลุ่มธุรกิจอาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของโออิชิเดลิเวอรี่ทั้งหมด 
60 รายการ หลังจากนั้นจึงวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลทาง
โภชนาการและปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในผลติภณัฑ์ให้ผูบ้รโิภค
ได้รับทราบอย่างครบถ้วนในอนาคต พร้อมเตรียมปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยค�านึงถึงประโยชน์ทางโภชนาการ
มากขึน้ เพือ่ให้ได้รบัเครือ่งหมาย “อาหารทางเลอืกเพือ่สขุภาพ” 
(Healthier Choice Logo) จากมหาวทิยาลยัมหดิล

ในปี 2562 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งหมด 15 รายการ หรือคิดเป็น 45% 

ภายในปี 2568 จ�านวนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

50%
จะต้องได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ



การบรหิารจดัการ
ความสมัพนัธ์ลกูค้า

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าถือเป็นกุญแจหลักในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยไทยเบฟแบ่งการบริหารจัดการลูกค้า
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มที่น�าสินค้าของไทยเบฟ
ไปจ�าหน่ายให้กบัผูบ้รโิภค และกลุม่ผู้บริโภค เป็นกลุ่มท่ีไทยเบฟจ�าหน่าย
สนิค้าให้โดยตรง โดยไทยเบฟให้ความส�าคัญในการดูแลทัง้สองกลุม่
นีใ้นฐานะของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ด้วยกลยทุธ์ทีแ่ตกต่างกันดังนี้

กลุม่ลกูค้า (Customer)
จะเป็นลกัษณะธรุกิจสูธ่รุกิจ (Business to Business : B2B) ซึง่ไทยเบฟได้ด�าเนนิ
โครงการหลายอย่างเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของลูกค้าในทุกช่องทางจัดจ�าหน่าย 
พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิในฐานะทีป่รกึษาทางธรุกจิ (Business Consultant) 
เพ่ือช่วยปรบัรูปแบบการท�างาน ท�าให้ลกูค้าสามารถแข่งขนัทางธรุกจิ มยีอดขายเพิม่ขึน้ 
และมีความสุขกับการท�างานร่วมกับไทยเบฟ ตลอดจนมีความพึงพอใจ และ
มีความสมัพนัธ์ทีย่ั่งยืนและมัน่คง 

กลุม่ผูบ้รโิภค (Consumer)
เป็นลักษณะธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C) ไทยเบฟได้น�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย โดยพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบออนไลน์มาใช้ 
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน รวมถึงตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว และแม่นย�า เพื่อให้ธุรกิจอาหารของ
ไทยเบฟอยูใ่นใจและเป็นตวัเลอืกอันดบัหน่ึงของผูบ้รโิภค

GRI 103-1, GRI 103-2
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แบ่งปันคุณค่า

 คุณวิชิน เขมาธร คุณอุรัสษา เขมาธร
 และคุณจีรวรรณ เขมาธร (จากซ้ายไปขวา)

โครงการทรปิเปิล เอ (Triple A) 
เป็นกจิกรรมต่อยอดจากโครงการพฒันาทายาทตวัแทนจ�าหน่าย 
(Agent Next Gen) ในปี 2561 มเีป้าหมายเพือ่พฒันาศกัยภาพ
และประสิทธิภาพการท�างานของลูกค้าตัวแทนจ�าหน่ายในแต่ละ
พื้นที่ ในด้านการบริหารควบคุมภายในองค์กรของลูกค้า การ
บริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และกระบวนการบริหาร
หน่วยรถเงินสดของลูกค้า โดยวางมาตรฐานการท�างานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ลกูค้าตวัแทนจ�าหน่าย 
บรษิทั สริวิงศ์ทรพัย์ จ�ากดั
คุณอุรัสษา เขมาธร 
“หลงัจากท�างานร่วมกบัทีม Sales Support ของไทยเบฟในการพฒันา
กระบวนการท�างาน มีการแบ่งขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานท่ีชัดเจน ทุกงานมีคนรับผิดชอบ สามารถท�างานแทนกันได้
ทุกต�าแหน่ง มีการตรวจสอบและเก็บข้อมูล เพื่อน�ามาพัฒนาและแก้ไข 
ในส่วนของระบบบัญชี มีการลงบัญชีที่แม่นย�าขึ้น สามารถตรวจสอบ
บญัชไีด้ ความผิดพลาดและความเสียหายลดลง 

ทีมพฒันารถเร่เข้ามาวางระบบ 3 อย่าง ทัง้ระบบกระดานสรปุข้อมลู เป็น
เครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคญัมาก ท�าให้ทีมมคีวามกระตอืรือร้น มกีารแข่งขนั
กนั และเป็นการเกบ็ข้อมลูท่ีดีมากยิง่ข้ึน ส่วนการคยุสรุปตอนเช้า จะท�าให้
มกีารพดูคยุกนัดข้ึีน มกีารใช้ข้อมลูของกระดานสรุปข้อมลูเข้ามาแก้ปัญหา
และพฒันา มกีารให้ทมีน�าปัญหามาคยุกนัว่าส่วนไหนควรแก้ไขและสามารถ
พฒันาได้ รวมถงึการฝึกฝนจากการปฏบิตังิานจรงิ มกีจิกรรมการสอน
ขายกบัพนกังานขายแบบตวัต่อตวั โดยน�าข้อมลูจากกระดานสรปุข้อมลู 
และการคุยสรุปตอนเช้า มาคุยกัน เพื่อน�าไปพัฒนาให้ทีมเพิ่มยอดขาย
ได้ และยงัมกีารพฒันาระดับหวัหน้าทีม ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดขีึน้ 
มีแผนงาน มีการท�างานที่ชัดเจน มีการก�าหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบชดัเจน และมกีารออกไปสอนพนกังานขาย”

คุณจีรวรรณ เขมาธร  
“กิจกรรมคุยสรุปตอนเช้าท�าให้พนักงานเปิดใจมากขึ้น มีการพูดคุย
และแจ้งให้ทราบซ่ึงกนัและกนัว่าเกดิอะไรข้ึนเมือ่วานนี ้ท�าให้แก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที และพร้อมทีจ่ะช่วยกนัขายสินค้า ท�าให้บรรยากาศ
ตอนเช้ารู้สึกสดชืน่ นัง่พดูคยุกนัก่อนแยกย้ายออกไปขายสินค้า
อย่างมคีวามสขุ”

คุณวิชิน เขมาธร 
“การทีเ่ราได้รบัความช่วยเหลอืจากบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิ 
จ�ากัด (TBL) ช่วยจัดการวางระเบียบสินค้าในคลังสินค้า ท�าให้
ประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า ท�าให้สินค้าดูมีระเบียบ
เรียบร้อยสะอาดตา สามารถตรวจนับสินค้า และตรวจอายุสินค้าได้
ง่ายขึ้น ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพของรถขนส่งในการตีรถกลับไปแวะ
รับสินค้าจากคลัง TBL ท�าให้สิริวงศ์ทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น จากปกติจะ
ไปส่งสินค้าและตีรถเปล่ากลับคลัง รถจะไปแวะที่ TBL เพื่อรับสินค้า
กลับมาที่คลัง เป็นการเพิ่มรายได้ให้พนักงาน เพิ่มงาน ใช้เวลาและใช้
ยานพาหนะให้มีประโยชน์มากขึ้น”

จนเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งโครงการทริปเปิล เอ น้ันได้มีการ
ท�าโครงการน�าร่องกับตัวแทนจ�าหน่าย สิริวงศ์ทรัพย์ จังหวัด
ราชบรุ ีซึง่ได้รบัผลส�าเรจ็จากความพงึพอใจของเจ้าของกจิการ
และยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าตัวแทน
จ�าหน่ายรายอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกนับ 10 รายเพื่อให้ส�าเร็จตาม
เป้าหมายทีว่างไว้ส�าหรบัปี 2562 
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 คุณธัญญ์ธิชา ภิวัฒน์พชรกุล คุณกุลวัสส์ ภิวัฒน์พชรกุล
 และคุณพัชร์ธมน ภิวัฒน์พชรกุล (จากซ้ายไปขวา)

คุณจิรศักดิ์ ศรีดี 
พนักงานขายหน่วยครบุรี จ.นครราชสีมา

โครงการศนูย์อบรมงานเชงิปฏบิตักิาร 
เป็นสถานทีฝึ่กอบรมให้กบัลกูค้าตวัแทนจ�าหน่าย เพือ่เพิม่ทกัษะและประสบการณ์
ในงานขายอย่างเป็นระบบ รวมถึงเพิ่มศักยภาพงานขาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์
สร้างองค์ความรูใ้ห้กบัพนักงานใหม่ของช่องทางการจดัจ�าหน่ายหน่วยรถเงนิสด
ของไทยเบฟ ซ่ึงด�าเนนิการโดยบรษิทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั (CVM) 
ทัง้นีศู้นย์อบรมงานเชงิปฏบิตักิารมจี�านวน 8 แห่ง กระจายตามภาคการขาย
ของไทยเบฟท้ัง 8 ภาค โดยมวีทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ด้านการขายมากกว่า 
10 ปี สามารถรองรบัการฝึกอบรมพนกังานขายใหม่ของไทยเบฟ ร้อยละ 100 
(ตามแผนอตัราก�าลงัทีจ่ะขยายเพิม่ข้ึนในแต่ละปี) และพนกังานขายของลกูค้า
ตวัแทนจ�าหน่าย ประมาณ 350-400 คนต่อปี ซ่ึงหลกัสูตรการอบรมมทีัง้ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ผ่าน
ร้านค้าต้นแบบท่ีจ�าลองจากร้านค้าปลกีมาตัง้ไว้ในศนูย์อบรมในแต่ละภาคการขาย

พนกังานทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรมาตรฐานการขายของศนูย์อบรมงานเชงิ
ปฏิบัติการ จะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพนักงานขายและ
มีประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังมีการติดตามประเมินผล
พนกังานทีผ่่านการฝึกอบรม พบว่ามยีอดขายสนิค้าและกระจายสนิค้าเติบโต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

เป้าหมายในปี 2563 ไทยเบฟมีแผนการจะขยายเพิ่มศูนย์อบรมงานเชิง
ปฏิบัติการอีก 8 แห่งในแต่ละภาคการขาย (รวมเป็น 16 ศูนย์) เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มความสะดวกในการเข้าอบรม และสามารถรองรับผู้เข้า
อบรมเพิม่ขึน้ โดยคาดว่าจะสามารถรองรบัผูเ้ข้าอบรมของพนกังานขายใหม่
ของไทยเบฟ และพนกังานขายของตวัแทนจ�าหน่าย ได้มากถงึ 800-1,000 
รายต่อปี อีกทั้งมีเป้าหมายส�าหรับปี 2568 ที่จะจัดต้ังศูนย์กลางการเรียนรู้
แบบครบวงจร เพือ่พฒันาผูบ้รหิารการขายและเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน
ขายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ

ลกูค้าตวัแทนจ�าหน่าย 
บรษิทั จ.เสรมิทรพัย์ จ�ากดั
“แรกเร่ิมบริษัทเคยขายสินค้าตามปกติ ไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม จะ
เน้นการสร้างยอดขายจากร้านค้าเดมิ ๆ ของบรษิทัและยงัขาดเทคนิคการขายทีด่ ีแต่
หลงัจากไทยเบฟเข้ามาช่วยแนะน�าและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้าอบรมได้เรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท�าให้เห็นถึงความกระตอืรอืร้น รูจ้กัวางแผนการท�างาน จัด
แผนเยี่ยมร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่ สามารถพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้น 
พยายามทีจ่ะท�าให้ได้ตามเป้าหมาย ความรูส้กึของพนกังานหลงัจากเข้าอบรมแล้ว 
ได้รบัความรู้ เจอเพื่อนใหม่และแลกเปลีย่นประสบการณ์ท�างานร่วมกนั

บริษัทเชื่อม่ันว่าสิ่งที่ทางไทยเบฟแนะน�าหรือช่วยสนับสนุน เป็นสิ่งที่ดี มีมาตรฐาน 
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้ตลอดเวลา ที่ผ่านมา
เรารู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงอยากขอบคุณไทยเบฟที่ให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

“ผมเริ่มเข้ามาท�างานที่บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ในต�าแหน่งพนักงานขาย หน่วยครบุรี 
จ.นครราชสมีา เมือ่เดอืนมถินุายน 2561 ผมไม่มพีืน้ฐานความรูเ้รือ่งกระบวนการขายสนิค้า ในช่วงแรก
ท่ีมาท�างานได้เรยีนรูง้านจากหวัหน้า มสีอนงานตามหลกัการฝึกฝนจากการปฏบิตังิานจรงิ และขายสินค้า
ตามแผน ส่วนใหญ่จะขายสินค้าได้แต่ร้านที่เคยซื้อประจ�า แต่หลังจากผมเข้าร่วมอบรมกระบวนการ
ปฏบิตักิารด้านงานขายทีศ่นูย์อบรมงานเชงิปฏบิตักิาร ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัจิากสถานการณ์จรงิ 
จนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาและสร้างผลงานได้ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไทยเบฟ เช่น การวางแผนการขายในแต่ละวัน ท�าให้ผมสามารถน�ามาปรับใช้
กับการท�างานอย่างเป็นระบบมากข้ึน และสามารถเพิม่ยอดขายเฉลีย่ร้อยละ 5-10 ต่อวนั 

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทยเบฟ ที่ช่วยให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการท�างาน
ของผมไปในทิศทางทีด่ขีึน้ และรูสึ้กเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วยพฒันาให้ไทยเบฟเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป”
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การปรบัโครงสร้างการให้บรกิารลกูค้าในช่องทางค้าปลกีสมยัใหม่
เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามความคาดหวัง 
ไทยเบฟได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างและระบบการท�างาน
ส�าหรับลูกค้าในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และบริษัท โมเดิร์นเทรด 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั (MTM) ดงันี้

• เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและคล่องตัวในการดูแล ติดต่อและ
ให้บรกิารลกูค้าในช่องทางค้าปลกีสมยัใหม่ จากเดมิทีแ่ยกการ
บริหารจัดการตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟที่มีหลาย
ตวัแทนขายเข้าพบลกูค้าแต่ละราย บรษัิทได้ปรบัโครงสร้าง

แบ่งปันคุณค่า

คุณกุสาวดี เตชะวิจิตรา
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านจัดซื้อ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

คุณเกษศินีย์ มโนค�า
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านจัดซื้อ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

“ในฐานะของพันธมิตรทางการค้าร่วมกันระหว่างไทยเบฟกับเซเว่นอีเลฟเว่น จ�าเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนงานร่วมกันล่วงหน้า เนื่องจากไทยเบฟสามารถให้ความรู้ในแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ตลาด ส่วนเซเว่นอเีลฟเว่น จะรูถ้งึความต้องการของลกูค้า ทัง้สองฝ่ายกส็ามารถน�าทัง้สองอย่างมา
เชือ่มประสานกนัเพือ่ตอบโจทย์สนิค้าให้ตรงใจผูบ้รโิภค สดุท้ายคอืความส�าเรจ็ของทัง้สองฝ่าย และ
ทีส่�าคญั ควรมกีารตดิตามแผนงานอย่างต่อเนือ่งในระหว่างปีด้วยอย่างสม�า่เสมอ ซึง่จะท�าให้ธรุกจิ
ของทัง้สองฝ่ายเตบิโตไปได้อย่างยัง่ยนื โดยมคีวามพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นจดุศนูย์กลาง”

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
การบริหารไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีต้องการความ
สะดวกสบายและรวดเรว็ ไทยเบฟได้น�าเทคโนโลยมีาใช้กบัลูกค้า
และผูป้ฏิบตังิานหน้าร้าน ท�าให้เข้าถงึข้อมลูข่าวสารและใช้บริการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน “BevFood” (เพื่อ
ต่อยอดแทนแอปพลิเคชัน OISHI Pointo) โดยในช่วงแรกจะ
ให้บริการในส่วนของกิจกรรมที่สร้างความจงรักภักดี เพื่อใช้
สะสมแต้มจากการใช้บริการร้านอาหารในเครือของโออิชิ และ
เลือกใช้จ�านวนแต้มแลกรับเป็นส่วนลดภายใต้กรอบเงื่อนไขที่
ก�าหนดไว้ พัฒนารูปแบบของบัตรก�านัลมาเป็นคูปองมือถือ 
ท�าการส่งข้อความทางการตลาด และการส่งข้อความสนับสนุน
การขายแบบเฉพาะคน และท�าการกระตุน้ยอดขาย โดยสามารถ
สร้างข้อเสนอแบบพเิศษทีจ่�ากดัเวลาส�าหรบัการผลกัดนัรายรบั
ในระยะสั้น ซึ่งแอปพลิเคชัน BevFood ได้เริ่มใช้ในปี 2562 
และมีเป้าหมายในอนาคตที่จะเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น มอบส่วนลดหรือโปรโมชันในพื้นที่น้ัน ๆ 
หรือพื้นที่ใกล้เคียง ช�าระเงินผ่าน QR Code ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ส�าคัญที่จะท�าให้สังคมไร้เงนิสดเตบิโตอย่างก้าวกระโดด ส�ารอง
โต๊ะล่วงหน้า และส่ังอาหารพร้อมกบัช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน

การบรหิารงานของทมีขาย เหลอืตวัแทนขายเพยีงคนเดยีว 
ในการประสานและตดิต่อตามลกูค้าหลกัแต่ละราย

• จัดท�าแผนธุรกิจประจ�าปีร่วมกับลูกค้า (Annual Joint 
Business Plan & Business Review) เป็นการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไทยเบฟกับลูกค้า เพื่อลด
อปุสรรคและช่วยเพิม่โอกาสในการน�าเสนอสนิค้าและบรกิาร
ทีด่ใีห้กบัลกูค้าและผูบ้รโิภคผ่านร้านค้าปลกีของลกูค้า รวมถงึ
เป็นการต่อยอดและพฒันาธรุกจิร่วมกนัในอนาคตกบัลกูค้า 
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พัฒนารูปแบบการสั่งอาหารแบบใหม่

เพิ่มโอกาสในการขาย

 ฐานข้อมูลลูกค้า
ผ่านจ�านวนสมาชิกที่ใช้งาน 

โดยมีเป้าหมายลูกค้าใหม ่

200,000 คน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เพิ่มจ�านวนลูกค้า
และความถี่ในการใช้บริการ 

โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

5% 
จากฐานข้อมูลเดิม 

คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า

เพิ่มช่องทางการขายให้กับ
คาคาชิและโออิชิราเมน

ผ่านบริการรับส่งอาหารต่าง ๆ
(Food Aggregators)

นอกจากช่องทาง
การสั่งอาหารจาก 

OISHI Delivery 

เว็บไซต์ 
oishidelivery.com

เริ่มเป็นพันธมิตรกับ GrabFood 
ผู้ให้บริการรับส่งอาหารในปี 2562 

เพื่อเพิ่มช่องทางน�าเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภค 

ท�าให้ยอดขายในกลุ่ม OISHI Food Delivery 

เติบโตเพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับปี 2561

สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม เปิดโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่

ท�าให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการ
สั่งอาหารทางออนไลน์
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมายเลขโทรศัพท์
1773

ความส�าเร็จของโครงการ

เพิ่มขึ้น 4%
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เป้าหมายในอนาคต
และทศิทางด�าเนนิงาน 
• ขยายการเจาะตลาด (Brand Penetration) 
 ในกลุ่มธุรกิจจัดส่งอาหาร (Food Delivery) โดยเป็น

อันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น 

• ขยายพันธมิตรผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในตลาด 
  โดยเน้นฐานข้อมูลลูกค้าและการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

ได้อย่างรวดเรว็

การให้บรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับกลุ่มผู้ให้บริการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โรงแรมและร้านอาหารที่เป็นคู่ค้า
จากทั่วทุกภูมิภาคของไทยเบฟ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ต่าง ๆ เช่น แพทย์ ต�ารวจ และนักกฎหมาย มาให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ข้อมลูทางการแพทย์และความรูเ้กีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีล
ต่อร่างกายจากการดืม่แอลกอฮอล์ รวมถงึแนวทางการปฏบิตัิ
เพือ่ให้บรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบและค�านงึถงึความปลอดภยั
ของผู้บริโภค โดยงดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
บคุคลทีด่ืม่จนมสีภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมด่ืมได้อกี เพือ่ลดปัญหา
ทีอ่าจจะเกดิข้ึนในสังคม ซ่ึงภายใน 1 ปี จะจัดอบรมจ�านวน 3 ครัง้ 

ในปี 2562 เป็นปีที ่4 ส�าหรบัการจดัโครงการดงักล่าว ซึง่ไทยเบฟ
ได้ขยายการจัดอบรมไปยังกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียม
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค เช่น 
นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมไปถึงร้านอาหารออนเทรด 
(ผบับาร์) โดยมจี�านวนผูเ้ข้าร่วมอบรมมากกว่า 150 คน  

พร้อมทัง้ได้ปรบัรปูแบบการอบรมให้แตกต่างจากในปีทีผ่่านมา 
โดยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมและ
แสดงความคดิเหน็มากขึน้ด้วยการแบ่งกลุม่ผูเ้ข้าอบรมออกเป็น 
5 กลุม่ และให้แต่ละกลุม่แข่งขนักนัท�ากจิกรรมตลอดการอบรม 
เพือ่ให้เกดิกระบวนการคดิและเรยีนรูจ้ากการลงมอืท�าจรงิ เช่น 
การแข่งขนัตอบค�าถามเกีย่วกบักฎหมายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
กิจกรรมเทเครื่องดื่มให้ได้สัดส่วนของหน่ึงดื่มมาตรฐาน 
(Standard Drink) และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนั
เก่ียวกับข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์เกินขนาด 
ซึง่กจิกรรมต่าง ๆ นีท้�าให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามเข้าใจในเนือ้หามาก
ยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัได้รบัความร่วมมอืทีด่จีากมลูนธิแิก้ไขปัญหา
การดื่มแอลกอฮอล์ในการสนับสนุนข้อมูลแผ่นพับความรู้ 
“ดืม่อย่างปลอดภยั ขายอย่างรบัผดิชอบ” ส�าหรบัแจกให้กบั
ผูเ้ข้าร่วมอบรมและสือ่มวลชนทีเ่ข้าร่วมงานอกีด้วย 
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ขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2562 ไทยเบฟยังได้จัดกิจกรรม
การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ Serve Responsibly โดยเปิด
รับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่าง ๆ ผ่านทาง
โครงการ EISA (Education Institute Support Activity) 
ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 20 ทีม 
ส�าหรับผลงานที่ชนะเลิศได้น�ามาเปิดให้ผู้เข้าอบรมได้รับชม
ในระหว่างการอบรม เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในการ
ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น กิจกรรมนี้ยังเป็น
เวทีที่ช่วยพัฒนาต่อยอดความรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาได้คิดและผลิตชิ้นงานที่ช่วยสร้างสรรค์ต่อ
สงัคม ซ่ึงสอดคล้องกบัความมุง่มัน่ของไทยเบฟทีอ่ยากจะมอบ
สิง่ด ีๆ คืนแก่สงัคม เพือ่น�าไปสู่การสร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กับ
ชุมชนอย่างย่ังยืน

นับตั้งแต่ปี 2559 ท่ีได้ริเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ไทยเบฟ
ได้จดัการอบรมไปแล้วจ�านวน 8 ครัง้ ซึง่มจี�านวนผู้ประกอบการ
และผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมอบรมมากกว่า 
450 คน (ปีละ 100 -150 คน) ซึ่งพนักงานผู้ให้บริการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 คน จะให้บริการลูกค้าโดยเฉลี่ย 
6,000 คน ต่อปี สรปุได้ว่าตลอดระยะเวลาทีด่�าเนนิโครงการ
จะมลีกูค้าหรอืผูบ้รโิภคจ�านวนกว่า 2 ล้านคนทีไ่ด้รับการดูแลท่ีดี
จากพนักงานฯ ส่งผลให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างปลอดภยั โดยหลงัจบหลกัสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมทกุคนจะ
ได้รบัประกาศนยีบตัรเพือ่รบัรองว่าได้ผ่านการอบรมการให้บรกิาร
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
จากการที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้มเีนือ้หาท่ีเข้มข้น
และสนกุมากขึน้ในปีนี ้ท�าให้คะแนนประเมนิความพงึพอใจของ
ผูเ้ข้าร่วมอบรมในครัง้ล่าสดุ มคีะแนนสงูถงึ 95%
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ลูกค้า/ผู้บริโภค 2 ล้านคน 

ได้รับการดูแลที่ดีจากพนักงาน 
ส่งผลให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างปลอดภัย

การอบรมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

จัดอบรมไปแล้ว 8 ครั้ง
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมอบรม

 มากกว่า 450 คน
(ปีละ 100-150 คน)

พนักงาน 1 คน ให้บริการลูกค้า 

6,000 คน/ปี (โดยเฉลี่ย)

https://www.facebook.com/ServeResponsiblyThailand/

โครงการนี้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ข้อ 3.5 ประเด็นการด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายนิยาม
ตามบรบิทของประเทศ ซึง่หลงัจากเริม่โครงการนี ้พบว่าพนกังานทีไ่ด้ผ่านการอบรมนี้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือ
หยุดเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เริ่มมีอาการและสภาพร่างกายที่ไม่ควรจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มเติมอีก (ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปรมิาณการเสร์ิฟลดลงไปร้อยละ 33) 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรและเนื้อหา

95%
กิจกรรม Workshop

95%

ความมุง่มัน่และความส�าเรจ็
ในปี 2562 ไทยเบฟได้จดัท�าเพจ “Serve Responsibly การให้บรกิาร
อย่างมีความรับผิดชอบ” ในเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการอกีหนึง่ช่องทาง รวมถงึขยายฐานการรบัรู้
ผ่านช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและผูท้ีเ่คยเข้าร่วม
อบรม รวมถงึบคุคลทัว่ไป ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการให้บรกิาร
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ การดืม่อย่างมคีวามรบัผดิชอบ รวมถงึเพือ่
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง โดยในปัจจบุนั
มีผู้สนใจติดตามเพจจ�านวนมากกว่า 800 คน และมียอดแชร์โพสต์
ไปยังเฟสบุ๊ค ส่วนตัวมากกว่า 300 แชร์ จากยอดการติดตาม
ดงักล่าวถอืได้ว่าเป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึง่ส่งผล
ให้ไทยเบฟได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในสายตาของผูบ้รโิภค 
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แบ่งปันคุณค่า

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายบริหารท่ัวไป 

คุณชูศรี ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

คุณฉัตรบดินทร์ กลัดประเสริฐ 
Hotel Manager
โรงแรมศาลาเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้าอบรมจากโครงการ Serve Responsibly รุ่นท่ี 6

“บรษิทัคาดหวงัว่า ผูเ้ข้าร่วมอบรมจะน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูแ้ละประสบการณ์
ที่ได้รับไปถ่ายทอด แบ่งปันต่อให้กับทีมงาน เพราะเราเล็งเห็นว่า ผู้ให้
บรกิารเหล่าน้ีถอืเป็นบคุคลส�าคญัคนหน่ึงทีจ่ะช่วยดแูลสวสัดภิาพและ
ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ และจากความส�าเร็จของโครงการน้ี 
นอกจากไทยเบฟจะเป็นองค์กรทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในสายตา
ของผู้บริโภคแล้ว เชื่อว่าพนักงานทุกคนเม่ือได้รับรู้ว่าองค์กรมี
โครงการดี ๆ จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�างานในองค์กรที่ใส่ใจ
และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม”

“หลายคนบอกว่ากฎหมายเป็นเรื่องเข้าใจยากและไกลตัว แต่การจัด
อบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริการทุกคนเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหน่ึงในการ
ดแูลชวิีตคนอืน่ และแสดงความรบัผดิชอบต่อสังคม ในฐานะวทิยากร
รู้สึกประทับใจที่ผู้เข้าอบรมสนใจอยากเรียนรู้ ซึ่งการด�าเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืนต้องขายเครื่องดื่มอย่างมีคุณธรรม มีจิตส�านึก 
นอกจากจะดูแลตัวเอง ต้องดูแลคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ถ้าสามารถสมดลุส่ิงเหล่านีไ้ด้กจ็ะท�าให้ผู้ประกอบการด�าเนนิ
กจิการได้อย่างมคีวามสขุและยัง่ยนื”

“ผมท�างานโรงแรมมาประมาณ 20 ปี แต่ว่ายงัมบีางเรือ่งทีเ่รารูไ้ม่หมด หรือ
รูแ้ล้วแต่ไม่ถกู วนันีไ้ด้มาปลดลอ็ก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งกฎหมาย ความรูท้างการ
แพทย์ และมุมมองของผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนท�างานใน
สายการให้บริการควรจะทราบ ขอบคุณไทยเบฟที่จัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับ
กลุม่ผูป้ระกอบการในเขาใหญ่ ผมเชือ่ม่ันว่าผูเ้ข้าร่วมอบรมในครัง้น้ีจะสามารถ
เป็นผูใ้ห้บรกิารทีม่คีวามรบัผดิชอบได้อย่างแท้จรงิ”
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ในปี 2568
โครงการอบรมนี้จะเข้าถึงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

ตั้งเป้าหมายในปี 2568 จะมีจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น

มากกว่า 1,500 คน
(รวมตลอดระยะเวลาด�าเนินโครงการ) 

และต่อยอดไปยังกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ
เช่น พนักงานส่งเสริมการขาย (PG) ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด เป็นต้น

ทิศทางการด�าเนินโครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบในปี 2563

ทิศทางการด�าเนินโครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบในปี 2568

มีจ�านวนผู้ประกอบการ
และผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เข้าร่วมการอบรม

เพิ่มขึ้น 150 คน

เป้าหมาย

จากโรงแรมและร้านอาหาร

80-100 แห่ง 
โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ของแต่ละภูมิภาค เช่น เกาะสมุย 
เชียงราย ขอนแก่น และนครราชสีมา

ขยายผลต่อยอดกิจกรรมในเพจ 
“Serve Responsibly 

การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” ในเฟสบุ๊ค  
โดยเพิ่มกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ 

เพื่อดึงดูดให้มีจ�านวนคนติดตามเพิ่มมากขึ้น
และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งเป้าในปี 2563 จะมีผู้กดไลก์ติดตามเพจประมาณ 

2,000 คน

เป้าหมายที่ท้าทายของโครงการคือ
คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะน�าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้

ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

100%
เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึก

ดังนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของผู้เข้าร่วมอบรมว่าจะให้บริการ
อย่างมีความรับผิดชอบและค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างแท้จริงหรือไม่



โอกาสไร้ขดีจ�ากดั

ไทยเบฟสร้างโอกาสให้กับพนักงานทุกคน ภายใต้แนวคิด 
โอกาสไร้ขีดจ�ากัด ที่ประกาศใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังานได้ก้าวสูจุ่ดหมายในชีวติ มคีวามก้าวหน้า
ในอาชีพ ได้รับโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะ และ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างเครือข่าย
และความสัมพันธ์อันเข้มแข็ง เพื่อท�าประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม 
และร่วมกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ความสุข
และความก้าวหน้าของพนักงาน น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3
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แบ่งปันคุณค่า

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
โครงสร้างและบทบาทที่ชัดเจน

ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของงานแต่ละต�าแหน่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ 2020 และอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้
กับตลาด

บริหารและวิเคราะห์ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมในทุกบริษัท
ของกลุ่มไทยเบฟ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การบริหารผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น

สร้างระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างครอบคลุม ขยายช่องทางการเข้าใช้งาน เพื่อ
ตอบโจทย์พนักงานในแต่ละช่วงอายุ การประเมินผลอย่างเป็นธรรม รวมถึงการวางแผนพัฒนาทักษะ 
เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ ท�างานได้ตามเป้าหมายที่ตนได้วางไว้ ส่งเสริมการมีผลงานให้เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การพัฒนาพนักงานแบบองค์รวม

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ 
70: 20:10 รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการใช้
แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) และโปรแกรมการติดตามความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่ง
และบุคลากรเชิงรุก

ยกระดับการเตรียมความพร้อมของพนักงานและผู้บริหารในการสืบทอดต�าแหน่ง ให้มีความพร้อม
และความสามารถ ทันกับการเติบโตของธุรกิจ และเสริมสร้างความยั่งยืนขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ
และการดูแลพนักงานใหม่

พัฒนากระบวนการในการค้นหาตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
ที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ รวมถึงการจัดหาโครงการใหม่ ๆ 
เพือ่ดึงดูดผูท้ีม่ศีกัยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่การเข้าถงึและดงึดูดพนกังานรุน่ใหม่ 
ที่มองหาองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :
การส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร

สร้างความรู ้ความเข้าใจ ความผกูพนั และความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร เสรมิสร้างความเป็น
หนึง่เดียว (Oneness) ผ่านค่านิยมของกลุ่มไทยเบฟ รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามค่านิยมองค์กร

“หน้าที่ของผมในฐานะผู้น�าไทยเบฟคือ การสร้างสรรค์
และแบ่งปันคุณค่าที่มาจากการเติบโตไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้กับพนักงาน เราท�างานด้วย
ความจรงิจงั เพือ่สร้างโอกาสไร้ขดีจ�ากดัทีไ่ทยเบฟ”

ไทยเบฟเชื่อว่า ความสุขและความก้าวหน้าของพนักงานเป็นแรงจูงใจส�าคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยเบฟจัดหาให้กับ
พนักงานมาโดยตลอด เป็นผลให้พนักงานของไทยเบฟ เป็นพนักงานที่มีความสามารถ ท�างานอย่างมีความสุข อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน สร้างรากฐาน
ส�าหรับการเติบโตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร พร้อมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการบุคลากร 7 ประการ คือ
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โอกาสไร้ขีดจ�ากัดในไทยเบฟมาจากการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ เช่น เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้มีโอกาส
อย่างไร้ขีดจ�ากัดส�าหรับพนักงานภายใต้กลุ่มไทยเบฟเพิ่มสูงขึ้นและยังท�าให้
ไทยเบฟต้องปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์ 2020 เพื่อเพิ่มความ

การเตบิโตผ่าน “การพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพี” 

ด้วยโครงสร้างการท�างานทีแ่บ่งออกเป็นสายผลติภณัฑ์และสายงานสนบัสนนุ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีชัดเจน ไทยเบฟได้ออกแบบกลุ่มงานตาม
สายอาชีพ ก�าหนดเส้นทางการเติบโตในสายงาน และการก�าหนดสมรรถนะ
ที่จ�าเป็นของแต่ละต�าแหน่ง เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า วางแผน
เส้นทางในอาชพีการท�างานของตน รวมถงึการพฒันาศกัยภาพส�าหรบัพนกังาน 
และการให้ความใส่ใจในการท�าแผนพฒันารายบคุคล ท่ีช่วยสนบัสนนุพนกังาน
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ 
พร้อมที่จะเติบโตอย่างก้าวหน้าในสายอาชีพตามที่มุ ่งหวังต่อไป ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้

ยุทธศาสตร์ที่
1

ยุทธศาสตร์ท่ี
4

ยุทธศาสตร์ท่ี
5

แข็งแกร่งให้กับธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไทยเบฟให้ความ
ส�าคัญกับ 3 ปัจจัยหลัก คือ การเติบโตผ่านการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านค่านิยมกลุ่มไทยเบฟและ
วฒันธรรมองค์กรด้านการประเมนิผลงาน และการเตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคต
ผ่านประสบการณ์ดจิทิลั

1. ออกแบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานและพัฒนา
รายละเอยีดใน 14 สายอาชพี ครอบคลมุร้อยละ 85 ของจ�านวนพนกังาน
ทัง้หมด แล้วเสรจ็ในปี 2562 โดยมแีผนจะออกแบบและพฒันาให้เสรจ็ส้ิน
ทัง้ 22 สายอาชพีในปี 2563

22 สายอาชีพในไทยเบฟ

ส่วนงานการตลาด การขาย และการบริการ ส่วนงานหลัก ส่วนงานสนับสนุน

การจัดการ

การบริหารท่ัวไป

การตลาด

การขาย

งานบริการลูกค้า

สื่อ

การค้าปลีก

ความคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบ

การบริหารปฏิบัติการ
ร้านอาหาร

ซัพพลายเชน

การวิจัย
และพัฒนา

การผลิต

วิศวกรรม ควบคุม
คุณภาพ

กลยุทธ์และ
การจัดการโครงการ

การบริหาร
คลังข้อมูล

กฎหมายและ
การตรวจสอบ

การเงิน

ทรัพยากรมนุษย์

การบริหารจัดการ
และงานเลขา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การสื่อสารและ
กิจการองค์กร

การบริหารอาคาร
และสินทรัพย์
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• การอบรมหลักสูตรตามสายงาน (Functional 
Competency Development) 

• โปรแกรมด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership 
Competency)

โดยประยุกต์ใช้แนวทางการวัดประสิทธิผลการเรียนรู้จากการ
อบรมพนักงานของเคิร์กแพทริก (Kirkpatrick Model) โดย
ได้ด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพผูน้�าส�าหรบัพนกังานทีม่ศีกัยภาพ
โดดเด่นผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ตามระดับงานต่าง ๆ ต้ังแต่
ผูบ้รหิารในระดบัสงูจนถงึพนกังานระดบัหวัหน้างาน ในปี 2562 
รวมแล้วเป็นจ�านวนพนกังานถงึ 167 คน 

2. พัฒนาศักยภาพของพนักงานตามระดับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Upskill) โดยแบ่งพนักงานออกเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Spring & Streams) ระดับ
ผู้บริหาร (River) และกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Ocean) 
โดยใช้หลักการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในรูปแบบ 
70: 20: 10 คอื ร้อยละ 70 ได้จากการเรียนรู้จากการลงมอื
ปฏบิตั ิร้อยละ 20 คอืการเรียนรู้จากบคุคลอืน่ และ ร้อยละ 10 
เกดิจากการเรียนรู้จากการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ โดยมี
การแบ่งเป็นโปรแกรมการพฒันา 4 ประเภท คอื
• โปรแกรมพฒันาสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
• โปรแกรมพฒันาทักษะในการปฏบิตังิาน (General Skills) 

การทำงานตางประเทศ

การหมุนเวียนงาน
ภายในประเทศ

การเรียนรู
ผานชองทางออนไลน

การเรียนรูจาก
ที่ปรึกษา

ฟอรั่มการเรียนรู
จากผูนำ

การโคช

การลงพื้นที่ภาคสนาม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารระดับสูง

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารระดับอาเซียน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานระดับบังคับบัญชา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานระดับหัวหนา

โครงการสราง “ผูนำรุนใหม”

ทุนการศึกษา
ไทยเบฟ

ทุนการศึกษา
CMKL

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
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3. จดัท�าแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล (Individual Development Plan : 
IDP) ร่วมกบัพนกังานครอบคลมุร้อยละ 100 ของพนกังานในระดบั 4 ขึน้ไป 
ในกลุม่ไทยเบฟ โออชิิ และเสริมสุข เพือ่ปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมสร้างจดุแขง็ 
ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมให้พนกังานทีจ่ะก้าวไปสูร่ะดบังานทีส่งูขึน้ใน
สายอาชีพของตน พร้อมทั้งมีโปรแกรมติดตามความก้าวหน้าของแผน
พัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่า แผนพัฒนาเหล่าน้ันจะถูก
ด�าเนนิการอย่างจรงิจงัและบรรลผุลส�าเรจ็

4. ด�าเนินการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ (Functional Training 
Program) หลงัจากทีไ่ด้ออกแบบแล้วเสร็จ โดยใช้เปิดสอนแก่พนกังานแล้ว 
จ�านวน 3 กลุม่งาน คอื สายงานขาย สายงานการเงนิและบญัชี และสายงาน
ทรพัยากรมนษุย์ โดยครอบคลุมถงึการสร้างโอกาสในการพฒันาสายอาชพี
ท้ังหมดกว่า 5,400 คน ในปี 2562

5. ออกแบบโปรแกรมการพฒันาพนกังานเพือ่เพิม่ทกัษะใหม่ให้กบั พนักงาน 
(Reskill) รวมถงึการพฒันาพนกังานให้มทีกัษะข้ามสายงาน (Multi-Skill) 
ส่งผลท�าให้พนกังานของไทยเบฟ มกีารหมนุเวยีนงานไปสูต่�าแหน่งงานอืน่
ภายในองค์กรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 27 ของจ�านวนต�าแหน่งทั้งหมด
ทีเ่ปิดรบัของไทยเบฟในปี 2562

6. สรรหาพนักงานและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการสบืทอดต�าแหน่งทีส่�าคญั
ของบรษิทั โดยไทยเบฟสามารถจดัหาพนักงานทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งผูส้บืทอด
ได้คดิเป็นร้อยละ 94 ของต�าแหน่งส�าคญัทัง้หมด ทัง้นี ้การเตบิโตขยายตวั
ทางธรุกิจในภมิูภาคอาเซยีนอย่างต่อเน่ืองเป็นอีกทางหน่ึงในการสร้างโอกาส
ให้พนกังานเตบิโตในระดบัภายในประเทศและในระดบัภมูภิาค เป็นเวทีของ
การสบืทอดต�าแหน่งของพนกังานให้สามารถพฒันาตนเอง น�าไปสูเ่ป้าหมาย
การเป็นผูน้�าขององค์กรได้ในปัจจบุนัและอนาคต

4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการก�าหนด IDP ของตนเอง

ค้นหาและก�าหนด
เป้าหมายในอาชีพ

รู้จักและ
เข้าใจตัวเอง

ก�าหนดแผน
พัฒนาตนเอง

ด�าเนนิการและสรปุผล
การเรยีนรูต้าม

เป้าหมายพฒันา

รวมกันผสานพลัง
สรางสรรคคุณคา
เอาใจใสตอผูเก่ียวของ

คานิยม
กลุมไทยเบฟ

การเรียนรูตาง ๆ ที่พนักงานสามารถออกแบบไดดวยตนเอง
เพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

70: 20: 10

“เสนทางอาชีพที่พนักงานออกแบบได”
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การมส่ีวนร่วมของพนกังานผ่านค่านยิมกลุม่ไทยเบฟ และ
วฒันธรรมองค์กรด้านการประเมนิผลงาน

สิ่งท่ีไทยเบฟให้ความส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างวัฒนธรรมที่เน้น
พนัธสญัญาและผลการปฏบิตังิานท่ีเป็นเลศิ ผ่านการบริหารผลการด�าเนนิงาน
ขององค์กรท่ีโดดเด่น โดยในปี 2562 พนกังานร้อยละ 100 ได้รับการประเมนิผล 
รวมถงึผ่านการเปรยีบเทยีบและจัดล�าดบัคะแนนการประเมนิของพนกังานใน
กลุม่เดยีวกนั และเชื่อมโยงกลับมาสู่กรอบการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
แข่งขันกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพิม่ความเชือ่มโยงระหว่างผลการปฏบิตัิ
งานกับแรงจูงใจหรือผลตอบแทนหลังการประเมินประจ�าปี รวมถึงการเพิ่ม
สดัส่วนของค่าตอบแทนทีเ่กดิขึน้กบัผลการปฏบิตังิานในปีล่าสดุ ท�าให้อตัรา
เฉลีย่ของโบนสัส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัการประเมนิผลงานในระดบัยอดเยีย่มเพิม่สงู
ขึ้นเป็น 3 เท่าของค่าเฉลี่ย ผลตอบแทนหลังการประเมินของผู้มีผลงานใน
ระดบัด ีซ่ึงเป็นการเพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่เดมิ 1.5 เท่า เมือ่เทยีบกบัปีฐาน

1. ไทยเบฟปลูกฝังความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรผ่านวิธีการ
ด�าเนินงาน Say-Stay-Strive* เพื่อพัฒนาแผนและกระบวนการสร้าง
ความผกูพนัให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากจะช่วยท�าให้อตัราการลาออก
ลดลงแล้ว ยังมีส่วนท�าให้พนักงานสร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ ให้กับไทยเบฟ
อย่างสม�า่เสมอ

* จากแนวคิดของ Aon Hewitt (2558)

ยุทธศาสตร์ที่
2

ยุทธศาสตร์ท่ี
3

ยุทธศาสตร์ท่ี
7

ปี 2558-2559 ปี 2560-2561

% ความผกูพนัของพนกังาน
ต่อองค์กร** 61 69

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อตัราการลาออก
ของพนกังาน
ทัง้หมด

14.8 12.86 12.87 11.48 11.52

อัตราการลาออกของพนักงาน 

อัตราความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร 

**การส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรประจ�าปี 2562-2563
ด�าเนินการในช่วงธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

ไม่รวมถึงบริษัทที่มีการควบรวมกิจการในกลุ่มธุรกิจอาหาร

ไทยเบฟได้รับ 3 รางวัลในระดับสากลที่จัดโดยจากสถาบัน Employer 
Branding Institute และ World HRD Congress ณ สิงคโปร์ ในฐานะ
องค์กรทีน่่าท�างาน จาก Asia’s Best Employer Brand Awards 2018 
จากการส�ารวจองค์กรในทวีปเอเชีย 36 ประเทศ ประกอบด้วย 1) รางวัล
นายจ้างยอดเยี่ยม (Best Employer Brand Award) 2) รางวัลนายจ้าง
ในฝันแห่งปี (Dream Employer of the Year Award) และ 3) รางวัลการ
บรหิารพนกังานศกัยภาพสงูยอดเยีย่ม (Awards of Talent Management)

 Asia’s Best Employer Brand Awards 2018

 Best Companies to Work
 For in Asia Award

นอกจากน้ี ไทยเบฟยังได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work 
for in Asia 2019 (Thailand Edition) จากผลการส�ารวจบริษัทชั้นน�าที่มี
คะแนนความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 จาก
นติยสาร HR Asia Magazine ซึง่เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึทศิทางและความ
มุ่งม่ันที่จะยกระดับการบริหารบุคลากรของกลุ่มไทยเบฟให้ก้าวขึ้นสู่องค์กร 
“นายจ้างดีเด่นในระดับอาเซียน” (ASEAN Best Employer) ในอนาคต
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2. ไทยเบฟประสบความส�าเร็จในการใช้ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ 
(ThaiBev Global Values) ผ่านการแสดงออกพฤตกิรรม 
3 ด้าน หรือ 3C เพื่อให้พนักงานในกลุ่มไทยเบฟทั่วโลก
ร่วมกันยึดถือและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
ประกอบด้วยหลกัส�าคญั 3 ประการ คอื ร่วมกนัผสานพลงั 
(Collaboration) สร้างสรรค์คุณค่า (Creating Values) 
และเอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง (Caring for Stakeholders)

3. ไทยเบฟเสริมสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการประเมินผล
ปฏบิตังิานให้มสีดัส่วนทีส่ะท้อนถงึการท�างานทีแ่ท้จรงิของ
พนักงาน โดยก�าหนดส่วนประกอบของการประเมิน คือ 
ตัวชี้วัดผลงานรวม (Shared KPIs) ตัวชี้วัดผลงานส่วน
บุคคล (Individual KPIs) การประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน (Competency) โดยใช้ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ 
(ThaiBev Global Values) ซึ่งมีสัดส่วนแปรผันตามระดับ
พนักงาน ทั้งนี้ ไทยเบฟได้เพิ่มจ�านวนพนักงานที่ได้รับการ
ประเมินผลหลายมิติ (Multi-dimension) จากเดิมที่จัด
ตั้งแต่พนักงานระดับผู้จัดการที่มีระดบังานตัง้แต่ระดบั 10 
ขึน้ไป เปล่ียนแปลงเป็นพนกังานทีม่รีะดับงานระดับหวัหน้าส่วน 
ที่มีระดับงานตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ท�าให้สัดส่วนร้อยละของ
จ�านวนผูไ้ด้รบัการประเมนิเพิม่ขึน้ 2 เท่าในปี 2562

ร่วมกันผสานพลัง
Collaboration

“ลดอีโก้ ลดความเห็นแก่ตัว
ลดความเป็นซูเปอร์สตาร์

มุ่งความส�าเร็จร่วมกันแบบ

One Goal, One Team”

“งานทุกอย่างจะส�าเร็จได้ถ้าเราร่วมมือกัน
เน้นประโยชน์ส่วนรวม

ถ้าองค์กรส�าเร็จ เราก็ส�าเร็จ
ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมุ่งมั่น

ที่จะประสบความส�าเร็จ อย่ายอมแพ้ง่าย ๆ”

“ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วจะเป็นใคร...
และถ้าไ่ม่เริ่มเดี๋ยวนี้จะเริ่มเมื่อไร?

If not you, who?
If not now, When?
ทุกเรื่องต้องเริ่มที่ตัวคุณ ..

It starts with YOU.”

สร้างสรรค์คุณค่า 
Creating Values

เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง
Caring for Stakeholders

ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการและรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส

ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการและรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส

ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการเงินและบัญชี

คุณอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการและรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดก�ากับและดูแลปฏิบัติการประเทศไทย

ผู้บังคับบัญชา
Superior

พ
นัก

งา
นต

่าง
สา

ยง
าน

Cr
os

s F
un

ct
io

ns พ
นักงานร่วมงาน

Peers

ผู้ใต้บังคับบัญชา
Direct Report

พนักงาน
Employee
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เตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคต ผ่าน
ประสบการณ์ดจิทิลั

การเตรยีมความพร้อมให้พนกังานมทีกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมทั้งทักษะการท�างานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
สิ่งส�าคัญที่ไทยเบฟได้จัดเตรียมให้แก่พนักงานเพื่อเตรียมตัว
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นว่า
เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อความส�าเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก 
ไทยเบฟลงทุนพัฒนาระบบ Beverest ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบ
ส�าหรับการเชื่อมโยงการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถ
รองรับการเก็บข้อมูลของพนักงานทุกคนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมท้ังการพัฒนา
คุณสมบัติเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน Beverest Connect และ 
Beverest Life รองรับการใช้งานของพนกังานท้ังหมดในองค์กร 
โดยในปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้งานระบบ Beverest Connect 
แล้วมากถงึ 38,000 คน

ยุทธศาสตร์ท่ี
6

ขั้นตอนและสมรรถนะที่ส�าคัญแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล

1
ข่าวสารข้อมูล

2
การติดต่อสื่อสาร

3
การสร้างเนื้อหา

4
ความปลอดภัย
และการป้องกัน

5
การแก้ปัญหา

• ความสามารถระบุ
 และค้นหาข้อมูล
• การจัดเก็บและ
 จัดระเบียบข้อมูล
• การประเมินและ
 ตัดสินข้อมูล

• ความสามารถสื่อสาร
 ในสภาพแวดล้อม

แบบดิจิทัล 
• การแบ่งปันทรัพยากร

ผ่านเครื่องมือออนไลน์
• การท�างานร่วมกัน

ผ่านเครื่องมือดิจิทัล
• การโต้ตอบและ

มีส่วนร่วมผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

• ความสามารถใน
การสร้างและแก้ไข
เนื้อหาใหม่ผ่าน
เครือ่งมอืดจิทิลัต่าง ๆ 
(เวร์ิด บลอ็ก รปูภาพ 
วิดีโอ)

• การใช้ฟังก์ชันและสูตร
การค�านวณต่าง ๆ 
ในการสร้างเน้ือหา
เพิ่มเติม

• ความเข้าใจเก่ียวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ความปลอดภัย 
และตัวตน 

• ความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

• ความสามารถในการ
ป้องกันข้อมูลและ
ตัวตนแบบดิจิทัล 

• ความสามารถระบุ
ความต้องการและ
ทรัพยากรดิจิทัลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�างาน

• การคิดค้นและ
สร้างโซลูชันผ่าน
เคร่ืองมือดิจิทัล

• แก้ปัญหาความคิด
ผ่านทางรูปแบบดิจิทัล
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นอกจากนี้ ไทยเบฟได้พัฒนาระบบ Thank You System ที่สร้างขึ้นเป็น
แอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จัดรวมอยู่ในกลุ่มของ 
Beverest Life Suite ภายใต้คอนเซป็ต์ “เตมิเตม็รอยยิม้ ด้วยค�าขอบคณุ” 
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการช่ืนชม ยกย่อง ชมเชย และให้ก�าลังใจ
เพื่อนพนักงานที่อุทิศตนมากกว่างานในหน้าที่ ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่าง

หน่วยงาน หรอืระหว่างกลุม่ธรุกจิ เป็นกลไกส�าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร
และความเป็นหนึ่งผ่านการใช้งานระบบ ผลักดันธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ
อย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัค่านยิมกลุม่ไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) 

แอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
พนักงานให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และลักษณะการท�างานในปัจจุบันผ่าน
สมาร์ทโฟน โดยไทยเบฟแบ่งระดับความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิทลัของพนกังาน
เป็น 5 ระดบั ดงันี้

ทกัษะระดบัที ่1 : การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
ทักษะระดับที่ 2 : การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ทักษะระดับที่ 3 : การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัลได้ เช่น การสร้างเอกสาร 
การค�านวณโดยใช้สตูร
ทกัษะระดบัที ่4 : การรูว้ธิกีารรกัษาข้อมลูให้ปลอดภยั
ทกัษะระดบัที ่5 : ความสามารถในการแก้ปัญหา รู้และเข้าใจว่าควรใช้วธิกีารใด
ช่วยแก้ปัญหา ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน 

ระบบ Beverest ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมในกระบวนการท�างานที่รวบรวม
มากกว่า 4 แอปพลเิคชนั และอกีหลายกระบวนการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงการ
ท�างานให้ดีขึ้น และยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ทักษะ และข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
เพื่อนร่วมงานในองค์กร ขณะเดียวกันพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
รับผิดชอบในความก้าวหน้าของตนเอง รับรู้โอกาสและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่
องค์กรมอบให้ บนัทกึข้อมลูการอบรม และสร้างเครอืข่ายของพนกังานท่ัวโลก 
ซึ่งระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ
อย่างไม่มขีดีจ�ากดั
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ดร. เอกพล ณ สงขลา 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล  

“ผมเชือ่ในศกัยภาพอนัยิง่ใหญ่ของทกุคน”

แบ่งปันคุณค่า

“กลุ่มไทยเบฟก�าลังเดินทางสู่ช่วงปี 2020 ในฐานะบริษัทชั้นน�าระดับอาเซียน 
ด้วยจ�านวนพนักงานกว่า 60,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งเป็นพนักงานรุ่นใหม่หรือ
เจนวาย (Generation Y) กญุแจส�าคัญสูค่วามส�าเรจ็คือการเพิม่พนูศกัยภาพของ
พนกังานในยุคดิจิทัล ร่วมกันผสานพลังทั้งกลุ่มโดยเฉพาะการสร้างให้อาเซียน
เป็นบ้านของเราอย่างแท้จริง ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราเชื่อมโยงประสบการณ์พนักงาน
ในกลุ่มด้วยระบบ Beverest ซึง่เป็นระบบ Cloud system ท�าการพัฒนาผู้มี
ศักยภาพของกลุ่มต้ังแต่ระดับคนรุ่นใหม่ไปถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทั้งไทย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และเมียนมา นอกจากนี้ ไทยเบฟได้รับรางวัลอัน
ทรงเกยีรต ิBest Companies to Work for in Asia 2019 จากนิตยสาร HR 
Asia ซึ่งท�าการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมพนักงานระดับนานาชาติ สอดคล้อง
กับแนวทางโอกาสไร้ขีดจ�ากัด (Limitless Opportunities) ของไทยเบฟ ได้แก่ 
โอกาสการเติบโตในสายอาชีพ โอกาสการเชื่อมความสัมพันธ์ และโอกาส
สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งในระดับประเทศไทยและอาเซยีน” 
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 เป้าหมายเพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์ปี 2568
1. ไทยเบฟด�าเนนิการเสรมิสร้างความผกูพนักบับคุลากรในองค์กร (Employee 

Engagement) อย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ทีม่เีป้าหมายเพือ่เป็น
บริษัทนายจ้างดีเด่นระดับอาเซียนภายในปี 2568 ดึงดูดให้บุคลากรที่มี
คุณภาพเข้ามาร่วมงานกับองค์กร พร้อมทั้งรักษาพนักงานที่ท�างานใน
องค์กร เป็นส่วนช่วยให้ไทยเบฟก้าวขึ้นเป็นผู้น�าธุรกิจเครื่องดื่มและ
อาหารที่มั่นคงและยั่งยืนในอาเซียน โดยไทยเบฟมีเป้าหมายว่าภายในปี 
2565 อัตราความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร จะมีมากกว่า
ร้อยละ 75 ขึน้ไป 

2. จัดท�าโครงการหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะและความ
ช�านาญในการท�างานทางวิชาชีพ โดยการเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท�างานของพนักงาน ผ่านการเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในเนื้องานเดิม 
(Upskill) และการเพิม่ทกัษะใหม่ทีจ่�าเป็นในเนือ้งานอืน่ ๆ (Reskill) รวมถงึ
การสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากร (Mobility) โดยการเพิ่ม
ทกัษะการท�างานข้ามสายงาน (Multi-Skill) ตามแนวคดิโอกาสไร้ขดีจ�ากดั 
ซ่ึงมเีป้าหมายการโอนย้ายข้ามสายงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 รวมถงึการ
เพิม่เตมิทักษะพืน้ฐานในการใช้นวตักรรมเทคโนโลยดีจิิทลัให้กบัพนกังาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่อนาคตในยุคดิจิทัล รวมถึงการ
เพิ่มทักษะท่ีท�าให้พนักงานสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
เทคโนโลยีดจิทัิลเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการท�างานและทางธรุกจิ

3. ด�าเนนิการขยายขอบเขตการประเมนิผลงานแบบหลายมติ ิตัง้แต่พนกังาน
ระดับบริหารไปสู่พนักงานที่อยู่ในระดับหัวหน้าส่วน โดยมีเป้าหมายให้มี
พนักงานที่ท�าการประเมินผลงานแบบหลายมิตินี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ของพนักงานท้ังหมดภายในปี 2563 ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการเป็นผูน้�า (Leadership Competency) อย่างมรีะบบ

4. ไทยเบฟด�าเนนิการส่งเสรมิและสนบัสนนุวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละพัฒนา 
ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาให้องค์กรเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 
โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน (ThaiBev Sustainability 
Academy หรอื TSA) ได้รเิริม่ก่อต้ังขึน้โดยมีพนัธกิจในการสร้างวฒันธรรม
การท�างานที่กระตุ้นหนุนเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถของ
พนกังานในการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนืให้แก่กลุม่ธรุกจิต่าง ๆ ทัว่โลก

 ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ส�านักพฒันาความเป็นเลศิ ผ่านคณะท�างานความยัง่ยนื
ของไทยเบฟ ได้รวบรวมเครอืข่ายองค์ความรูข้ององค์กร (Communities 
of Practice หรือ CoPs) เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนที่ดีทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึประสบการณ์จากการเป็นสมาชกิ DJSI 
ต้ังแต่ปี 2558 เพือ่วางแผนงานส�าหรบัโครงการศนูย์การเรยีนรูก้ารพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื โดยใช้ประโยชน์จากทรพัยากรขององค์กร รวมถงึต่อยอด ออกแบบ 
และพฒันาเป็นหลกัสตูรของโครงการฯ และเผยแพร่ความรูต่้อไป

 โครงการศนูย์การเรียนรู้การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้รับการออกแบบให้มีการท�างาน
ร่วมกับเครอืข่ายและพนัธมิตร ชมุชน ผูท้รงคุณวฒุด้ิานการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
และผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านจากทัว่โลก เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
ผ่านการประชมุเชงิปฏบิตักิารและการเยีย่มชมสถานทีป่ฏบิตักิาร โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่นในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปัน
คณุค่าของการเตบิโต” เพือ่อนาคตทีย่ัง่ยนื ตามวสิยัทศัน์ 2025

5. ไทยเบฟได้ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ การใช้ระบบ ThaiBev Thank You 
System โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งบริษัทใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยตัง้เป้าหมายว่าภายในปี 2563 จะมผีูใ้ช้งาน
ระบบน้ีไม่ต�่ากว่า 10,000 คน ทั้งน้ีไทยเบฟเชื่อม่ันว่าระบบ ThaiBev 
Thank You System จะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ความยัง่ยนืขององค์กร
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เส้นทางการเรียนรู้ในไทยเบฟ

0
การดูแล
พนักงาน

พนักงานใหม่

• ปฐมนิเทศ
• ค่านิยมกลุ่ม
• จรรยาบรรณ
• กฎระเบียบ

2
การแนะน�า

งาน

• การเรียนรู้จากการท�างาน
• การส่งมอบงาน

1
แผนการ
พัฒนา

รายบุคคล
พนักงานปัจจุบัน

• เป้าหมายในอาชีพ
• การพัฒนาสมรรถนะ
• พูดคุยกับหัวหน้างาน

สมรรถนะความเป็นผู้น�า
และทักษะทางด้านอารมณ์ 
ที่จ�าเป็นต่อการน�าทีมหรือ
น�าธุรกิจ

โปรแกรมส�าหรับ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง

5
โปรแกรม 
ส�าหรับผู้มี
ศักยภาพ

โปรแกรมบังคับ

โปรแกรมตามบทบาทงาน 

โปรแกรมเฉพาะส�าหรับ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานได้เรียนรู้ และสามารถ
ท�างานที่ไทยเบฟได้ตามหลักการท�างาน

• เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานในการสร้าง
ผลงานให้ดีเยี่ยมตามบทบาทงานที่ได้รับ

• เพื่อยืนยันความพร้อมในความสามารถของพนักงาน
ในการเติบโตตามสายอาชีพ

เพื่อเร่งความพร้อมในการรับความท้าทายทางสายอาชีพ

จ�าเป็นต้องผ่านตามระดับ
ของสายอาชีพ

3
โปรแกรมตาม

สายอาชีพ

4
โปรแกรม

ตามบทบาท



ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
และความสขุของพนกังาน

ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานทั้งกลุ่ม
ไทยเบฟ เพื่อให้ทุกหน่วยงานขององค์กรด�าเนินงานสอดคล้องตาม
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของกลุ่มไทยเบฟ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่าง
เคร่งครัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการท�างานเพื่อ
ให้พนกังานท�างานอย่างมีความสขุ

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-5,
GRI 403-6, GRI 403-8, GRI 403-9,
GRI 403-10
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คณะกรรมการ
ความผาสุก

พนักงาน

ผู้ทุพพลภาพพนักงาน
สูงอายุ

ผู้รับเหมาครอบครัว
พนักงาน

เพือ่คุณภาพชวิีตในการท�างานและสขุภาพทีด่ขีองพนกังาน ไทยเบฟก�าหนด
ให้มแีนวทางการปฏบิตังิานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดล้อม
ในการท�างานและความสขุของพนกังานอย่างครอบคลมุ ดงันี้

• ก�าหนดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของกลุม่ไทยเบฟ

• บนัทึก ตรวจสอบ และเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านความปลอดภยั และอบุตัเิหตุ
จากการท�างานท่ีเกดิขึน้ พร้อมทัง้จัดท�ารายงานด้านความปลอดภยั
เสนอผูบ้รหิารตามมาตรฐานของกลุม่ไทยเบฟ

• ก�าหนด ทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมของกลุ่มไทยเบฟ เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
การด�าเนนิงาน รวมถงึการจดัให้มกีารทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก
บรษิทัเป็นประจ�าทุกปี

• จดัการฝึกอบรมขัน้พืน้ฐานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้พนกังาน
และผูร้บัเหมาของไทยเบฟ พร้อมทัง้การอบรมขัน้สงูแก่ผู้บรหิาร

• สื่อสารและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาของ
กลุ่มไทยเบฟในเชงิรกุ

• ดแูลสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ของพนกังานและครอบครวัของพนกังาน 
เพื่อดึงดูดให้พนักงานอยู่กับองค์กร มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และ
ท�างานอย่างมคีวามสขุ

• ดูแลสุขภาพของพนักงาน มุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบรูณ์ โดยจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีให้กบัพนกังานทกุคน รวมถงึ
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง จัดเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและ
การประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่พนกังาน 
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ในปี 2562 ไทยเบฟมุ่งเน้นการสื่อสารและการปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงการ
สร้างความสขุให้กบัพนกังานในการท�างาน โดยมกีจิกรรมส�าคญั ดงันี้

ด้านความปลอดภยั

• คณะท�างานความปลอดภัยจากส่วนกลาง ออกพื้นที่ตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัของบรษิทัในกลุม่ไทยเบฟ ทัง้ในกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล ต่างจังหวัด รวมถึงบริษัทในกลุ่มไทยเบฟใน
ต่างประเทศ อาท ิสิงคโปร์ มาเลเซยี และเมยีนมา

• สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่และรวบรวมข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน โดย
ครอบคลุมการเก็บข้อมูลความปลอดภัยรอบด้านตามมาตรฐาน
การรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) พร้อมทัง้
ท�าการวิเคราะห์และรายงานผลตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยแยก
ตามบริษัทและรวมตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ 
ทันท่วงทีตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ก�าหนดขึ้น พร้อมทั้ง
จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตาม
สายงานไปถงึผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานอย่างสม�า่เสมอ

• จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เช่น การอบรม
เชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยกลุ่มไทยเบฟ ประจ�าปี 
2562 การอบรมมาตรฐานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 
45001 การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมถึงการขยายขอบเขตการอบรมด้านการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยบนท้องถนนไปสู่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงาน
ท่ีมยีานพาหนะส่วนตวั 

• จดัคณะท�างานตรวจสอบข้อมลูด้านความปลอดภยัภายในประจ�า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
มีการรบัรองจากหน่วยงานภายนอกในระดบัสากล เพือ่ให้มัน่ใจว่า
ข้อมูลด้านความปลอดภัยในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ถูกรายงาน
อย่างถกูต้อง เทีย่งตรง และสอดคล้องตามหลกัมาตรฐานสากล

ด้านอาชวีอนามยั

• ดแูล-ไทยเบฟใส่ใจดแูลพนกังานในด้านสขุภาพและอนามยั โดย
การจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจ�าห้องพยาบาลเพื่อให้บริการ
ตรวจรกัษาและให้การปรกึษาด้านสขุภาพแก่พนกังาน รวมถงึการ
ท�าข้อตกลงกับสถานพยาบาลเพื่อน�าพนักงานที่บาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

• ป้องกัน–ไทยเบฟใส่ใจในการป้องกันโรคให้กับพนักงาน โดย
เฉพาะโรคในกลุม่วยัท�างาน อาท ิการฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่
ให้แก่พนกังานเป็นประจ�าทกุปี

• รกัษา–ไทยเบฟช่วยเหลอืเงนิค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอก 
(OPD) เพิม่เตมิให้แก่พนกังาน นอกจากเงนิช่วยเหลอืประกนัสงัคม
ที่บริษัทจ่ายให้ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดประกันอุบัติเหตุและ
ประกนัการเจบ็ป่วยประเภทผูป่้วยใน (IPD) ให้กบัพนกังานทกุคน

• ตรวจสุขภาพ–ไทยเบฟจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน
ทกุคน โดยจดัการตรวจทีแ่ตกต่างกันตามเพศ อาย ุและความเสีย่ง
ต่อการเกดิโรค เช่น การตรวจมะเรง็ต่อมลกูหมากและมะเรง็เต้านม
ให้แก่พนักงานที่อยู่ในช่วงอายุที่มีความเสี่ยง รวมถึงการตรวจ
สุขภาพเพิ่มเติมให้กับพนักงานในโรงงานตามปัจจัยเสี่ยง 
นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพและวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ให้กบับดิา มารดาของพนกังานด้วย

• ให้ความรู้–ไทยเบฟจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและโรค
ที่มักตรวจพบกับพนักงานและสมาชิกในครอบครัว เช่น โรคของ
คนท�างานออฟฟิศ (Office Syndrome) การลดความเครียด 
รวมถงึการฝึกทกัษะการช่วยชวีติเบือ้งต้นให้กบัพนกังานอกีด้วย
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ด้านสภาวะแวดล้อมในการท�างาน

• เปิดส�านกังานใหม่ที ่ThaiBev Quarter
 ไทยเบฟได้เปิดส�านักงานใหม่ท่ี ThaiBev Quarter อยู่

ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในระดับสากล มีพื้นที่ใช้สอยรวมถึง 48,273 ตารางเมตร 
ตกแต่งเป็นส�านักงานที่ทันสมัย เหมาะสมกับการท�างาน
สมยัใหม่ มห้ีองประชุมขนาดเลก็-ขนาดใหญ่ และมสี�านักงาน
แบบพื้นที่ท�างานร่วมกัน (Co-working Space) ส�าหรับ
พนกังานและบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ และพื้นที่
จัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ รวมถึง สิ่งอ�านวยความสะดวก
ท่ีพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับพนักงานไทยเบฟ 
เช่น ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ธนาคาร ห้องออกก�าลัง
กาย รวมถึงห้องสันทนาการ ห้องฟิตเนส ลานกีฬา 
สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล สนามเทนนิส และ
ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น

• การปรบัการยศาสตร์ในการท�างาน 
(Ergonomic Workplace)

 จดัลกัษณะงานให้เหมาะสมกบัพนกังาน รวมถงึการออกแบบ 
จดัหาเครือ่งมอื-อปุกรณ์การท�างาน เฟอร์นเิจอร์ส�านกังาน 
จดัระบบงานและกระบวนการเคลือ่นไหวร่างกายให้เหมาะสม 
รวมถึงการให้ความส�าคัญในการวิเคราะห์วิธีการท�างาน
ให้สอดคล้องกบัความสามารถและสมรรถนะของพนกังาน
แต่ละกลุม่ 
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ด้านความผาสกุ

การท�างานอย่างมคีวามสขุของพนกังาน คอืเป้าหมายทีส่�าคญั
ของไทยเบฟ นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม การเลือ่นต�าแหน่ง 
และสวัสดิการของพนักงาน ไทยเบฟมุ่งมั่นจัดท�ากิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง 
และเพือ่สร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร ดงันี้

• จัดต้ังคณะท�างานเสรมิสร้างสุขภาพอนามยั
และความผาสกุของพนกังาน

 ในปี 2562 ไทยเบฟได้ตั้งคณะท�างานเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยและความผาสุกของพนักงาน ประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ไทยเบฟ เพื่อมุ่งตอบโจทย์การ
ท�างานอย่างมคีวามสขุของพนกังาน

• ด�าเนนิการเพิม่สทิธปิระโยชน์แก่พนกังาน
 ปรับปรุงข้อบังคับการท�างานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ในปี 2562 
เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากที่
กฎหมายก�าหนด เช่น เพิ่มสวัสดิการวันลาคลอดให้กับ
พนักงานหญิงมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด และวันลาดูแล
บุตรที่เพิ่งคลอดส�าหรับพนักงานชาย เพิ่มวันลากิจให้กับ
พนักงานรายวนั และการเพิม่ค่าชดเชยให้กับพนักงาน เป็นต้น
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• สนับสนุนให้พนักงานมีอิสระในการเลือกท�างานแบบยืดหยุ่น
 ไทยเบฟให้ความส�าคัญต่อสถาบันครอบครัวของพนักงานอย่าง

ต่อเนือ่ง โดยในปี 2562 ไทยเบฟให้อสิระในการเลอืกช่วงเวลาการ
ท�างานของตนได้ โดยประกาศให้มีการท�างานแบบยืดหยุ่นกับ
พนักงานบริษัทไทยเบฟ และบริษัทย่อยที่ท�างานใน ThaiBev 
Quarter โดยโครงการนี้มีผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 
มถินุายน 2562 โดยมพีนกังานเข้าร่วมโครงการในขัน้ต้น 250 คน 
สนบัสนนุให้พนกังานมคีวามสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกบัชวีติ
ครอบครัว และสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดใน
ชัว่โมงเร่งด่วนในช่วงเช้าและช่วงเยน็ เป็นการช่วยลดความเครยีด 
นอกจากนี ้ยงัจดัให้มพีืน้ทีใ่นส�านกังานแบบพืน้ทีท่�างานร่วมกนั 
(Co-working Space) เพื่อให้พนักงานติดต่อสื่อสาร พูดคุย 
ปฏิสัมพันธ์แบบการท�างานร่วมกัน และจัดให้มีโต๊ะท�างานแบบ
ไม่ประจ�า หรอืมพีืน้ทีท่�างานร่วมกนั (Hot Seat) ให้พนกังานเลอืกทีน่ัง่
ท�างานได้ตามสะดวก สามารถเปลีย่นทีน่ัง่ไปในแต่ละวนัตามต้องการ

• จดักิจกรรมลดอาการออฟฟิศซนิโดรมให้พนกังาน
 ความสบายกาย สบายใจ ย่อมส่งผลให้เกิดความคิดเชิงบวกและ

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน ไทยเบฟได้จัดกิจกรรมการ
นวดผ่อนคลายให้กับพนักงานในส�านักงานส่วนกลางและตาม
โรงงานต่าง ๆ ลดอาการออฟฟิศซนิโดรม อาการเมือ่ยล้าทีค่อ บ่า 
ไหล่ สะบัก และต้นแขน ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์
ตลอดปี โดยในปี 2562 มพีนกังานเข้ารบับรกิารกว่า 1,000 คน 

• ไทยเบฟส่งเสรมิการจ้างงานพนกังานผูทุ้พพลภาพ
 ไทยเบฟส่งเสริมการจ้างงานให้ผู้ทุพพลภาพมีอาชีพและมีงานท�า 

โดยในปี 2562 กลุม่ไทยเบฟ 36 บรษัิทย่อย ได้รบัผูท้พุพลภาพ 
4 ประเภทเข้าเป็นพนักงาน (ความพิการด้านการเคลื่อนไหว 
ด้านการมองเหน็ ด้านการได้ยนิ และด้านสตปัิญญา) รวม 496 คน 
ส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศกัด์ิศรี
ทัดเทยีมบคุคลทัว่ไป

• การดแูลพนกังานสงูวยั
 ไทยเบฟเชือ่ในศกัยภาพของผูส้งูวยั จงึให้โอกาสพนกังานสูงอายุ

ที่สมัครใจและเข้าเงื่อนไขของบริษัท ให้ท�างานในบริษัทต่อไปหลัง
เกษยีณอายกุารท�างาน โดยจดัให้มเีวลาท�างานทีย่ดืหยุน่ เหมาะสม
กับวัย สามารถเลือกวันท�างานตามระยะเวลาที่ก�าหนดให้ในแต่ละ
สัปดาห์ได้ตามต้องการ ซึ่งในปัจจุบัน ไทยเบฟมีพนักงานสูงอายุ
ทีอ่ายมุากกว่า 60 ปี มากด้วยประสบการณ์การท�างานร่วมท�างาน
กว่า 245 ท่าน มส่ีวนช่วยให้ผูส้งูอายภุมูใิจในคณุค่าของตน และ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุให้สามารถจุนเจือตัวเองและ
ครอบครวัได้อย่างภาคภมูิ

นอกจากน้ี ยังจัดโครงการวางแผนเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อ
อนาคตที่ดีก่อนเกษียณ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตอย่างผาสุกของพนักงาน โดยใน
ปีนี้ได้จัดการบรรยายในเรื่อง สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบริษัทและ
ภาครฐัก่อนและหลงัเกษยีณ การใส่ใจดแูลสขุภาพกาย/ใจ การบรหิาร
เงนิหลงัเกษยีณ ช่องทางอาชพีและงานอดเิรก เพือ่ให้พนกังานสูงวัย
ได้มีการเตรียมตัวและสามารถจัดการชีวิตภายหลังเกษียณอายุการ
ท�างาน รู้จักการออมและการบริหารเงินและบริหารหน้ี ซึ่งได้มีการจัด
ถ่ายทอดสดไปยงัพนกังานในโรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ อกี 23 แห่ง 
มผีูเ้ข้ารบัฟังการบรรยายกว่า 500 คน

ขณะเดียวกันไทยเบฟมีโครงการตลาดนัดวันจันทร์ เปิดโอกาสให้
พนักงานที่เกษียณอายุการท�างานมีรายได้พิเศษจากการน�าอาหาร 
สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาจ�าหน่ายให้กับเพื่อนพนักงานและ
บคุคลทัว่ไป เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานทีเ่กษยีณอาย ุมช่ีองทางอาชพี 
งานอดเิรก และรายได้เสรมิ ทกุวนัจนัทร์ตลอดปี



196 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ใส่
่ใจ

ดูแ
ลบ

ุคล
�ก

ร 
ลูก

ค้�
 แ

ละ
ผูู้

้บริ
โภ

ค

แบ่งปันคุณค่า

คุณอรัญญา วุฒิกานากร 
ผู้จัดการกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด 
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

“ดิฉันท�างานที่บริษัทไทยเบฟเป็นปีที่ 11 แล้วค่ะ ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�างานที่องค์กรน้ี 
เพราะตัง้แต่เข้ามาท�างานทีน่ีจ่นถงึปัจจบุนั ได้เหน็การเปลีย่นแปลงของไทยเบฟไปในทศิทางทีด่ี
อย่างต่อเนือ่ง ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์กว้างไกลในการพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างรวดเรว็ มคีวาม
แขง็แกร่งและยัง่ยนื รวมถงึการตอบแทนสูส่งัคมด้วยค่ะ

การท�างานที่ไทยเบฟ มีความประทับใจหลายอย่างค่ะ เช่น มีผู้บังคับบัญชาที่ให้ค�าแนะน�า
สนบัสนนุในการท�างาน มเีพือ่นร่วมงานทีด่ ีและบรษิทัฯ กใ็ห้ความส�าคญักบัพนกังานทกุระดบั 
มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร มีกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย รวมทั้งใส่ใจดูแลพนักงานในเร่ืองความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้น่าอยูเ่พือ่ให้พนกังานมคีวามสขุค่ะ”

• กจิกรรมดูแลครอบครวัพนกังาน
 นอกจากจะดแูลชวีติความเป็นอยูข่องพนกังานแล้ว ไทยเบฟ

ยังภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมดูแลครอบครัวของพนักงาน ทั้งใน
ด้านของบตุรและบดิา มารดา  

โครงการด้วยรักและห่วงใยแก่บุตรพนักงาน (Day Care for 
ThaiBev Kids) เป็นกจิกรรมทีจั่ดขึน้เพือ่ให้พนกังานพาบตุรใน
วัยอนุบาลและประถมศึกษามาในสถานที่ท�างานเพื่อใช้เวลาว่าง
ช่วงปิดภาคการศกึษาให้เป็นประโยชน์และเพลดิเพลนิ ด้วยการ
ท�ากิจกรรมเชิงศิลปะและเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ 

เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพนกังานและครอบครวัในช่วงเวลา
การท�างาน และช่วยให้พนกังานได้มเีวลาใกล้ชดิกบับตุรของตน
มากขึน้อกีด้วย

นอกจากนี ้โครงการรกัแม่…รกัษ์หวัใจ ยงัเป็นโครงการทีไ่ทยเบฟ
จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานพาบิดาและมารดามาตรวจสุขภาพและ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้งฟังบรรยายจากแพทย์และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกาย/ใจ พร้อมบูธกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การฝึกช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน โดยมพีนกังาน รวมถงึบดิาและมารดา
ของพนกังานเข้าร่วมกจิกรรมกว่า 230 คน
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ทศิทางการด�าเนนิงาน
1. ด�าเนนิกจิกรรมต่อเนือ่ง สร้างการรบัรูแ้ละการสร้างจติส�านกึ

ให้กับพนักงานในองค์กรและผู้รับเหมา ส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภยั รวมถงึการขยายงานด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน สู่บริษัทใน
กลุม่ไทยเบฟในภมูภิาคอาเซยีน 

2. จัดท�าโครงการลดอัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานและ
ความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและ
ผูร้บัเหมา โดยมเีป้าหมายให้ความถีก่ารเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้
หยุดงานของพนกังานต�า่ลงเหลอื 1.0 ในปี 2565

3. มุ่งมั่นปลูกฝังวินัยเร่ืองความปลอดภัยทางถนนให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งและพนกังานท่ัวไปทีต้่องขับข่ีรถยนต์และจกัรยานยนต์ 
เพือ่บรรลเุป้าหมายทีจ่ะลดอตัราการเสียชวีติจากการท�างาน
ของพนักงานที่มีอัตราที่สูงในปี 2560 และ ปี 2561 ที่มี
สาเหตกุารเสียชวีติส่วนใหญ่มาจากอบุตัเิหต ุเนือ่งจากการ
ฝ่าฝืนกฎจราจรและขาดวนิยัจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน โดย
จดัอบรมและกจิกรรมในเรือ่งความปลอดภยับนท้องถนนให้
กบัพนกังาน พร้อมทัง้ขยายขอบเขตไปยงัส่วนภมูภิาคและ
กลุม่ตัวแทนจ�าหน่ายด้วย

4. ขยายผลการสร้างเครือข่ายงานด้านความปลอดภัยที่มี
สมาชกิเป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานจากบรษิทั
ในกลุม่ไทยเบฟทัว่ทัง้ภมูภิาคอาเซยีน เพือ่เป็นกลไกทีส่�าคญั
ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
การสือ่สาร แลกเปลีย่นความรูแ้ละข่าวสารด้านความปลอดภยั
อย่างทัว่ถงึในกลุม่สมาชกิ รวมถงึการจดัอบรมความปลอดภยั
ขัน้สงูแก่เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ

5. สร้างฐานข้อมลูสขุภาพของพนกังานแต่ละคน เพือ่น�าข้อมูล
มาเกบ็สถติแิละวเิคราะห์ มุง่ดแูลสขุภาพของพนกังานในเชงิ
รกุทัง้ในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจก่อนที่จะเกิดโรค 
พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจในการออกก�าลังกาย 
สร้างสขุอนามยัให้ตนเองและครอบครวั ลดความเครยีดจาก
การท�างาน รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มักเกิดกับ
พนกังาน โดยมเีป้าหมายให้พนกังานมสีขุภาพดขีึน้ ลดการ
เจบ็ป่วย มคีณุภาพชวีติทีด่แีละท�างานอย่างมคีวามสขุ



สทิธมินษุยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด 
จติใจ และความเป็นอยูท่ีม่นษุย์ทกุคนได้รับอย่างเสมอภาคกนั ไทยเบฟ
ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง และ
เคารพในสทิธิมนษุยชนของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด อาท ิพนกังาน
ของบรษิทั บรษิทัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธรุกจิ นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในหลักการ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการท�างานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานไทย 
พ.ศ. 2560 และเคารพต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization : ILO) 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 
GRI 412-1, GRI 412-2
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ไทยเบฟก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธมินุษยชน
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้

• ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติต่อทุกภาคส่วน
ของธรุกจิอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นพนักงาน 
ชุมชน บริษัทคู่ค้า รวมถึง เด็กและสตรี ผู้ทุพพลภาพ
และผู ้ด ้อยโอกาส กลุ ่มชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น 
แรงงานต่างด้าว

• ด�าเนนิการในเชงิรกุด้านสทิธมินษุยชนผ่านกระบวนการจดัการ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence 
Process) อย่างต่อเนื่อง โดยท�าการตรวจสอบการละเมิด
ในด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านด้วยกลไกการส่งเสริมและ
คุม้ครองด้านสิทธิมนษุยชนของไทยเบฟ รวมถงึกระบวนการ
ตรวจสอบและติดตามผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอ

• สื่อสารและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเปิดให้มีช่องทางการ 
ร้องทุกข์ของไทยเบฟทีโ่ปร่งใสและมปีระสิทธภิาพ พร้อมทั้ง
มีกระบวนการปฏิบัติเพื่อเยียวยาผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบอย่าง
เป็นธรรมหากเกดิการละเมดิด้านสทิธมินษุยชน นอกจากนี้ 
ยังมีการแต่งตั้งคณะท�างานด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้
ค�าปรึกษาแก่พนักงานของไทยเบฟเมื่อมีการละเมิด
เกิดขึ้นในบริษัท

• ให้ความรู้ ฝึกอบรม และสนับสนุนให้พนักงาน บริษัทคู่ค้า 
และลูกค้า เคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในธุรกิจของตนอย่างเข้มงวด โดยค�านึงถึงหลักปฏิบัติ 
นโยบายและระเบยีบข้อบงัคบัของไทยเบฟ เช่น จรรยาบรรณ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ แนวทางการปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า และ
นโยบายทางด้านสทิธมินษุยชนของไทยเบฟ ซึง่ในปี 2562 
มกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านสทิธมินษุยชนโดยคดัเลอืก
พนักงานจากกลุ่มที่มีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มการขนส่ง 
กลุ่มการจัดซื้อจัดหา กลุ่มการขายและการตลาดและ
กลุ่มงานบรหิารบคุคล เพือ่ให้ความรูแ้ละท�าความเข้าใจ
ถึงความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชน

ในปีที่ผ่านมาไม่พบรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม
ไทยเบฟ อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยง
อย่างดีว่า กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอาจมีส่วนเชือ่มโยงกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในทางตรง
และทางอ้อม ไทยเบฟจึงมีความมุ่งม่ันที่จะลดความเสี่ยงและ
การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยใช้กลไกประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเบฟอย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากนี ้ยงัมกีารก�าหนดมาตรการบรรเทาเพิม่เตมิเพือ่แก้ไข
และลดโอกาสที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรม
ทางธุรกิจของไทยเบฟ
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โครงการและกจิกรรมส่งเสรมินโยบายสทิธมินษุยชน

2. การตั้งคณะท�างานบริหารความผาสุกของพนักงาน 
(Employee Wellness Management)

  พนกังานทกุคนเป็นหนึง่ในผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทีส่�าคญัของไทยเบฟ
ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกคนจะได้รับ
การดูแลจากหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมาโดยเฉพาะ คือ คณะท�างาน
บรหิารความผาสกุของพนกังาน รวมถงึคณะกรรมการสวัสดิการ
ของไทยเบฟ ท�าให้พนกังานแสดงศกัยภาพออกมาได้อย่างเตม็ที่
ภายใต้บรรยากาศการท�างานที่เอื้อต่อการท�างาน รวมถึงการ
ใส่ใจในสุขภาพของพนักงานท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ท�าให้พนักงานของไทยเบฟท�างานอย่างมีความสุข นอกจากน้ี 
คณะท�างานบริหารความผาสุกของพนักงานยังเป็นช่องทางที่
ส�าคัญทางหนึง่ในการรบัเรือ่งร้องเรยีนและร้องทกุข์จากพนักงาน
ที่ถูกละเมิดในด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

• สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
• สภาพการท�างานของพนักงาน
• สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน

ซึ่งกระบวนการต่อไปคือ การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไข การวัดผลส�าเร็จและแนวทางใน
การสือ่สารให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องต่อไป

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของไทยเบฟ

4. ติดตามและรายงานผล
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

3. บูรณาการผลการประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

5. แก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น

2. ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

1. ประกาศนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน

1. การจัดโครงการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence Process) 

  กิจกรรมจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2560 
โดยผลของโครงการในปี 2562 ไทยเบฟมีประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คอื 
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3. การคัดเลือกและการตรวจสอบคู่ค้าผู้ผลิตสินค้า
และบริการในเรื่องความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 

  ส�าหรบัคูค้่าของไทยเบฟ ไทยเบฟได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบั
คูค่้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผลบังคับใช้
กบัคู่ค้าของไทยเบฟทกุราย นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัมกีระบวนการ
ตรวจสอบความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า เริ่มต้ังแต่
การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ ตลอดจนการตรวจสอบ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปีส�าหรับคู่ค้ารายปัจจุบัน 

แบ่งปันคุณค่า

“การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนท�าให้เข้าใจว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ส�าคัญ
อย่างย่ิงกับบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงานว่าจ้างผู้รับเหมาที่ผมรับผิดชอบ 
เป็นกลุม่ทีม่คีวามเส่ียงเร่ืองสิทธมินษุยชน ด้านค่าตอบแทน อาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
ในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว ไทยเบฟได้พจิารณาความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนตั้งแต่
การคัดเลือกผู้รับเหมา ตลอดจนการก�าหนดเงื่อนไขในการท�าสัญญาว่าจ้าง รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบบรษิทัคูค้่าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัคูค้่ามคีวามตระหนัก 
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเบฟ และปฏิบัติต่อพนักงานของ
ตนอย่างเป็นธรรม”

คุณศักดิ์สยาม อรุณแสง 
ผู้จัดการงานจัดซื้อ งานก่อสร้างและการขนถ่ายวัสดุ 
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�าหรับช่องทางการสื่อสารกับคู่ค้า บริษัทมีศูนย์กลางการติดต่อ
ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ คือ ระบบ Supplier Life Cycle 
Management (SLCM) (http://www.paninter.com/home) 
โดยก�าหนดให้คู่ค้ารายใหม่ทุกรายยอมรับการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏบิตัสิ�าหรบัคูค้่าและเข้ารบัการประเมนิความเสีย่งในมติต่ิาง ๆ รวมถงึ
ด้านสทิธมินุษยชน ก่อนการลงทะเบยีนเป็นคู่ค้าของไทยเบฟ นอกจากนี้ 
ไทยเบฟยงัเปิดให้บรกิารศนูย์การให้บรกิารด้านจดัซือ้ (Procurement 
Service Center) ส�าหรับติดตาม แก้ไขปัญหา และรับข้อร้องเรียนที่
เก่ียวข้องกับการจัดหา ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสทิธมินุษยชนด้วย 
กลไกต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกน�ามาใช้ในการตรวจสอบกระบวนการจัดหา
และการท�างานของคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเบฟ

ทศิทางการด�าเนนิงาน
• ไทยเบฟมีแผนในการสร้างความรู ้และความเข้าใจในเรื่อง

สิทธิมนุษยชน โดยสื่อสารและจัดฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้กับ
พนักงานในกลุ่มไทยเบฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
ผู้รับเหมา และบริษัทคู่ค้าของไทยเบฟ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
ประจ�าปี รวมท้ังบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ของไทยเบฟ

• ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เป็นประเด็นความเสี่ยง 3 ด้านที่ได้
จากกระบวนการตรวจสอบด้านสทิธมินษุยชนของไทยเบฟ ปี 2562 
คือ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้านสภาพ
การท�างานของพนักงาน และด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของชุมชน พร้อมทั้งหาวิธีป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต อาทิ ด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท�างานและความสุขของพนักงานทั้งหมด
อย่างต่อเนือ่งและครอบคลมุ การจดักจิกรรมด้านความปลอดภัย
แก่พนกังานในกลุม่ไทยเบฟ รวมถงึการจดัโครงการสร้างวิทยากร
กู้ชีพและกู้ภัยประจ�าสถานประกอบการและชุมชนรอบโรงงาน    

• ตรวจประเมินความเสี่ยงของคู่ค้ารายส�าคัญที่จ�าหน่ายสินค้า
และบริการให้กับไทยเบฟโดยตรง (Critical Tier 1 Supplier) 
ณ สถานประกอบการทุกราย โดยครอบคลุมประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน และร่วมมือกับคู่ค้ารายส�าคัญเหล่าน้ีในการ
บรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้า
ของคู่ค้า (Non-tier 1 Supplier)



การก�ากบัดแูล
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และเป็นปัจจยัส�าคัญอย่างหนึง่ในการปรับปรุงประสิทธภิาพ
ขององค์กร เพือ่แสดงให้เห็นถึงการมรีะบบบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกับรรษทัภบิาล สามารถ
สร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจให้กบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย 
อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้บรษิทัมีความสามารถในการแข่งขันในระดบัสากล และ
มผีลประกอบการทีด่โีดยค�านงึถงึผลกระทบในระยะยาว รวมท้ังเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าบรษัิทด�าเนนิธุรกจิอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธ ิและมคีวามรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งตรงตามความมุ่งหวังของ
ทัง้ภาคธรุกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทนุและสังคมโดยรวม 

GRI 102-11, GRI 102-13, GRI 102-15,
GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 201-2,
GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 415-1, GRI 419-1
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การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององค์กร
ไทยเบฟมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง
สอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริษัท โดยมีการวางแผนจัดการ
บรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมตามแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื และ
มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูถื้อหุน้ 
นกัลงทุน พนกังาน ลกูค้า และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย นอกจากนี้
ยังมุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า เพื่อ
สร้างความเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื และเพือ่เพิม่มลูค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้น�าขององค์กร 
ดแูลความเป็นผูน้�าของธรุกจิโดยรวมในการก�าหนดทศิทาง กลยทุธ์ 
วัตถปุระสงค์ในการด�าเนนิงาน และความส�าเรจ็ในระยะยาวของบรษิทั
ในกลุ่มไทยเบฟ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของไทยเบฟเป็นไปตามแผน
ธรุกจิหลกัของบรษัิท ตามมตขิองผู้ถอืหุน้โดยสจุรติ ภายใต้กฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการก�ากับดูแลให้
บริษัทในกลุ่มไทยเบฟและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(สามารถศึกษาโครงสร้างองค์กรและรายงานการก�ากบัดแูลกจิการ
ท่ีดีของบริษัท ได้จากรายงานประจ�าปี 2562 และบนเว็บไซต์ 
www.thaibev.com) 

นอกจากนี้ ไทยเบฟได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียน เพื่อ
เน้นย�า้ถงึการให้ความส�าคญักบัการรบัฟังข้อร้องเรยีนจากกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของไทยเบฟ ทั้งนี้ ปี 2562 ไม่พบรายการ
ขดัแย้งทีม่นียัส�าคญัและไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทีม่นียัส�าคญั

ทัง้นีค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ต้องยดึถอืปฏบิตัติาม 
เพือ่ให้บรษิทับรรลจุดุมุง่หมายในการรกัษาไว้ซึง่จรรยาบรรณ พร้อมทัง้
ส่งเสรมิการรกัษามาตรฐานทางจรรยาบรรณไว้อย่างสม�า่เสมอ 

ไทยเบฟมีหน้าที่ที่จะท�าให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานและจะ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยค�านึงถึงภาวะและปัจจยัความเสีย่ง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
ทุกคนอย่างถูกต้องชอบธรรม บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
เนือ้หาและความหมายทีก่�าหนดไว้อย่างถ่องแท้ และประกาศให้บคุลากร
ทุกระดับของบริษัททราบ ประกอบกับต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด หากบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ส่วน
ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างจริงจัง
ภายใต้นโยบายการก�ากบัดแูลทีด่ ีจะส่งผลกบับรษิทัดงันี้

• ช่วยให้บริษัทรักษาความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุฝ่าย

• ท�าให้พนกังานมปีระสทิธภิาพในการท�างาน
• ท�าให้เกดิความเป็นธรรมในองค์กร
• พนกังานมเีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีเป็นคนดคีนเก่ง
• องค์กรเป็นทีย่อมรบัต่อสงัคม 
• เพือ่ความผาสกุของพนกังาน

คุณนันทิกา นิลวรสกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
ผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุน
เป็นตัวแทนในการรับรางวัลชนะเลิศ “Most Transparent 
Company Award in the Consumer Staples Category” 
ในงาน SIAS Investors’ Choice Award 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทด้านความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน

จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืนและ
เป็นท่ียอมรับของสังคม จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจจึงเป็น
ส่วนส�าคัญ ดงัน้ันไทยเบฟจงึก�าหนดจรรยาบรรณ ด้วยเจตนารมณ์
มุ่งเน้นพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย 
มีศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่งก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มไทยเบฟ 
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การต่อต้านการทจุรติ
ไทยเบฟค�านึงถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
มีคุณธรรม ยึดหลักความยุติธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ พร้อมท้ังค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายจากการด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ัน
ไทยเบฟจึงได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวปฏบิตัใินการต่อต้านและป้องกนัการคอร์รัปชัน รวมถงึเป็นแนวทาง
ในการด�าเนนิธรุกจิและเสรมิสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนืในอนาคต 

หากมกีารเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ กฎระเบยีบ มาตรฐาน และกฎหมาย 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามและก�าหนด
ให้มรีะบบรองรบัการต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีมปีระสิทธิภาพโดยรายงาน
ต่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบและทบทวน
นโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
นอกจากนี้ไทยเบฟยังก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติตามนโยบาย
ของทุกฝ่าย ดงันี้

• ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
นโยบาย พร้อมท้ังร่วมมือกับกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และ
พนกังาน ช่วยกนัสอดส่องดแูล

• กรรมการและพนักงานมีหน้าที่รักษามาตรฐานสูงสุดในการ
ด�าเนนิธรุกจิ 

• พนักงานต้องไม่ทนหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย
การทุจรติคอร์รปัชนั

• พนกังานต้องให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ท้ังนี้ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจถือเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง เป็นการขัดต่อสัญญาและเป็นความผิดอาญาของบคุคลนัน้ ๆ 
และอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงและสถานะของบริษัท 
หากพบเหน็การคอร์รัปชันให้แจ้งการกระท�าดังกล่าวแก่ผู้บงัคบับญัชา
หรอืหากพบบคุคลทีก่ระท�าผดิจะถกูลงโทษตามกฎระเบยีบของบรษิทั
และด�าเนนิคดตีามกฎหมายต่อไป

การรบัข้อร้องเรยีน
ไทยเบฟมีนโยบายรับข้อร้องเรียนโดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแจ้ง
ข้อร้องเรยีนหากพบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายเป็นความผิด 

• หากกรรมการมข้ีอร้องเรยีน ให้กรรมการแจ้งข้อร้องเรยีนดงักล่าว
ไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ 

• หากพนกังานมข้ีอร้องเรยีน ให้พนกังานแจ้งข้อร้องเรยีนดงักล่าวเป็น
ลายลักษณ์อกัษรผ่านช่องทางทีแ่นะน�า โดยระบช่ืุอและรายละเอียด
เพือ่ใช้ในการตดิต่อ แล้วแจ้งไปยงับคุคลทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ

• พนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อมูลที่อยู่ในข่ายอันสงสัย
มายังกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่โดยตรง ผ่านทางอีเมล 
whistleblowing@thaibev.com หรือส่งมายงัผู้บริหารโดยตรง

• ไทยเบฟพร้อมทีจ่ะปกป้องพนกังานทีแ่จ้งข้อร้องเรยีนทีม่มีลูความจรงิ
โดยรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและจะด�าเนินการกับการกระท�า 
ความผดิทีเ่กดิขึน้อย่างเข้มงวด 

• พนกังานทีแ่จ้งข้อเทจ็จรงิจะไม่ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายใด ๆ 
หากเป็นการร้องเรยีนโดยสจุรติ

• ไทยเบฟจะด�าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองกรรมการและ
พนกังานจากความเสยีหายหรอืการถกูท�าร้ายอนัมสีาเหตมุาจาก
การแจ้งข้อร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้ 

เมือ่มพีนกังานแจ้งข้อร้องเรยีน บรษิทัจะมกีารประเมนิเพือ่ตดัสนิใจว่า
จะด�าเนนิการอย่างไร หากภายหลงัพบว่าข้อร้องเรยีนเป็นเทจ็หรอืโดย
ทจุรติ หรอืมลีกัษณะประสงค์ร้าย หรอืปราศจากความรอบคอบ หรอื
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล การกระท�าดังกล่าวถือเป็นการกระท�าผิด
ซึ่งน�าไปสู่การพิจารณาความผิดทางวินัยตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการ
พจิารณาความผดิทางวนิยัและบทลงโทษในคูม่อืพนกังานของไทยเบฟ 
นอกจากน้ี ยังมีการท�าประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน 
ผ่านสือ่ภายในองค์กร

การละเมดิกฎระเบยีบข้อบงัคบั
และกฎหมาย
ไทยเบฟก�าหนดให้พนกังานต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของ
องค์กรและข้อกฎหมายของทกุประเทศทีไ่ทยเบฟเข้าไปด�าเนนิกจิการ 
หากมีการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ ทั้งด้านจรรยาบรรณ 
ความเป็นเลศิขององค์กร และสทิธมินษุยชนในสถานทีป่ระกอบการ
หรือสถานที่ด�าเนินธุรกิจ จะต้องหยุดการละเมิดน้ันในทันทีและใช้
มาตรการจดัการที่เหมาะสม ในปี 2562 ไทยเบฟและกลุ่มไทยเบฟ
พบว่า มีการละเมิดทีไ่ม่รนุแรง และกรณรีนุแรง โดยเป็นการจดักลุม่
ระดบัของการละเมิดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยก�าหนดเกณฑ์ตาม
มูลค่าทางการเงิน กรณรีนุแรง (Major case) คือ กรณทีีมี่ผลกระทบ
ทางการเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 300,000 บาทและกรณีไม่รุนแรง 
(Minor case) คอืกรณทีีม่ผีลกระทบทางการเงนิน้อยกว่า 300,000 
บาท เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการละเมดิกฎระเบยีบข้อบงัคบั ไทยเบฟมี
แนวทางแก้ไขเบือ้งต้นดงันี้

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของกรณลีะเมดิทีไ่ม่รนุแรงและกรณรีนุแรง สามารถ
ดเูพิม่เตมิได้ที ่www.sustainability.thaibev.com
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แนวทางการลดการทุจริตในองค์กร
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และผู้บริหาร
2. จดัให้มหีลกัสตูรการอบรมแบบออนไลน์
3. ให้ความส�าคัญในการสื่อสารและท�าความเข้าใจในจริยธรรมใน

การปฏบิตังิานของพนกังานและผูบ้รหิาร (Business Ethics)

การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทาง
กฎหมาย
เนื่องจากในปี 2562 ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
ข้อบงัคบัต่าง ๆ เช่น การบริหารจดัการทรัพยากรน�า้ การเพิม่ความ
คุ้มครองลูกจ้าง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของ
องค์กรหรือการเสียโอกาสทางธุรกิจ ไทยเบฟจงึก�าหนดให้มกีาร
ปรบัปรงุนโยบายและปรับเปลีย่นการด�าเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้องกบั
ความเปลีย่นแปลงของกฎหมายดงักล่าวอย่างครบถ้วน ดงันี้

• พระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 
 เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัสรร การใช้ การพฒันา การ

บรหิารจดัการ การบ�ารงุรกัษา การฟ้ืนฟ ูการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ 
และสทิธใินน�า้ มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 
ยกเว้นในส่วนของการจดัสรรน�า้และการใช้น�า้ การขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตการใช้น�้าและการจัดเก็บค่าใช้น�้า
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอีก 2 ปีข้างหน้า (วันท่ี 27 มกราคม 
2564) อย่างไรก็ตาม การขอรับใบอนุญาตการใช้น�้าจ�าเป็น
จะต้องมีการจัดท�าแผนการบริหารจัดการน�้า ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟได้จัดท�าแผนภายใต้หลกั 3Rs คอื Reduce (การใช้น�า้
อย่างประหยดั) Reuse (การน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์) 
และ Recharge (การเติมน�้ากลับลงสู่แหล่งน�้าใต้ดิน) โดย
มีแนวปฏบิติัดงันี้

 -  ขดุบ่อเพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ ทัง้จากน�า้ฝนและการสูบน�า้จาก
แหล่งน�า้สาธารณะโดยค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกิดกบัชมุชน
โดยรอบสถานประกอบการของกลุม่ไทยเบฟด้วย 

 -  ท�าก�าแพงเพือ่ป้องกนัน�า้ท่วมสถานประกอบการของกลุม่
ไทยเบฟและป้องกนัไม่ให้ของเสียจากสถานประกอบการของ
กลุม่ไทยเบฟปะปนไปกบัน�า้ท่วม ซึง่อาจสร้างความเดอืดร้อน
ให้แก่ชมุชนโดยรอบสถานประกอบการ 

 -  ลดปริมาณการใช้น�้าบาดาลเพื่อป้องกันแผ่นดินทรุดซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและเป็นการรักษาคุณภาพ
ของน�้าไม่ให้ความเค็มแทรกเข้ามาในบ่อน�้าบาดาล 

 -  ขดุบ่อเพือ่เกบ็น�า้ฝนและเตมิน�า้กลบัลงสูแ่หล่งน�า้ใต้ดนิ
 -  น�าน�า้ท่ีผ่านการบ�าบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น รดน�า้

ต้นไม้ ล้างพืน้/ถนน
 -  น�าน�้าที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วมาใช้ประโยชน์ซ�้าในส่วนที่

ไม่กระทบกบัคณุภาพและความปลอดภยัของสนิค้า

• พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่47) 
พ.ศ. 2561 

 เป็นมาตรการป้องกันการก�าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแม้กฎหมายน้ี
จะมีผลใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 แต่กลุ่มบริษัท
ไทยเบฟได้เตรียมความพร้อมเพื่อความโปร่งใสโดยว่าจ้าง
ทีป่รกึษาเข้าท�าการตรวจสอบธรุกรรมทีท่�าระหว่างกันว่าราคา
ที่ตกลงกันน้ันจะต้องเป็นราคาที่ก�าหนดขึ้นตามหลัก Arm’s 
Length Price (ราคาของค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืดอกเบีย้ 
ซึง่คู่สญัญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงก�าหนดโดยสุจริตในทางการค้า 
กรณีโอนทรัพย์สิน ให้บรกิารหรอืให้กูย้มืเงนิทีม่ลีกัษณะประเภท 
และชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้
กู้ยืมเงิน) และเร่ิมจัดเตรียมเอกสารการก�าหนดราคาโอนทั้ง
ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัทแล้ว 
โดยเริม่จากกลุม่ธรุกจิเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

• พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
 มีการก�าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระจ�าเป็นได้ปีละไม่น้อย

กว่า 3 วันท�างาน โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันท�างาน และ
ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์มสีทิธิล์าเพือ่คลอดบตุรไม่เกนิ 98 วนั
ต่อหนึง่ครรภ์ (รวมวนัลาเพือ่ตรวจครรภ์ก่อนคลอดบตุร) โดยได้รบั
ค่าจ้างไม่เกนิ 45 วนั และมกีารก�าหนดอตัราค่าชดเชยใหม่ให้แก่
ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป รวมทั้งแก้ไขหลัก
เกณฑ์การย้ายสถานประกอบกิจการให้ รวมทั้งการย้ายไปต้ัง 
ณ สถานทีใ่หม่หรือสถานทีอ่ื่นของนายจ้างด้วย ซึ่งไทยเบฟได้
แก้ไขข้อบังคับ การท�างานของกลุ่มไทยเบฟให้สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างยิ่งขึ้นแล้ว รวมทั้ง
มีการต้ังส�ารองค่าชดเชยเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่แก้ไขด้วย ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้ให้สทิธปิระโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้
จากทีก่ฎหมายก�าหนดแก่ลกูจ้างดงันี้

 -  ลูกจ้างรายวันมีสิทธิ์ลากิจได้ไม่เกิน 6 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 
3 วนั

 -  เพิม่วนัลาเพือ่คลอดบตุรเป็น 100 วนั โดยได้รบัค่าจ้างตลอด
ระยะเวลาทีล่าแต่ไม่เกนิ 55 วนั

4. มุ่งม่ัน สื่อสาร ท�าความเข้าใจ และก�าหนดให้พนักงานและ
ผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณกลุม่ไทยเบฟ

5. หากไทยเบฟตรวจพบการทุจริต บริษัทจะด�าเนินการ 
ขั้นเด็ดขาดทนัทแีละอาจถกูด�าเนนิคดี

6. จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบการทจุรติในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ

ทัง้นี ้สามารถอ่านเนือ้หาเก่ียวกบัการบรหิารจดัการน�า้ของกลุม่บรษิทัไทยเบฟเพิม่เตมิได้ทีบ่ทการพทิกัษ์และฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ หน้า 54-59 ในรายงานการพฒันาทีย่ัง่ยนืฉบบันี้
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• พระราชบญัญตัภิาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 แต่เริ่มจัดเก็บภาษี

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้
ตระหนักถึงหลักการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีนโยบายให้บริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพของที่ดินและก่อให้เกิดมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งต่อบริษัท พนักงาน ชุมชนและประเทศ ด้วย
การเปิดโอกาสให้พนักงานหรือครอบครัวของพนักงานเช่าพื้นที่
ของไทยเบฟท�าเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่พนักงานและ
สร้างความผกูพนักบัองค์กรยิง่ข้ึน รวมทัง้สนบัสนนุให้ชาวบ้านใน
ชมุชนรอบสถานประกอบการของกลุ่มไทยเบฟและบุคคลอ่ืนเช่า
พื้นที่ของกลุ่มไทยเบฟท�าเกษตรกรรม เพือ่ให้มพีืน้ท่ีท�ามาหารายได้
ด้วย โดยกลุม่ไทยเบฟได้เร่ิมให้พนกังานและครอบครัวของพนกังาน
เช่า จ�านวน 14 ราย ชาวบ้านรอบสถานประกอบการ จ�านวน 23 
ราย และบุคคลอื่น 1 ราย รวมพื้นที่ทีม่กีารท�าประโยชน์แล้วทัง้สิน้
จ�านวน 624 ไร่

• พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ยกเว้นในส่วนของ

การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล การ
ร้องเรยีน ความรบัผิดทางแพ่ง และบทก�าหนดโทษ จะมผีลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีการ
ก�าหนดหน้าทีห่ลายประการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สทิธิต์รวจสอบ แก้ไข และ
ลบข้อมลูแก่เจ้าของข้อมลู การตรวจประเมนิมาตรฐานการรกัษาข้อมลู 
ไทยเบฟจงึให้ความส�าคญักบัการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล โดยจะมี
การก�าหนดรปูแบบการขอความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู กระบวนการ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และการโอนข้อมูล
ระหว่างหน่วยธรุกจิ จดัท�านโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
(Privacy Policy) รวมทั้งก�าหนดมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมคีวามน่าเชือ่ถอื

ไทยเบฟและการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง
กบันโยบายสาธารณะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยเบฟยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้
หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไทยเบฟได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์หลัก 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนัให้มคีวามแขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้
ขยายเครอืข่ายพนัธมติรและโอกาสในการเตบิโต หน่วยงานทีไ่ทยเบฟ
ได้ให้การมีส่วนร่วมหลัก ๆ ในปีที่ผ่านมา อาทิ หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาผู้น�าธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business 
Leadership Council : TUBLC) และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 
(Thai-Vietnam Business Council) โดยในปี 2562 ไทยเบฟ
ได้ด�าเนินงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ ดงันี้

1. เพือ่ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัให้แขง็แกร่ง
มากขึ้น ไทยเบฟได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้น�า
ธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership 
Council : TUBLC) ในการมส่ีวนร่วมรบัทราบข้อมลู ความเคลื่อนไหว
ทางอุตสาหกรรม และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคและ
ภาคอตุสาหกรรมในส่วนรวม

2. เพื่อขยายเครือข่ายการเติบโตร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมและอุตสาหกรรมอาหาร โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
เข้าไปมีส่วนร่วมแบ่งปันข้อมูลในด้านต่าง ๆ หรือการสนับสนุน
งบประมาณ ภายใต้ความมุ่งหวังในการสานต่อนโยบายภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งน�ามาสู่การส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมโดยรวม
ให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ยัง่ยนื และมัน่คง 
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ตัวอย่างการมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ

• หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สนับสนุนค่าธรรมเนียมสมาชิก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ

อ�านวยความสะดวก พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการเชื่อมโยง
การปฏิบัติตามขอบเขตและแผนงานที่ทางภาครัฐได้ก�าหนดไว้
อย่างถูกต้องตามกระบวนการ เช่น พระราชบัญญัติ ประกาศ
ส�านักนายกรัฐมนตรี กฎกระทรวง ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผ่านทาง
ตัวแทนจากไทยเบฟที่เข้าร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ ส่งผลให้
ไทยเบฟได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและข้อก�าหนด 
พร้อมทบทวนร่างนโยบายข้อบังคับของรัฐบาล ท�าให้ไทยเบฟ
สามารถปรับแผนธุรกิจในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ให้ด�าเนินไปตามขอบเขตท่ีทางภาครัฐก�าหนด พร้อมทั้ง
สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บรษิทัและภาคอตุสาหกรรม

• สถาบนัการจดัการบรรจภุณัฑ์และรไีซเคลิ
เพือ่สิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) 
ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 สนับสนุนการส่งเสริมหลัก 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) 
การใช้ซ�้า (Reuse) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึง
แนวทางปฏบิตัด้ิานบรรจภุณัฑ์ทีมุ่ง่เน้นการรกัษาสิง่แวดล้อมที่
ย่ังยืน ด้วยการสนบัสนนุการสร้างความรู ้ความเข้าใจบรรจภุัณฑ์
ใช้แล้วและวัสดรุไีซเคลิตัง้แต่ต้นทางจนถงึปลายทาง การรณรงค์
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�านึกในการคัดแยกขยะให้แก่
ทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างศนูย์เรยีนรูเ้พือ่เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนให้เกิด
การขบัเคลือ่นและส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด 
Closed Loop Packaging หรือ CLP โดยน�าบรรจุภัณฑ์
ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบ มีความสอดคล้องกับ SDGs 
ในเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วย 
3 แนวทาง คือ 1) การให้การศึกษา (Education) การสร้าง
องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการจัดการที่ถูกต้องด้วยสื่อและกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ อบรม สัมมนา 2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
(Promotion) การสร้างต้นแบบการจดัการบรรจภุณัฑ์ตัง้แต่
ต้นทางถึงปลายทางเพื่อน�าบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล และ 3) การเชื่อมโยงให้วงจรการจัดการบรรจุภัณฑ์เกิด
การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ (Connection) รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความรูร้ะหว่างคูค้่าในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ ซึง่เป็นความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ทั้งน้ี
ก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตและบริโภค และสร้างความ
เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมของประเทศไทย

• สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สนับสนุนการจัดสร้างส�านักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ให้

เป็นรูปแบบส�านักงานอัจฉริยะ (SMART OFFICE) เพื่ออ�านวย
ความสะดวกรวดเร็วให้แก่สมาชิกและผู้มาขอรับบริการจาก
สภาอตุสาหกรรม (SMART SERVICE) สนบัสนนุค่าธรรมเนยีม
สมาชิก การด�าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมรายปี และงาน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานกาชาด มอบทุนวิจัยเพื่อสนับสนุน
การจัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
คัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วออกจากขยะต้ังแต่ต้นทางและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้ง
ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation) โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลและ
เป็นสากล เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมแสดง
ความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เช่น พัฒนา
นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างประสิทธิภาพภาค
อตุสาหกรรม และเสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่ ผ่านตวัแทนจาก
ไทยเบฟทีเ่ข้าร่วมประชมุในวาระต่าง ๆ

• สภาผู้น�าธรุกิจไทย-สหราชอาณาจกัร 
(Thai-UK Business Leadership Council : 
TUBLC)

 สนับสนุนค่าธรรมเนียมสมาชิก และการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสอง
ประเทศและสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางการค้า การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสภาผู้น�าธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-
UK Business Leadership Council : TUBLC) ส่งผลให้ไทยเบฟ
ได้ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ อาท ิทศิทางเศรษฐกจิ นโยบายการค้า 
รวมถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ 
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านปัญหาและอุปสรรคของ
การลงทนุร่วมกนั เพือ่น�ามาวางแผนการด�าเนินงานให้มีศักยภาพ 
เอ้ือประโยชน์ในการแข่งขันมากยิ่งขึน้

• สภาธรุกิจไทย-เวยีดนาม 
(Thai-Vietnam Business Council)

  ร่วมเป็นคณะกรรมการ และการร่วมกิจกรรม เป็นกลไกใน
การเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน รวมถึง
ส่งเสรมิและได้รบัการอ�านวยความสะดวกในด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน รวมถึง
ผลักดันการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจระหว่างไทย
และเวยีดนาม

หมายเหต ุ: รายละเอยีดเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะ สามารถดเูพิม่เตมิได้ที ่www.sustainability.thaibev.com
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ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

GRI 201-1 ความสามารถทางธุรกิจ

รายได้รวม (ประจ�าปี) ล้านบาท 191,205 190,697 232,598 274,110

สัดส่วนรายได้ที่เกิดจากประเทศไทย ร้อยละ 96 97 75 71

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ ร้อยละ 4 3 25 29

เงินปันผล (ประจ�าปี) ล้านบาท 16,543 16,824  9,793  12,054 

ต้นทุนการขาย ล้านบาท 134,371 131,899  162,477  189,966 

ค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์พนักงาน ล้านบาท 13,731 14,318  18,265  21,880 

GRI 204-1 การจัดซื้อจัดหา

การจัดหาโดยใช้คู่ค้าภายในประเทศ

จ�านวนคู่ค้าในประเทศ (รวม) ร้อยละ 97 97 96 98

มูลค่าการซ้ือในประเทศ (รวม) ร้อยละ 87 97 91 93

จ�านวนคู่ค้าในประเทศ (ธุรกิจเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์) ร้อยละ 97 95 95 96

มูลค่าการซ้ือในประเทศ (ธุรกิจเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์) ร้อยละ 80 96 92 89

จ�านวนคู่ค้าในประเทศ (ธุรกิจเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์) ร้อยละ 98 98 97 99

สรุปประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

GRI 302-1 การใช้พลังงานภายในองค์กร

การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด เมกะจูล 6,705,111,406 6,548,882,864 6,272,113,885 8,230,240,250

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากแหล่ง
ที่ใช้แล้วหมดไป

เมกะจูล 4,421,419,988 4,217,717,527 3,842,134,240 4,449,797,246

- น�้ามันเตา เมกะจูล 1,784,765,661 1,817,833,830 1,364,409,734 1,125,218,753

- ก๊าซธรรมชาติ เมกะจูล 262,852,131 112,984,871 3,298,576 19,089,673

- ก๊าซอีเทน เมกะจูล 787,146 0 0 0

- น�้ามันรียูส เมกะจูล 0 0 64,885,721 316,760,421

- น�้ามันเบนซิน เมกะจูล 5,126,389 4,584,687 4,303,097 4,308,057

- น�้ามันดีเซล เมกะจูล 1,202,025,981 1,137,919,666 997,922,778 1,083,453,896

- ถ่านหินบิทูมินัส เมกะจูล 1,067,712,824 1,040,995,429 1,300,044,619 1,719,556,012

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เมกะจูล 98,149,857 103,399,044 107,269,714 181,410,434

การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น
ทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล 1,235,179,077 1,190,073,807 1,072,622,936 2,658,773,769

- ก๊าซชีวภาพ เมกะจูล 587,051,682 583,460,442 565,276,866 668,481,859

- น�้ากากส่าเข้มข้น เมกะจูล 579,916,771 558,402,242 451,631,413 269,827,965

- แอลกอฮอล์หัว-หาง เมกะจูล 68,210,624 48,211,123 55,714,657 54,483,922

- เศษไม้ เมกะจูล 0 0 0 1,631,099,974

- แกลบ เมกะจูล 0 0 0 34,279,740

- กะลาปาล์ม เมกะจูล 0 0 0 0

- เชื้อเพลิงชีวมวล เมกะจูล 0 0 0 600,310

ไฟฟ้าและไอน�้าที่ซ้ือจากภายนอก เมกะจูล 1,074,712,602 1,172,076,339 1,085,069,893 1,291,715,097

- ไฟฟ้า เมกะจูล 1,066,652,905 1,094,353,260 991,558,614 1,165,983,325

- ไอน�้า เมกะจูล 8,059,697 77,723,079 93,511,279 125,731,773

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากแหล่งที่เกิดขึ้น
ทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล 0 456 442,337 392,535

- พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะจูล 0 456 442,337 392,535

ไฟฟ้าที่ขายสู่ภายนอก เมกะจูล 26,200,260 30,985,265 35,977,518 170,438,396

- ไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ขายได้ เมกะจูล 26,200,260 30,985,265 35,977,518 170,438,396

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม (9)

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร  212.97  215.48  204.33  244.89 
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- อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์สุรา

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร  607.94  565.59  555.09  701.09 

- อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เบียร์

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร  189.33  198.86  213.01  218.25 

- อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มโออิชิ

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร  122.04  119.65  111.48  130.00 

- อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เสริมสุข

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร  47.23  50.18  43.16  41.83 

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเทศไทย (9)

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร 212.97 215.48 204.33  232.94 

- อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม (GRG) (2)

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร N/A N/A N/A  592.44 

- อตัราส่วนการใช้พลงังานต่อหน่วย
ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ (Inver House) (2)

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร N/A N/A N/A  757.44 

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เมกะจูลต่อกิโลกรัม N/A  8.86  6.83  6.93 

GRI 303-3 การใช้ทรัพยากรน�้าแยกตามประเภทของแหล่งน�้า (3)

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้าทั้งหมด ล้านลิตร 23,516 24,842 19,883 46,561

 - น�้าผิวดิน (น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

15,276 18,827 15,128

18,233

- น�้าผิวดิน (น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 
มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าผิวดินทั้งหมด ล้านลิตร 15,276 18,827 15,128 18,233

- น�้าบาดาล (น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

5,761 3,892 3,435

4,249

- น�้าบาดาล (น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 
มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าบาดาลทั้งหมด ล้านลิตร 5,761 3,892 3,435 4,249

- น�้าทะเล (น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0 0 0

0

- น�า้ทะเล (น�า้ประเภทอืน่ ๆ > 1000 
มก./ลติร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าทะเลทั้งหมด ล้านลิตร 0 0 0 0

- น�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ 
(น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0 0 0

0

- น�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ 
(น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0



211บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

- ปริมาณน�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
ทั้งหมด

ล้านลิตร 0 0 0 0

- น�้าจากแหล่งภายนอก 
(น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

2,479 2,479 1,320

1,465

- น�้าจากแหล่งภายนอก 
(น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 134

- ปริมาณน�้าจากแหล่งภายนอกทั้งหมด ล้านลิตร 2,479 2,123 1,320 1,599

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้าทั้งหมด 
ในพื้นที่ที่มีความเครียดของน�้า

ล้านลิตร N/A N/A N/A 25,000

- น�้าผิวดิน (น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A N/A

9,638

- น�้าผิวดิน (น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 
มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าผิวดินทั้งหมด ล้านลิตร N/A N/A N/A 9,638

- น�้าบาดาล (น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A N/A

2,640

- น�้าบาดาล (น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 
มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าบาดาลทั้งหมด ล้านลิตร N/A N/A N/A 2,640

- น�้าทะเล (น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A N/A

0

- น�้าทะเล (น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 
มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าทะเลทั้งหมด ล้านลิตร N/A N/A N/A 0

- น�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ 
(น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A N/A

0

- น�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ 
(น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0

- ปริมาณน�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
ทั้งหมด

ล้านลิตร N/A N/A N/A 0

- น�้าจากแหล่งภายนอก 
(น�้าจืด ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A N/A

443

- น�้าจากแหล่งภายนอก 
(น�้าประเภทอื่น ๆ > 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร 0



212 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)  
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

- ปริมาณน�้าจากแหล่งภายนอกทั้งหมด ล้านลิตร N/A N/A N/A 443

- น�้าผิวดินที่มาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A N/A 443

- น�้าบาดาลที่มาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A N/A 0

- น�้าทะเลที่มาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A N/A 0

- น�้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบที่มาจาก
แหล่งภายนอก

ล้านลิตร N/A N/A N/A 0

GRI 303-4 การระบายน�้าทิ้งออกจากโรงงาน (3) (4) 

ปริมาณน�้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
ทั้งหมด

ล้านลิตร 11,546 12,705 9,485 11,040

- น�้าผิวดิน ล้านลิตร N/A N/A N/A 8,313

- น�้าบาดาล ล้านลิตร N/A N/A N/A 0

- น�้าทะเล ล้านลิตร N/A N/A N/A 21

- น�้าจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A N/A 2,707

ปริมาณน�้าจืดทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง 
(≤ 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลาย
ทั้งหมด)

ล้านลิตร N/A N/A N/A 5,305

ปริมาณน�้าประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด
ที่ปล่อยทิ้ง (> 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร N/A N/A N/A 5,735

ปริมาณน�้าจืดทั้งหมดที่ปล่อยทิ้งในพื้นที่
ที่มีความเครียดของน�้า (≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร N/A N/A N/A 2,689

ปริมาณน�้าประเภทอื่น ๆ ที่ปล่อยทิ้งใน
พื้นที่ที่มีความเครียดของน�้า (> 1000 
มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร N/A N/A N/A 3,604

GRI 303-5 ปริมาณการใช้น�้า (3)

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด ล้านลิตร 11,970 12,137 10,398 13,040

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมดในพื้นที่
ที่มีความเครียดของน�้า

ล้านลิตร N/A N/A N/A 6,435

ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้า
ที่เก็บกัก (8)

ล้านลิตร N/A N/A N/A 109

อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย

อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.84 4.01 3.52 4.08

- อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์สุรา

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

10.23 9.89 7.26 7.68

- อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เบียร์

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

1.56 1.46 2.07 2.53
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

- อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์โออิชิ

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

2.20 3.62 2.97 2.69

- อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เสริมสุข

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.56 3.41 3.17 3.57

อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มประเทศไทย

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.84 4.01 3.52 3.83

- อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (GRG)

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A N/A 11.42

- อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (Inver House)

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A N/A 15.19

อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
อาหาร

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A 0.28 0.22 0.21

GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ประเภท 1) (5)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ประเภท 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,011,697 1,144,905 1,053,716 1,371,739

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ประเภท 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

760,519 901,067 826,801 927,649

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทางชีวภาพ (10)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 251,178 243,837 226,915 444,090 

GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ประเภท 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(ประเภท 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

165,668 179,078 163,317 186,696

GRI 305-4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (5)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ประเภท 1 และ 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

926,187 1,080,145 990,119 1,114,345

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

 29.71  36.06  34.54  35.23 

- อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สุรา

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่าต่อเฮกโตลิตร
108.07 131.48 133.32 130.15

- อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

 18.99  19.87  21.68  21.88 

- อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออิชิ

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

 12.39  12.31  11.99  15.49 
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

- อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสริมสุข

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

 4.22  5.12  4.39  4.60 

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม-ประเทศไทย

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

29.71 36.06 34.54 34.41

- อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRG)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A N/A  61.63 

- อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Inver House)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A N/A 60.26

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อกิโลกรัม

N/A 1.12 0.86  0.85 

GRI 306-2 ของเสียที่แบ่งตามประเภทและวิธีการจัดการ (7)

ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน N/A N/A  318  185 

- น�ากลับมาใช้ซ�้า ตัน N/A N/A  1  6 

- น�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน N/A N/A  173  93 

- ฟื้นฟูเป็นพลังงาน ตัน N/A N/A  31  59 

- เผาทิ้ง ตัน N/A N/A  11  1 

- ฝังกลบ ตัน N/A N/A  102  18 

- บ�าบัดด้วยเคมี ตัน N/A N/A 0  3 

- อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน ตัน N/A N/A 0  4 

ปริมาณของเสียที่ไม่อันตรายทั้งหมด ตัน N/A N/A  13,155  38,071 

- น�ากลับมาใช้ซ�้า ตัน N/A N/A  121  1,950 

- น�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน N/A N/A 10,051 18,404

- ท�าเป็นปุ๋ย ตัน N/A N/A  864  12,194 

- ฟื้นฟูเป็นพลังงาน ตัน N/A N/A  346  236 

- เผาทิ้ง ตัน N/A N/A  67  38 

- ฝังกลบ ตัน N/A N/A  1,706  5,238 

- บ�าบัดด้วยเคมี ตัน N/A N/A 0  10 
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หมายเหตุ
N/A: ไม่มข้ีอมลู
 1. ในปี 2561-2562 ไทยเบฟรายงานประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม โดยมกีารเพิม่เตมิขอบเขตดงันี้
  1.1 ข้อมลูตวัเลขด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิอาหาร ได้แก่ บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากดั (บ้านบงึ)
  1.2 ข้อมลูตวัเลขด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ของ บรษิทั เอส.พ.ีเอม็ อาหารและเครือ่งดืม่ จ�ากดั (ภายใต้เสรมิสขุ) ยกเลกิในปี 2562
  1.3 ข้อมลูตวัเลขด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิต่อเนือ่ง ได้แก่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิ จ�ากดั และบรษิทั ไทยโมลาส จ�ากดั
 2.   ในปี 2562 บรษิทัไทยเบฟขยายขอบเขตในการรายงานประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม ประกอบด้วยประเทศเมยีนมา (แกรนด์ รอยลักรุป๊) และประเทศสกอตแลนด์ 

(บรษิทั อนิเวอร์ เฮ้าส์ ดสิทลิเลอร์ จ�ากดั)
 3. ในปี 2562 ไทยเบฟได้เริม่รายงานข้อมลูเรือ่งน�า้และน�า้เสยีตามมาตรฐาน GRI 303 (2018) โดยข้อมลูย้อนหลงัได้ถกูจดัหมวดหมูใ่หม่ตามข้อก�าหนดใหม่
 4.  ข้อมลูน�า้ทิง้ ปี 2559 ถงึปัจจบุนัของไทยเบฟได้มกีารปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนั โดยการเพิม่สารปรบัปรงุดนิทีบ่รจิาคให้ชมุชน เป็นส่วนหนึง่ของน�า้ทิง้ของแหล่งภายนอก เป็นผลให้ปริมาณ

น�า้ทิง้มปีรมิาณสงูขึน้
 5.  ข้อมลูตามดชันชีีว้ดั GRI 305-1 ของปี 2016 ถงึปัจจบุนั ได้แก้ไขเพือ่ครอบคลมุการรัว่ไหลของก๊าซเรอืนกระจกจากระบบบ�าบดัน�า้เสยี เป็นผลให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง 

และอตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงเพิม่สงูขึน้
 6.  ในปี 2559-2560 การก�าจดัของเสยีจะแบ่งตามประเภทของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติซึง่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  6.1 ของเสยีทัว่ไปซึง่มผีูร้บัไปก�าจดั ได้แก่ หน่วยงานท้องถิน่ เช่น เทศบาล หรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบล
  6.2 ของเสยีอนัตรายซึง่มผีูร้บัไปก�าจดั ได้แก่ บรษิทัจ้างก�าจดัทีม่ใีบอนญุาตถกูต้องตามกฎหมายก�าหนด
  6.3 ของเสยีผลติภัณฑ์ชนดิทีเ่ป็นผลพลอยได้ ซึง่มบีรษิทัในเครอืรบัไปด�าเนนิการ ท�าให้เกดิรายได้กบัไทยเบฟ ได้แก่ บรษิทั อาหารเสรมิ จ�ากดั
  6.4 ของเสยีมมีลูค่า ซึง่มกีารคดัแยกชนดิทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้ (Reuse) และน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)
 7. ในปี 2561 ถงึปัจจุบนั ไทยเบฟรายงานของเสยีแบ่งตามประเภทของเสยีและวธิกีารก�าจดัตามมาตรฐาน GRI 306-2
 8. ไทยเบฟนยิามการกักเกบ็น�า้เป็นส่วนส�าคญัของผลกระทบด้านการบรหิารจดัการน�า้ถ้าระบบกกัเกบ็น�า้นัน้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามเครยีดของน�า้
 9. อตัราส่วนการใช้พลงังานต่อหน่วยผลติภณัฑ์ของไทยเบฟ ไม่รวมการใช้พลงังานเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติพลงังานทดแทนเพือ่ขายให้ภายนอก
 10. บรษิทัได้แก้ไขข้อมลูจากการรายงานก่อนหน้าส�าหรบัการปลดปล่อยก๊าซทางชวีภาพให้ครอบคลมุก๊าซชวีภาพและการใช้พลงังานทดแทนอืน่ ๆ ตามมาตรฐาน GRI 302-1
 11.  การใช้พลงังานทัง้หมดภายในองค์กร อตัราส่วนการใช้พลงังานต่อหน่วยผลติภณัฑ์อาหาร และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงของผลติภณัฑ์อาหาร (ประเภท 1) ของปี 2561 

ได้ถกูแก้ไขเนือ่งจากพบข้อผดิพลาดเกีย่วกบัข้อมลูก๊าซธรรมชาติ
 12. “ธรุกิจเครือ่งดืม่-ประเทศไทย” กล่าวถงึการด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทย “ธรุกจิเครือ่งดืม่” กล่าวถงึการด�าเนนิธรุกจิรวมต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

DJSI ปริมาณของเสียแบ่งตามประเภทและการก�าจัด

ของเสียทั้งหมด (6) ตัน 79,468 65,645 13,473 38,256

- ของเสียทั่วไป ตัน 2,053 2,936 N/A N/A

- ของเสียอันตราย ตัน 194 261 N/A N/A

- ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็น
ผลพลอยได้

ตัน 64,789 46,922 N/A N/A

- ของเสียที่มีมูลค่า ตัน 12,432 15,526 N/A N/A

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ถูกใช้ น�ากลับ
มาใช้ใหม่ หรือขาย

ตัน  77,221  62,448  11,587  32,707 

ปริมาณของเสียที่ถูกก�าจัดทั้งหมด ตัน  2,248  3,197  1,886  5,314 
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ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย
2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 102-8 จ�านวนพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 24,710 15,992 24,821 16,546 24,538 17,013 25,889 19,974

จ�านวนพนักงานระดับบริหาร คน 1,329 875 1,307 846 1,477 947 1,655 1,061

จ�านวนพนักงานระดับพนักงาน คน 23,381 15,117 23,514 15,700 23,061 16,066 24,234 18,913

GRI 401-1 การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนออกของพนักงาน

การจ้างพนักงานใหม่

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่ทั้งหมด คน 5,909 6,435 3,101 1,472 3,308 3,056 2,740 3,683

กลุ่มอายุต�่ากว่า 30 ปี
คน 4,079 5,517 1,904 1,080 2,075 2,497 1,604 3,310

ร้อยละ 69 86 61 73 63 82 59 90

ช่วงอายุ 30-50 ปี
คน 1,807 876 1,181 379 1,212 538 1,105 351

ร้อยละ 31 14 38 26 37 18 40 10

กลุ่มอายุสูงกว่า 50 ปี
คน 23 42 16 13 21 21 31 22

ร้อยละ 0.4 0.7 0.5 0.9 0.6 0.7 1.1 0.6

การหมุนเวียนออกของพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

จ�านวนพนักงานออกทั้งหมด คน 3,421 2,148 3,851 1,725 3,394 2,502 2,236 3,048

กลุ่มอายุต�่ากว่า 30 ปี
คน 1,540 1,363 1,707 931 1,558 1,696 927 2,457

ร้อยละ 45 63 44 54 46 68 41 81

ช่วงอายุ 30-50 ปี
คน 1,564 676 1,728 641 1,404 620 1,043 467

ร้อยละ 39 39 45 37 41 25 47 15

กลุ่มอายุสูงกว่า 50 ปี
คน 317 109 416 153 413 205 266 124

ร้อยละ 6.5 6.5 11 8.9 12 8.2 12 4.1

จ�านวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ คน 2,848 2,057 3,084 1,594 2,776 2,302 2,197 3,033

GRI 404-1 ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานแยกตามเพศและระดับพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ระดับผู้บริหาร (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
 เฉลี่ยต่อคนต่อปี

41.21 33.55 51.41 21.34

ผู้บริหารระดับกลาง (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
 เฉลี่ยต่อคนต่อปี

48.14 62.01 62.71 48.11

หัวหน้าส่วนงาน (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
 เฉลี่ยต่อคนต่อปี

38.25 60.87 58.12 38.67

พนักงานอาวุโส (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
 เฉลี่ยต่อคนต่อปี

20.83 39.15 35.72 18.13

พนักงาน (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
 เฉลี่ยต่อคนต่อปี

10.91 10.19 5.09 6.07
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ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย
2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 404-3 สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการท�างานและการพัฒนาอาชีพ แยกตามเพศและประเภทพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ(4)

พนักงานทั้งหมด คน 30,653 31,325 31,549 32,989

พนักงานทั้งหมด (แยกตามเพศ)
คน 20,327 10,326 20,579 10,746 20,470 11,079 21,571 11,418

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100

พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง 
(ระดับ 13 ขึ้นไป) (5)

คน 73 60 60 202

ร้อยละ 100 100 100 100

พนกังานระดบับรหิาร 
(ระดบั 8-14) (5)

คน 1,956 2,047 2,266 2,456

ร้อยละ 100 100 100 100

พนกังานระดบัพนกังาน 
(ระดบั 1-7) (5)

คน 28,624 29,218 29,223 30,331

ร้อยละ 100 100 100 100

GRI 413-1 โครงการการพัฒนา การประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

สัดส่วนพื้นที่หรือจังหวัดที่ได้ด�าเนิน
การเปรียบเทียบกับพื้นที่หรือจังหวัด
ทั้งหมด

ร้อยละ 100 100 100 100

สดัส่วนพืน้ทีไ่ด้ด�าเนนิการโดยรอบ
โรงงาน

ร้อยละ 100 100 100 100

สัดส่วนพื้นที่เป้าหมายในการขาย ร้อยละ 100 100 100 100

หมายเหต:ุ
N/A: ไม่มีข้อมลู
 1. การออกของพนกังานทัง้หมด ประเมนิจากจ�านวนพนกังานระดบั 1-15 ทีอ่อกจากบรษิทัด้วยเหตผุลทีค่รอบคลมุการลาออกโดยสมคัรใจ การเลกิจ้าง การเกษยีณอาย ุและเสยีชวีติ
 2. การลาออกของพนกังานโดยสมคัรใจ ประเมนิจากจ�านวนพนกังานระดบั 1-15 ทีจ่งใจออกจากบรษิทัด้วยเหตผุลต่าง ๆ
 3.  ปี 2559 ไทยเบฟและโออชิเิปลีย่นการท�างบประมาณประจ�าปีเป็นช่วง 1 มกราคม-30 กนัยายน 2559 ส่วนบรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) ยงัคงท�างบประมาณประจ�าปีช่วง 1 มกราคม- 

31 ธนัวาคม 2559 ดงันัน้ในข้อ GRI 404-3 ในส่วนทีค่รอบคลมุระยะเวลา 9 เดอืน จงึไม่ได้รวมข้อมลูของบรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน)
 4.  ข้อมลูพนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิประสทิธภิาพการท�างาน ค�านวณจากจ�านวนพนกังานทีม่สีทิธิไ์ด้รบัการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานตามระเบยีบของแต่ละบรษิทัในกลุม่ (เช่น การผ่าน

การทดลองงาน และ/หรอืท�างานกบับรษิทัมามากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป)
 5.  ในปี 2562 ข้อมลูพนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานและการพฒันาอาชพี ได้มกีารปรบักลุม่ของระดบัพนกังาน เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู พนกังานระดบับรหิาร และพนกังาน

ระดับพนกังาน
  5.1 ข้อมลูพนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานและการพฒันาอาชพีระหว่างปี 2559-2561 ผูบ้รหิารระดบัสงู หมายถงึ พนกังานระดบั 15 ขึน้ไป 
  5.2 ข้อมลูพนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานและการพฒันาอาชพีระหว่างปี 2559-2561 พนกังานระดบับรหิาร หมายถงึ พนกังานระดบั 8-14
  5.3 ข้อมลูพนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานและการพฒันาอาชพีระหว่างปี 2559-2561 พนกังานระดบัพนกังาน หมายถงึ พนกังานระดบั 1-7
 6.  ข้อมลูโครงการการพฒันาชมุชน การประเมนิผลกระทบการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนท้องถิน่ ระหว่างปี 2559-2560 เป็นการแสดง 1) สดัส่วนพืน้ทีห่รอืจงัหวดัทีไ่ด้ด�าเนนิการเปรยีบเทยีบกบัพ้ืนท่ี

จงัหวดัทัง้หมด 2) สดัส่วนพืน้ทีท่ีไ่ด้ด�าเนนิโครงการพฒันาชมุชนรอบโรงงาน และ 3) สดัส่วนพืน้ทีเ่ป้าหมายการขาย
 7.  ข้อมลูโครงการการพฒันาชมุชน การประเมนิผลกระทบการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนท้องถิน่ ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ค�าว่า สถานประกอบการ หมายถงึ สถานประกอบการทีม่กีารประเมนิโครงการ

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อชมุชนในกรอบของโรงงานทีม่กีารด�าเนนิการทัว่ประเทศ (32 แห่ง)
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ตัวชี้วัด ชื่อ หน่วย 2559 2560 2561 2562

GRI INDICATORS

GRI 403-8 (2018) บุคลากรภายใต้ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. พนักงาน คน 40,702 41,367 41,551 45,863

ร้อยละ 100 100 100 100

2. ผู้รับเหมา คน N/A N/A N/A 21,545

ร้อยละ N/A N/A N/A 100

GRI 403-9 (2018) การบาดเจ็บจากการท�างาน

การเสียชีวิต

1. พนักงาน

- จ�านวน คน 0 6 5 1

- อัตรา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง N/A N/A N/A 0.01

2. ผู้รับเหมา

- จ�านวน คน 0 0 0 0

- อัตรา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บทั่วไป

1. พนักงาน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 5.37 2.47 2.52 2.63

2. ผู้รับเหมา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 3.64 2.07 0.00 2.51

อัตราการบาดเจ็บรุนแรง (ไม่รวมการเสียชีวิต)

1. พนักงาน

- จ�านวน คน N/A N/A N/A 7

- อัตรา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง N/A N/A N/A 0.07

2. บุคลากรที่ไม่ได้จัดจ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

- จ�านวน คน N/A N/A N/A 0.00

- อัตรา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง N/A N/A N/A 0.00

GRI 403-10 (2018) อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน

การเจ็บป่วยทั่วไปจากการท�างาน

1. พนักงาน

- จ�านวน คน 0 6 0 3

- อัตรา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 0.00 0.06 0.00 0.03

2. บุคลากรที่ไม่ได้จัดจ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

- จ�านวน คน 0 0 0 0

- อัตรา ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 0.00 0.00 0.00 0.00

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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ตัวชี้วัด ชื่อ หน่วย 2559 2560 2561 2562

GRI INDICATORS

GRI 403-1 (2016) (1) จ�านวนคณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ร้อยละ 3.55 1.86 2.15 N/A

GRI 403-2 (2016) (1) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน อัตราการหยุดงาน

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน

1. พนักงาน

- ผู้ชาย ต่อ 200,000 ชั่วโมง 8.97 6.33 4.70 N/A

- ผู้หญิง ต่อ 200,000 ชั่วโมง 4.28 4.24 1.53 N/A

2. ผู้รับเหมา

- ผู้ชาย ต่อ 200,000 ชั่วโมง 0.90 1.14 0.49 N/A

- ผู้หญิง ต่อ 200,000 ชั่วโมง 0.00 1.28 0.81 N/A

อัตราการหยุดงานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

1. พนักงาน

- ผู้ชาย ร้อยละ 2.48 1.77 2.11 N/A

- ผู้หญิง ร้อยละ 2.22 1.40 2.56 N/A

2. ผู้รับเหมา

- ผู้ชาย ร้อยละ 0.47 0.43 0.21 N/A

- ผู้หญิง ร้อยละ 0.52 0.66 0.49 N/A

DJSI INDICATORS

DJSI 3.6.3 อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการท�างาน

- บคุลากรทีไ่ม่ได้จดัจ้างโดยกลุม่บรษิทัไทยเบฟ ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 1.43 1.22 0.89 1.73

- พนักงาน ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 3.16 1.90 1.36 1.67

DJSI 3.6.4 อัตราความถี่ของการเจ็บป่วย
จากการท�างาน - พนักงาน 
(Occupational Illness 
Frequency Rate)

ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 0.00 0.06 0.00 0.03

DJSI 3.6.5 รวมการเสียชีวิต (พนักงานและ
ผู้รับเหมา)

คน 0 6 5 1

หมายเหต:ุ
N/A: ไม่มข้ีอมลู
 1.  ในปี 2562 กลุม่บรษิทัไทยเบฟได้เปลีย่นมาใช้มาตรฐาน GRI 403 เวอร์ชนั 2018 แทนเวอร์ชนั 2016 ในการรายงานตวัชีว้ดัด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน
 2. ในปี 2559-2561 กลุม่บรษิทัไทยเบฟรายงานข้อมลูอตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน โดยรวมการบาดเจบ็ทกุประเภทตามมาตรฐาน GRI 2016 
 3. ในปี 2562 กลุม่บรษิทัไทยเบฟรายงานข้อมลูอตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน แยกประเภทเป็นอตัราบาดเจบ็ทัว่ไปและอตัราการบาดเจบ็รนุแรง ตามมาตรฐาน GRI 2018
 4.  ในปี 2562 กลุม่บรษิทัไทยเบฟขยายขอบเขตการรายงานข้อมลูด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จากผูร้บัเหมา เป็นบคุลากรทีไ่ม่ได้จดัจ้างโดย

กลุม่บรษิทัไทยเบฟ ตามมาตรฐาน GRI 2018
 5. ข้อมลูอตัราการบาดเจ็บจากการท�างานของปี 2557-2561 ได้ถกูค�านวณใหม่ จากอตัราต่อ 200,000 ชัว่โมงท�างาน เป็นอตัราต่อ 1,000,000 ชัว่โมงท�างาน
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This document is subject to the provision on page 2. 
 

LRQA Assurance Statement 

Relating to Thai Beverage Public Company Limited’s Sustainability Report for 
the financial year 2019 (1 October 2018 – 30 September 2019) 
 
This Assurance Statement has been prepared for Thai Beverage Public Company Limited in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of Engagement  
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Thai Beverage Public Company Limited 
(ThaiBev) to provide independent assurance on its Sustainability Report for the financial year 2019 (“the Report”) against 
the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification approach is based on current best practice and uses the 
principles of AA1000AS (2008) - Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Reliability of performance data and 
processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered ThaiBev’s operations and activities in Myanmar, United Kingdom and Thailand, 
including its subsidiary companies and specifically the following requirements: 

• Looking at how ThaiBev has used the GRI Sustainability Reporting Standards, 2016 to prepare this Report; 
especially whether they followed the Universal standard for: 
- Stakeholder Inclusivness and Materiality (reporting principles) 
- GRI 102-18 Governance Structure 

• Evaluating the reliability of data and information for the following selected specific standards:  
- Economic:  

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed  
Note: Revenues, operating costs and community investment only 

- Environmental:   
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 
GRI 302-3 Energy intensity 
GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions 
GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions 
GRI 305-4 GHG intensity 
GRI 303-3 Water withdrawal (2018 edition) 
GRI 303-4 Water discharge (2018 edition) 
GRI 303-5 Water consumption (2018 edition) 
GRI 306-2 Waste by type and disposal method 

- Social: 
GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system (2018 edition)   
GRI 403-9 Work-related injuries (2018 edition) 
GRI 403-10 Work-related ill health (2018 edition) 
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 
GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews 
GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs. 

Our assurance engagement excluded the data and information of ThaiBev’s operations and activities outside of 
Myanmar, United Kingdom and Thailand. 
 
LRQA’s responsibility is only to ThaiBev. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. ThaiBev’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 
within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Report is derived.  
Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of ThaiBev. 

 
LRQA’s Opinion  
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that ThaiBev has not: 

• Met the requirements above 

• Disclosed reliable performance data and information for the selected specific standards 

• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the Verifier. 

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 
LRQA’s Approach  
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with LRQA’s Report Verification procedure.  The 
following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Reviewing ThaiBev’s approach to stakeholder engagement and determining material issues to confirm that this 
information had been used to prepare their Report.  We did this by comparing reports written by ThaiBev’s peers to 
establish whether the majority of sector issues were included in this Report. 
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 

or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 

the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 

in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2019.  A member of the Lloyd’s Register Group. 

• Checking whether ThaiBev had followed GRI’s Universal Standard for disclosing their Governance Structure.  We 
did this by confirming that sustainable development was part of ThaiBev’s senior management’s responsibility. 

• Auditing ThaiBev’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling processes and systems. We 
also spoke with key people in various facilities responsible for compiling the data and drafting the Report. 

• Confirming the reliability of the selected specific standards’ data by sampling evidence at: 

• Spirit Plants:  Red Bull Distillery Co., Ltd., Samut Sakhon Province, Thailand 
Grand Royal Group, Yangon, Myanmar  
Inver House Distillers Limited, Scotland, United Kingdom 

• Beer Plant:  Beer Thip Brewery Co., Ltd., Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Thailand 

• Non-Alcoholic Beverage Plant:  Sermsuk Public Company Limited, Nakhon Sawan Province, Thailand 

• Food Manufacturing Plant:  Oishi Food Service Co., Ltd, Banbueng District, Chonburi Province, Thailand 

• Distribution Centre:  Thai Beverage Logistics (TBL) Regional Distribution Centre, Lampang 
Province, Thailand. 

Note:  
1:  LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported 

by individual locations. 
2.  LRQA did not visit the plant in the United Kingdom.  Data for this location was reviewed remotely. 

 
Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from ThaiBev’s engagement process.   

• Materiality: 
ThaiBev has processes for identifying and determining material issues; the evaluation process considers factors 
such as stakeholder concerns, business risks and legal compliance and we are not aware of any major material 
issue having been excluded.   However, we believe that future reports should also address issues in the supply 
chains such as water stress management and contractors’ occupational health and safety. 

• Responsiveness:  
ThaiBev and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that ThaiBev 
should quantitatively evaluate the impacts associated with ThaiBev’s response throughout its stakeholder groups.   

• Reliability:  
ThaiBev use well designed templates to collect and calculate the data and information for the selected specific 
standard disclosures. ThaiBev should internally verify its own data management systems to further improve data 
reliability and ensure consistent reporting methodologies across all of its operations; for example, GHGs and waste 
disposal. 

 
LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. 
The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure 
that the approach applied is rigorous and transparent. 
 
This verification is the only work undertaken by LRQA for ThaiBev and as such does not compromise our independence 
or impartiality. 
 
Signed              Dated: 5 November 2019 

 
Opart Charuratana         
LRQA Lead Verifier 
 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/76 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LRQA Reference: BGK000000403/A 
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ค�าศัพท์ ความหมาย หน้า

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

เครื่องจักรที่มีความสามารถในการท�าความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือ
เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ 

67

การล้างย้อน 
(Backwashing)

การปล่อยหรือสูบน้�าให้ไหลย้อนผ่านสารกรอง โดยสวนทางการกรอง เพื่อไล่ตะกอนลอยที่ติดอยู่บน
ชั้นผิวหน้าทรายกรอง ท�าให้ทรายกรองมีการขยายตัวและมีการขยับตัว

57

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Biomass) เมื่อน�ามาผ่านกระบวนการที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนให้เป็น
พลังงานหมุนเวียนได้

71

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(Carbon Dioxide 
Equivalent - CO2e)

หน่วยแสดงความสามารถในการท�าให้โลกร้อนเมื่อเทียบในรูปปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 43, 45, 62, 
71

ฉลากคาร์บอน
(Carbon Footprint Label)

ฉลากที่ระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจลดการท�าลายระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน คาร์บอนฟุตพรินต์เป็นการแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์ (CO2e)

45

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)

ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ 
ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

29, 30, 31, 
35, 36, 60, 
61, 63, 64, 
68

น�้ากากส่า (Distillery Slop) ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นสุรา 62,71

ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases -GHGs)

ก๊าซใด ๆ ทีม่คุีณสมบตัใินการดดูซบัรงัสอีนิฟราเรด (ความร้อน) ทีป่ล่อยออกจากพืน้ผวิโลก แล้วแผ่รงัสี
ความร้อนกลับมาสู่พื้นโลกก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน  ก๊าซหลัก ๆ ที่จัดเป็นก๊าซเรือนกระจกคือ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ซลัเฟอร์เฮกซาฟลอูอไรด์ (SF6) โอโซน (O3) และสารคลอโรฟลอูอโรคาร์บอน 
(CFCs)

38, 39, 41, 
43, 44, 45, 
62, 70, 71, 
72

ภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect)

ภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท�าตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านลงมายังผิวโลกได้ แต่จะ
ดดูกลืนรงัสคีล่ืนยาวช่วงอนิฟราเรดทีแ่ผ่ออกจากพืน้ผวิโลกเอาไว้ จากนัน้จะคายพลงังานความร้อนให้กระจาย
อยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก ปัจจุบันมีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินสมดุล ซึ่ง
ก๊าซเหล่านี้สามารถดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดและคายพลังงานความร้อนได้ดีเช่นกัน ส่งผลให้
อุณหภูมิพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก

70

สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
เพื่อสุขภาพ 
(Healthier Choice Logo)

เป็นเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม ส�าหรับผู้บริโภค
ใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้อง โดยผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมที่จะได้รับ
การรับรองนี้จ�าเป็นต้องมีปริมาณน�้าตาลน้อยกว่าร้อยละ 6 ของปริมาณเครื่องด่ืมทั้งหมด

17, 167

เฮกโตลิตร (Hectolitre) หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร 59,72

คู่ค้าทางอ้อม 
(Indirect Sales Partner)

คู่ค้าที่ไม่ได้ท�าการค้าขายกับบริษัทฯ โดยตรง แต่มีการซื้อขายกับคู่ค้าของบริษัทฯ 52

นวัตกรรม (Innovation) การน�าสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงกว่าเดิม

21, 29, 31, 
34, 51, 54, 
64, 67, 71, 
81, 152, 
156, 165, 
185, 186, 
188, 206

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things)

การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท�าให้มนุษย์สามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
(การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) 
รถยนต์ โทรศัพท์มอืถอื เครือ่งมอืสือ่สาร เครือ่งมอืทางการเกษตร อาคาร บ้านเรอืน เครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั
ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

58

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
(Limitless Opportunities)

แนวคิดของไทยเบฟที่เกิดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์อันเข้มแข็ง และท�าประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม โดยพนักงานจะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 
พร้อมทั้งได้รับโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน

31

ค�าอธิบายศัพท์
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ค�าศัพท์ ความหมาย หน้า

ไมโครบีดส์ (Microbeads) ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ท�าจากโพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพิลีน และโพลีสไตรีน มีขนาดเล็ก
กว่า 0.5 มิลลิเมตร

72

การมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด
(Nationally Determined 
Contributions)

การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ระยะภายหลังปี 2563 
ซึ่งด�าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด (Nationally Determined Contributions : NDCs) 
โดยก�าหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติภายในปี 2573

40

แสงใกล้แดง
(Near-infrared Light)

คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความยาวคลื่น 800-2,500 นาโนเมตร 58

การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
(On the Job Training)

การฝึกงานจากการปฏิบัติงานจริง โดยหัวหน้างานอาจท�าให้ดู พร้อมกับการอธิบายและให้ผู้รับการฝึก
ลงมือปฏิบัติไปด้วย และให้ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากการท�างาน ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังมีการบันทึกเก็บชั่วโมงการฝึกอบรมไว้ด้วย

170

พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ 
(Oxo-degradable Plastics)

พลาสติกที่ผสมสารทางเคมี มีคุณสมบัติเพื่อเร่งให้เกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ 72

ชีพลักษณ์ของพืช 
(Phenology)

วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เก่ียวข้อง
กับเวลา โดยศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในข้อจ�ากัดทางสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ ตลอดรอบฤดูกาล ซึ่ง
การตอบสนองของพืชมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูต่าง ๆ

58

แพลตฟอร์ม (Platform) ระบบฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ท�าหน้าที่เป็นรากฐานส�าหรับการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ 58,165

การช�าระเงินผ่านทางรหัสคิวอาร์
(QR Code Payment)

การช�าระเงินผ่านทางรหัสคิวอาร์ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Barcode เป็นสื่อกลางในการท�าธุรกรรมช�าระเงิน
ในแบบดิจิทัลตามรูปแบบของสังคมไร้เงินสด รหัสคิวอาร์อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการช�าระเงิน
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ใช้วิธีตัดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือตัวแทนด้านการเงินต่าง ๆ 

171

การส�ารวจจากระยะไกล
(Remote Sensing)

เครื่องตรวจวัดจากระยะไกล (Remote Sensor) หรือเครื่องบันทึกพลังงานที่สะท้อนจากพื้นผิวของวัตถุ 
เช่น กล้องถ่ายรูปหรือเครื่องกวาดภาพ เป็นต้น เครื่องตรวจวัดนี้จะถูกติดตั้งไว้ในยานส�ารวจ (Platform) 
ได้แก่ เครื่องบินหรือดาวเทียม

58

พลังงานทดแทน
(Renewable Energy)

พลังงานที่ได้จากแหล่งที่มีพลังงานเติมเข้ามาใหม่เองตลอดเวลาด้วยปริมาณที่จ�ากัด 
เช่น น�้าเสีย แสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น มาใช้ได้อีก

21, 34, 62, 
63, 70, 71, 
72

ออสโมซิสผันกลับ
(Reverse Osmosis)

ออสโมซิสผันกลับ หรือออสโมซิสย้อนกลับ เป็นการกรองด้วยเยื่อ (Membrane Filtration) แบบหนึ่ง 
โดยการใช้ความดันท�าให้โมเลกุลของน�้าเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ผ่านเยื่อก่ึงซึมผ่าน
ได้ (Semi Permeable Membrane) ไปยังสารละลายที่เจือจางกว่า ซึ่งเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ
กระบวนการออสโมซิส (Osmosis) ตามธรรมชาติ 

57

ขอบเขตการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Scope 1)
(Scope 1 GHG Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากแหล่งที่มา (หน่วยหรือกระบวนการทางกายภาพที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ) โดยการเป็นเจ้าของหรือการควบคุมขององค์กรนั้น ๆ

44

ขอบเขตการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Scope 2) 
(Scope 2 GHG Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากแหล่งที่มาจากองค์กรอันเป็นเจ้าของหรือควบคุม (เช่น ไฟฟ้า 
ความร้อน ความเย็น และไอน�้าที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นเพื่อการบริโภคภายใน)

44

การก�าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2 Scrubber)

การก�าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการอัดก๊าซชีวภาพผ่านหอดูดซึมด้วยน�้าที่ความดันสูงและอุณหภูมิต�่า 
ใช้หลักการความสามารถในการละลายที่ดีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน�้าที่ความดันสูงและอุณหภูมิต�่า

57

เครื่องตรวจวัดแบบแอ็กทีฟ
(Sensor - Active)

เครื่องตรวจวัดแบบแอ็กทีฟ (Active Sensor) หรือแบบขยัน วัดความเข้มของสัญญาณที่ตัวมันเอง 
สร้างและส่งออกไป ซึ่งสะท้อนกลับมาจากตัววัตถุเป็นหลัก (Backscatter Radiation) แล้วท�าการบันทึก

58

เครื่องตรวจวัดแบบแพสซีฟ
(Sensor - Passive)

เครื่องตรวจวัดแบบแพสซีฟ (Passive Sensor) หรือแบบเฉ่ือย วัดความเข้มของรังสีที่แผ่ออกมาจากวัตถุ 
หรือของแสงอาทิตย์ที่สะท้อนออกมาจากตัววัตถุเท่านั้น แต่จะไม่มีการสร้างสัญญาณขึ้นมาใช้เอง

58

แสงร้อน (Thermal Infrared) คลื่นอินฟราเรดความร้อนระหว่าง 3-15 ไมโครเมตร 58

ความต้องการน�้า (Water 
Demand)

ความต้องการในการใช้น�้า 58

น�้าใช้ (Water Supply) ความสามารถในการผลิตน�้า 58

วัตต์ (Watt) หน่วยวัดก�าลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้ในการท�างาน 71
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GRI 102: General Disclosures 2016

Disclosures Page/Website Omission/Note External Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 10 - -

102-2 Activities, brands, products, and services 12-13, ThaiBev Annual Report 2019

102-3 Location of headquarters 12-13, ThaiBev Annual Report 2019

102-4 Location of operations 12-13, ThaiBev Annual Report 2019

102-5 Ownership and legal form 12-13, ThaiBev Annual Report 2019

102-6 Markets served 12-13, ThaiBev Annual Report 2019

102-7 Scale of the organization 13 - -

102-8 Information on employees and other workers 178, 216 - -

102-9 Supply chain 20-21 - -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 10-21 - -

102-11 Precautionary principle or approach 32-35, 202-205 - -

102-12 External initiatives 26-81 - -

102-13 Membership of associations 205-206, http://sustainability.thaibev.com/en/index.php

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-7 - -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 32-35, 206-207 -

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 202-207 - -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 202-207 -

Governance

102-18 Governance structure 22-31

102-25 Conflicts of interest http://sustainability.thaibev.com/en/index.php

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance http://sustainability.thaibev.com/en/index.php

102-30 Effectiveness of risk management process 32-35 -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 24, 28-31 -

ข้อมูลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐาน GRI
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GRI 102: General Disclosures 2016

Disclosures Page/Website Omission/Note External Assurance

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 26-27 -

102-41 Collective bargaining agreements http://sustainability.thaibev.com/en/index.php

102-42 Identifying and selecting stakeholders 26-31 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 26-31 -

102-44 Key topics and concerns raised 26-31 -

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements ThaiBev Annual Report 2019

102-46 Defining report content and topic boundaries 22-31 -

102-47 List of material topics 22-31 -

102-48 Restatements of information 10-11, 215-219 -

102-49 Changes in reporting 10-11, 215-219 -

102-50 Reporting period 10-11, 215-219 - -

102-51 Date of most recent report 10-11, 215-219 - -

102-52 Reporting cycle 10-11 - -

102-53 Contact point for questions regarding the report 10-11 - -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 10-11 - -

102-55 GRI content index 224-231 - -

102-56 External assurance
10-11, 220-221

- -
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Economics 

Economics Performance 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 14-15 -

103-2  The management approach and its components 14-15 - -

103-3  Evaluation of the management approach 14-15 - -

GRI 201: 
Economic performance 2016

201-1  Direct economic value generated and distributed 14-15, 208 -

201-2  Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

202-207

GRI 203: 
Indirect economic impacts 
2016

203-1  Infrastructure investments and services supported 82-159

203-2  Significant indirect economic impacts 82-159

Procurement Practices 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 46

103-2  The management approach and its components 46 -

103-3  Evaluation of the management approach 46 -

GRI 204: 
Procurement practices 

204-1  Proportion of spending on local suppliers 208 -

Anti-corruption 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 204-205 -

103-2  The management approach and its components 204-205 - -

103-3 Evaluation of the management approach 204-205 - -

GRI 205: 
Anti-corruption 2016

205-2  Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

204-205 - -

205-3  Confirmed incidents of corruption and actions taken 204-205 - -

Environment 

Energy 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 70-73 -

103-2  The management approach and its components 70-73 - -

103-3  Evaluation of the management approach 70-73 - -

GRI 302: 
Energy 2016

302-1  Energy consumption within the organization 70-73 -

302-3 Energy intensity 70-73 -

302-4  Reduction of energy consumption 70-73

302-5  Reductions in energy requirements of products and 
services

70-73

สาระส�าคัญด้านความยั่งยืน
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Water 2018

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 54-59 -

103-2  The management approach and its components 54-59 - -

103-3  Evaluation of the management approach 54-59 - -

GRI 303: 
Water and effluents 2018

303-1  Interactions with water as a shared resource 54-59 -

303-3  Water withdrawal 54-59 -

303-4  Water discharge 54-59 -

303-5  Water consumption 54-59 -

Emissions 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 40-45 -

103-2  The management approach and its components 40-45 - -

103-3 Evaluation of the management approach 40-45 - -

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1  Direct (Scope 1) GHG emissions 40-45 -

305-2  Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 40-45 -

305-4  GHG emissions intensity 40-45 -

Waste 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 60-63 - -

103-2 The management approach and its components 60-63 - -

103-3  Evaluation of the management approach 60-63 - -

GRI 306: 
Effluents and waste 2016

306-2  Waste by type and disposal method 60-63 -

Supplier Environmental Assessment 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 46-53 -

103-2 The management approach and its components 46-53 - -

103-3  Evaluation of the management approach 46-53 - -

GRI 308: 
Supplier environmental 
assessment 2016

308-1  New suppliers that were screened using 
environmental criteria

46-53 - -
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Social

Employment 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 178-189 -

103-2  The management approach and its components 178-189 - -

103-3  Evaluation of the management approach 178-189 - -

GRI 401: 
Employment 2016

401-1  New employee hires and employee turnover 216 - -

Occupational Health and Safety 2018

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 190-197 -

103-2 The management approach and its components 190-197 - -

103-3 Evaluation of the management approach 190-197 - -

GRI 403: 
Occupational health and 
safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system 190-197 - -

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation

190-197

403-3 Occupational health services 190-197 - -

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and safety

190-197 - -

403-5 Worker training on occupational health and safety 190-197 - -

403-6 Promotion of worker health 190-197 - -

403-8 Workers covered by an occupational health and 
safety management system 

218-219 -

403-9 Work-related injuries 218-219 -

403-10 Work-related ill health 218-219

Training and Education 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 178-189

103-2 The management approach and its components 178-189 - -

103-3 Evaluation of the management approach 178-189 - -

GRI 404: 
Training and education 2016

404-1  Average hours of training per year per employee 216 -

404-2  Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance program 

178-189 - -

404-3  Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews 

217 -
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Diversity and Equal Opportunity 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 178-179, 198-201

103-2  The management approach and its components 178-179, 198-201

103-3 Evaluation of the management approach 178-179, 198-201

GRI 405: 
Diversity and equal 
opportunity 2016

405-1  Diversity of governance bodies and employees 216 - -

Child Labor 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 198-201 -

103-2  The management approach and its components 198-201 - -

103-3  Evaluation of the management approach 198-201 - -

GRI 408: 
Child labor 2016 

408-1  Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of child labor 

198-201 - -

Forced or Compulsory Labor 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 198-201 -

103-2  The management approach and its components 198-201 - -

103-3  Evaluation of the management approach 198-201 - -

GRI 409: 
Forced or compulsory labor 
2016

409-1  Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor

198-201 - -

Human Rights Assessment 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 198-201 -

103-2 The management approach and its components 198-201 - -

103-3  Evaluation of the management approach 198-201 - -

GRI 412: 
Human rights assessment 
2016

412-2  Employee training on human rights policies or 
procedures

198-201 - -

Local Communities 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 76-77 -

103-2  The management approach and its components 76-77 - -

103-3 Evaluation of the management approach 76-77 - -

GRI 413: 
Local communities 2016

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

76-78, 217 -
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Supplier Social Assessment 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary -

103-2  The management approach and its components - -

103-3  Evaluation of the management approach - -

GRI 414: 
Supplier social assessment 
2016

414-1  New suppliers that were screened using social 
criteria

- -

Public Policy 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 46-53 -

103-2  The management approach and its components 205 - -

103-3  Evaluation of the management approach 205 - -

GRI 415:
Public policy 2016

415-1  Political contributions 206-207 - -

Customer Health and Safety 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 162 -

103-2  The management approach and its components 162 - -

103-3  Evaluation of the management approach 162 - -

GRI 416: 
Customer health and safety 
2016

416-1  Assessment of the health and safety impacts of 
product and service categories 

166

Marketing and Labeling 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 162 -

103-2 The management approach and its components 162 - -

103-3 Evaluation of the management approach 162 - -

GRI 417: 
Marketing and labeling 2016

417-1  Requirements for product and service information 
and labeling

162 - -

Socioeconomic Compliance 2016

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1  Explanation of the material topic and its boundary 32-35 -

103-2  The management approach and its components 32-35 - -

103-3  Evaluation of the management approach 32-35 - -

GRI 419: 
Socioeconomic compliance 
2016

419-1  Non-compliance with laws and regulations in the 
social and economic area 

32-35

202-207

-

-

-

-



แบบตอบกลับรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2562
ขอบคุณที่ให�ความสนใจในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2562 ความคิดเห็นของท�านเป�นสิ่งสําคัญสําหรับเรา 
ที่จะช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรายงานในอนาคต
* ข�อมูลที่จําเป�นต�องกรอก

ขอความกรุณากรอกแบบตอบกลับและส�งมุมมองของท่านมาที่อีเมล: info@thaibev.com
หรือส�งจดหมายมาที่ 
สํานักพัฒนาความเป�นเลิศ
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

1. หัวข�อใดเกี่ยวข�องกับท�านมากที่สุด* (กรุณาใส�เครื่องหมาย ได�มากกว�า 1 หัวข�อ)

 ชุมชน    ผู�บริโภค   ลูกค�า   พนักงาน  นักลงทุน  
 องค�กรพัฒนาเอกชน  หน�วยงานกํากับดูแล   คู�ค�า อื่น ๆ โปรดระบุ: ………………........

2. ประสิทธิภาพในการสื่อสารความยั่งยืนของไทยเบฟผ�านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป�นอย�างไร*
(กรุณาให�คะแนนโดยใส�เครื่องหมาย    เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)

หัวข�อ 1 2 3 4 5
2.1 แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ 
2.2 ความยั่งยืนด�านเศรษฐกิจ  
2.3 ความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม  
2.4 ความยั่งยืนด�านสังคม 
2.5 อื่น ๆ โปรดระบุ: ……………………………..... 

3. กรุณาให�คะแนนเนื้อหาและคุณภาพของรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2562 ตามหัวข�อต�อไปนี้ เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)*

1 2 3 4 5หัวข�อ 
3.1 ความสมดุลของเนื้อหา 
3.2 ความชัดเจนของเนื้อหา 
3.3 การเปรียบเทียบได�กับบริษัทอื่น 
3.4 การทําสาระสําคัญด�านความยั่งยืนและสาระที่เกี่ยวข�อง 
3.5 ความสมบูรณ�ของเนื้อหา  
3.6 ความถูกต�องของเนื้อหา 
3.7 ความโปร�งใสของเนื้อหา 
3.8 โครงสร�างและการเรียบเรียงเนื้อหา 
3.9 การออกแบบรูปเล�ม 

4. กรุณาให�ความเห็นอื่น ๆ ต�อความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



รายงานฉบับนี้จัดพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์น�้ามันถั่วเหลือง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนกระดาษจากผู้ผลิตท่ีได้รับ FSC Logo





รายงานการพ
ัฒ

นาที่ยั่งยืน 2562
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

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

โทร. +66 2 785 5555  แฟกซ +66 2 272 3026  www.thaibev.com

รายงานการพัฒนาที่ยั่ งยืน  2562
A L W A Y S  W I T H  Y O U


